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

 

Magyar 

6 db vonalas füzet (száma: 12-32)  

1 db sima füzet /kisméretű/ 

1 db A4-es, gumis dosszié (fénymásolatoknak) 

 

Balázs Ágnes: Mesélő nyelvtan 3. o. Boszorkányos hajsza a szófajok világában (Ezt közösen vesszük 

meg.?) 

A 2. osztályos Mesélő nyelvtant (Hetedhét háború a Hangok földjén) kérem végigolvasni, a feladatokat 

kitölteni és szeptember 1-jén bemutatni az iskolában.  

Ablak-zsiráf (tavalyi) Szeptemberben kérem hozni.  

Bosnyák Viktória: A sirály a király (Ez megvan! 😊) Kérem elolvasni az őszi szünet végéig. / 

Szeptemberben kérem hozni. 

A sirály a király Feladatgyűjtemény (Ezt is közösen vesszük meg.?)  

Bálint Ágnes: A szeleburdi család (Könyvtárból kölcsönözhető.) Kérem elolvasni a tavaszi szünet végéig. 

A magyar helyesírás szabályai /tizenkettedik kiadás/ Akadémiai Kiadó (Ezt is közösen vesszük meg.?) 

Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: SZINONIMÁK 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára (Ezt is közösen 

vesszük meg.?) 

/Szólások, közmondások kézikönyve: csak ajánlott/ 

Minden gyerektől kérek egy plakátot a nyáron olvasott kedvenc könyvéről egy kartonra; szerepeljen rajta 

a könyv szerzője, címe, szereplők, a történetből a kedvenc rész rövid leírása; Miért ez a kedvenc könyved? 

Miért ajánlanád? Rajzok a szereplőkről, eseményekről, kedvenc részekről. Szeptember 1-re kérem hozni 

mindenkitől. (Ugyanúgy, mint tavaly.) 

 

Nyárra ajánlott olvasmányok: 

 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza /sorozat/ 

Berg Judit: Rumini /sorozat/ 

Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil /sorozat/ 

Bosnyák Viktória: Mantyusok /sorozat/ 

Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai 

Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony 

Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme 

Csukás István: Pom Pom meséi 

Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő 

Lázár Ervin - Lázár Zsófia: Bogármese 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

Lázár Ervin: A Hétfejű tündér 

Lázár Ervin: Öregapó madarai 

Lázár Ervin: Hapci király 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 

Mark Twain: Huckleberry Finn 

Eric Knight: Lassie hazatér 

Fekete István: Vuk 

Szabó Magda: Tündér Lala  

Bodó Béla: Brumi, mint detektív 

Bodó Béla: Brumi a Balatonon 

Felix Salten: Bambi 

A. A. Milne: Micimackó 

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 

Erich Kastner: Emil és a detektívek 

Erich Kastner: Május 35 



Erich Kastner: A két Lotti 

Timo Parvela: Miú és Vau 

Domonyi Rita: Tündérbodár 

Timo Parvela: Ella és barátai 

Timo Parvela: Ella sorozat 

Nógrádi Gergely: Misu és a piros kenu 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi 

Milos Macourek: Matyi és Sári az iskolában 

Varró Dániel: Túl a maszat-hegyen 

Astrid Lindgren: Ronja, a rabló lánya 

Bátky András: Pipogya és a Városvédő Szent 

 

Matematika 

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

1 db nagy alakú négyzethálós 87-32  
1 db A4-es, gumis dosszié (fénymásolatoknak) 

1 db játékóra 

1 db háromszög alakú vonalzó 

(ugyanabban a tároló dobozban, mint az idén), 
mérőszalag, vonalzó 30 cm-s hajlítható, (és egy kicsi, hajlítható a tolltartóba), 4 db dobókocka, 
korongok 
 

Környezet 
1 db vonalas füzet (16-32) 

 

Technika  

1 doboz színes, 1 doboz szürke gyurma  
1 doboz zsírkréta 
1 db olló 
filctoll 12-es,  
színes ceruza 12-es 
1 db stiftes ragasztó (erősebb ragasztási tulajdonsággal bíró) 

Az órához szükséges egyéb felszereléseket osztálypénzből vesszük majd meg. 
 

Rajz 
1 csomag írólap 

40 db félfamentes és 40 db famentes rajzlap (rajz jelzésű dossziéban) 

1 fekete fotókarton 

1 színes nagyméretű karton (Akkora, mint a fotókarton; piros vagy kék vagy sárga… stb.) 

filctollak 

1 db 12 színű /jó minőségű/ vízfesték 

12 színű tempera  

3 tubus fehér tempera 

1 db 12 színű zsírkréta  

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

2 db kicsi tálka 

2 db nagyobb tálka  

törlőruha   

A4-es csíptetős rajztábla (Ez szinte mindenkinek megvan.) 

1 db festőpaletta 

1 kis méretű nylonterítő (a padra) 

1 csomagolópapír  

 



Testnevelés 

tornazsák 

megfelelő talpú tornacipő 

fehér póló 

fekete rövidnadrág 

fehér váltózokni 

tréningruha 

hajgumi lányoknak  

hidegebb időszakra hosszú melegítő alsó, felső 

 

Ének 

1 db A5-ös kottafüzet (A tavalyi teljesen üres, úgyhogy tökéletes lesz.) 

1 db dallamkirakó (Ebből is jó a tavalyi öt vonalas lap vázoló van a hátán, akinek még megvan…) 

 

Erkölcstan 

1 db vonalas füzet (12-32)  

 

Egyebek 

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

min. 3 db grafit ceruza 

1 db Rotring ceruza 

kéken író golyóstoll  

2 db zöld színes ceruza 

2 db piros-kék 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 A5-ös méretű négyzethálós füzet (27-32) jutalmaknak 

1 db mosogatószivacs 

2 cs 100 db-os papír zsebkendő / félév 

1 db textil/műanyag alátét (evéshez) 

saját ivópohár névvel ellátva 

kiskanál 

váltócipő 

váltónadrág 

tépőzáras ülőpárna 

 

 


