
Ének - zene 1 db kisalakú kottafüzet - lehet a tavalyi

Hittan 4. osztályos vonalas füzet

Környezetismeret 1 db A4-es vonalas füzet

Fogalmazás 2 db vonalas füzet

Magyar irodalom 2 db vonalas füzet

Olvasónaplóhoz 1 db lefűzős dosszié - átlátszó lefűzhető irattartó tasakok

1 db vonalas füzet

Magyar nyelv 2 db vonalas füzet

Matematika 2 db A4-es négyzetrácsos füzet

1 db 32 cm-es vonalzó

1 db derékszögű vonalzó

1 db műanyag számegyenes, esetleg papír v. vászoncenti

1 db műanyag óra - állítható

1 db körző

2 db dobókocka

1 db iskolai zsebtükör

1 db logikai készlet - ne legyen hiányos

Német népismeret tavalyi füzet 

Német nyelv és irodalom 3 db 4. osztályos vonalas füzet

tavalyi szótárfüzet

tankönyv és munkafüzet

1 db mappa  a lapoknak

3db b-s grafit ceruza FABER CASTELL

12-db-os színes ceruza készlet

2 db puha radír / rotring/

2 db kék golyóstoll /Zebra/

2 db zöld színes

2 db piros színes

2 db kék színes

rövid vonalzó

1 hegyező

Technika 1 ív fekete fotókarton - nagy

3 ív színes karton - világoskék, piros, zöld - nagy

Színes papír Herlitz - 1 csomag A4-es, 1 csomag A%-ös

1 csomag színes fénymásoló papír /amiben sokféle szín van /

1 db olló /névvel/

3 db ragasztó / 1 db tubusos Sulifix, 2 db stift nagy/

1 kercs cellux

1-1 csomag gyurma /színes, fehér/

1 db törlőrongy

5 db kisalakú boríték

2 csomag írólap

3 féle élénk színű kreppapír

1 csomag hurkapálca

Rajz: 50 db A4-es rajzlap - famentes

1 db festékes tálnak /közepes"konzerv-kukoriás" fémdoboz/

4 db ecset /2,6,8,10/

1 db dosszié az elkészült munkák tárolására. A tanteremben tartjuk, az év végén viszik haza a 

gyerekek

12-es gombfesték

6-os tempera TÉGELYES + 2 db fehér nagy tubus

12-es zsírkréta

Padtakaráshoz újságpapír, vagy viaszosvászon

Nagyobb méretű poló védőöltözetként

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja

Benti váltócipő minden gyermeknek legyen

Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva

Taneszközlista - 4.A

Könnyen kezelhető tolltartó 

tartalma



Testnevelés

- tornafelszerelés 

tornazsákban:

Sötét sportnadrág

Mindszenty póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó),

vastag talpú sportcipő (futó),

fehér zokni

hosszú hajú kislányoknak és fiúknak hajgumi szükséges,

tisztasági felszerelés (kézfertőtlenítő, fésű).

2 dl – s ásványvizes flakon.

Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak beadni az első 

tanítási héten

Hűvös időszakra:

tréningruha,

mellény,

vékony sapka,

csősál,

vékony kesztyű - ezeket egy külön zsákba kell tenni

Egyenruha

lányoknak fehér blúz

iskolai gallér és kitűző

sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya

harisnya

fekete ünneplő cipő

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

fiúknak fehér ing

iskolai nyakkendő és kitűző

sötét ünneplő nadrág

sötét zokni

fekete ünneplő cipő

ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra

Tisztasági csomag: 1 db fésű / névvel/

1 db mini törölköző /névvel/

1 db váltóipő /névvel/

2 csomag 100-as papírzsebkendő

1 tekercs WC papír

Szeretettel:  Bori néni

Tízóraihoz, kisméretű abrosz, konyharuha, uzsonnához textilszalvéta / az iskolatáskában tartva/

1 db üzenő füzet / bármilyen/

1 db vonalas füzet 21-32 korrepetáláshoz

1 db négyzetrácsos füzet - korrepetáláshoz

2 db átlátszó, műanyag dosszié / gumis/ - a fénymásolt lapoknak, ez mindig a táskában lesz

Pohár névvel ellátva, amit a tanteremben tárolunk

A szabadidős rajzoláshoz szívesen fogadunk rajzolásra alkalmas papírt

Szívesen olvasnám néhány soros leveleteket, üdvözleteteket bármerre jártok is. - Címem: Záhorszkyné Varga Borbála   

2063 Óbarok, Fő út 19.

A rajz és a technika, illetve a matematikához szükséges eszközök tárolása ugyanúgy, ahogy tavaly is műanyag dobozban történik. 

Kérem azokat feltöltve visszahozni.

Kötelező olvasmány a nyárra - Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön - Ötösökért lehet a nyáron olvasónaplót készíteni. Minden 

fejezetről pár mondatban összefoglalót írni + rajzot készíteni.

A tankönyvekben lévő elmarat feladatokat ki lehet tölteni a nyáron. Év elején díjazni fogom. Jelöljék be a gyerekek a feladatokat 

egy V betűvel és a helyüket is a könyvben egy papírlappal.


