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Mendly Márta osztályfőnök
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TANTÁRGY

Tk._Mf.megnevezése

Tk._Mf. kiadói kódja

MATEMATIKA

Harmadik matematikakönyvem 3.
AP-030815
tankönyv a 3. évfolyam számára
Harmadik matematika munkafüzetem 3. a AP-030816
harmadik évfolyam számára
Számoljunk
AP-030817

2 db négyzetrácsos füzet

MAGYAR

Hétszínvirág olvasókönyv 3.

AP-030123/1

4 db 3. osztályos vonalazású füzet (12-32) (ebben nincs
benne az angol-német)

Hétszínvirág munkafüzet 3.

AP-030124

Nyelvtan és helyesírás 3.
Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 3.
Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam
Szövegértést fejlesztő gyakorlatok
Írás 3.

AP-030306/1
AP-030307
AP-030403
AP-030126
AP-030205

Young Explorers 1 Tk
Young Explorers 1 Mf

OX-4027618
OX-4027656

1 db 12-32 es vonalas füzet, 1 db szótárfüzet

Ének - zene 3. (Lassúné)

Mozaikos - könyvtárból

a tavalyi hangjegyes füzet megfelelő, ha jó állapotban van!
1 db mappa, filctollak, zsírkréta

ANGOL

EGYÉB: füzet, eszköz, felszerelés

NÉMET
ÉNEK
RAJZ

3 csomag műszaki rajzlap,1db technokol rapíd ragasztó, 1
db kenhető ragasztó, A/4-es kartonlapok, ami bármilyen
vastagságú lehet a következő színekben: piros,barna, sárga,
zöld,kék, fekete.

TECHNIKA
KÖRNYEZETISMERET

HITTAN
TESTNEVELÉS

A mi világunk környezetimeret tankönyv
3. osztály
A mi világunk környezetimeret
munkafüzet 3. osztály
Isten útján járok

AP-030912
1 db 3. osztályos vonalazású füzet
AP-030914
CL-633953

1 db 3. osztályos vonalazású füzet
Tornazsák: tornacipő, fekete alsó, és egy melegítőnadrág,
váltózokni, iskolai póló (NÉV legyen mindegyikben!!)
Hosszú melegítő alsó és felső,névvel ellátva!

Zeneiskolásoknak szolfézsra

Horváthné/Lázárné:Margaréta
Zeneismeret tankönyv 1.

Lehetőleg A 4 méretű hangjegyfüzet (Kérem, hogy az előző
tanévben használtat folytassa! Ha már nincs benne hely,
akkor is tartsa meg, egészen ameddig szolfézst tanul.

Margaréta 1. – szolfézs feladatgyűjtemény
(Több évig használjuk!!!!)

mindez egy MAPPÁBAN EGYÜTT
tolltartó (GRAFIT!) és radír is

Egyéb eszköz:

Tolltartó: grafitceruzák(HB vagy 2B), 2 db postapista, színes ceruzák, 1 db golyóstoll, radír, hegyező, olló

,
KÖTELEZŐ IRODALOM
/Csak beszerezni kell!/
Janikovszky Éva: Égigérő fű
AJÁNLOTT IRODALOM
Berg Judit: Lengemesék
Nyulász Péter: Berger Szimat Szolgálat
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Bálint Ágnes: Hajónapló (Szeleburdi cs.
folytatása)
Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka
utcában?
Jeff Kinney: Egy ropi naplója
Csukás István: Nyár a szigeten
Csukás István: Pintyőke cirkusz,
világszám!

Rajz: 30 db famentes rajzlap, 3 cs színes papír, 1 db stiftes
ragasztó, 12 színű vízfesték, 2 db vékony és 1 db vastag
ecset, zsírkréta, 12 színű filctoll és színes ceruza, 1 csomag
hurkapálca, kis ecsetes tál, törlőrongy, festős póló.
Mindenből jó a 2. osztályból megmaradt felszerelés is, ha
még használható.
1 db füzet lecke/üzenőnek
Váltócipő

