2018-2019 Öğretim Yılı
Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokul
3-A/B Sınıfı İhtiyaç Listesi
Ermenice
 4 ortalı çizgili harita metod defteri
 2 adet 1 ortalı çizgili defter (Dikte ve ödev defteri)




Matematik
2 ortalı kareli harita metod defteri
Kaynak kitap daha sonra bildirilecektir.



Hayat Bilgisi
1 ortalı çizgili harita metod defteri




Fen Bilgisi
1 adet çizgili harita metod defteri
Kaynak kitap daha sonra bildirilecektir.








Kalem kutusunda bulundurulacaklar:
2 adet kurşun kalem, 2 adet kırmızı kalem, Kalemtıraş, silgi, makas, cetvel (20cm),
uhu, prit, 12 li kuru boya – bu malzemeler etiketlenerek kalem kutusunda
gönderilecektir.
Magazinlik (eski magazinlikler kullanılabilir.)
Zarf- dosya(kırmızı-sarı)
1 renk oyun hamuru
Geometrik cisimler seti (geçen senekiler kullanılacaktır.)

Öğretmene teslim edilecekler











10 lu fon kartonu (A4)
1 paket A4 kağıdı
5 adet A4 boyutunda beyaz karton
2 paket Tack-it (Faber Castel- mavi renk)
20 adet şeffaf dosya
2 paket sticker
1 paket simli eva
İstenilen renkte 50x70 1 adet karton
3 paket ıslak mendil, 2 paket kağıt havlu
1 paket renkli A4 kartonu
1 paket A4 kağıdı











Türkçe
2 ortalı çizgili küçük boy defter
Ders Kitapları daha sonra bildirilecektir.

İngilizce
Kitaplar okuldan temin edilecektir.
2 ortalı çizgili A4 harita metod defteri
12’li kuru boya
1 adet Pritt
Sunum Dosyası 30’lu
Redhouse İngilizce- Türkçe Türkçe-İngilizce orta boy sözlük (Sözlüğü olmayanlar
alacaktır.)
(Kitapların ve araç-gereçlerin üstüne etiket yapıştırılması rica olunur.)

Bilişim Teknolojileri
 Bilişim Teknolojileri Ceren Yayınları – Bitav

Zeka Oyunları
Zeka oyunları kitabı okuldan temin edilecektir.
Satranç
 İş Bankası Yayınları Başlangıç düzeyi Satranç Kitabı (Geçen seneden kalan varsa
kullanabilir.)
Müzik
Var olan sunum dosyaları kullanılabilir.











Resim
25x35 Resim kağıdı(20 adet)
25x35 Fon kartonu ( tüm renkler dosya halinde)
25x35 Elişi kağıdı ( tüm renkler dosya halinde)
Kraft Kağıdı 1 adet 70x100 (Büyük Boy)
1 adet Islak Mendil (Büyük Paket)
Pastel Boya (Yumuşak)
Prit (Büyük Boy),Makas
Kalın uçlu gazlı kalem 12’lik
2B resim kalemi

Not: Öğretmene teslim edilecek malzemeler ayrı bir poşette getirilecektir. Bütün
malzemelerin üzerine küçük etiketlerle isim yazılmalıdır. Defterler kaplanıp hangi derse ait
olduğunu belirten etiket yapıştırılıp isim soyad yazılacak, kitaplar şeffaf kapla kaplanacaktır.
Resim dersine ait malzemeler ayrı bir poşette 3- A sınıfına Salı günü, 3-B sınıfına Perşembe
günü getirilecektir.

