
 

Kedves Szülők! 
 

Tanévkezdésre a következő felszereléseket legyetek kedvesek beszerezni! 
 

Matematika doboz 
Ugyanaz, mint 3. osztályban (30cm cm vonalzó, tükör-keret nélküli téglalap, játék óra, játék hőmérő, 4db 
dobókocka)  

Füzetek:  
 2 db 4. osztályos vonalas füzet 

 3 db 4. osztályos, A/4-es méretű 
vonalas füzet (olvasás, nyelvtan, fogalmazás-nem 

spirál) 

 2 db nagy alakú sima (zöld) füzet  

 1 db matematika füzet (dolgozatos) 

 2 db A/4 es méretű négyzetrácsos füzet 
(nem spirál)  

 1 db nagyvázlatok füzet (fénymásolatok 

beragasztására) 

 1 db hangjegy füzet (jó a régi)  

 1 db előírt leckefüzet  

 1 db szótárfüzet  

 1 db 4.osztályos VONALAS füzet üzenőnek 
(elejére a szokásos és aktuális táblázat, hátul a 
kis műanyag boríték legyen betűzve)  

 

Rajz/technika/ doboz:  
 

 1 cs. 12 színű olajpasztell (ADEL-ha sikerül még 

venni, a lényeg, hogy élénk és puha, zsíros legyen!)  

 3 db nagy stiftes ragasztó (Pritt,Maped,Adel 

nagyon jók), 1 db folyékony  

 1 db ecsettál, leginkább a fedeles  

 vízfesték készlet 

 tempera készlet (+ egy fehér tempera külön)  

 festőpaletta  

 ecsetek (2-es, 6-os, 10-es, lapos)  

 törlőrongy +1 db szivacs  

 

 2 db olló (álló tolltartóba kerül az egyik)  

 cellux+tépő  

 nagy méretű, bő póló a ruhák védelmére  

 1 db M-es méretű, alkoholos, fekete filc  

 1 db S-es vékony, alkoholos, fekete filc  

 1 db B-s ceruza   

 színes ceruza készlet (lehet a tolltartóban 
is)  

 filctoll készlet  
 

Egyéb:  
 40 db famentes rajzlap (fehér,vastag)  

 1 cs. fehér fénymásoló lap (A/4-es) 

 20 db színes fénymásoló papír vegyes, 
élénk színekben 

 1 db gumis mappa névvel ellátva a 
rajzoknak 

 váltócipő: egész évben: 1. naptól  

 ünnepélyre: fehér ing/blúz + fekete alj, 
alkalomhoz illő cipő, szükség esetén 
harisnya  

 kulacs (nem eldobhatós üdítős doboz) 

 uzsonnás doboz (benne lehetőség szerint egy 
ruha szalvéta, hogy minél kevesebb papírt 
dobjunk ki) 

 

Tolltartóba:  
 1 db nem zselés, hagyományos kék toll  

 1 db zöld toll 

 színes ceruzák 

 tartályos hegyező  

 órarend 

 3 db HB-s ceruza 

 radír 

 kis vonalzó  
 

Tornazsák:  

 fehér póló  

 fekete/sötét nadrág, melegítő októbertől  

 kényelmes cipő+ fehér zokni  

 hosszú hajú lányoknak hajgumi kötelező  



1.nap kérem beküldeni a tisztasági csomagot (1-13 sorszámú:Bakó N.-Major A.)! 
 1 csomag 100 db-os zsepi  

 100 db-os szalvéta  

 
Úszáshoz (eddig mindig a 4. évfolyamosok kezdtek tanév elején, érdemes így készülni) 
úszósapka, törölköző, papucs, úszódressz/úszónadrág, esetleg hajszárító, fésű, zacskók (a 
vizes ruhákat, koszos papucsot, törcsit…beletenni)  
 
Ajánlott olvasmányok a nyárra: 

 Böszörményi Gyula: Égbolt mesék  

 Erich Kastner: A két Lotti, Emil és a 
detektívek  

 Berg Judit: Rumini  

 Nógrádi Gábor: pl. Gyerünk haza!  
 Csukás István: Nyár a szigeten 

Keménykalap és Krumpliorr  
 Rachel R.Russell: Egy Zizi naplója  

 Szabó Magda: Tündér Lala 

 Békés Pál: A kétbalkezes varázsló  
 Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány  
 Nyulász Péter: Helka sorozat 
 Margit Auer: Mágikus állatok iskolája 
 Bálint Ágnes: A szeleburdi család 
 Astrid Lindgren Harisnyás Pippi sorozat    
 Téti István: Manfréd és Anton kalandjai 

 Janikovszky Éva: Égigérő fű 

 

 
A mellékelt nyári kihívásról, bakancslistáról igyekezzetek minél többet teljesíteni, ezt az 
ajándékokban találja mindenki. Az olvasmányok feldolgozásakor legyetek kreatívak, ne csapjátok 
össze! Ehhez is kaptatok segítséget a csomagban! 
Ahogy eddig is, mindent, első nap legyetek kedvesek behozni és elpakolni (dobozok, álló tolltartóba az 
eszközök, rajzmappa…stb)! A felszereléseken legyen név, a füzeteket csomagoljátok be! A tankönyveket 
első nap kapják meg a gyerekek, táskával készüljetek! Biztosan lesz, amit csomagolás után vissza 
kell majd küldeni! 
Ami már van, és használható még, természetesen lehet használni nem kell mindenből újat 
vásárolni! A rajzeszközöket legyetek kedvesek megnézni, kimosni, a hiányokat pótolni! A 
táskákból ne felejtsétek el kivenni az utolsó napok tízóraiját, uzsonnáját…! 

 

Gondos és segítőkész munkátokat köszönöm! 

Mindenkinek tartalmas szünidőt és jó pihenést kívánok! 

A kaland folytatódik, jöhet a szuper                 osztály! 
 

                                                                               Brigi néni 
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https://moly.hu/alkotok/teti-istvan
https://moly.hu/konyvek/janikovszky-eva-egigero-fu

