
A 4.a osztály felszerelése 
 
 

A tolltartóba: (ne ömlesztős legyen, hanem gumis) 

3 db HB-s grafit (lehet egy rotring is) 

vékony színes ceruzák (min. 6 db-os): piros, kék, zöld, sárga, barna, fekete 

vastag színes ceruzák (12 db-os) Kerülhet a rajzdobozba is! 

puha, fehér radír 

kis vonalzó (átlátszó, mm-cm beosztású, 15-20 cm-es) 

szövegkiemelő 

toll (kék tollbetéttel) 

 
 

Füzetek, papírok: 

4 db vonalas, margós (21-32) (1 üzenő, a többire csak a név kerüljön) 
1 db négyzetrácsos, margós (27-32) 

1 db leckefüzet 

1 cs. írólap 

1 db A/4-es papírdosszié (gumis) Új tanulóknak 2 db!!! 
 20 db A/4-es rajzlap (fehér, famentes) 

10 db A/3-as rajzlap (fehér, famentes) 

 
 

Rajzdobozba:(fedeles, műanyag) 

vízfesték (min. 12 gombos, élénk, tiszta színű) 

min. 6 db-os tempera 

vizesedény (fedeles, min. 2 dl-es) 

ecsetek (4-es, 6-os, 10-es, 12-es,  puha) 

1 db 2B-s grafit 

olajpasztell (vastag, 12 db-os) 

zsírkréta (vastag, 12 db-os) 

filctoll készlet (min. 6 db-os, nem neonszínű) 

rongyocska 

mosogatószivacs 

védőköpeny vagy nagy póló 

hegyes, éles olló 

1 tubus technokol 

1 ragasztóstift (nem folyékony!) 

1 cellux 

M-es fekete, alkoholos filctoll 

festékkeverő paletta 

újságpapír (alátétnek) 

Tornazsákba: 

ugrókötél, fehér póló („Károlyi”), fehér zokni, kék tornanadrág, fűzős edző- vagy 

tornacipő, hajgumi (hajmérettől függően), időjárás függvényében melegítő, 

(ősszel és tavasszal a több futás miatt inkább edzőcipő) 

 
 

Egyéb: 

váltócipő vagy -szandál 

mini törölköző akasztóval 

műanyag pohár 

100 db-os papírzsebkendő kis szütyőben a pad mellé 

tálca (tavalyi) 

párna (földre is rakható) 

ceruzahegyező 

körző (ha lehet, tokjával együtt) 

 

 

Nem kell még behozni, mert tavalyról maradt, szólunk, ha elfogyott: 2 tekercs 

vécépapír, 100 db-os éttermi papírszalvéta, folyékony szappan (adagolós). 

 
 

Kérjük, hogy átlátszó borítóba kössék a könyveket, munkafüzeteket. 

Kérjük, hogy a borítóra ragasszanak vignettát, arra nyomtatott nagy betűkkel írják a 

gyermek hivatalos nevét. 

Kérjük, hogy a füzeteken papírborító is legyen, kerüljön erre is a hivatalos név, osztály. 

Kérjük, hogy gyermekükkel ismertessék meg a saját felszerelésüket. 

 
 

 

Kérjük, hogy az első tanítási napra hozzák be az összes felszerelést és a 

bizonyítványt. Tagozati „évnyitó” miatt ünneplőt hozzanak! 

 

 
A nyári szünetre kellemes időtöltést, sikeres felkészülést kívánunk. 

 

 
Dittrich Márta és Szalai Nikoletta tanító nénik 
 

 

 
 



Csak az új tanulóknak szükséges: 

A magyar helyesírás szabályai (AKADÉMIAI KIADÓ) 

A/5-ös kottafüzet 

szögletes zsebtükör (keret nélküli, téglalap alakú) 

2 db dobókocka 

30 cm-es vonalzó (átlátszó) 

műanyag számegyenes (pozitív, negatív számok) 

óralap 

furulya (C-szoprán) 

 

Ajánlott irodalom nyárra: 

Egyik sem kötelező, de 2-3 könyvet illik elolvasni a nyáron. 

 

Auer Margit: Mágikus állatok iskolája 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi 

A.A. Milne: Micimackó 

Antonie de Saint-Exupery: A kis herceg 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi 

Beck Andrea: Titoktündér sorozat 

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló 

Békés Pál: A Félőlény 

Békés Pál: Borz a sámlin 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

Berg Judit: Rumini (sorozat), Galléros Fecó naplója 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

Darvasi László: Trapiti 

Erdős Virág: Pimpáré és Vakvarjúcska 

Eric Knight: Lassie hazatér 

Eric Knight: A repülő osztály 

Erich Kastner: Május 35. 

Erich Kastner: A két Lotti 

Erich Kastner: Emil és a detektívek 

Erich Kastner: Állatok konferenciája 

Fekete István: Vuk 

Fekete István: Tüskevár 

Felix Salten: Bambi 

Gianni Rodari: Beleestem a tévébe 

 

 

Janikovszky Éva: Égigérő fű 

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 

Kamarás István: Világverseny a berekben 

Kamarás István: Csigamese                                          

Kertész Erzsi: Panthera II, III 

Kertész Erzsi, Berg Judit: Az óra rejtélye 

Lázár Ervin: Berzsián és Dideki 

Lázár Ervin: Bab Berci 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

L. M. Montgomery: Váratlan utazás 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 

Michael Ende: Momo 

Mechler Anna: Kerék-mesék sorozat 

Nemere István: A fantasztikus nagynéni 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 

Nógrádi Gábor: Petepite 

Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában 

Romhányi József: Szamárfül 

Szabó Magda: Tündérlala 

Vadadi Adrienn: Leszel a padtársam? 

 

 

Verseskötetek: 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Ami a szívedet nyomja (svéd gyermekversek) 

Vörös István, Lackfi János: Apám kakasa – változatok klasszikus magyar 

gyermekversekre 

Friss tinta 

 

Természetesen bármi mást is olvashatnak a gyerekek! Szívesen vennénk, ha a nyári 

olvasmányokból könyvajánlót készítenének a gyerekek füzet vagy tabló 

formájában, amit az év elején be is mutatnának a többieknek. Minél érdekesebb, 

szebb, annál jobb!  

Jutalom jár érte!!! 


