
 
4. b TANSZERLISTA 2022/2023. 

7 db vonalas füzet (21-32) (olvasás, nyelvtan, 
fogalmazás, idegen nyelv, etika, üzenő, környezet)  
3 db négyzetrácsos füzet (27-32)  
1 db szótár füzet (31-32)  
1 db sima rajzolós füzet  
1 db házi feladat füzet (bármilyen vonalazású) 
200 db fénymásolópapír  

5 -5 db színes fénymásoló (piros, sötétzöld, kék, 
barna, sárga) Ne neonszínekben! 
3 db fűzős iratgyűjtő dosszié műanyagból (magyar, 
matek, idegen nyelv)  
1db iratgyűjtő dosszié (hajtogatós) papírból a 
rajzoknak  
40 db DIPA famentes rajzlap (fehér, KEMÉNY)  
1 db 30 cm-es hosszú vonalzó (névvel!)  
1 db derékszögű vonalzó (névvel!) 
1db körző 
Technika - rajz dobozba kérjük :  
Jó a tavalyi, ha használható állapotban van!!!  
1 db vastag stiftes ragasztó (Uhu vagy Pritt)  
1 db folyékony ragasztó (Technokol)  
1 db jól vágó olló (névvel ellátva) –balkezeseknek 
balkezes olló is kapható!  
1 db vízfesték (12 gombos)  
1 db ecsetkészlet (3 db ecsettel)  
1 temperakészlet (6-os)  
1 doboz zsírkréta (12-es)  
1 törlőrongy  
12 db-os filctollkészlet 
1 db fekete, vékony (S vagy F) alkoholos filc  
1 db fekete, vastagabb (M) alkoholos filc 
fonal HASZNÁLHATÓ, GOMBOLYÍTHATÓ 
ÁLLAPOTBAN  
1 db ecsettál (műanyag margarinos doboz)  
2-3 db margarinos doboztető festékkeveréshez  
1db ecsettörlő rongy  
2db újságpapír  
Tavalyi matematika zsák  
Ünneplő ruha:  
Lányok: sötét szoknya, fehér blúz  
Fiúk: sötét nadrág, fehér ing  
1 iskolatáska  
1 kis hátizsák  
Tolltartóba kérjük (Minden ceruzába 
monogramot!):  
4 db grafit ceruza, ami a gyereknek megfelel  
12 db-os színes ceruzakészlet  
1 db fehér radír  
16 cm-es vonalzó  
2db piros-kék vékony ceruza NEM POSTAIRON 
1db ceruzafogó (ha a gyereknek szükséges)  
1 db ceruzafaragó ( zárt, tartályos) 

 
 
1db kicsi stiftes ragasztó  
1db kéken fogó golyóstoll 
 
 
Testneveléshez:  
Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág  
Lányoknak: kék tornadressz  
Mindenkinek: fehér zokni, gumitalpú tornacipő 
(nem tépőzáras edzőcipő!)  
1 db babzsák  
1db ugrálókötél  
Úszáshoz:  
Fiúknak: úszónadrág  
Lányoknak: egyrészes fürdőruha/úszódressz, fésű 
/hajkefe (hajcsat, gumi)  
Mindenkinek: törölköző, papucs, gumi úszósapka 
(főleg lányoknak)  
Tisztasági felszerelés:  
1 db törölköző (monogrammal, akasztóval ellátva)  
1db konyharuha uzsonnához (monogrammal, 
akasztóval ellátva) 
1 kis zsákba: műanyag pohár, kiskanál, fésű 
(elsősorban lányoknak)  
1 folyékony szappan 
100 db uzsonnás zacskó  
1 guriga WC papír  
2 cs. 100-as papír zsebkendő  
1 tekercs papírtörlő  
1 pár váltócipő – nem papucs! (könnyű, kényelmes)  
A füzeteket kérjük bekötni és a nevet ráírni! A 

tankönyvekre csak a nevet kérjük ráírni KÍVÜLRE! 


