
                           KEDVES   4. OSZTÁLYOS  SZÜLŐ! 

 

 

Szeretném, ha a következő taneszközöket vásárolnák meg a nyár folyamán, 

hogy szeptemberben  zökkenőmentesen kezdhessük el a tanulást! Ami jó 

állapotban megmaradt a 3. osztályból, azt elég rendbe tenni! 

 

Tolltartó: 3 db kihegyezett grafit ceruza (HB) + lehet egy rotring is! 

2 db javító zöld ceruza, 

12 db-os színes ceruza, 

2 db radír, 

2 db kék golyóstoll, 

1 db kis vonalzó (ami a tolltartóba belefér) 

tartályos hegyező 

 

Füzetek: 

 

 

     

 

3 db   négyzethálós füzet, 

8 db   negyedik osztályos vonalazású füzet (21-32) 

          /Ebből:  1 olvasás, 1 fogalmazás, 3 nyelvtan,     

           1  angol, 1 környezet,  1 üzenő/ 

4 cs   írólap, 

2 db   előre nyomtatott leckefüzet, 

1 db   hangjegyfüzet, (kis alakú) 

4 db   dosszié (angol, rajz, matematika, magyar, ) 

50 db A/4-es rajzlap 

2 cs színes papír 

 

Matematika 

  (doboz) 

1 db  körző, 

1 db  papír mérőszalag, 

2 db  vonalzó  (egyenes és derékszögű) 

1 db műanyag számegyenes  ( +,  -  számos) 

 

Technika-Rajz: 

      (doboz) 

 

 

 

 

 

 

 

1 db jó olló  (hegyes, éles) 

2 db stiftes ragasztó, 

1 db folyékony ragasztó  (tubusos: SULIFIX) 

1 cs. színtelen gyurma  (fehér) + nylon zacskó 

12 db-os vízfesték, 

12 db-os zsírkréta, 

12 db-os jó tempera, (tégelyes) 

1-1 db vastag, közepes, vékony ecset  (pl: 3,6,9) 

1 db vizes tál  (konzervdoboz) 

törlőrongy, 

1 db nagyméretű póló vagy kötény 

 



Egyéb: 4 cs papír zsebkendő, 

3 cs szalvéta, 

1 cs szívószál, 

váltócipő 

3 cs papír kéztörlő 

1 db konyharuha (a tízóraizáshoz)    

 

Testnevelés: tréningruha, 

rövidnadrág,  

piros póló, (Szárcsa) 

2 pár tornacipő (benti, kinti) 

 

 

 

Kérjük, hogy a fenti dolgok mindegyike névvel legyen ellátva! 

 

Az ebédbefizetés minden hónap első csütörtökén lesz. A pénzt időben, lezárt, 

névvel, osztállyal és összeggel ellátott borítékban kérjük beküldeni. 

 

 
A környezetismeret órákra a következő témákban érdemes képeket gyűjteni: 

Gyümölcsök, zöldségek, szántóföldi növények, háziállatok (ló, sertés, szarvasmarha, kutya, tyúk, 

kacsa, egér), emberi test, Magyarország nagy tájai (Alföld, Kisalföld, Dunántúli középhegység, 

Balaton – felvidék, Bakony hg. stb.), Naprendszer. 

 

A nyári kötelező olvasmány: Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 

Feldolgozás: pár mondatos tartalom összefoglalás + vélemény nyilvánítása: Mi tetszett?, Mi nem 

tetszett? Miért? 

 A legkedvesebb rész(ek)ről illusztráció készítése. 

 

Budapest, 2017. június 21. 
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