
  

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

ÖZEL PEK İLKOKULU  

2/A SINIFI DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ 

 

ÖĞRETMENE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER 

• Çizgisiz A 4 kağıdı (3 paket) 

• Renkli not kağıdı (post-ıt) (1 adet) 

• Fon Kartonu (10 farklı renk) 

• Pritt yapıştırıcı (Büyük boy) (2 adet) 

• Uhu tac- Patafix  (1 paket)  

• Renkli yapışkanlı eva (10’lu) 

ÖĞRENCİNİN KALEM KUTUSUNDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER 

Geçen yıl kullandığımız malzemelerden kalan varsa bitene kadar yenisinin alınmasına gerek yoktur  

• 2 Adet Faber Castell 2B kurşun kalem  

• 2’şer adet kırmızı - yeşil - mavi kurşun kalem 

• 2 adet silgi - yumuşak iz bırakmayan  

• Küt uçlu bir makas 

• Hazneli kalemtıraş 

• 15 cm'lik bir cetvel  

ÖĞRENCİNİN DOLABINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER 

• Türkçe dersi için 1 ortalı büyük boy çizgili defter (Spiralsiz /Şeffaf kapaklı) 

• Matematik dersi için 1 ortalı büyük boy kareli defter (Spiralsiz /Şeffaf kapaklı) 

• İngilizce dersi için 1 ortalı küçük boy çizgili defter  

• Müzik dersi için 1 adet Müzik Defteri (Portenin başında anahtar yazılı olmayan)  

• Müzik dersi için Muammer Sun Solfej 1  

• Görsel sanatlar dersinde kullanılmak üzere 35X50 boyutunda resim defteri - kolay yıpranmaması 

için şeffaf kapak olsun lütfen  



 Defterlere yapıştıracağınız etiketlerin üzerine dersin adını mutlaka yazmanızı rica ediyorum.  

• 2 Adet çıtçıt kapaklı ödev dosyası  

• 50’li Sunum Dosyası (Portfolyo dosyası)   

• Yeni baskı Türkçe sözlük (Altın Yayıncılık) 

• Yeni baskı Yazım kılavuzu (Altın Yayıncılık) 

• Yeni baskı Atasözleri - Deyimler Sözlüğü (Altın Yayıncılık) 

• 24’lü Faber Castell pastel boya 

• 24'lü  Faber Castell kuru boya  

• 12’li Faber Castell keçeli kalem  

(Öğrencilerin çalışırken farklı renk tonlarından dolayı sorun yaşamamaları için belirtilen markaların alınmasını rica 

ediyorum.) 

Ayrıca temizlik kuralları gereği; 

• 1 Paket büyük boy ıslak mendil 

• 1 Rulo kağıt havlu 

• 1 Paket Selpak  

(Bu malzemeler öğrencimizin kendi kullanacağı malzemedir. Bittikçe yerine yenisi konulacaktır.) 

Öğrencilerimin her ay Tübitak yayınlarına ait ‘’Meraklı Minik’’ dergisine düzenli olarak abone olmalarını rica 

ediyorum. Dergi sınıf içinde ders sırasında kullanılacaktır. Bu sebeple her öğrenci kendi dergisini kullanacaktır. 

Bütün kitapların şeffaf kap ile kaplanıp etiket yapıştırılmasını önemle rica ediyorum. Defterler şeffaf kapaklı 

olacağından kaplanmasına gerek yoktur. Kitap etiketlerinde ad, soyad, sınıf ve numara, defterlerde ek olarak dersin 

adı yazılsın lütfen. 

Yapıştırıcı, kalemtıraş ve kalemlerde de (her bir boya kalemi ayrı ayrı) sadece isimlerin yazıldığı küçük etiketler olacak.  

Kalem kutular iki bölmeli olacak bir bölmesinde boya kalemleri diğer bölmesinde yedekleri ile birlikte kalemleri silgisi 

ve kalemtıraşı olacaktır.  

 

Görsel sanatlar dersinde kullanacağımız atık malzemeler (plastik ve karton taşınabilir atık materyaller, deterjan 

kapları, süt kapları, tuvalet kâğıdı ruloları, yumurta kapları vs.) istenildiği zaman okula getirilecektir. 

 

NOT: Malzemelerden geçen yıldan kalanlar kullanılabilir.  

 

 

 

 

 



Aynı zamanda her öğrencimizin istenilen kutu oyununu tedarik etmesini rica ediyorum. Kutu oyunları 

sınıfımızda bulunacak ve oyun saatlerimizin daha keyifli ve verimli geçmesini sağlayacaktır. Yılsonunda her 

öğrenciye oyunu iade edilecektir. Kutu oyunlarınızı etiketli bir şekilde Gülçin Hn’a imza karşılığında teslim 

etmenizi rica ederim.  

1- Equilibro –YUSUF SÖZEN 
2- Chocalate Fix – ÇAĞIN BENLİ  
3- Skippity – ÖMÜR FİTKİ 
4- Beş Nokta – EREN BİNİCİ 
5- Qwirkle –DEFNE YILMAZ 
6- Mirror Game Spejl Spil -DENİZ CENGİZ 
7- Reversi – ELİZYA İNCİ 
8- Redka Piramit Oyunu – DOĞU ARAS 
9- Regatta Yelken Oyunu – YADE POYRAZ 
10- Quridor veya koridor ya da redka blook – ARAS TÜZÜN  
11- Rubiks Race- ADA SÖNMEZ 
12- Go – CEYDA BARUTCU 
13- Penguins on Ice – ENGİN ATA BAYRAM  
14- Look Look – EFE DENİZ YAYLAK 
15- Blue Orange Dr Eureka – MEHMET EMİN ERKOÇ 
16- Asmadoe Abalone - EGEMEN ARSLAN 
 

İhtiyaç listesindeki malzemelerin okulumuzun ilk günü üzerinde isim yazılı poşetlerle teslim edilmesi önemlidir. Arzu 

ederseniz anlaşmalı kırtasiyemizden kırtasiye ürünlerinin (temizlik malzemeleri ve akıl oyunları hariç) 490 TL. 

karşılığında okula getirilmesi sağlanabilir.  

İlgi ve desteklerinize teşekkür ederim. 

         Pelin ONAY 
                            2/A Sınıf Öğretmeni 


