4. osztályra szükséges felszerelések

Tolltartó
 HB-s grafitceruzák, amiből mindig legalább 2- 3db-nak kell lennie a tolltartóban, de
nagyszerű lenne egy jó rotring ceruza is, mert azzal igazán szép vékonyan lehet írni
 színes készlettől függetlenül, külön kapható kék, piros, zöld ceruzák
 színes ceruzák
 golyós toll
 radír
 tartályos hegyező, hogy szükség esetén, óra közben ne kelljen a szemeteshez járkálni.
 kicsi rövid vonalzó, ami elfér a tolltartóban és mindig bent is van.
 ha belefér, néhány filctoll.

Tisztasági felszerelés
Természetesen használható az eddig meglévő is. Benne:
 törölköző,
 műanyag pohár

Füzetek
 10 db 4. osztályos vonalazású (száma: 21-32 ) füzet. Ezekeket olvasásra, nyelvtanra,
tollbamondásra, fogalmazásra, angolra, üzenőként…stb használjuk.
 2-3 db négyzethálós füzet matematikára, de érdemes megkérdezni a gyerekeket, maradte bent nekik az előző évekből- ezt átnéztük velük, talán emlékeznek rá.
 1db nagy alakú ( A 4-es ) sima füzet a környezetismerethez
 1db kis alakú hangjegyfüzet
 1db szótárfüzet angolra + mappa
Természetesen kérem szépen bekötni – ennek hiányában nagyon hamar tönkremennek
(gyűrődnek, elszakadnak, ……stb ) és mindegyiket névvel ellátni.

Rajzhoz- technikához
A tavalyi doboz hazavitt tartalmát természetesen érdemes átnézni és csak az esetleges
hiányosságokat kell pótolni.
 mappa
 vízfesték ( elég a 12 színű )
 többféle vastagságú ecset ( a műanyag szőrű nem használható )
 zsírkréta
 filctollak
 50 db rajzlap
 ragasztók : 2 db nagy stift ( az egyiket angol órára visszük ), 1db Technokol. A
szivacsos tetejű nem jó, mert eláztatja a papírt és nem is jól ragaszt.
 színes lapok ( a színes fénymásoló lapokból is lehet válogatni )
 origami lapok (1 csomag négyzet alakú és egy csomag téglalap alakú csomag)

Testnevelésre






tornazsákban:
fehér vászon tornacipő
fehér zokni
lányoknak piros dressz,
fiúknak piros rövidnadrág, fehér trikó

Együtt fogjuk olvasni:
Berg Judit: Rumini
Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil.

KÉRJÜK, HOGY MINDEN FELSZERELÉSEN LEGYEN NÉV!!!!
Olvasmányajánló a nyárra:
Bálint Ágnes - Egy egér naplója.
Békés Pál - A kétbalkezes varázsló
Boldizsár Ildikó – Boszorkányos mesék
Sebők Zsigmond - Dörmögő Dömötör és a labdarúgók
Elfelejtett lények boltja. Szerk. Lovász Andrea.
Collodi, Carlo - Pinocchio kalandjai. Ford. Szénási Ferenc
Kipling, Rudyard - Riki-tiki-tévi. Ford. Benedek Marcell
Berg Judit - Rumini Zúzmaragyarmaton
Bálint Ágnes - Az elvarázsolt egérkisasszony
Csukás István - A téli tücsök meséi
Bálint Ágnes - Frakk és a foci
Török Sándor - Kököjszi és Bobojsza
Tersánsky Józsi Jenő - Misi Mókus kalandjai
Csukás István - Keménykalap és krumpliorr.
Bálint Ágnes - Mazsola.
Bálint Ágnes - Cimborák
Lindgren, Astrid - Harisnyás Pippi
Kästner, Erich - A két Lotti
Csukás István - Mirr-Murr kalandjai
Csukás István - Pom Pom meséi
Pihenjetek és olvassatok sokat!
Szeptemberben 5találkozunk.
Andrea néni

