
Tanszerlista - 3. osztály 

MATEMATIKA: 1 db A 4-es NEM spirál! 
(fűzött) négyzetrácsos füzet 
MAGYAR: 
4db A 5-ös vonalas füzet – (nyelvtan, 
fogalmazás, dolgozat,  kincses füzet) 
(3.osztályos!)  

irodalom 2 db mesefüzet  

3. osztályos! 
ANGOL: 1 db vonalas füzet  A5   
(3.osztályos)+ 1szótár füzet 
KÖRNYEZET: 1db nagyalakú sima füzet 
(A4) + sorvezető  
ETIKA: mesefüzet 3. osztályos 
ÉNEK: hangjegy füzet 
1 db üzenő füzet (első oldalra a gyermek 
adatai) 
1db leckefüzet 
 

TOLLTARTÓ:  
            15 cm-es vonalzó 
            hegyező 
            radír 

              2 db 2B-s ceruza (rajzra) 

Kérem  még a következőket is: 

30 db félfamentes rajzlap  

20 db famentes rajzlap 

2 csomag írólap  

20 db műszaki lap 

2 db bármilyen színű karton 

  1csomag színes lap, 1 krepp papír 

 
váltócipő, pohár, 1 csomag fénymásoló papír 
minden füzetre, könyvre átlátszós borító 
2 db lefűző mappa (1 piros 1 zöld) 

 
torna: ugyanaz: póló, tornacipő, tornanadrág, 

 

TISZTASÁGI CSOMAG: 
2 csomag szalvéta  
2 csomag papírzsepi 
(100db-os) 
1 csomag kéztörlő 

 Ajánlott irodalom: 

 
 
 
 
 
 
 
DOBOZ: 

2 db radírozós toll  
4 db grafit ceruza HB 
 2 db piros ceruza 

2 db kék ceruza  
2 db zöld ceruza 
színes ceruzák (ha fér) 

 
 
(technika, rajz) 
 1 db olló (nagyobb! ) 
1 doboz zsírkréta 

3 db stiftes ragasztó 
1 db folyékony ragasztó 
1 db cellux 
rongy a 
festéshez 
ecsetes tál 
3 db ecset (4 ,6, 8 v. 10) 
12db-os színes 
ceruza  
12db filctoll 
12-es vízfesték 
6 db tempera 
1 db fekete filctoll 
 
matekra:  
vonalzók 15+30cm 
2 db dobókocka 
zsebtükör 
papír mérőszalag 
műanyag hőmérő 
műanyag óra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.libri.hu/konyv/gyermek-es- 

ifjusagi/?book_target_id=6 
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