
1. Hayat Bilgisi Ders ve Çalışma Kitabı (MEB Yayını) (Okuldan ücretsiz temin edilecek)

2. Türkçe Ders ve Çalışma Kitabı (MEB Yayını)  (Okuldan ücretsiz temin edilecek) 

3. Matematik Ders ve Çalışma Kitabı (MEB Yayını)  (Okuldan ücretsiz temin edilecek)

4. 2 adet 40 yapraklı büyük boy kılavuz dik klavuz çizgili defter

5. 2 adet 40 yapraklı küçük boy çizgili defter ( kenarı kırmızı çizgili ) 

6. 1 adet 40 yapraklı küçük boy kareli  defter ( kenarı kırmızı çizgili ) 

7. 12 şer adet 2 HB yumuşak uçlu kurşun kalem ve kırmızı kalem ( kaliteli olsun) 

8. 3 adet kokusuz silgi 

9. 1 adet kalemtraş ( çöp kutulu ) 

10. 2 adet kalemlik ( teneke olmasın. ) 

11. 1 kutu ataç

12. 12 renk kuru boya ( kaliteli ) 

13. Üzerinde sayı olan abaküs, fasulye, çubuk 

14. 3 adet kokusu prit yapıştırıcı

15. Makas ( plastik ve ucu küt ) 

16. Şeffaf bant 

17. 2 adet zarf dosya ( Çıt çıtlı kırmızı ve mavi ) 

18. 2 adet ürün dosyası ( 40 poşetli ) 

19. Oyun hamuru ( kaliteli ) 

20. A4 fon kartonu ( 10 renkli ) 

21. Islak mendil ve kağıt peçete 

22. Suluk

23. Diş macunu, diş fırçası, fırça kabı 

24. Beslenme örtüsü

25. Resimli sözlük 

26. Çamaşır kutusu 

NOT 1:

NOT 2:

NOT 3:

NOT 4:

1. Kırmızı - Beyaz Yayınları Sesler üzerinde okuma - Yazma Öğreniyorum ( Enes Kitapevi)

(Okulumuz tarafından ücretsiz verilecektir.)

NOT :

2020---2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

1.  SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ

Tüm Kitaplarımızı ve defterlerimizi şeffaf kapla kaplayalım, etiketleyelim. Ayrıca her 

malzememizin üzerine de (tek tek kalemler ve kıyafetler de dahil) etiket yapıştırıp isim yazalım. 

Kuru boyalarımız ayrı kalem kutuda bulunsun. Okul çantamız tekerlekli olmasın.

  YARDIMCI KAYNAKLAR 

Kitap ve defterler hariç diğer malzemeler evde kalacaktır. Öğretmen istediği zaman 

getirilecektir. ( Covid-19 tedbiridir.)

  SINIF ÖĞRETMENİNİN İSTEKLERİ 

(Sıddıka GÜDÜCÜ - Arzu ŞEN)

Yukarıda belirtilen malzemelerden elinizde olanların temin edilmesine gerek yoktur. Mevcut 

olan malzemeler kullanılmaya devam edilebilir. Ayrıca Lisanslı ürünler tercih etmeyelim. 

Çocuk sadeliğinde resimleri olan yerli malzemeler tercih edelim.

Görsel sanatlar öğretmenimizin istediği malzemeler sadece resim atölyesinde kullanılacağı için 

ayrıca alınacaktır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının kitapları öğrencilerimize ücretsiz verilecektir.



1.

2.

3.

NOT :

1. Çevirmeli mum boya ( 12’li takım)

2. Kuru boya ( 12’li ya da 36’lı takım )

3. Keçeli kalem 6 ya da 12’li takım

4. Sulu boya ( 12’li takım)

5. Resim defteri ( 25x35 boyutunda 30 yaprak)

6. 1 adet Stick yapıştırıcı

7. Resim çantası (küçük boy)

8. 1 adet çıt çıtlı zarf dosya

9. Küçük el işi makası 

10. Tüm ürünler etiketlenecektir.

11. 1 adet  kurşun kalem silgi ve kalemtraş

12. Renkli karışık 50 adetlik A4 fotokopi kağıdı

13.

14.

15.

NOT 1:

NOT 2:

1.

2. Çıtçıtlı dosya 1 adet

3.

1.

2.

1. Milli Eğitim Kitabı (Okuldan ücretsiz alınacak)

2.

NOT :

Yukarıda belirtilen malzemeler temin edilip tamamı etiketlendikten (Ad soyad sınıf sube yazılarak  

resim çantasına yerleştirilecek.) sonra görsel sanatlar öğretmeni Emine HEYBET`e teslim 

edilecektir. Öğrencilerin resim çantaları öğretmen kontrolünde resim atölyesinde kalacaktır.

Okulumuzdan temin edilecek ve kitaplar okulumuza geldiğinde velilerimize bilgi verilecektir.

Yukarıda belirtilen malzemelerden elinizde olanların temin edilmesine gerek yoktur. Mevcut 

olan malzemeler kullanılmaya devam edilebilir.Ayrıca Lisanslı ürünler tercih etmeyelim. 

Çocuk sadeliğinde resimleri olan yerli malzemeler tercih edelim.

Okulumuz eşofmanları anlaşmalı okul kıyafetimizi satan mağazamızdan temin edilecektir. Okullar açıldıktan 

sonra ki 3'üncü haftaya kadar temin edelim. Mağaza: Belgin Mağazaları (Dershaneler sokağında Ender 

mağazası yanı)

Mağaza konum bilgisi için telefonunuza okutunuz:

Tecvitli ve alıştırmalı boyamalı Kur'an Elifbası ( Edip Çocuk ) (Cüz okuyacak öğrencilerimiz ilk 

hafta tespitleri yapıldıktan sonra öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize verilecek, ücretlerini 

velilerimizden toplayıp yayınevlerine teslim edeceklerdir.)

  İNGİLİZCE DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ (Yasemin ÇALDAĞ)

  GÖRSEL SANATLAR DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ (Emine HEYBET)

  KURAN DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ (Hatice KURT-Sevda ORTAÖNER)

  DİN KÜLT. VE AHL BİLG DERSİ İHT LİSTESİ (4.SINIFLAR İÇİN) (……...…)Öğrt Adı

  MÜZİK DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ (Mehmet Emin AYDEMİR)

  BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ (H. İbrahim MÜVEVHER)

Alınacak malzemelerde yerli ve kaliteli markaları tercih edelim.


