
4.a osztályos felszerelés                   
                                            
Füzetek                                                                                                                                                                                            
6 db vonalas füzet (12-32, margós)                                        
        (Ebből az egyik üzenőfüzet lesz.)                                                                         

1 db négyzethálós füzet (27-32, margós)                                                                                                                                                                                                                                    

1db szótárfüzet       

Ajánlott: 1 db leckefüzet 

Tolltartóba 
4 db HB-s grafit ceruza  
12 db-os színes ceruza  (vékony)                                                                                             

1 db kis méretű vonalzó                                                                                 

1 db hegyező                                                                           

1 db jó minőségű, fehér radír  

1 db PAX toll (kék tollbetéttel) 

 

Matematika  
hosszú vonalzó (kb. 30 cm-es) 

óralap                                                                                                                            

hőmérő     

dobókocka 

 

Nyelvtan    

A magyar helyesírás szabályai 

                                                                                                                   

Vizuális kultúra 
30 db A/4-es famentes rajzlap                                                                                   

20 db A/3-as famentes rajzlap                                                                         
20 db A/4-es műszaki rajzlap (fehér) 

30 db A/4-es színes karton (sárga, piros, zöld….) 

A tavalyi műanyag doboz:                                                                                              

 2 db 2B-s grafit ceruza                                                                                                

 2 db alkoholbázisú fekete rostirón (M-es)                                                               

jó minőségű(pl.STABILO, KOH-I-NOOR, JOLLY, LYRA) 

12 db-os vízfesték                                                                                                       

12 db-os tempera, külön 2 tubus fehér színű                                                                                                    

12 db-os zsírkréta, 12 db-os pasztellkréta                                                                                                       

12 db-os vastag, színes ceruza  

12 db-os vastag filctoll 

 

ecsetek (puha, nem egyenesre nyírott fejű),  

 

1db széles, oszlató ecset (a legkisebb, 20-as méret) 



     
festékkeverő paletta   

vizes edény (kb. fél literes, csavaros fedelű) 

éles, hegyes olló                                                                                                                                                                                          

2 db stift                                                                                                                                                                                                                                  

1 db dosszié (A/4-es) 

törlőrongy                                                                        

nagyobb méretű póló 

1 kis üveg fekete tus, jó a tavalyi is 

1 db szivacsecset              

újságpapír 

 

Ének 
furulya 

 

Testnevelés 
tornanadrág 

fehér póló 

tornacipő 

fehér zokni 

melegítő 

 

Egyéb 
 

váltócipő, vállfa 

kis törölköző akasztóval 

 

Ajánlott olvasmányok a nyárra: 

 
Auer Margit: Mágikus állatok iskolája 

Berg Judit: Rumini sorozat 

Beck Andrea: Titoktündér sorozat 

Kertész Erzsi: Panthera II, III 

Kertész Erzsi, Berg Judit: Az óra rejtélye 

L. M. Montgomery: Váratlan utazás 

Erdős Virág:Pimpáré és Vakvarjúcska 

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

Darvasi László:Trapiti 

Janikovszky Éva: Égigérő fű 

Romhányi József: Szamárfül 

Szabó Magda: Tündérlala 

Mechler Anna: Kerék-mesék sorozat  

Vadadi Adrienn: Leszel a padtársam? 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi 

Gianni Rodari: Beleestem a tévébe 

Michael Ende: Momo 

Eric Knight: Lassie hazatér 

 

 

 

 

 

 



 

Első tanítási napra kérek szépen: 

 

- bizonyítványt 

- 1 csom. WC papír 

- szalvéta 

- folyékony szappan  

- papírzsebkendő 

- műa. pohár 

- aki szeretne: evőeszköz 

- törölköző 

- üzenő 

Az első hét folyamán kérem behozni a rajzos dobozt felszereléssel együtt.  

A tankönyveket az első tanítási napon megkapják, kérem bekötni, névvel és könyvjelzővel 

ellátni.  

 

Minden kedves családnak kellemes és tartalmas 
pihenést kívánok a nyárra! 
 

Zsóka 

                                                                                

 


