
4. b felszereléslista 
 

Tolltartóba: 3 grafit, színes ceruzák, radír, hegyező, kisvonalzó 
 (2. félévben toll – ezt majd szülőin megbeszéljük) 

 

Füzetek, papírok: 3 db vonalas füzet (száma: 21-32 ) = irodalom, 
nyelvtan-helyesírás,  üzenő.  A tavaly megkezdett 
szövegalkotásfüzetet és énekfüzetet folytatjuk. 
1db négyzethálós füzet,  
1 leckefüzet. 
1 db A/4-es papírdosszié (rajzok, irományok). 
Írólap és rajzpapírok maradtak. Ha elfogynak, akkor szólunk. 

 

Rajzdobozba: vastag színes ceruzák, vastag zsírkréták és/vagy 
olajpasztell kréták, 1 alkoholos fekete filctoll, 6 db-os filctoll,  
12 gombos vízfesték,  
Pannon color vagy KOH-I-NOOR tempera (fehér, sárga, piros, kék, 
zöld, barna, fekete), 4-6-10-es ecsetek, 1db egyenes fejű ecset, 
min. 2 dl-es vizesedény fedéllel, színkeverő paletta, ragasztók: 
papírragasztó és technokol, cellux ;  
olló, szivacs, rongyocska, védőruha, 2 teljes újság,  
2B-s grafit,  radír. 
Amennyiben jó állapotban vannak az előző évi dolgok, nem kell 
feltétlenül újat venni. Kérném, hogy a jó minőségű, bevált 
eszközöket vásárolják meg az idén is! 
 
 

Egyéb: körző, 30 cm-es vonalzó (beadva), furulya 

 

Testnevelésre: tornazsák, fehér póló és zokni, kék rövidnadrág, 
tornacipő. 
 
Tisztasági: pohár, tálca, kicsi törölköző – akasztóval ellátva,   
váltó cipő. Év elején csak szalvétát kérünk, vécépapír, szappan 
maradt bőven. 
 
 

 
 
Kötelező olvasmány: Nyulász Péter: Helka (megpróbáljuk együtt 
megrendelni) 
 
Nyári ajánlott olvasmányok (ezek közül semmi nem kötelező, de illik 
nyáron 2-3 könyvet elolvasni). Természetesen bármi mást is olvashatnak 
a gyerekek! 
Békés Pál: Borz a sámlin  
Lázár Ervin: Berzsián és Dideki / Bab Berci / Szegény Dzsoni és Árnika 
Csukás István: Vakáció a halott utcában 
Nógrádi Gábor: Segítség, ember! / Petepite / Gyermekrablás a Palánk 
utcában 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 
Erich Kastner: Emil és a detektívek / A két Lotti / Május 35 
Rónaszegi Miklós: Kartal könyvei (akinek bejött a Kinizsi Pál) 
 
Természetesen bármi mást is olvashatnak a gyerekek! A nyári 
olvasmányok közül egyből szívesen vennénk, ha könyvajánlót 
készítenének a gyerekek füzet vagy tabló formájában, amit az év elején 
be is mutatnának a többieknek szóbeli könyvajánlással kísérve.  Minél 
érdekesebb, szebb, annál jobb!  
Jutalom jár érte :-) 
 

Kellemes vakációt, aktív pihenést kívánunk:  
 
                                                                              Andrea és Enikő 
 
 
 
Kérnénk, hogy segítsék a tanévkezdést azzal, hogy az első 
tanítási napra mindent megfelelően előkészítenek, és 
behoznak az iskolába! 


