ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ İLKOKULU
2019 – 2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
2. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
Öğrencilerin Fransızca kitapları, Türkçe okuma kitapları ve kırtasiye malzemeleri 2 Eylül Haftası
9.00-16.00, 9 Eylül Haftası 9.00-15.00 saatleri arasında okuldan temin edilebilecektir.
Fransızca kitapların toplam fiyatı : 465 TL
Türkçe okuma kitaplarının toplam fiyatı : 60 TL (Kitaplar okulumuzdaki FOM Kitabevi standından
temin edilebilir.)
Kırtasiye malzemelerinin toplam fiyatı : 775,86 TL(Beyaz Adam)
Matematik Çalışma Kitabı 2 fiyatı : 35 TL (Okulda Fransızca kitaplarla beraber satılacaktır.)
Türkçe Sözlük: 20 TL, Yazım Kılavuzu : 12 TL, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : 15 TL (Bilge
Kültür Sanat Yayınevi) ( Okulumuzdaki FOM Kitabevi standından temin edilebilir.)
“Ege ve İpek’in Değerleri”( 8 kitap) fiyatı : - Zeynep BİRSİN – KVA Çocuk (55 TL)
“Zürafa Pupa” fiyatı : - Zeynep BİRSİN – KVA Çocuk (Fransızca kitaplarla beraber satılacaktır.)
(25 TL)
Türkçe Okuma Kitapları:
“Kıvırcıklar Dünyası” - Banu BOZDEMİR -Fom Kitap
“Mini Küçük Dedektif” - Christine NÖSTLINGER” - Günışığı Kitaplığı
“Küçük Kara Balık” - Samed BEHRENGİ – Fom Kitapları
“Arkadaşım Olmak İster misin” - Susie MORGENSTERN – Fom Kitap
“Kitaplardan Korkan Çocuk” - Susanna TAMARO – Can Çocuk
“Bir Şeftali Bin Şeftali” - Samed BEHRENGİ – Fom Kitap

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI İÇİN:
 Matematik defteri: 60 yapraklı, kareli harita metot
 Hayat Bilgisi defteri: 60 yapraklı çizgili harita metot
 Türkçe defteri: 40 yapraklı çizgili harita metot
EVDE BULUNDURULACAK ARAÇ GEREÇLER:
 1 adet 50’lik sunum dosyası (Çalışmaların saklanması için)
HER GÜN ÇANTASINDA OLMASI GEREKLİ MALZEMELER:









2 kurşun, 2 kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş
1 adet bant, 1 adet prit, küt uçlu kağıt makası, 20cm’lik cetvel
12’ lik kuru boya
1 adet fermuarlı (ses çıkarmayacak) kalem kutusu
Çıtçıtlı iletişim ve ödev dosyası
Küçük ödev defteri
Açık renklerde kare not kağıtları (Post- it)
Bir paket kuru selpak mendil (küçük)
! (İnce uçlu ve basmalı kurşun kalem alınmamalı, malzemelerin süslü ve oyuncaklı
olmaması tercih edilmelidir.)

FRANSIZCA:

2 adet büyük boy defter çizgili 80 sayfalık
 1 adet 40 sayfalık çizgisiz büyük boy defter (şiir defteri-cahier de poésie)
 2 adet küçük boy çizgili defter 40 sayfalık

2 adet prit

1 adet zarf dosya

1 adet A4 boyutunda beyaz tahta, 1 adet tahta silgisi, 1 adet tahta kalemi

1 adet yeşil tükenmez kalem

2 adet 40’ lık sunum dosyası
 12 renkli keçeli kalem
 Stabilo fosforlu kalem (1 adet sarı)
MÜZİK:
 1 adet büyük boy müzik defteri
 1 adet kurşun kalem
 1 adet kirmizi kalem
 1 adet silgi
 1 adet küçük prit (yapistirici )
 1 adet zarf dosya (üzerine etiket yapıştırılmalı) çıtçıtlı veya fermuarlı olabilir.
2. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR MALZEME LİSTESİ:
 40X57 cm Resim çantası üstten fermuarlı (Akordeon model)
 Ponart ya da Canson 1557 Eskiz Ve Çizim Defteri 180 gr. 35x50 cm. 15 Sayfa 1 adet
 Fonartcreati ve pastel blok (water color pastrl pasds 35x50 160gr 15 sayfa 1 adet
 36’lık Yağlı pastel boya (Vincent, Monami vb)
 LUKAS 12 RENK+1 TÜP SULUBOYA SETİ ya da EBERHARDFABER OPAK
SULUBOYA
 Suluboya ve yağlı boya fırçası Kosida Kfset-158 (1 paket)
 Tercihen BİC marka Visacolor Jumbo keçeli kalem 24’lü

Peligom (1 adet)
 Lukas terzia 125 ml akrilik boya beyaz renk (1 adet)
 Çalışma önlüğü (Öğrencinin bedenine uygun olmalı )

Islak mendil (1 paket)
 Goodwin Sanat Kili 40 gr (5 renk)
 Geçen yıldan kalan malzemeler kullanılabilir.
FRANSIZCA SANAT DERSİ



1 adet 25x35 cm. resim defteri 20 yaprak- suluboya kağıtlı- Kosika Junior
1 set 18’li Jumbo kuruboya – Kraft and Art

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR / OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ
Sayın Veli,
Çocuklarımızın Beden Eğitimi ve Spor dersini sağlıklı ve düzenli işleyebilmeleri için, birkaç
noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz;
1- Okul eşofmanı (alt ve üstü) giyilir.
2-Temiz spor ayakkabı giyilir.(ilkokul öğrencilerinin cırt cırtlı ayakkabı kullanmaları tercih edilir.)
3- Beyaz okul spor tişörtü giyilir.(ders sırasında tişört içine atlet giyilmez)
4- Beyaz pamuklu çorap giyilir. (ayak terini çekmesi ve dersteki rahatlığı için zorunludur)
5- 2019 – 2020 eğitimi-öğretim yılında yüzme dersleri ilkokulun tüm sınıflarında zorunlu, ortaokul
sınıflarında seçmeli(kulüp) olarak yapılacaktır. Yüzme dersine katılacak öğrencileri için gerekli
malzemeler;
- Erkekler ve kızlar için yüzücü mayosu ( kız öğrencilerin bikini,erkek öğrencilerin şort
giymeleri yasaktır.)
- Slikon bone kullanılması zorunludur.
- Havlu-gözlük -terlik ( terliği yanında olmayan öğrenci derse alınmayacaktır)
6- Beden Eğitimi ve Spor - Yüzme ders malzemelerini bir gece önceden çocuğunuzun hazırlamasını
sağlayınız.
7- Derste Öğrencilerin takı takmaları yasaktır. Kız öğrencilerimizin 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 gerekmektedir.
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 aşağıdaki hazırlık çalışmalarının,
evdeki özel yaşamına paralel olarak oluşturulmasını rica ederiz.
- 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 - Yüzme 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 – Hikmet ESER – Kahraman ARSLAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ

