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kutusu içinde bulundurulacaklar:
1 tane cetvel (20 cm)
1 tane makas
Kırmızı kurşun kalem
Kurşun kalem (uçlu olmamalı)
3 adet prit (Faber Castel) *
Kalemtraş
Silgi
4 renk oyun hamuru (Play-Doh)
1er adet sayma çubukları ve fasulye*
2 paket 10lu fon kartonu (Keskin Color markalı)*
12 renk kuru boyu (Faber Castel)
4 adet zarf şeklinde A4 boyutunda çıtçıtlı dosya (Ermenice-mavi, Matematik-kırmızı,
Hayat Bilgisi-yeşil, Türkçe- mor)
13*18 boyutunda çıtçıtlı dosya-şeffaf (mektup zarfı boyutunda)
1 kutu ataç
5 tane ince silikon *
1 kutu raptiye (uçları renkli) *
2 adet büyük boy post-it *
2 paket tack-it(Faber Castel yeşil paket) *
3 adet istenen renkte 50*70 fon kartonu *
2 şer adet siyah ve sarı renkte 50*70 simli karton *
2 paket büyük boy ıslak mendil *
1 rulo kağıt havlu *
1 paket ufak boy kuru ve ıslak mendil (çantasında bulundurulacak, bittikçe yenilenecektir)
10 adet şeffaf dosya *
1 adet magazinlik
1 paket 500lük A4 kağıdı *
1 paket zımba teli (küçük boy) *

Ermenice, Matematik, Hayat Bilgisi Dersleri
√ Ermenice dersi için 1 ortalı çizgili defter küçük boy (spiralsiz olacak)
√ Matematik dersi için 2 ortalı kareli defter küçük boy (spiralsiz olacak)
√ Hayat Bilgisi dersi için 1 ortalı çizgili defter büyük boy (spiralsiz olacak)
√ 2 ortalı çizgili çalışma defteri küçük boy

NOT:
> Bütün malzemelerin üzerine isim yazılı etiketler yapıştırılmalıdır.
> Çıtçıtlı dosyaların üzerine hangi derse ait olduğunu belirten etiket yapıştırılmalıdır.
> Kitaplar ve defterler şeffaf kaplanacak ve etiketlenecektir.
> Çekçekli çanta kullanılmayacaktır.
> Yıldızlı araç – gereçler ayrı bir poşetle sınıf öğretmenine teslim edilecektir.

> Tüm araç-gereçlerin 19.09.2017 Salı günü getirilmesi rica olunur.
> Resim dersi için istenen malzemelerin çevreci bez poşetle Resim dersi gününde yollanması
rica olunur.(ikinci hafta yollanması rica olunur.)
Resim dersi, 1 – A Perşembe günü / 1- B Pazartesi günüdür.

Türkçe


Daha sonra bildirilecektir.

İngilizce
 SMILES 2 PUPIL’S BOOK, ACTIVITY BOOK (EXPRESS PUBLISHING) (Okuldan temin
edilecektir)
 1 ortalı çizgili A4 harita metod defteri
 Sunum Dosyası 30’lu
(Kitapların ve araç-gereçlerin üstüne etiket yapıştırılması rica olunur.)
Bilişim Teknolojileri
 Bilişim Teknolojileri Ceren Yayınları – Bitav
Resim










35x25 Resim kağıdı(10 adet)
35x25 Fon kartonu ( tüm renkler)
35x25 Elişi kağıdı ( tüm renkler)
Kraft Kağıdı
Islak Mendil, Rulo kağıt havlu
(Yukarıdaki malzemeler Resim Odasında saklanacaktır.)
Pastel Boya (Yumuşak)
Prit (Büyük Boy)
Bayrak, 1 adet Atatürk Resmi (istenilen boyutta)
2B resim kalem
(Bu malzemeler diğer derslerden ayrı olarak bir poşet içerisinde sınıf dolabında
bulundurulacaktır. Eski malzemeler kullanılabilir.)

