TANSZERLISTA 2020/2021.
4. b
8 db vonalas füzet felsős vonalas füzet 21-32 számú: (1nyelvtan, 1 olvasás,
2 fogalmazás, 1 üzenő, 1 idegennyelv, 1 környezet, 1 informatika)
1 db négyzetrácsos füzet matematika
1 db A/5-ös méretű sima füzet : rajz
1db szótárfüzet, németből a tavalyi!
150 db fénymásoló papír
50 db rajzlap
1 db fűzős műanyag dosszié: magyar
3 db hajtogatós papír dosszié: németre- angolra, matek, rajz
színes fénymásolópapír: 5 -5 db. (piros, kék, zöld, sárga, barna) Nem zacskós,
hanem darabonként, élénk színű!!
1 hosszú vonalzó 30 cm-es
1 körző
Cipős dobozba kérjük (technika-rajz)
1 db stiftes fehér színű ragasztó- JÓL RAGASZTÓ,
1 db jól vágó olló
1 db vízfesték (12 gombos)
6 db-os temperakészlet
1 db vékony ecset
1 db vastag ecset
1db ecsettörlő rongy
1 doboz zsírkréta (12-es)
1 db üres margarinos pohár vizesedénynek
1db fekete tűfilc
1 papír mérőszalag
Újságpapír
Tolltartóba kérjük ( Minden ceruzába monogramot kérünk belevésni!)
1 db jól fogó golyóstoll

3 db HB-s grafitceruza
2 db piros-kék ceruza vékony NEM POSTAIRON
12 db-os vékony színes ceruza készlet
1 db kis vonalzó , puha fehér radír, hegyező
1 csomag 12-es filctollkészlet
Testneveléshez:( tornazsákban)
Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág
Lányoknak: kék tornadressz
Mindenkinek: fehér zokni, tornacipő, tartalék: bugyi, nadrág
Úszáshoz:
Fiúknak: úszónadrág
Lányoknak: egyrészes fürdőruha, fésű (hajcsat, gumi) úszósapka (hosszú hajú
lányoknak)
Mindenkinek: törölköző, papucs,
Tisztasági felszerelés:
1 műanyag uzsonnás doboz annak, aki délután szakkörre megy
1 db törölköző (monogrammal, akasztóval!!!! ellátva)
1 műanyag pohár, konyharuha akasztóval uzsonnához, kiskanál
1 cs. 100-as papírzsebkendő
1 tekercs WC papír (lányok)
1 flakon szappan (fiúk)
1 cs. szalvéta
1 pár váltócipő – nem papucs! (könnyű, kényelmes)

Kötelező olvasmány 4. osztályban Berg Judit Rumini c. könyve lesz. Tanév
közben fogjuk elolvasni. Interneten is fenn van.
MINDEN HOLMIBA MONOGRAMOT KÉRÜNK!
Célszerű az átlátszó műanyag borító a könyvekre, füzetekre.
Nevet mindenképpen kívülre kérjük címkére írni!
Mindenből jó a tavalyi, ha még használható.
Köszönjük: Tanító nénik

