Tanszerlista
4.a osztály
2 db négyzetrácsos füzet
7 db 4. osztályos! vonalazású füzet 21-32 (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, angol/német,
üzenő, környezet, informatika)
1 db szótárfüzet, jó a tavalyi!
1 cs. írólap
2 db papír gyűjtőmappa (idegen nyelv, rajz)
1 db irattartó papucs (tavalyi, a munkák gyűjtéséhez)
1 cs. papírzsebkendő
A TANKÖNYVEKRE ÉS A FÜZETEKRE NYLON BORÍTÓT, NEVET
KÉRÜNK!
MATEMATIKAI eszközök: Az eddig használt matematikai eszközök rendezve és
pótolva (majd a tanév során körző, 30 cm-es vonalzó)
KISMÉRETŰ cipősdobozban:
12-es vízfesték (magyar)
4-es, 8-as, 12-es ecset, vizespohár, ecsettál
12-es filctollkészlet
6-os tempera, zsírkréta (magyar, sünis)
VASTAG színes ceruzakészlet
25 db famentes rajzlap
Fekete tűfilc
Olló
Ragasztó: stiftes és folyékony is (jó minőségű)
Gyurma (tavalyi jó)
Tolltartóba kérünk: minden ceruzában, eszközön monogram legyen!
12cm-es kis vonalzó, radír (puha, fehér), hegyező
12-es színes ceruzakészlet
2 db piros-kék (csak vékony)
4 db grafit ceruza HB-s
1 db 2B-s ceruza (rajzórára)
1 db jó minőségű, kék golyóstoll
1 db műanyag pohár, kiskanál, uzsonnás doboz, 2 törölköző névvel és akasztóval, lányoknak
hajgumi és fésű
Testnevelés -Lányok: KÉK tornadressz, ha még jó. Lehet fehér poló, kisnadrággal.
Fiúk: tornanadrág, fehér trikó
Tornacipő: gumitalpú, fűzős, nem edzőcipő
Fehér zokni mindenkinek!
Úszás: egyberészes fürdőruha, úszósapka, törölköző, papucs
Lányoknak: hajkefe v. fésű, hajgumi
Váltócipő: könnyű vászon, vagy szandál (ne papucs!)
MINDEN ESZKÖZT SZEPTEMBER ELEJÉN KÉRÜNK, A TAVALYI ESZKÖZÖK IS
HASZNÁLHATÓAK.
JAVASOLJUK, HOGY a VÁSÁRLÁSKOR FIGYELJENEK A MINŐSÉGRE, MERT EZ A
GYERMEKE MUNKÁJÁT KÖNNYÍTI MEG!
Köszönjük: Tanító nénik

Kérjük a 3. osztályos nyelvtan munkafüzetet és
matematika könyveket megtartani.
Nyárra ajánlott irodalom 4. a.
Ajánlott olvasmányok:
Erich Kästner: A két Lotti
Fehér Klára: Lesz nekem egy szigetem
Fehér Klára: Mi szemüvegesek
Durell, Gerald: Családom és egyéb állatfajták
Rowling, J. K.: Harry Potter regények
Békés Pál: Félőlény
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció
Fekete István: Vuk

Mindenkinek tartalmas szép nyári vakációt kívánunk!
Tanító nénik

