
4. osztályos felszerelési lista: 
 

A tolltartóba: 
- 3 db HB-s grafitceruza 

- 1 db vékony piros–kék ceruza 

- min. 6 db színes ceruza 

- 1 db kis vonalzó!!! 

- hegyező 

- radír 
- golyóstoll (kék, vékony hegyű, nem folyós) 
 

Füzetek: 
- 6 db negyedikes vonalazású füzet (21-32-es) 

Kérjük a füzeteket becsomagolni, a nevet, az osztályt és a következő 
tantárgyakat ráírni:  
nyelvtan, fogalmazás, olvasás, üzenő füzet, környezet 
füzet, angol/német füzet 
- 1 db leckefüzet 
- 1 db szótárfüzet (angol/német) 
- a tavalyi ének füzet 
- 1 db Kincses füzet-lefűzős 

 

Matematika: 

- 2 db négyzetrácsos füzet, 
- 1 db Ügyes füzet-lefűzős, 

Matek dobozba: 

- tükör,  
- papír mérőszalag, 

- játékpénzek, 
- hőmérő, 
- körző, 
- óralap 

- kis vonalzó a tolltartóba, 

- a 30 cm-es vonalzót összeszedtük, nem kell újat venni 

 

Rajz dobozba: 

- olló 

- 2 db Pritt Stift(közepes) 
- 1 db technokol ragasztó 

- cellux ragasztó 

- 2 db fekete alkoholos filc (1 vastag, 1 vékony) 
- 12 db-os vízfesték (jó minőségű) 
- 3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es) 

- min. 6 db-os tempera, külön egy tubus fehér tempera 

- min. 6 db-os zsírkréta. 

- min. 6 db-os Gioconda 

- min. 6 db-os filctoll 

-12 db-os színes ceruza (vastag, jól fogó) 
- szivacs, törlőrongyocska, védőruha (kinyúlt póló, apa inge..) 
Amennyiben jó állapotban vannak az előző évi dolgok, nem kell 

feltétlenül újat venni. Fontos lenne azonban megkérdezni a 
gyerekeket, hogy jó minőségű volt-e, amivel dolgozott az idén, mert 
ha problémája volt vele, akkor másfajtát kellene venni. (Ez a probléma 
filctollnál, rúdragasztónál, vízfestéknél, színes ceruzánál fordult elő 
eddig.) 

 



Papírok: 
- 1 csomag négyzet alakú origami papír 
- 10 db színes fénymásolólap, különböző színekben 

- 20 db A4-es és 5db A3-as rajzlap (műszaki rajzlap 

legyen!) 

- 4 csomag írólap 

- 1 csomag fénymásoló papír  
- 1 csomag 100 db-os papír zsebkendő 

- 2 csomag uzsonnászacskó 

 

Testneveléshez: 
fehér póló, sötét tornanadrág, vagy dressz, fehér zokni, tornacipő 

télen melegítőalsó és -felső 

 

Egyéb: 
pohár, törülköző,váltócipő 

Minden felszerelésre kérjük ráírni a nevet, osztályt. Minden 
tankönyvbe kérünk szépen könyvjelzőt ragasztani.  
4. osztályban a kötelező olvasmány, Fekete István: Vuk című 
könyve, közösen fogjuk feldolgozni és elolvasni, így nyáron nem 

kötelező előre elolvasni. 

Nyáron ajánlott olvasmányok:  
Ezeket a honlapokat érdemes megnézni: 
https://bookline.hu/news/news.action?id=24856&age=8-10 

 
https://www.pagony.hu/ 

 
 

Marc-Uwe Kling: A nap, amikor a nagymama tönkretette az 
internetet 

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

Tandori Dezső: Medvék minden mennyiségben 

Friss tinta (versantológia) 
Szabó Magda: Tündér Lala 

Sempé-Goscinny: A kis Nicolas (és egyéb Nicolas 

könyvek) 
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló; Dr. Minorka 

Vidor nagy napja; Borz a sámlin 

P.L. Travers: A csudálatos Mary (és folytatásai) 
Michael Ende: Momo; Végtelen történet (Ezek 

https://bookline.hu/news/news.action?id=24856&age=8-10
https://www.pagony.hu/
https://bookline.hu/szerzo/marc-uwe-kling/12897611?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Marc_Uwe_Kling_A_nap_amikor_a_nagymama&type=22&id=314454&ca=SEARCH
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Marc_Uwe_Kling_A_nap_amikor_a_nagymama&type=22&id=314454&ca=SEARCH


kifejezetten jól olvasó gyerekeknek, gyönyörű, de 

nehezebb történetek) 
Erich Kastner: A két Lotti; Május 35; Emil és a 

detektívek 

Bálint Ágnes, Nógrádi Gábor, Böszörményi 
Gyula, Romhányi József könyvei 
Kate Scott: Óriás 

Wéber Anikó: Az osztály vesztese 

Somfai Anna: Barátságháló 

Matt Haig: A fiú, akit... 
Wéber Anikó: Örökszerda 

Kolozsi Angéla: Jenci néni... 
Paola Peretti: Én és a cseresznyefa 

Wéber Anikó: Visszhangország 

Mészöly Ágnes, Miklya Anna, Nyulász Péter: Találj ki 
Geronimo Stilton könyvek 

Egy Zizi naplója sorozat 
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 

Kutyifa Anikó: Zuri 
Michael Ende: Momo 

Dávid Ádám: A Virág utcai focibajnokság 
 

Ezek közül semmi nem kötelező, de illik nyáron 2-3 könyvet 
elolvasni. Természetesen minden mást is szabad olvasni, ami a 

gyerekeknek való. Ismét örülnénk a nyári élményfüzeteknek, 
olvasónaplóknak. 
Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést 
kívánunk! 
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