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3. b osztály 

2020/2021-es tanév 

 

Füzetek: 

 8 db kisméretű (A/5) 3. osztályos vonalazású (12-32)  

 2 db kisméretű (A/5) sima  

 1 db kisméretű (A/5) négyzetrácsos 

Tolltartóba: 

 3 db HB-s grafitceruza, 1 db 2B-s grafit 

 2 db piros (a színesceruza készleten kívül) 

 2 db radír 

 15 cm-es vonalzó 

 2 db rotring ceruza + utántöltő betét (0,5-ös) 

 1 db kéken fogó toll (ajánlott: 0,5-ös ZEBRA) 

 12 db-os színesceruza készlet 

Rajz és technika: lehet használni a tavalyi eszközöket is, ha megfelelő 

állapotban vannak. 

 12 színű gombfesték 

 12 színű zsírkréta 

 12 színű filctoll 

 6 színű tempera 

 2 db stift ragasztó  

 hegyes olló 

 ecsettál, törlőkendő (amit hazaküldtem) 

 3 db (2-es, 6-os, 10-es) ecset 

 30 db famentes rajzlap 

 gyurma 

 2 db fekete színű tűfilc 

 

Testnevelés: 

 fehér atléta vagy póló és fekete rövidnadrág 

 lányoknak hajgumi 

 javasolt fűzős tornacipő  

 fehér zokni (higiéniai okokból ajánlott több pár) 

 úszáshoz: úszónadrág/úszódressz, úszósapka (kötelező!), 

úszószemüveg, törölköző, papucs, lányoknak hajgumi, 

szemüvegeseknek szemüvegtok 

Egyéb: 

 1 db iratgyűjtő mappa 

 30 cm-es vonalzó, tartályos hegyező 

 váltócipő 

 ételtároló doboz, kulacs, textil szalvéta/konyharuha, papírzsebkendő 

 

Az első tanítási napra minden felszerelést hozzanak a gyerekek (kivéve 

úszás)! 

Kérünk mindent névvel ellátva hozni, illetve a bizonyítványt is aláírva 

az első napra! 

Gyerekek! 

Olvassatok sokat a nyáron és az írás gyakorlásáról se feledkezzetek meg! 

Segítségetekre lehet a nyári olvasás és írás kihívás! 

Gyakoroljátok a szorzó-és bennfoglaló táblákat! A 3. osztályban nagyon 

nagy szükség lesz rá az írásbeli szorzásnál, hogy gondolkozás nélkül 

tudjátok az eredményt! Szintén fontos, hogy kapásból meglegyen 20-as 

számkörben az összeadás és kivonás eredménye. Ha még ezek után marad 

időtök és energiátok, akkor jöhet a 100-as számkörbeli műveletek 

gyakorlása. Ha ezeket megfelelő szintre fejlesztitek a nyáron, akkor sokat 

tesztek azért, hogy jól menjen a 3. osztályos matematika.  

Természetesen főszerepben a játék és a pihenés legyen! 

Kellemes vakációt kívánunk! 

Ági néni  Nati néni  


