2017 - 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

2.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ

TÜRKÇE
MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ

Tüm
branşlarda
elde var olan
malzemenin
alınmasına
gerek yoktur.

➢ 3 renk Faber Castell kuru yazı kalemi (kırmızı, yeşil, mavi)
➢ 12 renk kuru boya kalemi (Eskiler elden geçirilip, eksikler tamamlanıp
kullanılabilir.)
➢ 2 adet silgi (iyi silen, beyaz ve kokusuz)
➢ Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
➢ Ucu kesici olmayan küçük makas
➢ Pritt yapıştırıcı (3 adet)
➢ Boya kalemlerinin konulması için aynı nitelikte bir kalem kutusu alınacaktır.
✓ Dört renk fosforlu kalem
✓ Bir paket patafix
Sınıfta bulundurulmak üzere; (sınıf içi etkinlik ve performans görevleri için)
➢ 3 Adet Faber Castel kurşun kalem
➢ 1 paket renkli çizgisiz A4 kağıdı
➢ Portfolyo dosyasını oluşturmak için 1 adet 30 ’lu sunum dosyası
➢ Dolap düzeni için üç magazinlik
➢ 5adet plastik çıtçıtlı dosya(dosyanın biri ajanda için küçük boy olabilir)
➢ Şeffaf poşet dosya 50 adet
➢ Fon kartonu 5 tane, farklı renklerde
➢ 30 santimetrelik cetvel
✓ Türkçe ve Hayat Bilgisi defterleri - 2adet 80 yapraklı çizgili tek ortalı büyük
boy defter (harita metot ve spiralsiz)
✓ Matematik defteri - 2 adet 60 yaprak tek ortalı büyük boy kareli defter
(harita metot ve spiralsiz )
✓ Seviyeye uygun Türkçe sözlük (Türk Dil Kurumu)
✓ Seviyeye uygun İmla Kılavuzu (Türk Dil Kurumu)
✓ 5 adet renkli zarf
✓ 2’şer paket büyük boy ıslak ve kuru mendil
NOT:
● Çocuğumuzun bütün araç gereçlerine mutlaka adını yazalım. Böylece
eşyaların karışmasını önleyebiliriz.
● Kitaplar ve defterlerin kaplanıp etiketlenmesini, hazır geçmeli kaplardan
kaplanmamasını da önemle rica olunur.
● Kitapların saydam kapla kaplanması öğrencilerimizin kitapları kolaylıkla
bulmaları açısından önemlidir.
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1 adet sunum dosyası 50 sayfalık
2 adet büyük boy çizgili 60 yaprak defter
3 PRİTT
12’li kuru boya kalemi

İNGİLİZCE

GÖRSEL
SANATLAR

MÜZİK
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Beyaz yazı tahtası, 3 renk tahta kalem ve silgisi ( var olanı kullana bilir)
1 adet çıtçıtlı dosya
3 farklı renkte oyun hamuru
60 sayfalık çizgili harita metod defter
1 adet zarf şeklinde çıt çıtlı dosya

● 35x50cm resim kağıdı (50’lik yada 100’lük)-1 paket
● Canson siyah resim kartonu 2 adet
● Faber castell marka pastel boya(çanta şeklinde) – minimum 36’lı
● Faber Castell sulu boya- fırça (ince -orta-kalın)(Geçen yıl kullanılan olabilir.)
● 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.
● 1 ADET ZARF ŞEKLİNDE ÇIT ÇITLI DOSYA

