
                 2014 - 2015     ÖĞRETİM     YILI     1.SINIF     İHTİYAÇ     LİSTESİ

A) DERS KİTAPLARI
               
                Türkçe   Okuma   Kitapları: ( Aşağıdaki kitaplar evde kalacak. 
Okumaya geçildikten sonra sırasıyla istenecektir.)

1) Uyurgezer Fil -Behiç Ak ( Can Yayınları)
2) Kuyruksuz-Can Göknil ( Can Yayınları)
3) Kütüphane Faresi-Danıel Kirk ( Final Kültür Yayınları)
4) Bizim Tombiş Fiyonk Makarnayı Çok Seviyor-Behiç Ak 

( Günışığı Yayınları)
5) Rengini Arayan Pudra-Betül Sayın ( Günışığı Yayınları)

    
                 NOT : Öğrencilerin Fransızca kitapları, okuma setleri, kılavuz 
çizgili yazı defterleri, ilk okuma kitapları ve çalışma defterleri 1 Eylül 
Pazartesi gününden itibaren 9.00 – 17.00 saatleri arasında okuldan 
 temin edilecektir. Fransızca kitapların toplam fiyatı 29 Ağustos Cuma 
akşamına kadar tarafınıza bildirilecektir. Türkçe     kitaplar     ve     kırtasiye   
malzemelerini     dileyen     velilerimiz     Beyaz     Adam-     Pangaltı     şubesinden   
temin     edebilirler.

         Okuma     setleri,     defterleri     ve     ilk     okuma     kitapları     sınıfta     sırası   
geldikçe     öğretmenler     tarafından     öğrencilere      verilecektir.   

 
     B) MALZEME LİSTESİ : 

         SINIF     DERSLERİ      :
 İki adet fermuarlı  gösterişli olmayan kalem kutusu
 Bir adet 12'li kuru boya kalemi seti (Fermuarlı kalem kutusunda )
 Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı,kırmızı kalem, prit,

küt uçlu makas ( Diğer fermuarlı kalem kutusunda )
 Büyük paket ıslak mendil ( 2 adet)
 Kutu kağıt mendil ( 2 adet)
 Çıtçıtlı zarf dosya ( Günlük ödevlerin taşınması için)
 40 sayfalı kareli küçük boy defter (1adet)
 40 sayfalı çizgili küçük boy defter ( 1 adet)
 Sözlük ( TDK küçük boy)

      Defter     ve     kitapların     kaplanmasını     ;     (     Kitapların     beyaz     şeffaf     kap
ile     kaplanması     tercih     edilir.)      Bütün     malzemelerin     (kalemler     de     dahil)
etiketlenip     üzerine     öğrencilerin     isimlerinin     yazılmasını     ve     Görsel
Sanatlar,     Fransızca     ve     Türkçe     dersleri     için     istenen     malzemelerin     ayrı
ayrı     poşetlere     konulup     o     dersin     isminin     üzerine     yazılarak     bize
gönderilmesini     rica     ediyoruz.   
                                                                             Sınıf öğretmenleri



 

           FRANSIZCA:

 20 yapraklı mavi sunum dosyası ( 1 adet)
 3 ortalı çizgili büyük boy defter (2 adet)
 Küçük, önü beyaz arkası çizgili  A4 boyutunda yazı tahtası, 1 adet 

siyah tahta kalemi, 1 adet tahta silgisi
 12'lik keçeli kalem seti
 2 adet prit (biri sınıfta diğeri kalem kutusunda kalacak)

GÖRSEL     SANATLAR     : 

