
Ének - zene A tavalyi kottafüzet

Hittan Hittan 4. osztályos vonalas füzet

Környezetismeret 1db 4.o  vonalas füzet, 

Fogalmazás

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika 1db négyzethálós füzet A 4-es vagyis nagyméret, a szokásos margóval a lapok oldalán.

Körző   Nem lesz a tolltartó része. Csak akkor kell hozni, ha majd használjuk.

Kisméretű derékszögű vonalzó. Ez sem lesz folyamatosan a tolltartóban, csak, ha szólok.

Német népismeret tavalyi füzet

Német nyelv és irodalom 3 db 4. osztályos vonalas füzet, 1 db mappa a lapoknak, tankönyv, munkafüzet

Tolltartó 3db B vagy HB jelölésű grafit

2-2 zöld, piros, kék, ceruza

hegyező

2 db névvel ellátott, jó minőségű radír

rövid vonalzó,

színes ceruza 12db-os

Golyóstoll 2 db

Rajz- és technika 1doboz színes gyurma

1doboz fehér gyurma, 

1 olló, 

2 ragasztóstift, 

3 db ecset / vékony, közepes, vastag /, 

1cs. Színeslap

festéktörlő rongy, 

ecsettál / a boltban kapható pici, legjobb egy kiürült margarinos doboz / 

vízfesték, 

1 tubus fehér tempera

12 db-os zsírkréta;

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

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja

Benti váltócipő minden gyermeknek legyen

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

Taneszközlista - 4.B

3 db 4. osztályos, vonalas füzet / száma: 21-32



iskolai nyakkendő és kitűző

sötét ünneplő nadrág

sötét zokni

fekete ünneplő cipő

ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra

Anna néni

Szorgalmi lehetőség a nyárra lelkes tanulóknak és elszánt szülőknek:

3. oszt tankönyvek, munkafüzetek kitöltése

Sok pihenést, élményekben gazdag nyarat kívánok.


