
4. b osztályos felszerelés   
 

Füzetek: 
 5 db negyedikes vonalazású füzet 21-32 (ebből az egyik majd üzenőfüzet lesz) 

 2 db négyzethálós füzet 27-32 (margós) 

 1 db sima vagy vonalas füzet (környezethez) 

Kérjük, hogy a füzetekre csak a gyerekek nevét írják rá! 
 

Papírféleségek: 

 10 db A/5-ös méretű boríték 

 1 cs. írólap 

 3 db papírdosszié  

 1 csomag A/4-es méretű színes papír (mindkét oldala színes) 

 30 db A/4-es famentes rajzlap 

 2 db A/1-es méretű karton (2 féle, választható színnel) képeslapokhoz, lapbookhoz 
 

A tolltartóba: 
 3 db HB- s grafit 

 6 db vékony hegyű, jó minőségű színes ceruza 

 hegyező 

 puha, hófehér radír 

 kis vonalzó (15 cm) 

Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! 
 

Matematikához: 
 1 db hosszú vonalzó (kb. 30 cm) 

 

Magyar nyelv- és irodalomhoz: 
 A magyar helyesírás szabályai 

 

Vizuális kultúrához: (a tavalyi felszerelés kis módosításokkal) 
Kérjük a doboz tartalmát alaposan átnézni, van-e még festék a gombokban, tempera egy 

csomó kifogyott, zsírkréta hiányok…. kérjük, ezeket pótolni! 

Ha törött a doboz, akkor kérjük kicserélni! 

 1 vastagabb (M-es) fekete alkoholos filc  

 min. 6 db vastagabb hegyű filctoll 

 ecsetek: 2-es, 6-os, 10-es, és egyenes fejű 8-as 

 1db 2B-s grafit, puha radír (ne az, ami a tolltartóban van) 

 min. 6 db zsírkréta vagy olajpasztell (STABILO ajánlott) 

 12 gombos vízfesték (Kohi-noor ajánlott) 

 tubusos tempera: fehér, sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete (Pannon Color vagy 

Kohi-nooor ajánlott) 

 hegyes, éles olló 

 2 ragasztó: 1 szilárd rúd papírragasztó, 1 db Extraerős ragasztó – ez a neve!! 

(Munkásotthon utcai Achát papírboltban kapható) 

 vizesedény (legalább 2 dl-es), festőpaletta 

 védőruha, szivacs, törlőrongy 

 

 

 



Testneveléshez: 
 fehér póló 

 kék vagy fekete tornanadrág 

 tornacipő (fűzős) 

 fehér zokni 

 melegítő alsó és felső (többször ki fogunk menni órán, nagyon jó lesz a hűvösebb 

időben a melegítő), lányoknak hajgumi 

Egyéb: 
 váltócipő (kényelmes, lehet szandál, de ne papucs) 

 kis törölköző (akasztóval ellátva) 

 

Ajánlott nyári olvasmányok: 
 Eric Knight: Lassie hazatér 

 Lázár Ervin: Berzsián és Dideki 

 Nógárdi Gábor: Segítség, ember! 

 Berg Judit: Rumini 

 Felix Salten: Bambi 

 Romhányi József: Szamárfül 

 Ami a szívedet nyomja (svéd gyermekversek) 

 Friss tinta (kortárs gyermekversek) 

 Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

 Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

 Mándy Iván: Csutak színre lép, Csutak és a szürke ló, Csutak a mikrofon előtt (ilyen 

sorrendben) 

 Romhányi József: Szamárfül 

 Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 

 Michael Ende: Momo, Végtelen történet  

 Békés Pál: A Félőlény 

 Erich Kastner: Május 35., A két Lotti 

 Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 

 J. F. Cooper: A nagy indiánkönyv bármelyik könyve 

 Sempé/ Goscinny: A kis Nicolas  

 

Ezen könyvek közül bártan válogathatnak gyermekeik, akár a maguk számára is, csupa 

értékes, jó könyv, mely tetszeni fog felnőttnek és gyereknek egyaránt. Év elején az első 

feladat egy könyv bemutatása lesz, melyhez lehet hozni élményfüzetet, készíteni 

rajzokat, kiselőadást. Az első irodalom jegyük ez lesz a gyerekeknek negyedikben. 

 

Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk. Az első tanítási napon be 

lehet hozni a szükséges felszereléseket. 

 

Az első ebédbefizetés augusztus vége felé lesz, erről tájékozódjanak az iskola honlapján! 

 

Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyárra jó pihenést kívánunk! 

 

Kuhmann Emese és Kordás-Kovács Beáta 


