TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév
3.a
Tanítók: Szaporné Varga Zsuzsanna of., Varjasiné Király Tünde
Üzenő füzet (vonalas vagy négyzetrácsos)
Első oldalán az alábbi adatokkal: Név, lakcím, apja neve, anyja neve, telefonszámuk, e-mail, ki viheti
haza a gyermeket, délutáni különórák felsorolva napra órára, gyógyszerérzékenység, allergia
Leckefüzet: vásárolt leckefüzet, de lehet vonalas vagy négyzethálós füzet is!
Kis alakú mappa ( üzenő, leckefüzet, tájékoztató füzetnek)
Tolltartóba:
• 12 színű színes ceruza
• 4 db HB - s grafitceruza
• Puha radír
• Kicsi, egyenes vonalzó
• Órarend, tartályos hegyező
• golyós tollak (jó minőségű, vékonyan fogó) kék, piros, zöld
• kis stift ragasztó
Beadandó közös használatra:
• 60 db rajzlap A/4-es / fehér, félfamentes vagy famentes vegyesen/
• 10 db famentes A/3-as rajzlap
• 3 cs. fehér írólap
• 2 cs. színes papír
• 1 cs. téglalap alakú origami papír
• 2 nagy kétoldalas színes karton
• fél csomag fénymásoló papír
• 1 cs. kék, piros és zöld krepp-papír
Tisztasági felszerelés: 3 cs. papír zsebkendő, 3 cs. szalvéta, 1 cs. wc papír, 10 db műanyag eldobható
kanál, 10 db műanyag eldobható pohár
Angol: 1db vonalas füzet (3.-os vonalazású)és egy szótár füzet
Ének: 1db hangjegy füzet A/5-ös
Matematika:
• 2 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet- az egyik dolgozat füzet
• 32 cm-es vonalzó
• 2 doboz korong, piros-kék
• 5 cs. színes pálcika (100db) tízesével összegumizva
• tükör, kétoldalas
• 5 db dobókocka
• logikai lapok
• játékpénz kivágva
• számkártyák 20-ig, + a kerek tízesek 100-ig
• kerek százasok 1000-ig
• színesrúd készlet
• 2 db papír mérőszalag ( 100 cm-es)
• műanyag óra, hőmérő,
• 1 db vékony, műanyag mappa
• Kérek minden könyvbe szalag könyvjelzőt ragasztani!
Környezetismeret:
1db 3.-os vonalazású füzet (A/5-ös)
Etika: 1db 3.-os vonalazású füzet (A/5-ös)
Magyar nyelv és irodalom:
▪ 4 db 12-32-es, harmadikos vonalazású füzet: olvasás, nyelvtan, fogalmazás, dolgozat;
alulról a 3. vonalra zöld vonalat kérek, alatta lesz a javítás helye

▪
▪
▪
▪

1 db sima füzet (A/5-ös méret): rajz- és gyűjtőmunkának
1 db mappa: kifejezetten a fénymásolt feladatlapoknak, s aki szeretne a magyar könyveknek is
mappát, lehet pluszba, ám nem kötelező
a tankönyvekbe, munkafüzetekbe szalag könyvjelzőt kérek beragasztani
Ajánlott: A magyar helyesírás szabályai (legújabb kiadás)
o Első atlaszom

Ajánlott irodalom a nyárra:
Magyar népmesék
Fekete István: Vuk
Bálint Ágnes: Mazsola, Mazsola és Tádé, Tündér a vonaton
Berg Judit: Rumini, Tündér biciklin (járművek), Tündérváros (városi élet)
Tündérzene (hangszerek)
Dés Mihály: Ancsa és Pancsa – a fürdőszoba fogságában, Ancsa és Pancsa meg a vadmalacok
Erich Kästner: A két Lotti, A repülő osztály
Feketű Csaba: Kócos kalandjai
Ifj. Gaal Mózes: Mildi meséi
Janikovszky Éva: Égigérő fű, Az úgy volt…
Molnár Ágnes: Csiporka és Bíborka kalandjai (a neten is van fent néhány része)
Természetesen más, érdeklődési körüknek megfelelő történeteket is olvashatnak, a lényeg, hogy ne
szokjanak le nyáron sem az olvasásról, s örömüket leljék e tevékenységben! ☺ Év elején egymásnak
bemutathatják az olvasott könyvet/könyveket.
Rajz- technika doboz:
• 1 db 2 b-s ceruza
• 1 db vékony és 1 db közepes fekete filctoll + 1 db fekete alkoholos filc
• 12 színű vízfesték, 6 színű tempera (kilyukasztva a kupaknál!)
• Színes és színtelen gyurma margarinos dobozban!
• vizes edény, viaszos vászon alátétnek, hosszú póló (ruhavédőnek)
• 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
• nedvszívó rongy, kis szivacs
• olló (Kérem próbálják ki, tud-e vele vágni a gyerek!)
• ragasztó 2-3db stift és 1 db folyékony
• 12 színű zsírkréta, (jó minőségű, nem viaszkréta)
• 1 db cellux
• mappa a kész munkáknak
Testnevelés:
• Piros póló, tornazsák Mindenbe kérjük a nevet beleírni, a zokniba is!!
• Rövidnadrág (kék)
• Tornacipő, fehér zokni!!!
• Melegítő alsó-fölső (egész tanévben)
Kérem, a félreértések elkerülése végett mindenre írják rá a gyermekük nevét vagy monogramját
(pl. ceruzák is)!
Ebédbefizetés szeptember hónapra: 2018. augusztus 7. (kedd) 7.00–17.00, aug. 8. (szerda) 7.00-15.00
között. Pótbefizetés: 2018. augusztus 10. (péntek) 8.00–12.00 óra között.
Tankönyv: a tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg.
Évnyitó ünnepség és első tanítási nap – 2018. szeptember 3. (hétfő)
- Üzenőfüzetet, tolltartót, tízórait és innivalót is hozzanak magukkal a gyerekek!
- A második naptól legyen testnevelés felszerelés!
- Ezen a napon a tanévnyitó után 3 osztályfőnöki órát tartunk. Ebéd után (kb. 12.30-tól) haza lehet
menni.
- Kérem, hogy az üzenőfüzetben jelezzék, hogy első nap mikor és kivel mehet haza gyermekük.
A megjelenés iskolai ünneplő ruhában (fekete cipő, fekete nadrág ill. szoknya, fehér ing ill. blúz,
nyakkendő/jelvény) kötelező, gyülekező 7.45 órakor lesz a tanteremben.
Jó pihenést kívánunk: Zsuzsa néni, Tünde néni ☺

