
DERSLER

TÜRKÇE 

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

ARAÇ GEREÇLER

YABANCI DİL

SATRANÇ-

BİLGİSAYAR

MÜZİK

90 yapraklı çizgili harita metod defteri (spiralli olmayacak) 

2 adet kapaklı şeffaf dosya                                                                                                        

            

Prit, makas, kuru boya, (Her ders yanlarında bulunmalıdır)                                                            

                        1 top renkli A4 kağıdı                                                                                                                             

                                               İnternet (evde kullanılmak üzere)                                                                                                                                                                                        

---------

40 YAPRAKLI BÜYÜK BOY 

• Çizgili büyük boy  Türkçe defteri (40 yaprak –spiralsiz ve kırmızı marj çizgili )

• Güzel yazı defteri büyük boy ( 40 yaprak kılavuz çizgili )

• Kareli büyük boy Matematik defteri ( 40 yaprak –spiralsiz ve kırmızı marj 

çizgili )

• Çizgili büyük boy  Hayat Bilgisi defteri (40 yaprak –spiralsiz ve kırmızı marj 

çizgili )

• 4 adet magazinlik (her biri ayrı renk )

• 1 adet sunum dosyası ( 40 lık ) 

• Çıt çıtlı iki adet zarf dosya ( iletişim ve günlük çalışma kağıtları  için kırmızı ve 

mavi renkli) 

• Bir paket (Neon) renkli çizgisiz A4 kağıt

• Simli Eva ( 1 paket)      *Simsiz Eva ( 1 paket )

• Kuru boya ( 12 adet kalın yumuşak kalemtraşı ile birlikte ) 

• 2 adet oyun hamuru 

• Pritt ( Solventsiz yapıştırıcı sıvı olmayacak ) 

• Yuvarlık uçlu makas ( küçük boy ) 

• Silgi ( yumuşak)  *2 adet kalem kutusu   *Kalemtraş 

• Kırımızı, lacivert ve yeşil renklerde yazı kalemi 

• Öğrencilerin dolaplarında bulunmak üzere çorap ,iç çamaşırı ve mevsime 

göre yedek kıyafet 

• Islak mendil ve kağıt havlu  

                     1. SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER



GÖRSEL 

SANATLAR 

BEDEN EĞİTİMİ

SINIF 

ÖĞRETMENİ 

UYARILARI

LABARATUVAR

NOT

-------

1. Birinci sınıf ders kitapları ve yardımcı kitaplar okulumuz kitap satış ofisinden 

temin edilecektir. 

2. Tüm ders araçları dikkat dağıtmayan oyuncak özelliği taşımayan özellikte 

olmalıdır.

3. Kalem kutularının gösterişsiz ve yumuşak malzemeden yapılmış olmasına 

özen gösterilmelidir.  

4. Tüm okul malzemeleri etiketlenmeli, öğrenci bilgileri yazılmalıdır. 

5. Özellikle kitapların şeffaf kapla kaplanmasına dikkat edilmelidir. 

6. Ceket, süveter ve spor malzemelerinin içine öğrenci isim ve şubelerinin 

işlenmeli, paltoların asılacak yeri yoksa birit yapılmalıdır. 

7. Laboratuvar kitapçıkları okul döneminde laboratuvar dersinde 

öğrencilerimize verilecektir.

1. Naturex art 24’lü sanatsal pastel

2. Kuru boya Jumbo trix

3. Color velvet kadife mukavva

4. Color velvet kadife çerçeve 

5. Naturex sihirli kazıma kartonu (2 adet)

6. Naturex taransparan stick yapıştırıcı 

7. Naturex metal kutu 12’li sulu boya

8. Naturex slikon kaplı 2’li fırça seti

9. Naturex jumba maxı keçeli kalem 10’lu

10. Naturex kılıflı lüks makas

11. Naturex xl konfetti

12. Creativa 3 boyutlu obje 3 farklı adet

13. Hobi karft 3 boyutlu Eva

14. 35x50 resim dosyası fermuarlı

15. 35x50 plastik kapak resim defteri

+ RESİM DOSYASI,  35x50 fermuarlı ( MEV STORDAN temin edilebilir.)                                   

MEV BASKILI TİŞÖRT VE EŞOFMAN TAKIMI (TAYLAN SPORDAN 

TEMİNEDİLEBİLİR), SPOR AYAKKABISI, JİMNASTİK PATİĞİ

YÜZME DERSLERİNDE BORNOZ YA DA HAVLU, KIZLAR İÇİN BÜTÜN MAYO, 

ERKEKLER İÇİN ŞORT VEYA SLİP MAYO, TERLİK, BONE (MEV LOGOLU BONE 

OKULDA SATILMAKTADIR.), İSTEĞE BEĞLI OLARAK GÖZLÜK.


