2017  2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ
3 YAŞ
KİŞİSEL EŞYALAR:

2 takım iç ve dış yedek kıyafet ‐2 çi çorap
5 adet ıslak mendil (büyük boy)
Dinlenme saa nde kullanmak üzere çarşaf, yask, pike
Yatak koruyucu
Tarak
Yedek ayakkabı (bağcıksız)
Kıyafetlerin sığabileceği büyüklükte 2 adet büzgülü bez torba (temiz ve kirli kıyafet koymak için)
1 adet su matarası
4 adet vesikalık fotoğraf

*SINIF ÖĞRETMENİ ve FRANSIZCA SINIF ÖĞRETMENİ*

Çeşitli renklerde toplam 15 adet fon kartonu
“Mon Ami” marka 24 renkli pastel boya (çanta pi‐1 kutu)
“Pri” marka orta boy (22 gr) ka mum yapışrıcı ( 6 adet)
Büyük boy Peligom marka sıvı yapışrıcı (1 adet)
1 adet orta boy(110 gr) tutkal
1 adet küçük boy yuvarlak uçlu çocuk makası (hayvan ﬁgürlü olmasın), 1 adet hamur makası
“Playdough” marka oyun hamuru (4’lü 1 paket)
Saplı fermuarlı büyük boy resim dosyası (1 adet)
“Adel” marka Jumbo boy kuru boya kalemleri 12’li (1 paket)
“Faber Castell’marka sulu boya (12’li 1 adet)
Kurşun kalem (1 adet jumbo)‐ 1 adet ince kalemtraş, 1 adet jumbo boy kalemtraş,1 adet silgi
Duvar boyası �rçası ‐1 adet‐ (2 ya da 3 numara)
Yassı kısa saplı sulu boya �rçası (1 adet)
“Faber Castell” marka guaj boya (2 paket)
Tam tabaka mukavva (1 adet)
Silindir şeklinde kalemlik (kalem kutu değil) (1 adet)
Çeşitli boylarda Oynargöz (2 paket)
10 adet çeşitli renklerde grapon kağıdı
Renkli A4 kağıdı (1 paket)
Parlak elişi kâğıdı (2 paket)
2 paket Klasik Eva (yapışkanlı simli ve düz renk)
2 adet renkli bant
4 renk tahta kalemi, 1 adet Beyaz Mini yazı tahtası( 25*35 ) ,tahta silgisi
Faaliyet Önlüğü ( sanat etkinliği ve boyama çalışmalarında kullanmak için)
Çizgisiz‐harita metot deeri‐80 sayfa
Magazinlik‐dergilik (1 adet)

GÖRSEL SANATLAR
*Faber castell JUMBO 47 MARKERS 10’LU ya da faber castell FLİZSTİFLE JUMBO 12 ‘ keçeli kalem
*Kuru boya 10’ lu yada 12’li jumbo
* Resim kağıdı 50’lik – 1 paket (25x35 cm ölçülerinde)
* Pri mum yapışrıcı – 1 adet
*Oyun Hamuru (2 adet)
*Boyaları koymak için kalemlik (bardak şeklinde metal ya da plas k)
(Görsel Sanatlar ders malzemelerinin ayrı bir poşet içerisinde, “görsel sanatlar”olarak yazılmasını rica
ederiz.
NOT: *Yıl boyunca liste dışında kırtasiye malzemesi istenmeyecek r.
*Kullanım rahatlığı nedeniyle belir ğimiz markalarda almanızı rica ediyoruz. Tüm dersler için istenmiş
olan malzemelerin ayrı ayrı poşetlenip (Resim öğretmeni, Sınıf öğretmenleri) , TÜM MALZEMELERE
İSİMSOYADI YAZIP ETİKETLENEREK okula ge rmenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.

