
3. osztály - Tanszerlista  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- 4 db (21-32) vonalas füzet (a margó és a vonalak jól láthatóak legyenek) 

    (olvasás, nyelvtan, fogalmazás füzet + dolgozat füzet, a füzetek 4. osztályos vonalazásúak) 

- 1 db sima A/4-es füzet (mesenaplónak, rajzfüzetnek) 

 

Matematika: 

- 1 db négyzetrácsos füzet (a margó és a vonalak jól láthatóak legyenek ) 

   Dolgozatfüzet nem kell, a tavalyi évben használtat folytatjuk 

 

Környezetismeret: 

- 1 db vonalas füzet (21-32) 

 

Ének-zene: 

- 1 db hangjegyfüzet 

 

Rajz és technika: 

Névvel ellátott cipősdoboz, amibe a rajzeszközök beleférnek (ne legyen túl nagy): 

- 1 csomag egyszínű gyurma  

- 2 db stift ragasztó (pl. Pritt)  

- 1 db olló (ha gyermeke balkezes, válasszon balkezes ollót) 

- 12 db-os zsírkréta 

- 1 db 12 színű vízfesték, tál, (pl. vajas doboz), rongy 

- 3 db ecset (12-es, 10-es és 4-es, hegyes végű) 

- újságpapír alátétnek 

 

1 csomag 3. osztályos technika papírkészlet 

 

-1 db papír iratgyűjtő mappa, bele a következők: 

- 40 db rajzlap 

- 1 csomag A/4-es színes origami papír 

- 1 csomag A/5-ös színes kivágólap/színes papír  

- 1 csomag írólap 

- 1 db rajztábla 

 

Tolltartó: 

- 3 db ceruza  

- 12 színű színes ceruza készlet (lehetőség szerint jobb minőségű) 

- 1 db radír  

- 1 db kis vonalzó a tolltartóban   

- kétlyukú tartályos hegyező 

 

Tornazsák: 

A fiúknak lehetőleg piros színű rövidnadrág, a lányoknak fekete színű rövidnadrág, 1 db fehér 

póló fehér zokni, tornacipő, amit önállóan fel tudnak húzni, melegítő, (ami csereruhának is 

megfelel, hűvösebb időben pedig szükségszerű) 

 

 

Tisztasági eszközök: mindent bele kell tenni egy textil zsákba 

- 1db pohár (műanyag) 

- 1db kis törölköző (monogrammal ellátva) 

- 1db textilszalvéta  

- 1 db kiskanál 

- WC-papír 

- 1 folyékony szappan 

 



 

 

 

Üzenőfüzet: 1 db vonalas füzet (21-32), aminek az elejébe, az első lapra kitöltve kell 

beragasztani a mellékelt adatlapot.  

Kérjük, hogy gyerekük nevét MINDENRE jól láthatóan, nyomtatott betűkkel írják rá!  

 

 
Tanuló neve: _____________________________________________   

Születési helye, ideje: ______________________________________  

Állandó lakcíme: __________________________________________  

Tartózkodási helye: ________________________________________ 

TAJ száma: ______________________________________________  

Diákigazolvány száma: _____________________________________ 

Oktatási azonosítója: _______________________________________ 

Apa (gondviselő) neve: _____________________________________  

Napközbeni elérhetősége: 

         E-mail címe: _________________________________________  

         Saját mobilszáma:_____________________________________  

Anyja neve: ______________________________________________   

Anyja születési neve: _______________________________________  

Napközbeni elérhetősége: 

         E-mail címe: _________________________________________  

         Saját mobilszáma:_____________________________________  

A tanulót az iskolából elviheti: _______________________________  

 ________________________________________________________  

 


