4. osztályos eszközszükséglet
/a 2022-2023-as tanévre/
Magyar: 9 db 21-32-es számú A/5-ös vonalas füzet /2 dolgozat, (fogalmazás, nyelvtan)
2 db fogalmazás, 1 db olvasás, 2 db nyelvtan, 1 db másolás, 1 db gyakorló/
2 db „varázsfüzet” (sima – vonalas oldalú)
Üzenő füzet: 1 db vonalas
Környezetismeret: 1 db „varázsfüzet”
Erkölcstan: 1 db varázsfüzet
Idegen nyelv: 1db vonalas, 1 db szótárfüzet
Ének: 1 db kottafüzet / kicsi /
Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet / 1 dolgozat +2 matem.f. /
1 db 20 cm-es egyenes vonalzó
1 db kis háromszög vonalzó
1 db papír szögmérő
1 db körző
Rajz, technika: 1 db vonalas füzet (technika)
1 db fém olló (nem összecsukható)
2 db nagy ragasztó (Pritt )
12 színű vízfesték /ICO/
12 db filctoll /ICO/, 2 db fekete tűfilc S-M
1 csomag zsírkréta /ICO, Giaconda/
2 db ecset ( 2-es, 10-es Ne műanyag!)
1 csomag fehér gyurma
1 db műanyag alátét
1 db iratgyűjtő, A/4-es méretű / rajzgyűjtő /
40 db A/4-es méretű famentes rajzlap
20 db A/3-as méretű famentes rajzlap
1 csomag hurkapálca
Ami használható a 3. osztályos készletből nem kell megvásárolni! Tárolás a tavalyi módon:
papucs, vászonzsák
Testnevelés: vászonzsák a tároláshoz (névvel ellátva)
fekete tornanadrág
fehér póló
fehér váltózokni
fehér tornacipő (fehér talpú)
Leckefüzet: 1 db
Dicsérőfüzet: 1 db sima
Tolltartó tartalmazzon: 4 db HB-s grafit ceruzát (jó minőségű legyen)
3 db piros-kék színest /Vékony legyen, ne vastag!/
12 db színes ceruzát (jó minőségű legyen)
1 db hegyező
2 db toll

2 db fehér radír!
A ceruzák ne legyenek radíros végűek, szépek sem feltétlen, csak jók, mindig hegyesek!
Egyebek: 2 csomag (100 db-os) papír zsebkendő
2 csomag szalvéta
2 tekercs WC-papír
törölköző akasztóval, névvel
váltócipő télre(fehér talpú)
textil uzsonnaszalvéta
ivópohár, kiskanál névvel
könyvjelzők: minden könyvbe
a könyvek borítói átlátszóak legyenek! A gyerekek így könnyebben megtalálják a
kért könyvet!
Kedves Szülők!
Az első tanítási napra a füzeteket, könyveket és az egyebekben felsoroltakat kérem!
Nem kell hozni a rajzfelszerelést és a tornacsomagot csak a második napra!
1 db fekete alkoholos filctollal kérem, írják rá gyermekük nevét mindenre!
Ajánlott olvasmányok:
Fekete István: Vuk, Tüskevár, Koppányi aga testamentuma
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Bálint Ágnes: A repülő dívány
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton
Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami
Kire ütött ez a gyerek?
Már iskolás vagyok
Erich Kästner: A két Lotti
Kötelező olvasmány:
Békés Pál: Félőlény
Szabó Magda: Tündér Lala
Az interneten is megtalálható pdf formátumban. Facebookra is felteszem.

