Tanszerlista
4. b osztály
2 db négyzetrácsos füzet
5 db 4. osztályos! vonalas füzet 21-32 számú: (2 db nyelvtan, 1 db fogalmazás, 1-1 db angol/német,
1 db üzenő)
1db 4. osztályos mesefüzet az olvasáshoz (egyik oldala sima, a másik vonalas)
1 db szótárfüzet –folytatva a 3. osztályos füzetet, átkötve, átcímkézve
1 db A/4-es méretű (nagy alakú) sima füzet rajzolgatáshoz
1 db kottafüzet, a 3. osztályost folytatjuk, átkötve, átcímkézve
Minden füzetre nylon borítót is kérünk!
Az 1-2. osztályban használt matematikai eszközök – MÉRŐSZALAG (papírból) pótlása, körző
+ 30 cm-es műanyag vonalzó
50 db famentes rajzlap
200 db fénymásoló papír
5 db fotókarton A/4-es méret
4 db papírdosszié (NEM a lefűzhető, hanem a behajtós szélű)
12-es vízfesték, 4-es, 8-as, 12-es ecset,
12-es filctoll, tempera, zsírkréta
Olló
Ragasztó: stiftes (jó minőségű)
Gyurma (a régi is jó)
1 db fekete tűhegyű filctoll
Tolltartóba kérünk: minden ceruzában, eszközben monogram legyen!
12-es színes, piros-kék (NEM postairon), + 1 db zöld ceruza javításhoz
4 db grafit ceruza HB-s
1 db Rotring ceruza (nem kötelező)
1 db 2B-s grafit ceruza
1 db jó minőségű golyóstoll
Kis vonalzó, radír (puha, fehér), hegyző
2 csomag 100-as papír zsebkendő
1 csomag szalvéta
2 tekercs WC papír és 1 tekercs papírtörlő
1 folyékony szappan
1 db műanyag pohár, 2 törölköző akasztóval, 1 textilszalvéta (konyharuha), kiskanál, uzsonnás doboz,
lányoknak hajgumi, fésű
Testnevelés: tornadressz (lányok), tornanadrág, fehér trikó (fiúk)
Fehér zokni mindenkinek! gumitalpú tornacipő, kis törölköző
Úszás: fürdőruha, úszósapka, törölköző, papucs
Lányoknak: hajkefe v. fésű, vastag hajgumi!!!
Váltócipő: könnyű vászon, vagy szandál (ne papucs!)
KÉRJÜK, HOGY A GYERMEK MINDEN HOLMIJÁBAN LEGYEN JEL VAGY MONOGRAM! HA
JÓ ÁLLAPOTÚAK, AKKOR A TAVALYI ESZKÖZÖK HASZNÁLHATÓAK!
JAVASOLJUK, HOGY A TANSZEREK MEGVÁSÁRLÁSAKOR FIGYELJENEK A MINŐSÉGRE,
HASZNÁLHATÓSÁGRA, MERT EZ A GYERMEKEK MUNKÁJÁT KÖNNYÍTI MEG!
Köszönjük: Tanító nénik

AJÁNLÁSOK és KÉRÉSEK:
EDIT NÉNITŐL: a matematika munkafüzetekben lehet gyakorolni, és megszerezni a tanév
első ötösét.
ÉVA NÉNITŐL:
 a Süni-s gyakorlóban lehet feladatokat megoldani, és nyelvtanból is megszerezni az
első ötöst.
 Mindenkitől kérek egy füzetlapra írt 10-12 mondatból álló fogalmazást a nyárról.
(Cím, hármas tagolás legyen, és a nevedet se felejtsd el ráírni! Ügyelj a helyesírásra
és a tetszetős külalakra! Illusztrálni is lehet! )
 Készülj fel egy általad olvasott szépirodalmi könyv ajánlására! (A kötelezőn kívül)

Kötelező és ajánlott irodalom 4. osztály
Kötelező olvasmány: Erich Kästner: A két Lotti
Ajánlott olvasmányok:
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Fehér Klára: Lesz nekem egy szigetem
Fehér Klára: Mi szemüvegesek
Durell, Gerald: Családom és egyéb állatfajták
Rowling, J. K.: Harry Potter regények
Ende, Michael: Momo
Ende, Michael: Végtelen történet; Momo; A varázslóiskola
Békés Pál: Félőlény
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Benedek Elek: Rókáné mézes-mákos kalácsa
Tolkien: Babó
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció
Lindgren: Harisnyás Pippi könyvek

