Kedves leendő 3. osztályosunk!
Leírjuk Neked, hogy mire lesz szükséged a 3. osztályban:
Tolltartó, benne:
 4 db hegyes HB jelzésű grafit
ceruza(lehet rotring is)
 1 db 3B-s ceruza rajzhoz
 12 színű színes ceruza készlet
 1 db radír
 1db hegyező







2 db piros ceruza
2 db zöld ceruza
2 db kék ceruza
1 db kicsi vonalzó
1 db kék golyóstoll

Matematika doboz:
A matematika dobozt osztálypénzből megvesszük.
 3 db vonalzó (két háromszögű és egy hosszú egyenes)
 1 db körző (összeszedem, csak használat előtt adom oda)
 1 db keret nélküli tükör
 3 db dobókocka
 1 csomag logikai készlet (dobozban)
 1 csomag játékpénz (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000)
Füzetek:
A füzeteket megrendeltük, mindenki ingyen kapja, nem kell megvenni, csak
tájékoztatásul soroljuk fel!
 8 db harmadikos vonalazású füzet
 1 db szótárfüzet (31-32)
(12-32 számú)
 1 db hangjegyfüzet (36-16)
 2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
 2 db leckefüzet
 1 db sima füzet A/5 (20-32)
 1 db sima füzet A/4 (80-32)
Tornacsomag (textilzsákban)
 tornacipő
 fehér zokni
 fehér póló

 tornanadrág (lányoknak tornadressz)
 hosszú alsó-felső

Rajz, technika tantárgyakhoz:
 3 db gumis rajzmappa
 színes papírt és kartont osztálypénzből fogunk venni
Textilzsákban: Mindenből jó a tavalyi.
 12 színű vízfesték
 1 db nagyméretű vizesedény
 1 db viaszos vászon
 1 db jó nedvszívó törlőruha
 12 színű zsírkréta
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)







Egyebek:
 1 db asztalkendő
 1 pár váltócipő

 tízórais doboz
 1 db kis törülköző akasztóval

2 db nagy Pritt stift ragasztó
gyurma
12 színű filctoll
jó minőségű olló
12 színű tempera

Az Ablak-Zsiráfot harmadik osztályban is fogjuk használni. Kötelező olvasmányunk Berg
Judit: Rumini című regénye lesz. Természetesen nyáron el szabad olvasni, de közösen
fogjuk feldolgozni, ezért kötelező beszerezni. Szükségünk lesz a Helyesírási Szabályzat 12.
kiadására (Magyar Tudományos Akadémia), erre felsőben és középiskolában is szükség
lesz.
Kérünk minden egyes felszerelést névvel ellátni!
Balesetmentes nyarat, jó pihenést, sok szép élményt kívánunk Neked és családodnak! A
szülőknek köszönjük az egész éves áldozatos munkát!
Találkozunk szeptemberben!
Dóra néni és Szabina néni
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