4. a osztály

Taneszközlista

Kedves Szülők!
Az új tanévre az alábbi felszereléseket javasoljuk, szeretnénk kérni.
Füzetek: - 1db vonalas füzet üzenőnek (javaslat: vastagabb fedelű, színes, mintás borítójú)

-

-

4 db negyedik osztályos vonalazású füzet /21-32es / (olvasás,fogalmazás,nyelvtan, ,helyesírás
füzet gyakorláshoz)
2 db négyzetrácsos (27-32)
2 db vonalas A/4-es nagyságú füzet a környezetismeret és erkölcstan tantárgyhoz

-

1 db kis alakú hangjegyfüzet az ének-zene tantárgyhoz

-

3 csomag írólap

-

1 db leckefüzet

-

1 db gumis iratgyűjtő mappa A/4-es ( fénymásolt feladatlapoknak)

-

1 db órarend

-

Tolltartó – ami eddig volt

-

4 db (HB-s) hegyes ceruza íráshoz, 1-1 db ceruza rajzhoz (2 B-s, 3 B-s)

-

2 db vékony piros-kék ceruza, 12 színű színes ceruza

-

1 db hegyező , 1 rövid vonalzó , 1 db puha, fehér radír -

-

2 db kék színű golyóstoll

Technika - Rajz tantárgyhoz ( az eddig is használt dobozban tároljuk majd )
A rajz, technika eszközök a 3. osztályból megmaradtak használhatók, az elkopottak pótlandók.
10 db félfamentes rajzlap A/4-es méretben 30 db famentes rajzlap A/4-es – ezt feltétlenül
DOSSZIÉBAN hozzák be, hogy ne gyűrődjön össze.

-

1 db vízfesték (12 színű ,nagy gombos) + 2 db ecsettál (kukoricás/babos konzervdoboz is jó )
ecsettörlő rongy , ecsetek (vékony, közepes, vastag), 1 nagy festő póló

-

Újságpapírok (nagy alakú, pad letakarására)

-

Minimum 6 színű tempera készlet + paletta, vagy befőttes kupak a kikeveréséhez

-

Olajpasztell kréta (Panda, Adel, Faber Castell, Pelikán, Giotto, Gioconda stb)

-

12 db-os filctoll készlet, 1 db fekete tűhegyű filctoll (Tinten pen)

-

1 db éles, hegyes nagy olló, 1 db hegyes kis olló

-

1 db natur gyurma
1 db ragasztó ( stift-es ), 1 csomag cellux ragasztó, 1 folyékony ragasztó (Technocol)

-

1 db műanyag hosszú vonalzó, 1 db derékszögű vonalzó

-

körző ( biztonságos csomagolásban, pótheggyel! – Kérjük, otthon próbálják ki!)

-

1 db gumis iratgyűjtő mappa A/4-es ( a rajzoknak EBBE kérjük a rajzlapokat behozni)
Az egyéb kellékeket osztálypénzből mi megvesszük.
Testnevelés tantárgy kellékei tornazsákban:

-

Fehér póló , piros tornanadrág ,fehér zokni melegítőruha, tornacipő (fontos, hogy olyan talpa
legyen, hogy az ne csússzon a tornateremben és legyen tartása), lányoknak hajgumi

Tisztasági csomag
Jelezni fogjuk, hogy mikor fogy el a készletünk. Egyelőre nem kérünk semmit.
DE!
Tányér, pohár, törölköző és váltócipő az első naptól kezdve legyen.
A füzeteket és a könyveket átlátszó fóliába legyenek szívesek bekötni, minden eszközt névvel
ellátva kérünk!
Minden tankönyv gerincére legyenek szívesek ragasztani egy papírcsíkot v. szalagot, amelyet
a gyerek könyvjelzőként fog használni! (Hosszabb legyen a könyvnél!
Köszönjük szépen a fáradozásukat, mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra!
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