
Felszereléslista (2020/2021) 

4. c osztály 

Füzetek: 

5 db vonalas  21-32 (margós, famentes) 

3 db mesefüzet (4. osztályos) 

1 db négyzethálós  27-32 (margós, famentes) 

tavalyi hangjegyfüzet   

1 db leckefüzet 

1 db szótárfüzet 

Tolltartóba: 

3 db Hb-s grafit ceruza (névvel ellátva, egyik lehet 
rotring) 

12 db-os színes ceruza (vékony) 

1 db rövid vonalzó (15 cm) 

1 db jó minőségű fehér radír 

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

Magyar nyelv-és irodalom: 

A magyar helyesírás szabályai                          
AKADÉMIA KIADÓ  

Ének: furulya   

Matematika: 

körző, derékszögű és 30 cm-es vonalzó       

Vizuális kultúra:  

a doboz tartalmának felújítása: 

20 db A/4 -es famentes rajzlap 

10 ív (150g) A/4-es akvarell rajzlap 

10 db A/4-es színes papír 

3 csomag famentes írólap 

1 db 2B-s grafit ceruza  

puha radír  

2 db alkoholbázisú fekete rostiron (S-es, M-es) 

12 db-os vízfesték (ANILINKY) 

6 db-os tempera  (KOH-I-NOOR) 

12 db-os zsírkréta (KOH-I-NOOR, TRIO WAX- aquarell) 

12 db-os oil pasztell  (ICO, Gioconda) 

12 db-os vastag, színes ceruza 

12 db-os kétoldalú (vékony, vastag) filctoll  (JOLLY 
vagy  STABILO) 

ecsetek: 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es (puha, nem 
egyenesre nyírott fejű)     

festékkeverő paletta 

éles, hegyes olló (ICO) 

1 db hobbyragasztó  (ICO süni ragasztó 35gr.) 

1db Stift (Pritt, nagy méretű) 

natúr gyurma 

3 db dosszié (A/4-es) – Jó a tavalyi, ha nem 
használódott el! 

ecsetmosó pohár  (MILAN) 

törlőrongy, újságpapír (fekete-fehér) 

nagyobb méretű póló 

1 kis üveg tus (fekete) 

1 db hímzőfonal + nagylyukú tű 

Ami jó állapotban van a felszerelésből, 
természetesen használható, amíg el nem fogy! 

Testnevelés: 

sötét színű tornanadrág 

fehér póló (Károlyi felirattal) 

tornacipő (fűzős) 

sportcipő udvari testnevelés órához 

fehér zokni 

melegítő 

lányoknak hajgumi 

 

 

 



Egyéb: 

kis törölköző, akasztóval 

3 csomag 100 db-os papírzsebkendő 

WC-papír (4 tekercs) 

válltócipő, vállfa (felnőtt)  

műanyag pohár, kistáska (közösen alkotott) 

Kérjük, hogy könyveket, munkafüzeteket idén is 
átlátszó borítóba kössék be, a füzetek lehetnek színes 
borítóban! 

Ajánlott irodalom nyárra: 

A.A. Milne: Micimackó 

Antonie de Saint-Exupery: A kis herceg 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

Békés Pál: A Félőlény 

Berg Judit: Rumini (sorozat), Galléros Fecó naplója 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 

Erdős Virág: Pimpáré és Vakvarjúcska 

Eric Knight: Lassie hazatér 

Erich Kastner: A repülő osztály  

Fekete István: Vuk, Tüskevár 

Felix Salten: Bambi 

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő  

Lázár Ervin: Berzsián és Dideki 

Michael Ende: Momo  

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 

Romhányi József: Szamárfül 

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 

 

 

Ajánlott 1 v. 2 tetszőlegesen (lehet a felsoroltakon 
kívüli is) választott olvasmány elolvasása!            

Szeretnénk, ha a gyerekek az általuk elolvasott 
valamelyik könyvhöz egy rövid ismertetőt 
(könyvismertetést) készítenének, szép rajzzal!  

 

Az ebédbefizetésről iskolánk honlapjáról kapnak 
nyáron is tájékoztatást. kig.hu  

Az első tanítási napra a bizonyítványt, a füzeteket, 
tolltartót és a tisztasági eszközöket kell elhozni. 

                                                                                                       
Kellemes pihenést, vidám nyarat kívánunk:    

      Bea néni    Gizus  néni 

 

http://www.kig.hu/

