3.B osztályos felszerelés
Matematika
1 db négyzethálós füzet (jelzése 27-32)
1 db hosszú vonalzó (kb. 30 cm-es)
A tavalyi matekdobozban:
 a 2. osztályos számkártyák összegumizva
 1 csomag játékpénz kivágva
 100 darab számolópálcika, tízesével
összegumizva
 2 doboz korong
 2 db dobókocka
 1 db kis tükör
 1 db papír mérőszalag
 1 db műanyag óra
Magyar nyelv és irodalom
 5 db 3. osztályos vonalas füzet (jelzése
12-32, olvasás-, nyelvtan-, tollbamondás,
fogalmazás füzetek + olvasó napló)
A füzetekben az olvasó napló kivételével
legyenek szívesek vonalzó mellett pirossal
áthúzni alulról a negyedik vonalat! (Ez
alatt lesz a javítás helye.)
 Ablak-zsiráf gyermeklexikon (mindegy,
hogy melyik kiadás és hogy milyen színű)
 Berg Judit: Rumini c. könyve (Ez lesz
jövőre a kötelező olvasmányunk.)
Környezetismeret
1 db sima lapú és 1db 3. osztályos vonalas füzet
Testnevelés
Egy tornazsákban:
tornacipő
fehér zokni
fehér tornapóló és sötét tornanadrág (tornadressz)
Rajz, technika
Egy névvel ellátott papírdossziéban:
 40 db A/4-es műszaki rajzlap
 20 db A/4-es rajzlap
 20 db színes fénymásoló papír
 2 csomag színes kivágó papír
Egy dobozban:
 12 színű vízfesték













legalább 6 db-os tempera
3db ecset (2, 6, 10-es)
vizes edény
ecsettörlő rongy
12 színű zsírkréta (Giotto v. Stabilo)
12 színű filctoll készlet
1 db jól vágó olló
2 db stift ragasztó
1 db cellux
1 tubus piros technokol ragasztó
1 csomag gyurma

Ének
A tavalyi hangjegyfüzet
Erkölcstan: 1 db sima lapú füzet
Tolltartóban:
 3 db HB-s + 1 db 2B-s grafitceruza
 2 db zöld ceruza
 1 vékony piros-kék ceruza
 12 színű színes ceruza
 hegyező
 pici vonalzó
 puha, fehér radír
Egyéb felszerelés
 1 db 3. osztályos vonalas füzet (üzenő)
 1 db leckefüzet (egyéni választás)
 1 db gumis mappában 3 db átlátszó dosszié
 1 csomag fehér fénymásoló papír
 1 db textilszalvéta
 1 pár váltócipő
Tisztasági zsákban (textil!):
 törölköző, pohár, fésű, kiskanál
Kéthavonta:
 1 csomag 100 db-os éttermi szalvéta
 1 csomag 100 db-os papírzsebkendő
 1 csomag WC-papír (4 gurigás)
 1 folyékony szappan

A fentiekből minden jó, ami használható állapotban megmaradt az előző tanévből.
A felszerelési tárgyakat lássák el névvel!
Kellemes pihenést kívánunk: Judit néni és Edit néni
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