
4. b taneszközök 

 

Magyar: 7 db negyedik osztályos vonalas füzet (21-32)  

Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet (27-32), 1 db sima füzet (20-32) 

Környezetismeret: 1 db nagyméretű A/4-es vonalas füzet (81-32) 

Angol: 2 db negyedik osztályos vonalas füzet (21-32), 1db A/4-es vonalas füzet (81-32), 1 db 

gyorsfűző mappa 15 db lefűzhető genothermmel 

Etika: 1 db vonalas füzet (21-32) 

Ének: 1 db kottafüzet (36-16)  

Üzenőfüzet: 1 db vonalas füzet (21-32) 

Leckefüzet 

Tolltartóba: 2 db HB-s, 2 db B-s grafitceruza (lehet rotring is) két zöld, két piros és két kék 

színes ceruza, 1db sárga, 1 db barna ceruza, 2 db radír, egy tartályos ceruzahegyező, egy kis 

vonalzó, 2 db golyóstoll (kék) 

 

Rajz-technikadobozba: 50 db műszaki rajzlap, 3 csomag írólap, 1csomag színespapír, 12 db-os  

vízfesték, 12 db-os tempera, 1 db vékony, 1 db közepes és 1 db vastag ecset, ecsettálka, 

ecsetrongy, újságpapír, 12 db-os zsírkréta, 12 db-os színes ceruza, 12 db-os filctollkészlet, éles 

olló tartóban, stiftes ragasztó, Sulifix ragasztó, cellux, natúr színű gyurma, egyenes vonalzó, 2db 

háromszög vonalzó, körző, festőpóló 

 

Matematikadobozba: 100-cm-es papírmérőszalag, logikai készlet, 2 db dobókocka,  

keret nélküli zsebtükör, műanyag óralap, műanyag hőmérő 

 

Testnevelés: tornazsák, tornacipő, fehér pamutzokni, tornadressz / rövidnadrág és 

fehér póló, vagy sulipóló, melegítő alsó és felső az udvari testneveléshez, babzsák 

Egyéb: 5 db iratgyűjtő mappa, törölköző, vászonszalvéta, műanyag pohár, váltócipő, 3 csomag 

papír zsebkendő, 2 csomag papírszalvéta 

 

Ha lesz úszás: Hátizsákba úszónadrág/úszódressz, papucs, úszósapka, úszószemüveg, 

törölköző, fésű 

 

Kötelező olvasmány: Nyulász Péter: Helka  

A nyilatkozatok alapján Zsuzsa néni megrendelte a könyvet és munkafüzetet. 

 

Könyvajánló nyárra: 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család, Hajónapló 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány,  

A nagy szókincsrablás,  

A nagy szinonimahadjárat 

Békés Pál: A félőlény, A kétbalkezes varázsló 

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája 1-10. 

Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil sorozat 
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, A négyszögletű kerek erdő 

 

Legyenek szívesek az eszközöket névvel ellátni és a tankönyveket, füzeteket 

bekötni! 

https://www.libri.hu/szerzok/margit_auer.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1DLBX_enHU812HU812&sxsrf=ALiCzsbRFl_x-GgOPp4cewdugVU9WhGi1g:1655404999176&q=Astrid+Lindgren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLNMrszKUOIAsS2Tko21ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfI7FpcUZaYo-GTmpaQXpebtYGXcxc7EwQAADuoV91AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNsr2X0LL4AhWDjaQKHfaxBuoQmxMoAXoECEsQAw

