20172018 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI

HAZIRLIK SINIFI MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

KİŞİSEL EŞYALAR:
Çantasında Bulunması Gerekenler:
• 1 takım iç ve dış yedek kıyafet
• Kıyafetlerin sığabileceği büyüklükte 2 adet büzgülü bez torba (temiz ve kirli kıyafet
koymak için)
• 1 adet su matarası
Dolabında Bulunması Gerekenler:
• 3 adet ıslak mendil (büyük boy)
• 1 çi yedek ayakkabı
TÜRKÇE SINIF ÖĞRETMENİ ve FRANSIZCA SINIF ÖĞRETMENİ
• “Mon Ami” marka 24 renkli pastel boya (çanta tipi1 kutu)
• “Pritt ” marka büyük boy katı mum yapıştırıcı (10 adet)
• Büyük boy peligom yapıştırıcı ( 1 adet)
• Kurşun kalem (3 adet)
• 3 adet silgi
• 2 adet makas
• 1 adet jumbo boy kalemtıraş
• “Adel” marka plastik bant kesicili selobant (1 adet)
• 1 adet büyük boy saplı – fermuarlı resim çantası (35x50)
• “Faber Castell” marka keçeli kalem 10’lu jumbo boy (jumbi 42) (3 paket)
• “Adel” marka jumbo boy (kalın) renkli kuru boya kalemleri (2 paket)
• 15 adet telli dosya
• 2 adet çizgisiz 80 sayfalık harita metod defter
• 1 adet 60 sayfalık küçük okul defteri (çizgisiz)
• Renkli 2 adet kalemlik (silindirbardak şeklindekalem kutu değil )
• Küçük boy yazı tahtası(25x35) 1 adet tahta silgisi ve 4 renk markör kalem
• 1 adet iki delikli A4 büyüklüğündekalın büro klasörü
• 2 adet zarf şeklinde çıtçıtlı dosya
• 1 adet faaliyet önlüğü (sanat etkinliği ve boyama çalışmalarında kullanmak için)
• 6 adet vesikalık fotoğraf
• Çeşitli renklerde toplam 15 adet fon kartonu
• Krapon kağıdı (çeşitli renklerde 10 adet)
• “Faber Castell” marka parmak boyası (1 paket)
• Guaj boya (2 paket)
• 12’li sulu boya (1 kutu)
• Parlak elişi kağıdı (2 paket)
• Klasik Eva A4 10’lu karışık( 1 paket simli‐ 1 paket simsiz )
• Duvar boyası �rçası 1 adet (2 ya da 3 numara)
• Boya �rçası (yassı –kısa saplı 2 adet)
• “Playdough” marka renkli oyun hamuru (4 renk)
• Tam tabaka mukavva (1 adet)
• Asetat kalemi (1 adet)
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Görsel Sanatlar Dersi
Faber castell marka pastel boya (24’ lü çanta şeklinde) (Geçen yıldan kalan çok
yıpranmamış pastel boya kullanılabilir)
Faber castell JUMBO 47 MARKERS 10’lu yada faber castell Flizstifle Jumbo12’li keçeli
kalem
Faber castell kuru boya (12’ li jumbo boy)
Resim kağıdı (50 yada 100 lü 1 paket ) (25x35 cm ebatlarında)
Pri埑� mum yapış韐�rıcı 1 adet
Görsel sanatlar dersi malzemelerinin e韉�ketlenerek ayrı bir poşet içinde üzerinde
‘görsel sanatlar dersi ve öğrenci isminin yazılmasını rica ederiz.

İNGİLİZCE
● 1 adet zarf şeklinde çıt çıtlı dosya (25.04.2017 Emel Üstün)

● NOT: *Yıl boyunca liste dışında kırtasiye malzemesi istenmeyecek韉�r.
● Kullanım rahatlığı nedeniyle belir埓�ğimiz markalarda almanızı rica ediyoruz. Tüm dersler
için istenmiş olan malzemelerin ayrı ayrı poşetlenip (İngilizce öğretmeni‐Resim öğretmeni,
Sınıf öğretmenleri) , KOYU RENKLE YAZILMIŞ TÜM MALZEMELERE İSİMSOYADI YAZIP
ETİKETLENEREK okula ge韉�rmenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.

