Tanszerlista a 2018-2019-es tanévre
3.b osztály
11 db vonalas füzet (16-32):2 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás, 1
környezetismeret, 1 üzenő, 1német,2 pótfüzet
(pl: hittanra/etikára, stb.)
Ne legyenek túl sima, fényes lapúak, mert nehéz írni rá, és margó legyen rajtuk,
mert nem mindegyiken van.
(Tudom, hogy ez a másodikos vonalazás, de szeretnék megmaradni ennél, az írás
külalakjának fejlesztése vagy megőrzése céljából. Harmadikban már az írás külalakja is
értékelendő. Egyáltalán nem fogjuk a harmadikos vonalazású füzetet használni, mert
nehéz abban szépen írni.)

2 db négyzethálós matematika füzet
1db leckefüzet
1 db szótár füzet
1 db kotta füzet (tavalyi is jó)
Német népismeretre jó a tavalyi, ami az iskolában van, azt fogják folytatni.
Tolltartóba:
4 db HB-s grafit ceruza íráshoz
1db 2B-s ceruza satírozáshoz
színes ceruzák
1 db kék színű golyóstoll
1 db zöld színű golyóstoll a javításhoz
radír
hegyező
rövid vonalzó
váltócipő

Technika dobozba:
Nem kell mindenből új!!! Ésszerűen, ami teljesen elfogyott az pótolandó, ami
megmaradt és jól használható az maradjon. Ebben a gyerekek sokat tudnak segíteni,
mert a tapasztalataikat elmondják hozzá.

filctollak (fekete filctoll mindenképpen legyen a kontúrozáshoz)
olló(sokaknak az iskolában maradt, nem kell újat venni)
körömolló
2 db nagy, vastag ragasztó stift (sok fogy belőle)
2 db folyékony ragasztó

1 doboz zsírkréta
1 doboz vízfesték (jó minőségű legyen, mert voltak amelyek gyakorlatilag nem
látszódtak a lapon, annyira halvány színűek!!)Nagyobb korongos!!!!
1 doboz tempera (legyen benne fehér a színkeveréshez, halványításhoz vagy legyen egy
db fehér külön)
ecsetek (3 db: vékony, közepes, vastag és nem a lapos szőrű!)

vizes edényke a festéshez
Új!!!műanyag színkeverő paletta (kis méllyedésekkel, amiben lehet színeket
kikeverni)
pamut törlőkendő
1doboz natúr színű gyurma (a gyerekek többségének volt idén, az maradhat!)
1doboz színes gyurma
2 db hímzőtű (nagylyukú, mert a varrást kezdjük harmadikban) és
2 „db” hímzőfonal bármilyen színű, de a lányok, ha lehet ne csak rózsaszínűt hozzanak!)
1 db cellux
1db derékszögű vonalzó
1 db körző
30 db rajzlap A/4 (famentes - fehér)
20 db rajzlap A/4 félfamentes
10 db rajzlap A/3 (famentes - fehér)
1 cs. írólap
1 cs. origami papír CSAk négyzet alakú!!!!
10 db hurkapálca
2 db /hajtogatós/ dosszié
3 db lefűzős dosszié (magyarhoz, matekhoz , némethez)
2 db kétoldalán színes karton (változatos színekben) (Lehet helyette az A/3-as
színes karton füzet is!)
1 db fotókarton (azaz fekete színű)

Tornazsákba:
tornacipő
rövidnadrág
póló
zokni , amit csak tornán viselnek
Mindenre nevet kérek ráírni, a rajz dobozban is! Szokás szerint csak átlátszó
csomagolást kérnék a könyvekre!!