 35X50 resim çantası (üstten fermuarlı siyah çanta tercih edilir)
 35X25 cm  orta kalınlıkta resim defteri 
 36'lık yağlı pastel boya seti (Dong-a marka)
 12'lik Talens marka sulu boya 
 10 adetlik Dong-a marka gazlı kalem ( ince- kalın iki uçlu )
 Tercihen Westcott junior marka makas ( küt uçlu )
 Yapıştırıcı glue stick ( büyük )
 Sulu boya fırçası ( ince-6,  orta-8,  kalın-12 no )
 Parmak boya ( Edico marka ) 4 renk
 Bal peteği kâğıdı ( 2 adet ) Edico marka
 DARWİ Extra light (renksiz) modeling paste 1 adet OYUN 

HAMURU
 2 paket elişi kâğıdı ( karışık renkli )

BEDEN     EĞİTİMİ: 

            Sayın Veli,

            Çocuklarımızın Beden Eğitimi ve Spor dersini sağlıklı ve düzenli işleyebilmeleri için, birkaç 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz;

            1-Öğrencilerimiz derste okul eşofmanlarını giyeceklerdir.(eşofman üstü,eşofman altı ve şort)
          
            2-Eşofman içine mutlaka düz beyaz sıfır yaka tişört giyeceklerdir. Terini çekmesi için lütfen atlet 
veya fanila giymesinler, çünkü daha sonra bu ıslak fanilaları ile derse çıkıyorlar.

            3-Spor ayakkabılarının altı mutlaka temiz olmalıdır. Hijyen açısından bu konuya özellikle dikkat 
edilmesini rica ediyoruz.

            4-Spor ayakkabı içine beyaz pamuklu çorap giymelidirler.



            5- Eğer yeni ayakkabı alınması gerekiyorsa,özellikle küçük sınıflar için ,kolaylık sağlaması için cırt
cırtlı spor ayakkabı alınması tavsiye edilir.

            6-Beden Eğitimi ve Spor ders malzemelerini bir gece önceden çocuğunuzun hazırlamasını 
sağlayınız.

            7-Kız öğrencilerin takı takmaları yasaktır. Derse kendilerine zarar vermeyecek saç tokası ile 
saçlar toplu olarak katılmaları gerekmektedir.

            8-Derste saat takmak sakıncalı olduğundan derse saatsiz girmeleri gerekmektedir. Eğer okula 
saat ile gelmişler ise, derse girmeden evvel kaybolmaması için saatlerini bize teslim edebilirler.

           9-Çocuklarımız Beden Eğitimi ve Spor dersine giremeyecek kadar hasta, fakat okula gelmek 
zorunda kalmış ise; velisinden  imzalı bir belgeyi şahsımıza göndermeniz rica olunur.

           10-Çocuklarımızın giysi türünden tüm kıyafetlerinin içinde isim-numara etiketi bulunuyor.
             TÜM BU GİYSİLERİN İÇİNE (EŞOFMAN, TİŞÖRT, AYAKKABI DAHİL) İSİM, SOYADI, OKUL NO 
YAZILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

           11-Öğrencilerimizin derse hazırlığı tümü ile kendilerine aittir.(Küçük sınıflara sene başında 
gerekli yardımlar yapılacaktır).

             Bu disiplini almaları için, ders başında ve sonunda uygulatılan bu hazırlık çalışmalarının, evdeki 
özel yaşamına paralel olarak, oluşturulması rica olunur.
             -Ayakkabı bağlama
             -Kıyafetlerini düzgün giyme- çıkarma
             -Kıyafetlerini düzgün katlama ve yerleştirme
             -Ders sonrası temizliğinin kavratılması
             -Verilen süreyi uygun kullanma

           12-Sağlık sorunları sebebi ile öğretim yılı boyunca Beden Eğitimi ve Spor dersine katılmayacak 
öğrencilerin, sağlık raporlarının öğretim yılının en geç  ikinci haftasında temin edilerek okul idaresine 
verilmesi rica olunur.
           
             Tüm nds ailesine başarılı bir öğretim yılı diliyoruz.

                                                                                                Sema GENÇ  /  Filiz ARI

                                                                                                  Beden Eğitimi ve Spor
                                                                                                          Öğretmenleri

 


