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osztály_felszerelései

Gadó Annamária osztályfőnök 2022-2023

TANTÁRGY Tk._Mf.megnevezése Tk._Mf. kiadói kódja EGYÉB: füzet, eszköz, felszerelés

MATEMATIKA
OH-MAT03MA/I Matematika 
munkafüzet 3.

2 db négyzethálós füzet

OH-MAT03MA/II Matematika 
munkafüzet 3

vonalzó - ami a tolltartóba befér

OH-MAT03TA Matematika 3. 
osztályosoknak

MAGYAR
NT-98523 Játékváros. Képes olvasókönyv az általános iskola 
3. osztálya számára

2 db mesefüzet (3.évf.) - olvasásra (közös 
olvasmány és órai munka)

3.évfolyam 
vonalazása: 12-32

NT-98523/D Játékváros. Differenciáló munkafüzet az 
általános iskola 3. osztálya számára

vonalas füzet (3.évf.) - nyelvtanra

NT-98523/M Játékváros. Feladatlapok az általános iskola 3. 
osztálya számára

vonalas füzet (3.évf.) - fogalmazásra

NT-98523/MT Játékváros. Magyar nyelvi munkafüzet 3.

ANGOL Young Explorers Class Book 1

Young Explorers Activity Book 1

NÉMET HV-476-311559
Paul, Lisa & Co A1.1 
Arbeitsbuch

HV-475-301559
Paul, Lisa & Co A1.1 
Kursbuch

ÉNEK OH-ENZ03TA Ének-zene 3. 1 db hangjegyfüzet (lehet tavalyi is)

RAJZ

40 db famentes rajzlap, 1db A/4-es 

rajzmappa, 1db vízfesték (12 színű), 3 db 

ecset (2-6-8), 1db ecsettál, festőpóló, 1db 

ecsettörlő rongy és mosogatószivacs, 
színesceruzák, színes filctollak, színes 
zsírkréták, grafitceruzák (HB, B, 2B), 1db 

fekete tűfilc

Kérjük, hogy 
mindegyik névvel 
ellátott legyen!

TECHNIKA
1 db ragasztóstift, 1db folyékony ragasztó, 1 
db cellux, hurkapálcikák, olló, színespapírok, 

gyurma, cipősdoboz az eszközöknek

KÖRNYEZETISMERET
Környezetismeret tankönyv, 
munkafüzet 3.

Környezetismeret 
munkafüzet 3.

mesefüzet (3.évf.) - környezetfüzetnek

HITTAN CL-633687 Isten útján járok

TESTNEVELÉS
sportcipő, ciszter póló, fekete rövid nadrág, 

melegítő

Kérjük, hogy 
mindegyik névvel 
ellátott legyen!

Zeneiskolásoknak szolfézsra

Margaréta Zeneismeret a zeneiskolák 1. évfolyama számára (Ro-Mi Suli kiadvány)

Margaréta 1. kötet Szolfézs feladatgyűjtemény az alapfokú zeneoktatás számára (2 évig használjuk!) (Ro-Mi Suli kiadvány)
Tavalyi füzet (A4-es)

tolltartó (2 GRAFIT) és radír is
A4-es mappába összerakva

Egyéb eszköz:

üzenő füzet 3.évfolyamos vonalazással Írni fogunk bele, így fontos a vonalazás Kérjük, hogy 
mindegyik névvel 

ellátott legyen!
1 db mappa a 
fénymásolatoknaktolltartóba radír, 3 db grafit ceruza, színes ceruzák, piros-kék, kis (jó minőségű) ragasztó, vonalzó

benti cipő
1 db könyv - benti olvasásra

2 db 100-as csomag 

papírzsebkenő1 csomag szalvéta

AJÁNLOTT IRODALOM

Berg Judit: Lengemesék: Nyár a Nádtengeren


