Tisztelt Szülő!
2018/2019 tanévben:
A harmadik zenei osztályban a következő tanszerekre lesz szükségünk a 2017/2018.

Tolltartó:
 3 db jó minőségű HB-s grafitceruza,
 legalább 12 darabos színes ceruza, + 1-1 zöld, kék és piros színes ceruza
 puha, fehér radír (tartalék sem árt),
 rövid vonalzó, ami elfér a tolltartóban,
 tartályos hegyező.
Füzetek:
 2 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós)
 9 db 3. osztályos vonalazású, margós füzet. száma: 12-32 (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, angol,
környezet, erkölcstan, olvasónapló, dolgozat)
 1 db üzenőfüzet, ajánlott a keménytáblás,
 1 db hangjegyfüzet
 1 db szótárfüzet az angolosoknak,
 2 csomag írólap (famentes),
 2 db dosszié A/4-es (vizuális kultúra, fénymásolatok a tanuláshoz)
 A füzeteket kérem bekötni! Számot még nem kell ráírni, mivel a számozás változni fog.
Kérem, a dobozokban hazavitt holmikat átnézni és a hiányokat pótolni a nyáron!
Vizuális kultúra (Rajz, Technika):
 vízfesték 12 színű
 tempera (ICO /KOH-I-NOOR/) 6-12 vagy
tubusos
 ecsetek - vastag, közepes, vékony, (jó az
elsős)
 legalább 6 színű Trió STABILO zsírkréta vagy
olajpasztell
 legalább 6 színű filctoll (ICO),
 30 db A/4-es famentes rajzlap,
 10 db A/3-as famentes rajzlap











Matematika doboz:
 1 db mérőszalag (100 cm) számegyenesként használjuk
 1 db kis tükör
 3 db dobókocka
 Logikai lapok
 Játékpénzek
 Műanyag óralap
 Derékszögű vonalzó
 2 db kuktagumi
 Körző
Sakk:
 csiptetős rajztábla, felírótábla vagy dosszié

Testnevelés:
 Kislányok: Piros dressz vagy fehér póló és piros tornanadrág
 Fehér zokni
 Tornacipő
 Hajgumi!

törlőrongy (max. 15X10 cm)
1 db Technokol ragasztó
2 db Pritt ragasztó, stiftes
zsírkréta /jobb minőségű/
színes gyurma
1 csomag négyzet alakú origami lapok,
1 csomag téglalap alakú origami lapok,
asztalterítő, műanyag
2 db A4 -es kétoldalú színes karton,
bármilyen színekben.

 Kisfiúk: Fehér póló és piros tornanadrág
 Fehér zokni
 Tornacipő
Tisztasági csomag
 Törölköző
 Pohár
 Fésű
 Fogmosó felszerelés (nem kötelező)
Tisztasági csomag, beadandók az I. félévre
 6 guriga WC papír
 4 csomag 100 darabos papír zsebkendő
 3 csomag szalvéta
 folyékony szappan
Ajánlott nyári olvasmányok, ötletek:
 Kálmán Jenő: Sicc könyvek
 Fésűs Éva: Mirr-Murr kakandjai
 Bálint Ágnes: Szeleburdi család
 Bálint Ágnes: Hajónapló
 Berg Judit: Rumini
 Burnett, Frances Hodgson: A titkos kert
 Erich Kastner: A két Lotti
 Erich Kastner: Az emberke
 Fekete István állatregényei

 G. Szabó Judit: Hárman a szekrény tetején
 Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
 Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi (a sorozat
bármely tagja)
 Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil (a sorozat
bármely tagja)
 Salten, Felix: Bambi
 Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza

Olvassanak bármit, amihez kedvük van, akár képregényt is! Egy fontos van, olvassanak minél többet!
Kötelező olvasmány harmadik osztályban: Fekete István VUK című regénye
Szorgalmik:
Örülnék, ha lenne olyan olvasást kedvelő gyerek, akinek lenne kedve az általa olvasott könyvet bemutatni
társainak. Egy kicsit komolyabban, mint második osztályban tettük. Erre az első tanítási napon lesz alkalom.
Ha a leendő harmadikos olvasás füzet első lapjának legfelső sorába felírja az író nevét, a könyv címét,
 majd 4-5 mondatban hibátlanul leírja, hogy miért szerette meg ezt a könyvet –
o magyar nyelv tantárgyból szerezhet ötöst
 amennyiben igényesen illusztrálja a könyv egy számára kedves jelenetét –
o rajz tantárgyból szerezhet ötöst
 ha felkészül egy érdekes rész hibátlan, hangos, kifejező, hangsúlyos olvasásra –
o olvasásból (irodalom) szerezhet ötöst
 saját szavaival, összefüggően elmondja, miért tetszett neki a könyv 10-13 mondatbano szóbeli szövegakotás - fogalmazás (irodalom) szerez ötöst
 A matematika (munkafüzetek, tankönyv) hiányzó feladatait hibátlanul megoldók kitöltve
o matematika tantárgyból szerezhet ötöst
 az írás munkafüzet hiányzó feladatait hibátlanul, szép külalakkal kitöltők
o magyar nyelv tantárgyból szerezhet ötöst
A tanév megkezdése előtt a dobozok és minden más is behozható. Kérem, feltétlen egyeztessenek időpontot
előtte velem.
Pihenésben, élményekben gazdag, szép nyarat kívánok! 

Csilla néni

