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3.osztály 

FONTOS: 

 Kérjük, a listában felsoroltak pontos betartását. 

 A 2. osztályból megmaradt jó minőségű tanszerek, taneszközök továbbra is felhasználhatók. 

 Kérjük, minden felszerelésre (taneszközre, tornazsák és tornafelszerelésre is) 

TANTÁRGY TANESZKÖZÖK  

Német 3 vonalas (12-32) füzet A5-ös méret – piros füzetborítóval és névcimkével 
A német anyanyelvű tanulók számára!: 3 vonalas füzet A5-ös méret 3. 
osztályos német vonalazású -  piros füzetborítóval és névcímkével  
1 piros gyorslefűző A4-es névcímkével 

Matematika 2 négyzetrácsos A5-ös füzet (27-32) - kék füzetborítóval és névcímkével  
1 kék A4-es gyorslefűző névcimkével 
30 cm-es nem hajlítható vonalzó 

Környezetismeret 1 sima lapú füzet Méret: beleférjen egy A4-es lap! – zöld füzetborítóval és 
névcimkével  
1 zöld A4-es gyorslefűző névcimkével 

Magyar 5 vonalas füzet (12-32) A5-ös méret - átlátszó füzetborítóval és névcimkével  

Magyar mint idegen nyelv 1 sima lapú füzet Méret: beleférjen egy A4-es lap! – sárga füzetborítóval és 
névcimkével  

Etika, Hittan 1 sima lapú füzet A4-es méret 

Testnevelés 1 sötét színű rövid tornanadrág  
1 fehér tornapóló (Audi póló)  
1 pár tornacipő, csúszásmentes, világos talpú 
1 pár tornazokni 
lányoknak hajgumi  
melegítőnadrág és felső 
tornazsák 

Ének-zene A4-es kottafüzet (lila) 

Rajz  
(cipős dobozban) 

1 kis tubusos folyékony ragasztó (NEM piros technokol!)  
1 festőpóló, 1 kis szivacs, 1 festékes pohár 
12 színű jó minőségű vízfesték 
1 tempera 6 színű   
4 normálecset hegyes (nagyság: 2, 4, 6, 8),3 laposecset (nagyság: 8, 10, 12) 
1 db 12-es zsírkréta, 12-es filctollkészlet, 1 db fekete tűfilc 
1 A3 méretű rajzlaptartó 
1 csomag félvastag színes A4-es kartonpapír 
1 fa rajztábla 
2 puha grafitceruza 4B, 2B 

Henger tolltartó 2 jó minőségű stiftes ragasztó  
2 jó minőségű hegyes olló  
1 tartályos faragó  
1 egyenes vonalzó (15 cm, ne legyen hajlítható!) 

Tolltartó 3 HB-s ceruza 
12 színes ceruza  
2 jó minőségű radír  
2 jó minőségű golyóstoll esetleg  
1 töltőtoll (nem kötelező!) 

Egyéb 
 
 
 
 

váltócipő (nem papucs) 
1 mappa az üzeneteknek, tavalyi tanévről (Postmappe) (A/4-es méret) 
1 lecke füzet  
2 A4 simalapú füzet (rajzfüzet) 
1 kulacs, 1 tízóraisdoboz 1 textilszalvéta 
100-as csomag papírzsebkendő 

 


