Tanszerlista 4. a osztály
2020/2021
3 db négyzetrácsos füzet (27-32)
10 db vonalas füzet (21-32)
1 db szótárfüzet
1 db kisalakú kottafüzet (tavalyi) + furulya
1 db leckefüzet
1 db dosszié hittanhoz (tavalyi, tételekkel együtt)
3 db gumis dosszié (névvel ellátva)
3 csomag írólap
10 db A/4-es műszaki rajzlap /keret nélküli/
Rajzdoboz:/ tavalyi rendbetétele, pótlása/
 1 db 12 színű vízfesték és 1 doboz tempera(fehér is)
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
 1 db ecsettál
 1 db ecsettörlő rongy
 1 doboz zsírkréta
 1 csomag színes papír A/4-es méretű
 1 db olló
 3 db stift ragasztó
 1 db viaszosvászon (50X70 cm) alátétnek
 1 db 3B-s ceruza
Benne matematikához:
 2 db vonalzó (1 hosszú, 1 derékszögű)
 1 db körző
 1 db zsebtükör
 1 csomag játékpénz
 3 db dobókocka
Tolltartó:
 4 db B-s grafitceruza
 1-1 db kék, piros, zöld ceruza
 1 db kisméretű vonalzó
 2 db kék golyóstoll (egyik radírozható)
 1 db többszínű golyóstoll
 12 db színes ceruza
 1 jó minőségű radír
 1 db hegyező

Tornazsák:
 sötétkék tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, világos talpú tornacipő,
szabadidőruha
Váltócipő:
 szandál vagy vászoncipő (nem papucs)
Tisztaságcsomag:
 törölköző /tavalyi, névvel és akasztóval ellátva/
Uzsonnás zacskó:
 kulacs vagy kis flakon, textil szalvéta, műanyag pohár (névvel ellátva)
Egyenruha:
 galléros fehér ing/blúz
 SÖTÉTKÉK nadrág/szoknya (Nem farmer!)
 sötét alkalmi cipő (Nem sportcipő!)
 sötét zokni / testszínű harisnyanadrág
 nyakkendő jelvénnyel
Első tanítási napra kérjük:
 2 csomag szalvéta, 8 tekercs WC papír, 1 db folyékony szappan, 1
csomag papírzsebkendő (100 db), 4 guriga papírtörlő

Kötelező irodalom:
 Fekete István: Tüskevár
Nyári feladat:
 Legkedvesebb emlékek gyűjtése a nyárról.
Pl. : belépőjegy, szép madártoll, szalvéta egy cukrászdából, különleges
kavics, vonat-, busz-, repülő-, kompjegy…
Ezeket kérem felcímkézni és egy üvegbe vagy kis dobozba rakni, majd az
első tanítási napra behozni!
Kérem :
 a füzeteket, könyveket bekötni,
 a könyveket csak műanyag fóliával bekötni,
 a füzetekre csak a gyermek nevét és osztályát ráírni,
 gyermek nevét mindenre ráírni!


