3. b osztály
Nyelv:
 1 db szótárfüzet (németeseknek nem kell)
 1 db kis alakú vonalas füzet
 1 db irattartó gumis mappa
Magyar
 5 db 3. osztályos vonalazású vonalas füzet (12-32) (ebből az egyik lesz az üzenő füzet)
Technika-rajz
 1 csomag natúr gyurma
 1 cs. színes ceruza (12 darabos)
 1 cs. filctoll (legalább 6-os)
 1 doboz zsírkréta vagy porpasztell vagy olajpasztell kréta - a tavalyi!!! (majd összesítünk, és ha kell majd
veszünk közöset, hogy páronként legyen minden.)
 1 doboz tempera ( tubusos, nem tégelyes!)
 1 doboz 12 db-os vízfesték
 3 db ecset (2-es, 6-os, 12-es)
 1 db nagy ecsettál
 paletta
 Festékes rongy
 2 db ragasztó stift
 1 db technokol
 1 db cellux ragasztó + tépő
 1 db olló (jó minőségű) + körömvágó olló (tavalyi jó)
 60 db A/4-es rajzlap, 20 db A/3-as
 2 db színes karton
 1 csom. krepp papír
 2 csom. hajtogató papír (origami )
 színes lapok
 2 cs írólap (kicsi)
 1 csom. gemkapocs
 1 csom. milton kapocs
Matematika
 2 db kockás füzet
 2 doboz korong
 játékpénz : 20 db 1 Ft, 20 db 10 Ft, 10 db 100 Ft
 számkártya (0-9-ig, mindenből 3 darab)
 színes pálcika 2 csomag
 játékóra
 tükör
 mérőszalag
 színes rúd készlet
 logikai készlet
 2 db dobókocka
 babok, gombok, kavicsok (50-50 db)
 1 db kis háromszög vonalzó + 1db nagy egyenes vonalzó
Testnevelés felszerelés
 fekete rövid nadrág,
 2 db fehér póló,
 2 pár fehér zokni (fiúknak is, lányoknak is),

 szabadidő ruha, (tréning ruha),
 tornacipő
Néptánc:
 1 db húzott szoknya lányoknak (néptánchoz)
Ének
 1 db hangjegyfüzet
Környezetismeret
 3. osztályos vonalazású vonalas füzet (12-32)
Tisztasági csomag
 szalvéta, papír zsebkendő, WC papír,
 folyékony szappan
Egyéb
 2 iratpapucs (tavalyi jó) ha jó állapotban van
 2 db gumis mappa
 2 db doboz (technikára + matematikára, a tavalyi jó, ha jó állapotban van)
 1 csomag fánymásoló papír
 1 db jó minőségű radír
 1 db zárt hegyező
 5 db HB-s grafitceruza

