
              KIRTASİYE VE GENEL İHTİYAÇLAR 

• Cetvel (30 cm’lik) 

• İçinde kare, üçgen, dikdörtgen olan şekilli cetvel (1 adet ) 

• 3 Adet kurşun kalem, 3 Adet yuvarlak kırmızı kalem 

• (Kalemler Köşeli Değil Mutlaka Yuvarlak Olmalı) (Kesinlikle çocuklarınıza basmalı uçlu kalem ve tükenmez kalem 

almayınız. ) 

• Kalemtıraş (çöpü içinde biriktirenlerden ) 

• Yumuşak, Leke Bırakmayan Silgi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı) 

• Makas (plastik ve küt uçlu olmalı) 

• Defter düzeni için 1 kutu ataç 

• Çıtçıtlı dosya ( 1 adet ) ( ev ödevleri ve derste yaptığı fotokopiler için ) 

• Sunum dosyası ( 60’lık 1 adet ) 

• Stick yapıştırıcı (büyük boy 1 adet) 

• Şeffaf izole bant 

• Islak mendil (1 paket) 

• Peçete (1 paket) 

• Kâğıt havlu (1 adet 

 

TÜRKÇE 

60 yapraklı kareli büyük boy defter                 İlköğretim Atlas.  Mevcutta olanlar almayabilir. 

SOSYAL BİLGİLER 

60 yapraklı kareli büyük boy defter                 Yazım ve İmla Klavuzu (TDK). Mevcutta olanlar almayabilir. 

FEN BİLGİLER 

60 yapraklı kareli büyük boy defter                  Türkçe Sözlük (TDK). Mevcutta olanlar almayabilir. 
MATEMATİK 

80 yapraklı kareli büyük boy defter                  Atasözleri ve deyimler (Engin Yayıncılık) Mevcutta olanlar almayabilir..  
 

GÖRSEL SANATLAR 

• Resim defteri 35x50 boyutunda  

• Suluboya kağıtlarından oluşan resim defteri 25x35 boyutunda 25 sayfa 

• Goodwin sanat kili 40 gr 4 adet (beyaz – sarı – kırmızı – mavi) 

• Gıpta jumbo kuruboya  12’li 

• Sarfi  5 adet  tekstil kalemi 

• Seven times küçülen kağıt A5 boyutunda 1 adet 

• CD Kalemi (M) siyah 1 adet 

• Resim önlüğü 

• Resim çantası (malzemelerinin sığabileceği boyutta) 

• Gıpta  36 renk pastel boya 

• Faber castel 21 renkli suluboya 

• Suluboya fırçası 2 adet (kalın ve ince) 

• Prit yapıştırıcı, makas 

• Renkli pullar daire şeklinde 5 renk 

• 50x70 boyutunda tuval 

• Rich marka akrilik boya sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyaz  

• Akrilik boya fırçası 3 adet kalın orta ve ince  

Boya paleti, önlük (eski bir kıyafette olabilir) 

Not: Belirtilen malzemeler 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı boyunca kullanılacaktır. 

Not: Bir önceki eğitim öğretim yılından kalan aynı malzemeler elinizde var ise tekrar almayınız. 

Not: Eğitim öğretim dönemi içinde etkinliklerimizde oluşabilecek ihtiyaçlara göre ayrıca isteyeceğimiz malzemeler 

olacaktır.                           

              MÜZİK 

• 30 Yapraklı Müzik Defteri 

• 37 Tuşlu Melodika 

      BEDEN EĞİTİMİ  

•  TED Logolu eşofmanlarımız okulumuzdan temin edilebilir. 
Not: Bir önceki eğitim – öğretim yılından kalan aynı malzemeler elinizde varsa tekrar almayınız. 
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