
2022-2023 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ 

 

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

 Bütün malzemelerimizin üzerine tek tek etiket yapıştıralım ve isim yazalım. 

 Çocuklarımıza kalem tutuşunda bozukluk olmaması için basmalı kalem almayalım. 

 Geçmiş senelerden kalan ve kullanılabilir durumda olan kırtasiye malzemeleri kullanılabilir. 

 Defterler spiralli değil normal büyük boy defter formatında olmalıdır. 

SINIF ÖĞRETMENİ 

 1 adet 80  yaprak büyük boy kareli  defter 

 2 adet 80  yaprak büyük boy çizgili  defter 

 1 adet 60 yaprak büyük boy çizgili defter 

 1 adet 40 yaprak büyük boy çizgili defter 

 1 adet ödev defteri (küçük boy not defteri) 

 Yedek kurşun kalem, yedek kırmızı kurşun kalem (12’li alınırsa iyi 
olur. ) 

 Kalemtıraş (çöp deposu olanlardan) 

 Silgi 

 Kalem kutusu (Bez olanlardan tercih edelim.) 

 Esnek cetvel 30 cm 

 Makas 

 2 adet pritt yapıştırıcı (Biri evde kalabilir) 

 Bant 

 5 adet A4 boyutunda çıtçıtlı zarf dosya 

 1 paket fosforlu renkli fotokopi kağıdı 

 Bir adet küçük boy hurç ( Yedek kıyafet koymak için) 

 Türkçe Sözlük (MEB onaylı Mümkünse TDK yayını) 

 Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 

 1 paket büyük boy ıslak mendil 

 1 paket rulo havlu kağıdı 
 
NOT: Defterler başlangıç ve bitiş belirten kırmızı kılavuz çizgili olmalıdır. 

MÜZİK 

 Müzik defteri 

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

 
GÖRSEL SANATLAR 

 25*35 cm Resim Defteri 

 2B ve 4B Resim Kalemi 

 3 adet karbon kağıdı 

 30 cm Cetvel 

 S, M Siyah Permanent Kalem 

 Kuru Boya, Sulu Boya, Pastel Boya, Keçeli Kalem 
 
İNGİLİZCE 

 1 adet büyük boy çizgili defter 60 yaprak 

 2 adet çıtçıtlı dosya 

 1 adet sunum dosyası 
 
ÇİNCE 

 1 adet büyük boy 60 yaprak kareli defter 

 1 adet çıtçıtlı sunum dosyası 
 
BEDEN EĞİTİMİ 

 Spor ayakkabısı 

 Birey beden eğitimi eşofmanı 

 Havlu 

 1 adet  badminton  raketi ve 1  kutu badminton tüysüz  sentetik  top  
 


