3. a osztály – 2020/2021.tanév
Szükséges
felszerelések:

Mennyiség
(db)
üzenőfüzet
leckefüzet
mesefüzet (vonalas-sima)
3. osztályos vonalas füzet
sima füzet
szótárfüzet
kottafüzet A/5 (jó a tavalyi is)
dosszié
Ablak-Zsiráf Képes Gyermeklexikon
kisméretű törölköző
textilszalvéta
kulacs/flakon
váltócipő
fogmosó felszerelés (igény szerint)

1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Mennyiség
(db)

Tolltartóba:
grafitceruza
színes ceruzák
kék toll
olló
radír (puha, fehér)
kis vonalzó
hegyező

Tisztasági
felszerelés
(2 havonta):

3

Év elején
kérném a
közösbe beadni:

KOH-I-NOOR

Javasolt márka

1
1
1
1 db
1

Mennyiség
(db)
fénymásolópapír
cellux tépővel
nagy stift ragasztó
kisméretű boríték
A/3 famentes rajzlap
A/4 famentes rajzlap
színes lap csomag
A/3-as rajzmappa

Javasolt márka

1
1
2
1
1

Mennyiség
(csomag)
zsebkendő
szalvéta
wc papír
folyékony szappan
nedves törlőkendő

Javasolt márka

1 csomag
1
1
20
20
30
1
1

Javasolt márka

Pritt, Nebuló, Tesa

Technika-rajz
doboz
Lehetőség szerint
minden eszköz
legyen névvel is
ellátva!

Mennyiség
(db)

műanyag paletta

Javasolt márka

1

doboz a tárolásra

1

zsírkréta 12 db-os
tempera 6/ 10/ 12-db-os
fehér tempera

1
1
1

ecsettál
ecsettörlő rongy
puha szőrű ecsetek (méret 2-4-6-810)
vízfesték
folyékony ragasztó
stiftes ragasztó (ne legyen csillámos
vagy színes)
cellux
színes gyurma
olló
filctoll készlet 6 db-os
rajztábla
fekete filc vékony/tűfilc

1
1

(jó lenne egységes doboz
mindenkinek, év elején
visszatérünk rá, addig cipősdoboz)
KOH-I-NOOR GIOCONDA
OLAJPASZTELL 12-ES
Ico süni tempera 6/10/12 db-os
Ico süni tempera
erősebb műanyag pohár, edény,
nem kell nagy
bármilyen jó nedvszínó anyag jó

4 vagy 5
1
1

Ico süni ecsetkészlet 4 vagy 5 db-os
Ico süni 12 színű vízfesték
Technokol

2
1
1
1
1
1
1

Mennyiség
(db)

Matematika
A/4-es mappa
négyzetrácsos füzet A/5
sima füzet A/5
műanyag óra
műanyag hőmérő, játék hőmérő
kis vonalzó
hosszú vonalzó 30 cm
körző

fehér póló/Herman póló
(rövid)nadrág
tornacipő, zokni
fésű, hajgumi (lányoknak)

Ico süni színes gyurma 10 db-os
Fiskars, Maped
Ico süni, Stabilo

Javasolt márka

1
2
1
1
1
1
1
1

Mennyiség
(db)

Testnevelés

Pritt, Nebuló, Tesa

1
1
1 pár

Javasolt márka

Feladat nyárra:
1 db tetszőleges könyv elolvasása és róla olvasónapló/lapbook/élménydoboz készítése
Segítség:
https://www.sutori.com/story/konyvajanlo--w17pK9e6sxAm3CTdVu7GhwrP
+
Egy levél vagy képeslap küldése az iskolába:
Bp. XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola
3.a osztály részére
Budapest
Radnóti Miklós u. 35
1137

Élményekkel teli nyári szünetet kívánunk!
NGabi néni és Eszter néni

