2017 - 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

1.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
TÜRKÇE
MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ

-6 adet kurşun kalem (2B-HB olabilir. Silindir seklinde olması uygundur.)
-3 renk 3’er adet yazı kalemi (kırmızı, yeşil, mavi)
-12 renk kuru boya kalemi
-Silgi (iyi silen, beyaz ve kokusuz)
-Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
-Ucu kesici olmayan küçük makas (yuvarlak uçlu makas)
-5 adet büyük boy Pritt (yapıştırıcı)
- Ataş 1 kutu
-10 renk tam tabaka fon karton
-1 paket renkli A4 kâğıdı
-2 adet küçük boy, 40 sayfa, güzel yazı ( kılavuz çizgili) defteri
- 2 adet büyük boy 40 sayfa çizgili defter (spralsiz)
- 1 adet büyük boy, tek ortalı, 60 sayfa kareli defter (spralsiz)
- 1 adet cetvel (30 cm’lik)
-4 adet plastik çıt çıtlı zarf dosya (ajanda ve ödevlerini koymak için)
-40 yapraklı sunum dosyası
-4 Renk oyun hamuru
-A4 simli renkli arkası yapışkanlı eva (1 paket)
-Küçük beyaz A3 boyutunda yazı tahtası (yazı çalışması ve Fransızca dersi için)
-Board marker 4 adet (kırmızı, mavi, yeşil ve siyah) ve tahta silgisi
- 4 adet magazinlik
- 4 adet büyük boy ıslak mendil, kâğıt mendil
NOT:
Ø Kalem boyaların ve kalemlerin ayrı ayrı konulması için iki gözlü kalem kutusu tercih
edilebilir.
Ø Okulda dolaplarında bulundurmak için küçük hurç ya da torba içinde yedek okul tişörtü, iç
çamaşırı, çorap hazırlayalım.
Ø Her dersin defter ve kitabı şeffaf kapla kaplanırsa çocukların kitap ve defterlerini bulmaları
kolaylaşacaktır.
Ø Çocuğumuzun bütün araç gereçlerini etiketleyelim ve mutlaka adını yazalım. Böylece
eşyaların karışmasını önleyebiliriz.
Ø Kırtasiye malzemelerinin dikkat dağıtıcı (ışıklı-sesli- metal vb. ) olmamasına özen
gösterelim

FRANSIZCA

4 Adet Büyük Boy Güzel Yazı Defteri
Pritt(+yedek) ve Makas
Oyun hamuru (3 renk)
1 adet sunum dosyası ( 20-30 sayfalık)

İNGİLİZCE

1 adet çizgili, 40 sayfalık harita metot defter.

GÖRSEL
SANATLAR

● 35x50cm resim kağıdı (50’lik yada 100’lük)-1 paket
● Faber castell marka pastel boya(çanta şeklinde) – minimum 24’lü
● Faber Castell sulu boya- fırça (ince -orta-kalın)
● Faber castell marka Jumbo kuru boya – minimum 12 renk
● Faber castell (Filzstifle Jumbo) marka keçeli kalem – minimum 12 renk
● silgi-kalemtraş(ince -kalın uç)- -pritt (2 adet) (kilitli poşetin içinde üzeri etiketli)
● simli eva (arkası yapışkanlı-A4) 1 paket
Boyaların ve diğer malzemelerin verilen marka ve sayıda alınmaları,
tüm malzemelerin üstünde öğrencinin isminin yazılı olduğu bir etiket
bulunması rica olunur.

MÜZİK

1 ADET ZARF ŞEKLİNDE ÇIT ÇITLI DOSYA

