Eszközlista 3.a osztály a 2020/2021-es tanévre
Minden eszközt kérünk névvel, vagy monogrammal ellátni!

Tolltartóban:
4 db grafit ceruza (Maped, háromszög alakú)
2 db zöld színes ceruza (javításhoz)
1 db radír
1 db hegyező
1 db 16 cm – es vonalzó
12 színű színes ceruza (Herlitz háromszög oldalú)
Füzettartóban:
4 db vonalas füzet (21-32, negyedikes
3 db négyzetrácsos füzet
4 db sima füzet
1 db hangjegyfüzet
1 db leckefüzet

vonalazású)

Matematika dobozban:
1 db zsebtükör
1 csomag játékpénz (gyufásdobozban, válogatva)
1 db logikai készlet
1 szám – és jelkártya (kivágva, összegumizva)
1 db műanyag óra
1 db mérőszalag papír cetli
3 db dobókocka ( ha van rá mód, 9 oldalú)
1 db műanyag hőmérő
1 db körző
Iratpapucsban elhelyezve:
30 db A/4 – es rajzlap
10 db A/4 – es műszaki rajzlap
10 db színes fénymásoló lap ( többféle színből álljon a 10 db)
1 csomag kivágó minták 15X15 cm – es
3 csomag írólap
Rajz, technika dobozban:
viaszos vászonterítő, mérete 50X70 cm
12 színű zsírkréta (Adél, olajpasztell)
12 színű vízfesték (Glotto)
1 db temperafesték (tégelyes)
vizes edény, rongy
2 db ecset (6 – os, 10 – es)
2 db ragasztó
(1 db cseppmentes Sulifix, 1 db stiftes Pritt, 17 gr.)

1 db fém élű olló
1 doboz gyurma (natúr)

Tornazsákban:
fekete rövidnadrág (vagy dressz)
fehér póló
fehér zokni
tornacipő
babzsák

Tisztasági csomagban (vászonzsákban):
1 db kisméretű törölköző
1 db műanyag pohár
1 db ruhaszalvéta, vagy alátét
1 db fogkefe
1 tubus fogkrém
1 db fésű
1 db kiskanál
Tanévre:
2 db folyékony szappan
4 guriga WC papír
4 csomag 100 db – os papír zsebkendő
2 csomag kávéházi szalvéta
1 doboz sebtapasz
1 csomag uzsonnás tasak (20X30 cm – es)
Egyebek:
1 db kispárna (székre)
váltócipő
váltóruha, óvodai ruhazsákban
1 kisebb gombolyag vastag fonal (ha van maradék)
A második osztályból megmaradt felszerelések harmadik osztályban is használhatóak, csak
azt kérjük pótolni, beszerezni, ami hiányzik!
Jó pihenést kívánunk a nyárra!

Kecskemét, 2020. június 03.

Ági néni és Krisztina néni

