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4. évfolyam 
Földiné Fülöp Katalin, tanító 

Füzetek: 
Négyzethálós füzet   2 db /87-32/ matematika (nem tévedés, nagy alakú!) 
Vonalas füzet  5 db /21-32/ ( nyelvtan, fogalmazás, olvasás, hittan, angol röpdolgozat + 2 pótlásnak) 
Sima füzet (vagy, bármilyen előző évekből maradt) 1 db /20-32/ (üzenő füzetnek) 
Nagy alakú (A/4-es) vonalas spirálfüzet     1 db (angol órai füzet) 
Nagy alakú (A/4-es ) vonalas füzet   1 db /81-32/ (angol témazárófüzet) 
Hangjegyfüzet  (folytatjuk az előző években elkezdett füzetet) 
A kincses füzetet is folytatjuk a harmadikban  elkezdett 

! Érdemes a hagyományos vonalazású füzetet keresni, olcsóbb és jobb minőségű! Csomagolni bárhogy lehet és 
kell. Angol tekintetében érdemes tartósabb, keményebb fedlapú füzetet választani!) 

Írószerek: 
HB-s ceruza              4 db /töltőceruza is lehet/ 
B-s ceruza rajzoláshoz 2 db 
Piros-kék vékony színes   1 db 
Színesceruza            12 darabos 
Filctoll                     12 darabos 
Szövegkiemelő filc    1 db 
Kéken fogó golyóstoll 2 db, piros és zöld toll 1-1 db (nem folyós, vékonyan fogó lenne szerencsésebb) 

Egyéb taneszközök: 
Egyenes vonalzó      1 db (30 cm-es) 
Háromszögvonalzó  1-1 db (60 fokos és 45 fokos) ! Érdemes szettben – esetleg szögmérővel együtt-  
venni és eleve egy gumis mappában tárolni, hogy mire használjuk, ne törjön darabokra! 
Körző  
Rövid vonalzó a tolltartóba 
Hegyező /tartályos/  1 db 
Írólap                       1 csomag /20-50/                        
Műszaki rajzlap        40 db                                                         

A/3-as műszaki rajzlap        10 db                                  Gumis mappa 2 db /nagy/   
Origami lapok          1 cs. (A/4-es téglalap alakú)            Zsírkréta 
Origami lapok         1 cs. ( négyzetlap alakú)                   Vízfesték 
Technocol ragasztó  1 db /nagy/                                      Tempera        
PRITT ragasztó stift   2 db /nagy/                                      Ecsetek 
Olló                                                                                    Ecsetes tál, törlőruha, festős póló 
! Mindenre érdemes jól láthatóan, „strapabíró” módon ráírni a nevet! 

Az előző tanévből épségben megmaradt eszközöket még használhatják ebben az évben is. 
Testnevelésre: 
Tornazsákba: tornacipő, fehér zokni, fehér póló, rövidnadrág 
Tisztasági felszerelés a tornazsákba ( kis törölköző, szappan igény szerint) 
Szükséges még:  

Étkezési alátét, műanyag pohár, váltócipő (nem papucs, mert balesetveszélyes!) 
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Kötelező olvasmány:  Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön (közösen dolgozzuk fel, fejezetről fejezetre 
haladva).  1 db 21-32-es vonalas füzet kell majd az olvasónapló írásához. 
 
 
  


