2017 - 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

4.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
TÜRKÇE

MATEMATİK

●
●
●
●
●

Okul Sözlüğü (Türk Dil Kurumu)
İmla Kılavuzu (Türk Dil Kurumu)
Büyük boy, 80 yaprak, spiralsiz, çizgili defter
1 adet Büyük boy, 80 yaprak, spiralsiz, kareli defter
Cetvel takımı (cetvel, gönye, iletki, geometrik şekilli cetvel)

FEN BİLİMLERİ

● Büyük boy, 80 yaprak, spiralsiz, kareli defter

SOSYAL
BİLGİLER

● Tarih ve coğrafya atlası
● Büyük boy, 60 yaprak, spiralsiz, çizgili defter

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLG.

●

30 poşet dosyalı sunum dosyası

●

30 poşet dosyalı sunum dosyası

●
●
●
●
●

2 adet kalın kapaklı spiralsiz çizgili defter (120 yaprak)
Kendinden poşetli dosya (80 Poşet)
4 renkli tükenmez kalem
Kuru ve keçeli kalem

TRAFİK
GÜVENLİĞİ
FRANSIZCA

İNGİLİZCE

GÖRSEL
SANATLAR

MÜZİK

Culturethèque aboneliği (Fransız Kültür Merkezi Medyatek ve Frankofon dijital
platforma üyelik) (isteğe bağlı)

● 60 sayfalık çizgili harita metod defter (yıpranmamış ise geçen yılın
defterine devam edilebilir)
● 1 adet zarf şeklinde çıt çıtlı dosya
● 35x50 resim defteri Faber Castell/ Canson markalarından tercihe bağlı 1
adet-30 yapraklı)
● faber castell marka pastel boya – minimum 36’lı
● faber Castell sulu boya minimum 12’li-fırça(ince –orta-kalın)
● faber castell marka kuru boya – minimum 12 renk
● faber castell marka keçeli kalem – minimum 12 renk
● canson marka resim kağıdı-minimum 2 adet (tercihen siyah veya koyu ton
/resim yarışmaları için)
● silgi-kalemtraş-pritt(2 adet) (kilitli poşetin içinde üzeri etiketli)
● EVA (simli renkli arkası yapışkanlı A4 boyutunda 1paket)
NOT:
Boyaların ve diğer malzemelerin verilen marka ve sayıda alınmaları,
tüm malzemelerin üstünde öğrencinin isminin yazılı olduğu bir etiket
bulunması rica olunur.
● 1 ADET 20’li Sunum Dosyası

TÜM DERSLER İÇİN:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 adet kurşun kalem
3 renk yazı kalemi (kırmızı, yeşil, mavi)
Silinebilen tükenmez kalem. (siyah, mavi, yeşil, kırmızı)
1 adet silgi (iyi silen, beyaz ve kokusuz) (2 adet yedek)
1 adet kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
12 renk kuru boya kalemi
Ucu kesici olmayan küçük makas (yuvarlak uçlu makas)
4 adet büyük boy Pritt
5 renk tam tabaka fon karton (canlı renklerde)
3 paket Patafix
2 paket renkli A4 kâğıdı
3 adet Plastik zarf dosya (ajanda ve ödevlerini koymak için)
4 renk fosforlu kalem
2 adet sunum dosyası (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Trafik Güvenliği için)
12 renk keçeli kalem
A4 boyutunda simli renkli arkası yapışkanlı eva (2paket)
1 Adet 40 Yaprak Büyük Boy Çizgili Defter

Çocuğunuzun bütün araç ve gereçlerinin etiketli olmasına özen gösteriniz. Böylece eşyaların
karışmasını önleyebiliriz.
● Kitap ve defterlerin şeffaf kapla kaplanması öğrencilerimizin derse hazır bulunuşluklarını
hızlandıracaktır.
● Elinizde bulunan araç-gereç ve kullanılmamış defterler kullanıma uygunsa
değerlendirebilirsiniz.
● Okulda dolaplarında bulundurmak için küçük hurç veya torba içinde yedek okul tişörtü, iç
çamaşırı, çorap hazırlayalım. 3’er adet büyük boy ıslak mendil ve kağıt havlu.

