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Taneszköz lista 3. osztály 2022/23. tanév 
 

Matematika:   

 4 db négyzetrácsos füzet 

 vonalzó /derékszögű, egyenes/ 

 mérőszalag 

 2 db dobókocka 

 tükör 

 körző 

Magyar nyelv és irodalom: 

 6 db vonalas füzet/12-32/ 

 Kötelező olvasmány: Fekete István: Vuk /nem kell elolvasni a szünetben, csak 

beszerezni/ 

Rajz: 

 Temperafesték /legalább 6 színű/ 

 vizes tál 

 4-es,6-os és 10-es ecset 

 vízfesték 

 50 db rajzlap /20 db famentes, 30 db félfamentes/ 

 1 db rongy 

 12 színű színes ceruza 

 12 színű zsírkréta 

 gyűjtőmappa 

 12 színű filctoll 

Technika: 

 Olló 

 Ragasztó /1 db technocol vagy sulifix, és 2 db stift ragasztó/ 

 Színes papír/ nem kell a hagyományos A5-ös méret, hanem A4-es méretű, mindkét 

oldalán színes origami lapok kellenének kb. 20 db/ 

 2 ív eltérő színű fotókarton 

 1 db gyurma 

Környezetismeret: 

 1 db sima füzet 

Ének: 

 1 db hangjegy füzet /jó a tavalyi 
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Etika/ Hittan: 

  

 1 db sima füzet 

Testnevelés: 

 Tornacipő 

 Póló, rövidnadrág 

Tolltartóba: 

 5 db grafitceruza 

 6 színű színes ceruza 

 radír 

 hegyező 

 1 db golyóstoll 

Egyéb: 

 Wc papír 

 100 db-os papír zsebkendő 

 1 csomag szalvéta 

 Műanyag tányér, pohár, kiskanál az esetleges süti fogyasztáshoz 

 Cipős doboz a kellékeknek 

A tankönyveket, füzeteket átlátszó fóliával borítva, névvel ellátva kérjük bekötni! Az első 

napon mindent el kell hozni, amit lehet, beszedünk, a többi napon már órarend szerint kell 

pakolni. Természetesen, ami még tavalyról felhasználható, azt nem kell megvenni. 

 

A nyári szünetben be kell fejezni Csukás István: A téli tücsök meséi című olvasmányt, a 

hiányzó fejezetekről olvasónaplót kell vezetni. Két -három mondatot írni a fejezetből, ami 

tetszett, és arról egy kis rajzot készíteni.  Ellenőrizni, osztályozni fogom szeptemberben. 

Augusztusban el kell kezdeni a szorzótábla gyakorlását naponta 10-15 percben. 

 

JÓ PIHENÉST, KELLEMES VAKÁCIÓT KÍVÁNOK! 

       Marika néni 
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