TANESZKÖZLISTA 4.B OSZTÁLY
KEDVES SZÜLŐK!
Ismét itt a nyár. Hamarosan, alig pislogunk kettőt vagy csobbanunk néhányszor a Balatonban és augusztus lesz. És
akkor feltöltött bankkártyával és a listával irány az ÁPISZ, hogy még a „tülekedés” előtt beszerezzük csemeténknek a
szükséges tanszereket. A listát ezennel átnyújtjuk, a többit Önökre bízzuk.
Tolltartó:








4 db HB grafit ceruza (ne rotring)
1 db kék, 1db piros golyóstoll
2 db zöld színű golyóstoll
radír (puha, fehér)
1db egyenes vonalzó 15 cm-es
2 lyukú hegyező (tartályos)
12 db színes ceruza

Füzetek(Az önkormányzattól a tanév elején a gyerekek füzetcsomagot kapnak – ezt vegyék figyelembe)
 1db vonalas füzet üzenőnek (javaslat: vastagabb fedelű, színes, mintás borítójú)
 1db lecke füzet
 5 db vonalas (21-32)
 2 db négyzetrácsos (27-32)
 1 db sima (20-32) erkölcstan órára, a tavalyi használható
 1db sima A/4-es nagyságú (80-32) környezethez
 1 db műanyag gyorsfűző
Matematika:











2 doboz korong
1 műanyag lapóra
1 téglalap alakú tükör
3 db dobókocka
1 logikai készlet ----------→vászon zsákban, ami zsinórral összehúzható,
1 színes rudak készlete---------→vászon zsákban
1-1 db egyenes vonalzó (30cm) és 1 db háromszögű vonalzó
1 db körző
1 db műanyag szögmérő
1 db 100cm-es papír számegyenes

Rajz, Technika:
 12 színű jó minőségű vízfesték – sünis, Adel, Giotto, Pelikán
 6 színű temperafesték, fehér temperafesték (nagyobb kiszerelés)
 filctoll készlet (vastag vagy két hegyű) + 2 db fekete filctoll (lehet alkoholos is)
 20 db A/4-es műszaki rajzlap (dipa)
 30 db A/3-as műszaki rajzlap (dipa)
 2-, 4-, 8-, 10- es ecset, 1 db ecset törlő
 1 ív fekete fotókarton
 A/3-as gyűjtőmappa a rajzoknak
 1 tubus folyékony ragasztó (fehér) Kores vagy Pritt
 2 nagy (kb 40g)stift papír ragasztó

 jó minőségű olló
Testnevelés:
 tornacipő, fehér zokni
 fehér póló, piros torna nadrág
 melegítő (alsó-felső, mindegy milyen színű)
 1 babzsák
Magyar: Az első közös olvasmányunk Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő című könyve lesz.
Ha lehet, legyenek szívesek a nyáron beszerezni.(Két darab kölcsönadható könyvem van.)
Tisztasági:
beadandó:
 2 db WC papír(fél évente)
 1 folyékony szappan (fél évente)
 2 cs. papír zsebkendő (havonta)
 1 cs szalvéta (havonta)
+ műanyag tányér, pohár, törölköző, váltócipő
Ünnepélyekre fekete nadrág/szoknya, fehér ing/blúz és fekete cipő a megszokott viselet.
A füzeteket és a könyveket átlátszó fóliába legyenek szívesek bekötni, minden eszközt (az íróeszközöket is) névvel
ellátva kérünk! 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 (tanuló neve, születési helye, ideje, lakcím, Taj szám, telefonszám, gyógyszerérzékenység,
apa és anya neve, ki viheti haza a gyereket v. egyedül hazamehet-e, és mikor)
 bizonyítvány, tolltartó, tisztasági csomag, váltócipő
Ui.: A tankönyvosztás aug. 27-28-án lesz 7:30-tól 17 óráig.
Jó vásárlást és kellemes pihenést kívánunk a nyárra!

Bp., 2019. 06. 25.
Köszönettel: Erika néni és Violetta néni

