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Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza 

1 db jó minőségű, fehér radír 

1 db kis vonalzó 

1 db jó minőségű toll (Pax, Zebra, Pilot) kék tollbetéttel 

1 db kétlyukú, tartályos hegyező 

12 db vékony, színes ceruza 
Kérjük a ceruzákat névvel ellátni! 

 

Füzetek: 

5 db vonalas 21-32 (4. osztályos, margós, famentes) 

1 db négyzethálós 27-32 (margós, famentes) 

2 db mesefüzet (4. osztályos) 

1 db hangjegyfüzet (kisalakú, A5-ös) 

1 db leckefüzet 

1 db szótárfüzet 
 

Papírféleségek: 

2 cs. írólap 

3 db dosszié (ha nem szakadt el, jó a tavalyi) 

20 db A4-es famentes rajzlap 
 

Rajzdobozba: 

1 db alkoholbázisú, fekete rostirón (M-es) 

6 darabos tempera (Koh-i-noor) 

12 darabos, kétoldalú filctoll (Jolly vagy Stabilo) 

ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 12-es (ICO készlet megfelelő) 

festékkeverő paletta 

hegyes, éles olló 

1 db hobbiragasztó (KORFIX vagy ICO) 

2 db stift (Pritt, nagyméretű) 

ecsetmosó pohár 

törlőrongy 

újságpapír (fekete-fehér) 

12 darabos vízfesték 
Ami jó állapotban maradt a 2. osztályos felszerelésből, az természetesen 

használható, amíg el nem fogy, nem muszáj újat venni. 

 

Tornazsákba: 

tornacipő (fűzős), kék rövidnadrág, fehér tornazokni, fehér 

póló (Károlyi felirattal, pólórendelés szeptemberben) + hűvös, 

átmeneti időszakban tréningruha, lányoknak hajgumi 

 

 



Nyári ajánlott olvasmány:  

Mosonyi Alíz: Mesék Budapestről 

Lázár Ervin: A Négyszögletű kerek erdő 

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi 

Berg Judit: Rumini (sorozat), Galléros Fecó naplója 

Majoros Nóra: 3x1 család 

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

Ezt nevezem, A nagy szinonima-hadjárat 

Varga Katalin: Barátom Bonca, Legyél te is Bonca 

Kiss Ottó: Liliputi trónkövetelők 

Népmesék, Grimm mesék, Ezeregy éjszaka meséi 

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok / Manógyár / 

Nagyapó meséi 

Bálint Ágnes, Janikovszky Éva, Kányádi Sándor történetei 

Harisnyás Pippi vagy Juharfalvi Emil történetei 

Lackfi János, Kiss Ottó verses kötetei 

Kányádi Sándor: Tavaszi tarisznya 

Ami a szívedet nyomja (svéd gyermekversek) 

Vörös István, Lackfi János: Apám kakasa – változatok 

klasszikus magyar gyermekversekre 

Ajánlott több, tetszőlegesen választott olvasmány elolvasása!  
 

 

Egyéb: 

kis törölköző akasztóval 

1 csomag 100 db-os papír zsebkendő 

1 csomag éttermi szalvéta 

váltócipő 

1 db felnőtt vállfa + zsák 

uzsonnás táska (erős, rövid fülekkel) 

2 tekercs vécépapír 

szappan 
 

 

Az ebédbefizetésről iskolánk honlapjáról kapnak nyáron is 

tájékoztatást: www.kig.hu 

Az első tanítási napra a bizonyítványt, tolltartót, füzeteket 

és a tisztasági felszerelést kell hozni. 

 

Kellemes pihenést a vakáció alatt, majd örömteli készülődést 

kívánunk iskolakezdéskor:  

 

a tanító nénik 

 

www.kig.hu

