TANESZKÖZLISTA 4. a osztály
Tolltartó:
4 db HB grafit ceruza (ne rotring)
2 db kék golyóstoll ( vékony hegyű, talán a legjobb a Pax, Parker toll )
2 db kék , 2 db piros, 2 db zöld ceruza
radír (puha, fehér)
1db egyenes vonalzó 15 cm-es
2 lyukú hegyező (tartályos)
12 db színes ceruza
- 1db vonalas füzet üzenőnek (javaslat: vastagabb fedelű, színes, mintás borítójú)
-1db lecke füzet
Matematika
1 db négyzetrácsos A/4-es füzet / Időkitöltő /
1 db kis alakú négyzetrácsos
matematika doboz: 1 műanyag lapóra, mérőszalag, logikai játék,
1 db körző (biztonságos csomagolásban – külön kis dobozban)
Környezet
1db vonalas A/4-es nagyságú füzet
Etika
1 db kis alakú, sima füzet
Ének
Hangjegy füzet
Német
-

2 db vonalas füzet (A/5 méretű, nem spirál; az egyik /az iskolai/ lehet vastagabb)

-

1 db szótárfüzet

-

kék színű toll, zöld toll, grafit ceruza + radír, színes ceruzák

-

stiftes ragasztó

-

projektmunkához, plakáthoz megbeszélt időpontra: 1 csomag háztartási
csomagoló papír, ragasztó, esetleg kartonpapír

Angol
-

3db A/5-ös vonalas füzet (legalább 32 lapos)

-

1 db A/5-ös szótárfüzet

Rajz, Technika - Kérem a hazaküldött eszközöket átnézni, és ami még jó azt a dobozban
hagyni, nem kell mindenből újat venni! 
12 színű jó minőségű vízfesték – ( Sünis, Adel, Giotto, Pelikán )
6 színű temperafesték, + 2 fehér, 1db műanyag paletta hozzá
12 színű zsírkréta - lehetőleg olajpasztell
(Ajánlom a SÜNI magyar termékeket, vagy a GIOTTOT)
12 színű színes ceruza, legyen benne fehér szín ( ez lehet a tolltartóban is )
3 féle vastagságú ecset, puha rongy, vizes tál, festőpóló , viaszos vászon
(90*70 cm-es) az asztal letakarásához
filctoll készlet (vastag vagy két hegyű) + 2 db fekete filctoll (lehet alkoholos is)
30 db A/4-es műszaki rajzlap (dipa)
20 db A/3-as műszaki rajzlap (dipa)
Szeretném kérni, hogy a rajzlapokat az A/3-as tavalyi gyűjtőmappába helyezzék, hogy ne
gyűrötten érkezzen be!
4 B-s vagy 5 B-s grafitceruza
1 tubus folyékony ragasztó (fehér) Technokol, 1db ragasztó stift ( fehér ), 1 db cellux
jó minőségű olló
2 csomag színes kivágós papír, 2 csomag origami lap
1db derékszögű vonalzó, 1db 30 cm-es vonalzó (lehetőleg átlátszó és ne színes)
Testnevelés:
tornacipő, fehér zokni
fehér póló, piros tornanadrág
melegítő (alsó-felső, mindegy milyen színű)
Hosszú hajú lányoknak hajgumi!
Magyar nyelv és irodalom:
4 db kis alakú, negyedikes vonalazású füzet (21-32).
Kérem a füzeteket otthon felcímkézni!
Legyen 1 db olvasás füzet, 1 db fogalmazás füzet, 1 db nyelvtan füzet és 1 db gyakorló füzet
1 db nagy alakú, vonalas füzet (Időkitöltő – kérem felcímkézni)
A tolltartóba esetleg lehet radírozható toll
 Ablak-Zsiráf (az osztály nagy részének az iskolában van)
Ajánlott:
A magyar helyesírás szabályai – 12. kiadás
Fogunk vele ismerkedni, a használatát gyakorolni, tájékozódni benne.

Negyedikes olvasmányunk:
1. Tatai Pál: Kinizsi
2. Erich Kästner: A repülő osztály
3. Bosnyák Viktória: Ezt nevezem
A könyveket közösen meg tudjuk rendelni, kedvezményesen.
KÉREM, hogy a Bosnyák Viktória könyvet NE vegyék meg, a most kapható példányok át
lesznek dolgozva, közösen fogjuk megrendelni.
Egyebek:
műanyag tányér, pohár, törölköző, váltócipő
Tisztasági felszerelés: Mindig szólni fogunk mi fogyott el. Év elején 1 csomag szalvétát, 1
csomag papírzsebkendőt szeretnénk csak kérni.
Ünnepélyekre fekete nadrág/szoknya, fehér ing/blúz és fekete cipő a megszokott viselet.
A füzeteket és a könyveket átlátszó fóliába legyenek szívesek bekötni, névvel ellátni!
Minden tankönyv gerincére legyenek szívesek ragasztani egy papírcsíkot v. szalagot, amelyet
a gyerek könyvjelzőként fog használni! (Hosszabb legyen a könyvnél!)
Az első tanítási napon mindenki hozza magával:
-

üzenő füzet (az első oldalán legyen a tanuló neve, születési helye, ideje, lakcím, Taj
szám, telefonszámok, gyógyszerérzékenység,
apa és anya neve, ki viheti haza a gyereket v. egyedül hazamehet-e, és mikor
-bizonyítvány ( aláírva ), tolltartó, törölköző, tányér, pohár, váltócipő

Bp., 2021. 06. 20.

Köszönettel: Gabi néni és Csilla néni

