
4. osztályos tanszerlista – 4.b osztály 

Tolltartóba:  

• 2 db HB-s grafit  

• 2 db H-s grafit  

• 1 db rotring  

• színes ceruzák (12 színű) + 1 db vékony piros-kék  

• 1 db zselés kék toll  

• 1db zselés zöld toll kis vonalzó (15-17 cm)  

• puha radír  

• szövegkiemelő 

• hegyező 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

• 6 db negyedik osztályos A/4-es vonalas füzet, (21-32) de csak olyan jó, amely 

margót tartalmaz, spirál nem jó  

(irodalom, nyelvtan, fogalmazás, +2 pót) 

Matematika: 

• 2 db négyzetrácsos A/4-es füzet (spirál nem jó, lehetőség szerint margót ez is 

tartalmazzon) 

• 1 db derékszögű háromszög vonalzó 

• 1 db 30 cm-es vonalzó 

• körző 

• korong 2 doboz 

Környezetismeret: 

• A/4-es sima füzet 

• sorvezető 

Rajz, technika: 

• 10 db famentes rajzlap A/3 

• 10 db félfamentes rajzlap A/3 

• 10db műszaki rajzlap a/3 

• 12-es vízfesték (ANALINKY) 

• 24 db-os jó minőségű olajpasztell 

• 24 db-os jó minőségű színes ceruza (színezéshez vastag a jó) 

• filctoll-készlet, kontúrozáshoz külön 2 db vékony, és 2 db normál fekete filctoll 

• 12db-os tempera 

• kerek ecsetkészlet (2, 4, 6, 8, 10) 

• lapos ecsetkészlet (2, 4, 6, 8, 10) 



• vizes tál, paletta, törlőkendő vagy szivacs 

• 2 B-s ceruza rajzoláshoz 

• 2db nagy Pritt stift ragasztó, olló 

• 2db folyékony ragasztó 

• 1 csomag színes A/4-es kartontömb (Crelando) 

• 1 db hímzőtű vagy nagy lyukú tű, lehetőség szerint ne tompa, hanem hegyes 

végű legyen. Olyan méretű, amelybe a hímzőfonalat majd be tudják fűzni. 

• 1 csomag hímzőfonal (színben nincs megkötés) 

• nagy méretű kétlyukú és négylyukú gomb (1-1 db) 

Testnevelés:  

Tornazsákba: sötét színű tornanadrág, fehér póló, fekete zokni, tornacipő - futó 

(tréningnadrág és –felső hidegebb időre) 

Ének-zene: 

• A/5-s kottafüzet  

Angol: 

• negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

• szótár füzet A/5 (nem spirálos) 

Számítástechnika: 

• negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

• Egyebek: 

• leckefüzet, üzenő füzet kötelező 

• uzsonnás doboz 

• kulacs 

• váltócipő 
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