2016-2017 Öğretim Yılı
Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaoku
1-A/B Sınıfı İhtiyaç Listesi
Kalem kutusu içinde bulundurulacaklar
 1 tane cetvel(20 cm)
 1 tane makas
 3 adet kırmızı kurşun kalem
 2 adet kurşun kalem (uçlu olmamalı)
 3 adet prit (Faber Castel)
 2 adet kalemtraş
 2 adet silgi
Ders İçi Kullanılacak Malzemeler
 4 adet oyun hamuru
 1 adet 1000lik taban blok
 1er adet sayma çubukları ve fasulye
 2 paket 10lu fon kartonu (keskin color markalı)
 12 renk kuru boyu
 3 adet zarf şeklinde A4 boyutunda çıtçıtlı dosya (Ermenice-mavi, Matematik-kırmızı,Hayat
Bilgisi-yeşil)
 13*18 boyutunda çıtçıtlı dosya-şeffaf (mektup zarfı boyutunda
 1 paket elişi kağıdı
 1 kutu ataç
 5 tane ince slikon
 1 kutu raptiye (uçları renkli)
 2 adet büyük boy post-it
 3 paket tack-it(faber castel yeşil paket)
 3 adet istenen renkte 50*70 fon kartonu
 2şer adet siyah ve sarı renkte 50*70 simli karton
 2 paket büyük boy ıslak mendil
 1 kutu kağıt 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 kağıt
 1 paket zımba teli(küçük boy)
Ermenice, Matematik, Hayat Bilgisi
 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 yapıştırılacaktır.
 Kitaplar ve defterler şeffaf kaplanacak ve etiketlenecektir.
 Çekçekli çanta kullanılmaması rica olunur.

Türkçe
 3 tane tek ortalı eğik klavuz çizgili güzel yazı defteri
 Okuma-Yazma Seti (Okuldan temin edilecektir.)
İngilizce
 SMILES 2 PUPIL’S BOOK, ACTIVITY BOOK (EXPRESS PUBLISHING) (Okuldan temin
edilecektir)
 1 ortalı çizgili A4 harita metod defteri
 Sunum Dosyası 30’lu
Bilişim Teknolojileri
 Bilişim Teknolojileri 1 – Ceren Yayıncılık
Resim
 25x35 Resim kağıdı(40 adet)
 25x35 Fon kartonu ( tüm renkler)
 25x35 Elişi kağıdı ( tüm renkler)
 Islak Mendil, Rulo kağıt havlu
(Yukarıdaki malzemeler Resim Odasında saklanacaktır.)






Pastel boya (yumuşak) (Sulu boya okuldan temin edilecektir)
İnce, orta, kalın fırça
Büyük boy Prit, 2B resim kalemi
Plastik su kabı

(Bu malzemeler diğer derslerden ayrı olarak bir poşet içerisinde sınıf dolabında bulundurulacaktır. Eski
malzemeler kullanılabilir.)

