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Dezenfektan 

    DEFTERLER: 

● 1 adet 60 yaprak küçük boy çizgili  defter 

● 1 adet 60 yaprak büyük boy kareli Matematik defteri (kırmızı çizgi ile satır başı belirtilmiş olanlardan) 

● 1 adet 60 yaprak büyük boy çizgili Türkçe defteri   

● Ödev ve notları tutmak için küçük not defteri 

 

KIRTASİYE MALZEMELERİ: 

● 10 adet kurşun kalem, 10 adet kırmızı kurşun kalem (Kalemlerin 2 tanesi okula gönderilsin diğerleri evde 

kalabilir.) 

● Kalemtıraş (çöp deposu olanlardan), silgi ( kokusuz ve iz bırakmayan) , ataç 

● Kalem kutusu (Bez olanlardan tercih edelim.) 

● Cetvel takımı,  

● Küt uçlu makas 

●  2 adet prit yapıştırıcı (Biri evde kalabilir) 

● Bant 

● 2 adet A4 boyutunda çıtçıtlı zarf dosya (Etkinliklerimizi koymak için) 

● Bir adet 40 sayfalı sunum dosyası 

● 10 adet şeffaf dosya 

● Kırmızı ,siyah,mavi olmak üzere tahta kalemi 

● 12’li kuru boya 

● 12’li pastel boya 

● 12’li keçeli kalem 

● 100’lü A4 Boyutunda fosforlu renkli  fotokopi kağıtları 

● Bir paket A4 boyutunda renkli kartonlar 

● Bir paket elişi kağıdı 

● Oyun hamuru (kaliteli, ele yapışmayan olmasına dikkat edelim. ) 

● TDK Türkçe Sözlük ( Resimli Olmasın) 

● Abaküs,  

● Sayma için çubuk  

● 5 farklı renk fon karton,  

●  Geometrik cisimler seti,  

● Eva karton yapışkanlı ve simli farklı renklerde 5 adet 

● Oynar göz 1 paket 

● Pul rengarenk orta büyük boyda 1 paket 

● Renkli  Tüy 1 paket 



● Renkli toz sim (Tuzluk gibi dökülen kutuda)beyaz,kırmızı,sarı renkli 

● Ponpon(Büyük orta küçük) 

● Şönil 1 paket 

● Kağıt havlu 

● Alkolsüz kapaklı ıslak mendil, 

● Bir adet küçük boy hurç ( Yedek kıyafet koymak için) 

MÜZİK  

● Müzik defteri 

● Melodika (Öğretmen isteyene kadar  evde kalacak. Olanlar öncekini kullanacak.) 

● Müzik Alfabesi 1. Kitap 

GÖRSEL SANATLAR 

● Resim dosyası 

● Resim defteri 

● Makas  

● Pritt 

● Cetvel 

● Kuru ya da pastel boya 

● 2 B Kalem 

● Silgi ( Görsel Sanatlar için istenen malzemeler resim dosyasında bulundurulacaktır.) 

İNGİLİZCE 

● 1 adet büyük boy kareli defter 60 yaprak 

● 2 adet çıtçıtlı dosya 

● 1 adet sunum dosyası 

● İngilizce/Türkçe resimli sözlük 

ÇİNCE 

● 1 adet büyük büyük boy 60 yaprak kareli defter 

● 1 adet çıtçıtlı sunum dosyası 

 

ÖNEMLİ NOT:  

● Çocuğumuzun sağlığı için kaliteli, içerisinde toksin madde olmayan ürünler almaya dikkat edelim. 

● Bütün kırtasiye malzemelerimizin üstüne tek tek etiket yapıştıralım ve isim yazalım. 

● Çocuklarımıza basmalı kalem almayalım. Kalemlerimize ve diğer eşyalarımıza dikkat dağıtacak aksesuar 

ve aparatlar takmayalım. 

● Defterleri ve kitapları şeffaf renkli kaplıklarla kaplayalım, üzerine etiket ve isim yazalım. (Okuma yazma 

seti kitap ve defterleri sarı kaplık, Matematik kitap ve defterleri kırmızı kaplık, Türkçe defter ve kitapları 

mavi kaplık, Hayat bilgisi kitap ve defterleri yeşil kaplık )  

● Geçmiş senelerden kalan ve kullanılabilir durumda olan kırtasiye malzemeleri kullanılabilir.       

                           GÜZEL, MUTLU, SAĞLIKLI, HUZURLU BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OLMASI DİLEĞİYLE… 


