
 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

ÖZEL PEK İLKOKULU 2/A SINIFI DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ 

ÖĞRETMENE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER 

 4 Paket çizgisiz A4 kağıdı 

 1 Paket şeffaf dosya  

 1 Paket mavi dosya 

 1 Kutu renkli pano raptiyesi 

 Fon Kartonu ( 10 farklı renk) 

 1 Paket elişi kağıdı (karışık renkli) 

 1 Paket renkli A4 kağıdı 

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 (Geçen yılın aynısı lütfen) 

 2 Adet Faber Castell  Kırmızı –Yeşil- Mavi Kalem 

 2 Adet Faber Castell silgi yumuşak iz bırakmayan (Renkli ve kokulu olmaması önemli)  

 Küt uçlu bir makas 

 2 Adet Pritt yapıştırıcı (Büyük boy) 

 2 Adet selobant 

 Faber Castell Hazneli Kalemtıraş 

 15 cm’lik bir cetvel (Esnek değil, tek taraflı basit olsun lütfen) 

ÖĞRENCİNİN DOLABINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER 

 15 ‘li Faber Castell kuru boya (Geçen yılın aynısı eğer eksik renkler varsa tamamlansın lütfen ) 

 24’lü Faber Castell pastel boya 

 15’li Faber Castell keçeli kalem (Öğrencilerin çalışırken farklı renk tonlarından dolayı sorun 

yaşamamaları için belirtilen markaların alınmasını önemle rica ediyorum  ) 

 Matematik dersi için 1 adet 1 ortalı kareli defter -Şeffaf kapaklı (Geçen yıl kullandıklarına devam 

edeceklerdir.) 

 Görsel sanatlar dersinde kullanılmak üzere 35x50 boyutunda resim defteri  

 2 Adet çıtçıt kapaklı ödev dosyası (Biri Türkçe diğeri İngilizce için) 

 Yeni baskı TDK Türkçe sözlük 

 Yeni baskı TDK yazım kılavuzu 

 Yeni baskı TDK Atasözleri - Deyimler Sözlüğü (Ömer Asım Aksoy 2 Cilt) 

 Yeni baskı Altın Kitapları eş anlamlı ve karşıt anlamlı kelimeler sözlüğü 

 



Sayın Velilerimiz;   

Bu yıl öğrencilerimizin ders kazanımlarını pekiştirmek amacıyla 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 getirecektir.  

Aynı zamanda her öğrencimizin aşağıdaki listeye göre kutu oyunları almasını rica ediyorum. Kutu oyunları 

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

öğrenciye oyunu iade edilecektir.  

 TAKE IT EASY (Baran Bayır) 

 MINDWARE Q-BITZ (Poyraz Balakan) 

 THINK FUN TIPOVER (Yavuz Fikir) 

 RUSH HOUR DELUXE (Asya Biçer) 

 CONNECT 4 (Eda Kaya) 

 LOMPOS CRAZY COLLECT 202 (Ela Kaya) 

 MANGALA –BÜYÜK BOY (Nehir Turgut) 

 MINDWARE LOOK LOOK (Mert Kavuncu) 

 FOXMIND MATCH MACHES (Rüzgar Enes Cengiz) 

 RUSH HOUR SHIFT (Hasan Rüzgar Karakoç) 

 BLUE ORANGE DR.EURAKA (Ecrin Su Acar) 

 BRAIN BOX –İCATLAR (İbrahim Eren) 

 GOBDET GOBBLES (Deniz Ali Çaylı) 

 KENDAMA AHŞAP DENGE OYUNU (Melissa Çaylı) 

 KENDAMA AHŞAP DENGE OYUNU (Erdem Evliçoğlu) 

 

Ayrıca temizlik kuralları gereği; 

 1 Paket büyük boy ıslak mendil 

 1 Rulo kağıt havlu 

 1 Paket Selpak (Bu malzemeler öğrencimizin kendi kullanacağı malzemedir. Dolabında duracaktır. 

Bittikçe yerine yenisi konulacaktır.) 

 

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

kapaklı olacağından kaplanmasına gerek yoktur. Defter ve kitap etiketlerinde ad, soyad, sınıf ve numara 

yazılsın lütfen  

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

etiketler olacak.  

Kalem kutular geçen yıl ki gibi iki bölmeli olacaktır. Bir bölmesinde boya kalemleri diğer bölmesinde 

yedekleri ile birlikte kalemleri silgisi ve kalemtraşı olacaktır. 

Görsel Sanatlar dersinde kullanacağımız atık malzemeler (plastik, karton, taşınabilir atık materyaller, 

deterjan kapları, süt kapları, tuvalet kağıdı ruloları, yumurta kapları vs.) istenildiği zaman okula 

getirilecektir.) 

İhtiyaç listesindeki malzemelerin en kısa sürede temin edilmesi önemlidir. 

İlgi ve desteklerinize teşekkür ederim. 

Nilay ARSLAN 
2/A Sınıf Öğretmeni 


