
Tanszerlista 3.a osztály 
Mindenre kérjük a gyermek nevét felírni! Az összes tankönyvbe rögzített könyvjelzőt kérünk! 
 

Magyar 
5 db A5-ös vonalas füzet: 1 db olvasás 
/száma: 12-32/                  1 db nyelvtan, írás 
                                           1 db fogalmazás 
                                           2 db tartalék 
 

A magyar helyesírás szabályai /tizenkettedik kiadás/ 
 

Közös olvasmány: 

 
1. Bosnyák Viktória: Sirály a király, elolvasni november 30-ig.  

Magyar órákon is foglalkozunk vele majd. Mindig legyen a gyerekeknél a suliban! 

 

2. Czigány Zoltán: Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai, elolvasni március 30-ig. 

Magyar órákon is foglalkozunk vele majd. 

 

Ajánlott olvasmányok, akár nyárra is: 
Berg Judit: Rumini sorozat 
Vagy bármi, amit szívesen olvas a gyerkőc. 

A nyáron elolvasott, szabadon választott könyvekről plakátot kérek szeptemberre! Értékelni, 

bemutatni, ajánlani fogjuk egymásnak. 

 

Matematika 

(Az ami megvan tavalyról és jó, nem kell új!) 

• 1 db A4-es négyzetrácsos füzet (87-32) (a tavalyit lehet folytatni!) 

• 100-as számkörös papírszámegyenes 

• játékpénz 1000Ft-ig (kivágva, kisméretű és zárható tárolóban, 1Ft-os is!)  

• 20 cm-es kicsi vonalzó (minden napra, a tolltartóba)  

• 1 db háromszög alakú vonalzó 

• 1 db körző 

• 1db kétoldalú tükör 

• 1 db A4-es, gumis dosszié (fénymásolatoknak) 

 

Környezet 

• 1 db A4-es vonalas füzet (81-32) 

 

Technika  

(Az ami megvan tavalyról és jó, nem kell új!) 

• 1 csomag 20X20-as négyzet alakú origami papír 

• 1-1db piros, fekete, kék, zöld, narancssárga A4-es méretű kartonpapír (képeslap keménységű) 

• 1 gombolyag kötőfonal (tetszőleges színű, de nem túl vékony/vastag!!) 

• 1 gombolyag hímzőcérna (tetszőleges színű) 

• nagy lyukú - hímzésre is alkalmas tű 

• 2 db 17g/36g kiszerelésű Stift / UHU / hasonló minőségű ragasztó (a Pepco-s, Auchan-os 1 hó uán 

használhatatlan) 

• 1 db fekete, közepes vastagságú alkoholos filc 

 

 

 



 

 

 

Rajz 

(Az ami megvan tavalyról és jó, nem kell új!) 

• 1 csomag írólap 

• 20 db famentes rajzlap (rajz jelzésű dossziéban) 

• 1 csomag 20X20-as négyzet alakú origami papír 

• 12 db-os filctoll 

• 1 db 12 színű /jó minőségű/ vízfesték 

• 12 színű tempera  

• 1 tubus fehér tempera 

• 1 db 12 színű zsírkréta  

• 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset 

• 1 db nagyobb tálka  

• törlőruha   

• A4-es csíptetős rajztábla 

• 1 db festőpaletta 

• 1 kis méretű nylonterítő (a padra) 

 

Testnevelés 

• tornazsák 

• megfelelő talpú tornacipő 

• fehér póló 

• fekete/sötétkék rövidnadrág 

• fehér váltózokni 

• tréningruha 

• hajgumi, fésű a lányoknak  

• hidegebb időszakra hosszú melegítő alsó, felső 

• 1 db ugrálókötél 

• 1 db babzsák (ne legyen se túl nagy, se túl kicsi) 

• gumizós „ugróiskolának” való kb.3-4m hosszú gumi 

 

Ének 

• 1 db A5-ös kottafüzet (a tavalyit folytatjuk!) 

 

Erkölcstan 

• 1 db vonalas füzet (12-32) 

 

Egyebek 

min.3 db grafit ceruza (HB-s) 

1 db Rotring ceruza 

2 db kéken író golyóstoll  

2 db zöld színes ceruza 

1 db vékony postairon 

12 db színes ceruza 

2 lyukú hegyező 

1 db keményebb fajta, fehér színű, jó minőségű radír 

1 db leckefüzet (bármilyen jó) 

1 db vonalas füzet üzenőnek (12-32) / első oldalon a gyermek adataival, szülők elérhetőségével!/ 

1 db textil/műanyag alátét (evéshez) 

ivópohár 

kiskanál 



váltócipő 

váltónadrág 

 


