
Tanszerlista 3. osztály 

Tolltartóba: 

 4 db minőségi grafit ceruza  

 2 db postairon 

 1 db 15 cm-es vonalzó 

 12 színű színes ceruza 

 1 db kétlyukú hegyező 

 1 db minőségi radír (legyen otthon tartalék) 

Ez a tolltartó állandó felszereltsége, ha valami kifogy, pótolni szükséges! A ceruzákat 

minden este ki kell hegyezni a másnapi munkához! Legyetek szívesek mindenre ráírni 

a monogramot! 

Magyar nyelv és irodalom: 

 3 darab 12-32-es számú vonalas füzet. Kettőre azt kérem írni: Nyelvtan. Egyre 

azt kérem írni: Fogalmazás 

 „Kincses füzet” - 1 db átlátszó fedelű, műanyag, fűzős dosszié 

Matematika: 

 2 db kis alakú matematika füzet 27-32 számozású (aki év végén elkezdett egy 

újat, nyugodtan szedje ki belőle azt a pár lapot és jó lesz jövőre) 

 1 db fűzős dosszié, műanyag A/4 „Kincses füzetnek” 

Matematika doboz marad a tavalyi. Egy-két dolgot kiszedtem a korábbi listából, azt ti 

is kivehetitek, nem kellenek már, viszont van ami eddig nem kellett és most kérem. 

 2 darab dobókocka (tavalyi) 

 1 darab logikai készlet (tavalyi) 

 1 darab műanyag óralap (tavalyi) 

 1 darab 100 cm-es papír mérőszalag (tavalyi) 

 1 darab 10x10 cm-es nagyságú babzsák (tavalyi) 

 1 db műanyag hőmérő (ezt venni kell, nem kértem elsőben, hisz eddig nem 

tanultuk) 

 1 csomag játékpénz (ezt kérném kivágni és borítékba tenni – az 1000Ft-nál 

nagyobb címletekre még nem lesz szükség, ezt még nem kell kivágni, 

maradhat a zacskóban, majd csak negyedikben fog kelleni) 

Környezetismeret 

 1 db harmadikos vonalazású (12-32) mesefüzet. Ez egy speciális füzet, ami 

egyik oldalán vonalas, másik oldalán sima. 

Digitális kultúra: 

 1 db harmadikos vonalazású (12-32) mesefüzet. Ez egy speciális füzet, ami 

egyik oldalán vonalas, másik oldalán sima. 

Ének: 

 1 db kis alakú ének füzet (36-16-os számozás), ezt két évig fogjuk használni  

Rajz és technika: 

 40 darab jó minőségű, vastag, famentes (szép fehér) rajzlap 

 1 darab hajtogatós dosszié/pólyás iratgyűjtő (jó a tavalyi, ha volt) 

 1 darab csiptetős rajztábla (tavalyi) 

A rajz dobozt hazaküldtem, ami megfelelő állapotban maradt abból nem kérek újat. 

Ami kifogyott vagy használhatatlan, azt pótoljátok! A dobozt mossátok ki, tegyétek 

rendbe! Mindenen legyen név! Filceken, ceruzákon, ecseteken is darabra, mert az 

alkotás hevében gyakran leesik, elgurul és nem tudjuk, hogy kié. 

 1 darab hegyes, fém vágófelületű olló (jó a tavalyi) 

 1 darab Technokol rapid ragasztó 

 2 darab piros, Pritt márkájú ragasztó stift 20 vagy 40g-os kiszerelésű  

 12 színű, jó minőségű színes ceruza (jó a tavalyi) 

 12 darab filctoll/rostiron (jó a tavalyi, ha fog) 



 12 színű vízfesték (jó a tavalyi, ha van minden szín) 

 10-12 színű tempera (ami kifogyott, vagy már kevés van benne, azt pótoljátok, 

vagy legyen belőle tartalék) 

 12 színű zsírkréta (jó a tavalyi, nem gond, ha törött, az sem, ha hiányzik 1-1 

szín) 

 1-1 darab 4-es, 6-os, 10-es ecset (jó a tavalyi, ha nem hullik) 

 1 db fekete alkoholos filctoll, vékony, S-es. NÉV LEGYEN RÁÍRVA, mert 

be fogom szedni! Sajnos sokan használják akkor is, amikor nem kellene és 

nincs akkor, amikor pedig kell. Ha ragaszkodik hozzá a gyerek, lehet külön a 

tolltartóban, vagy lehet kapni tűfilcet, azzal is tudnak rajzolgatni, de egy 

alkoholos filcet szeretnék beszedni, hogy meg legyen amikor kell. 

 1 csomag színtelen gyurma (jó a tavalyi) 

 1 darab magasabb, stabil ecsettál (jó a tavalyi) 

 1 darab jó nedvszívó ecsettörlő rongy  

 1 db kicsi (3-5 cm) szivacsdarab 

Testnevelés 

 tornazsák 

 tornacipő vagy sportcipő  

 fehér póló  

 gumis derekú, sötét színű rövidnadrág  

 fehér zokni  

Egyéb: 

 1 csomag fénymásoló papír 

 harmadikos vonalazású (12-32) üzenő füzet egy gémkapoccsal amihez az 

igazolásokat, borítékokat tudjuk rögzíteni (ezt ne vegyétek ki) 

 A/4-es méretű sima füzet (80-32-es számozás) hittanra  

 harmadikos vonalazású (12-32) angol füzet 

 szótár füzet (31-32-es számozás) 

 a füzetekre borító 

 1 darab keményebb fedelű gumis mappa a padba (jó a tavalyi) 

 bérlettartó tok a magatartáskártyáknak 

 1 darab A/4-es sima lapú spirálfüzet (rajzolni)  

 tépőzáras benti cipő (nem papucs) 

 2 csomag papírzsebkendő 

 1 db műanyag pohár (vagy legyen mindig vizes kulacs) 

 mindenből váltó ruha egy névvel ellátott kis csomagba 

 lányoknak esetleg fésű, hajgumi 

Ünnepekre: 

 fekete szoknya/nadrág, fehér ing/blúz, nyakkendő (iskolai), ünneplős cipő, 

márc. 15-én kokárda 

Otthon fog kelleni, nem kell behozni, de szükség lesz rá: 

 használt borítékok a különféle pénzek küldéséhez 

 ezek leragasztásához cellux 

 alkoholos filctoll a gyerekek nevének írásához (vagy mindenre címke) 

 

Minden füzet és könyv elejére jól láthatóan írjátok rá a gyermek nevét, a füzetekre a 

tantárgyat is! A füzeteket jó minőségű, átlátszó, nejlon borítóval fedjétek be! A 

könyvekre nem szükséges borító, mert sajnos ez a tapadócsíkos nejlon borító év 

végére rosszabbul nézett ki néhányaknál, mint a csomagolás nélküli könyvek. 

Könyvjelzőt már csak azoknál a gyerekeknél kérnék, akik még igénylik, akik 

nehezebben tudnak tájékozódni a könyvben! Minden taneszközön, írószeren, tesi 

felszerelésen, váltó ruhán legyen név! Ez hatalmas segítség lenne nekünk.  


