
 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

ÖZEL PEK İLKOKULU 4/A SINIFI DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ 

ÖĞRETMENE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER 

 4 Paket çizgisiz A 4 kağıdı 

 1 Paket şeffaf dosya  

 1 Paket mavi dosya 

 1 Kutu renkli pano raptiyesi 

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) 

 2 Adet Faber Castell Kırmızı Kalem 

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

 Küt uçlu bir makas 

 2 Adet Pritt yapıştırıcı (Büyük boy) 

 Faber Castell Hazneli Kalemtıraş 

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

ÖĞRENCİNİN ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER 

 15 ‘li  Faber Castell  Kuru Boya  

 15’li Faber Castell Pastel Boya 

 15’li Faber Castell Sulu Boya ve uygun fırça 

 Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersleri için geçen yıl kullandıkları defterlerine 

devam edeceklerdir. 

 Görsel Sanatlar dersinde kullanılmak üzere geçen yıl kullandıkları defter bu yılda kullanılacaktır. 

Defteri bitenler bu yıl aynı ölçülerde yeni bir defter kullanacaklardır. 

 Geçen yıl kullandıkları imla kılavuzu, deyimler sözlüğü ve Türkçe sözlüklerini sınıf dolaplarında 

bulunduracaklardır.  

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

 

Bu yıl ayrıca her öğrencimizin ‘’Bilim Çocuk Dergisi’’ aboneliği almasını istiyorum. Derslerimizin yanında 

kazanımlarımızı pekiştirmek adına dergi çalışmaları yapacağız. 

 



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.  

 REVERSI (Nisan Aktağ) 

 REVERSI (Hira Nur Eren) 

 RUBIK’S RACE GAME (Damlasu Yıldırım) 

 QURIDOR CLASSIC (Ekin Kırçuvaloğlu) 

 ASMODEE DIXIT (Zeynep Yıldırım) 

 GIGAMIC QUARTO CLASSIC (Yasemin Aras) 

 ASMODEE ABALONE (Y.Efe Büyükşahan) 

 GIGAMIC QUIXO CLASSIC (Ege Doğru) 

 NEPMAN MASTERMIND (Eren Erkan) 

 FOXMIND MAZE RACERS (Eftelya Hazar) 

 Q-BITZ EXTREM (Beren Özdemir) 

 AYNA SİMETRİ OYUNU-MIRROR GAME (Belinay Kıran) 

 AYNA SİMETRİ OYUNU-MIRROR GAME (Aysima Hayal Kutluata) 

 

Ayrıca temizlik kuralları gereği; 

 1 Paket büyük boy ıslak mendil 

 1 Rulo kağıt havlu (Bu malzemeler öğrencimizin kendi kullanacağı malzemedir. Dolabında 

duracaktır. Bittikçe yerine yenisi konulacaktır.) 

 

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

etiketlerinde ad, soyad, sınıf ve numara yazılsın lütfen  

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

etiketler olacak.  

İhtiyaç listesindeki malzemelerden geçen yıl kullandıklarına devam edebilirler. Herhangi bir şekilde 

zarar görmüş ya da kaybolmuş malzemeler yeniden temin edilecektir. 

İlgi ve desteklerinize teşekkür ederim. 
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