4. osztályos felszerelés
4. b
Füzetek:
- 6 db vonalas füzet (ebben az üzenő is benne van)
Száma: 21-32 (famentes, margós)
- 1 db négyzethálós füzet
Száma: 27-32 (famentes, margós)
- 1 db LECKEFÜZET
- 1 db szótárfüzet
- 1 db kottafüzet A/5-ös
- 1 db A/4-es méretű gumis dosszié (feladatlapok, rajzok tárolására)
Tolltartóba:
- 4 db HB-s grafit ceruza (pl. STABILO)
- 12 db-os színes ceruza
- 1 db kisméretű vonalzó
- 1 db jó minőségű fehér radír (pl. Rotring)
- 1 db hegyező
- 1 db PAX toll (kék tollbetéttel)
Nyelvtan:
- A magyar helyesírás szabályai 12. új kiadás (AKADÉMIAI KIADÓ)
Irodalom:
- Kötelező irodalom: Erdős Virág: Pimpáré és Vakvarjúcska
- Ajánlott irodalom: Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
Darvasi László: Trapiti
Lázár Ervin könyvek (pl. A Négyszögletű Kerek Erdő, A hétfejű tündér)
Romhányi József: Szamárfül
Bosnyák Viktória: A nagy szinonima-hadjárat
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Eric Kastner könyvek (pl. A repülő osztály, Emil és a detektívek – fiúknak)
Astrid Lindgren könyvek (pl. Harisnyás Pippi – lányoknak)
Felix Salten: Bambi
Matematika:
- 1 db körző (ne tartsák a tolltartóban, jelezzük, ha be kell hozni)
Ének-zene:
- furulya
Testnevelés:
A tornazsákba: - kék vagy fekete tornanadrág
- fehér KÁROLYI-s póló
- fehér zokni
- tornacipő
- hűvösebb időben melegítő

Vizuális kultúra, technika:
A tavalyi műanyag dobozba: - 12 db-os vízfesték (KOH-I-NOOR)
- 6 db-os színes tempera (KOH-I-NOOR)
- 2 tubus fehér tempera külön
- ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es (puha, hegyesre nyírott fejű)
- ÚJ! széles oszlató ecset 20-as (2 cm széles, lapos ecset)
- festékkeverő tálca
- 2 db vizesedény (2 dl-es csavaros fedelű üveg, tetővel együtt)
- törlőrongy (pl. VILEDA)
- 12 db-os vastag, erős nyomot hagyó zsírkréta vagy olajpasztell
- 12 db-os kétoldalú filctoll (STABILO v. JOLLY)
- 12 db-os vastag, színes ceruza
- 1 db PRITT papírragasztó (a nagyobb méretű)
- ÚJ! Hobbi ragasztó (vizes bázisú, 30-40 ml-es flakon)
- 1 doboz natúr színű gyurma (jó a tavalyi)
- 1 üveg fekete tus (jó a tavalyi)
- 1db fekete színű alkoholos filctoll M (jó a tavalyi, ha nem száradt ki)
- festéshez egy régi póló
- 30 db A/4-es méretű műszaki rajzlap
- 2 csomag famentes írólap
Tisztasági csomag:
- 3 csomag 100 db-os papír zsebkendő
- 1 csomag éttermi szalvéta
- saját törölköző (akasztóval együtt)
- műanyag pohár
- váltócipő
- vállfa
- uzsonnás táska

 Kérjük, hogy a könyveket, munkafüzeteket átlátszó nylonba kössék be, névvel lássák el, és rögzített
könyvjelzőt tegyenek bele!
 A füzetek borítását tetszőlegesen válasszák meg, és írják rá a gyermek nevét és osztályát!
Elnevezésükről gondoskodunk.
 Az ollót és a matematikai eszközöket az iskolában tartottuk.
 Az első tanítási napra csak a bizonyítványt, a füzeteket, a tolltartót és a tisztasági eszközöket
kell elhozni. A többit folyamatosan, órarend szerint kérjük a gyerekektől.
ÚJ! Játék, szórakozás, tanulás: A tanévkezdés előtti hetekre ajánljuk, és azoknak, akiknek hiányozna a suli.
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