TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév

4.a
Tanító: Sebőkné Kiss Tilda of.
Tolltartóba:
❖ 4 db HB-s grafit
❖ puha radír, tartályos hegyező
❖ kék és zöld golyóstol, nem radírozható
❖ kis egyenes vonalzó (15-17 cm)
❖ 12 színű színes ceruza: 6 db vékony és 6 db vastag színes
Üzenőfüzet: (12-32 vonalas)
Első oldalán az alábbi adatokkal:
Név, lakcím, apja neve, anyja neve, telefonszámuk, címük, ki viheti haza a gyermeket, illetve
van-e olyan személy, aki nem.
Ha van allergia, vagy valamely fontos tudnivaló a gyermekről.
Füzetek:
❖ 2 db Matematika füzet
❖ Hangjegyfüzet
❖ Leckefüzet
❖ Környezet: 1 db A5-ös sima füzet
❖ 1 mappa a matematika külön lapoknak.
❖ A matematika doboz jövőre is jó.
❖ Etika: 1db vázoló füzet
Angol:
→ 1db A5-ös vonalas füzet
→ 2db szótárfüzet
→ Egyéb: toll, grafit, radír, zöld toll, színes ceruzák 8-10 féle
Magyar nyelv és irodalom:
1 db Leckefüzet
4 db A/5-ös vonalas füzet (21-32):
• 1 db Nyelvtan füzet
• 1 db Olvasás füzet
• 1 db Fogalmazás füzet
• 1 db Dolgozat füzet
Egyéb: töltőtoll, kék golyóstoll (több db, nem radírozható), zöld golyóstoll, 1 db mappa
Kötelező olvasmány:
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Feldolgozási mód: lapbook
Ajánlott irodalom:
•
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
•
Fekete István állatregényei
•
Fekete István: Tüskevár
•
Erich Kästner: Emil és a detektívek, A két Lotti
•
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
•
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
•
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza kalandjai
•
Bálint Ágnes: Szeleburdi család

•
•

Mátyás-mondák
Magyar mondák

Technika-rajz:
Közös használatra:
→ 5 cs. famentes rajzlap (A/4-es)
→ 5 cs. írólap
Dobozban:
 2 csomag színes lap (A/4-es)
 vízfesték, vékony és vastag ecsetek (2-es, 6-os, 8-as, 10-es)
 viaszos alátét, rajztábla
 vizes edény, ecsettörlő, hosszú póló (ruhavédőnek)
 2db UHU stift ragasztó (közepes/nagy)
 1 db Technokol folyékony ragasztó, cellux
 12 színű zsírkréta
 fehér és színes gyurma
 1 db vastagabb, fekete alkoholos filc
 hegyes olló
 filctollak vastagabb (12 db-os)
 színes ceruzák (12 db-os)
 1 db 2B-s grafit
 tubusos tempera (fehér, sárga, kék, piros, zöld, barna, fekete)
 mappa a kész munkáknak
Tornazsákba:
tornacipő, kék tornanadrág, fehér tornazokni, piros póló (tréningnadrág és –felső)
Tisztálkodáshoz:
Tisztasági pénz van. Félévente 1000 forint szappanra, szalvétára, w.c. papírra,
papírzsebkendőre.
KÉRÜNK MINDENT NÉVVEL ELLÁTNI!
Ha a könyveket megkapják, kérek szépen beletűzni szalagos könyvjelzőt.
Ebédbefizetés szeptember hónapra: 2018. augusztus 7. (kedd) 7.00–17.00, aug. 8. (szerda)
7.00-15.00 között. Pótbefizetés: 2018. augusztus 10. (péntek) 8.00–12.00 óra között.
Tankönyv: a tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg.
Évnyitó ünnepség és első tanítási nap – 2018. szeptember 3. (hétfő)
-

Üzenőfüzetet, tolltartót, tízórait és innivalót is hozzanak magukkal a gyerekek.
A tisztasági felszerelést, valamint a rajz, technika és matematika dobozokat az első
három tanítási nap során juttassák be a gyerekekkel.
Ezen a napon a tanévnyitó után 3 osztályfőnöki jellegű órát tartunk. Ebéd után (kb.
12.30-tól) haza lehet menni.
Kérem, hogy az üzenőfüzetben jelezzék, hogy első nap mikor és kivel mehet haza
gyermekük.

A megjelenés iskolai ünneplő ruhában (fekete cipő, fekete nadrág ill. szoknya, fehér ing
ill. blúz, nyakkendő/jelvény) kötelező, gyülekező 7.45 órakor lesz a tanteremben.

