ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU
2018 – 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
PS - MS Grubu İhtiyaç Listesi
Kırtasiye ve Türkçe Kitap Toplam Fiyatı: 797,54 TL
Fransızca PS Kitapları Toplam Fiyatı: 330 TL (Kitaplar, Fransızca öğretmenleri
tarafından öğrencilere verilecektir.)
Fransızca MS Kitapları Toplam Fiyatı: 835 TL (Kitaplar, Fransızca öğretmenleri
tarafından öğrencilere verilecektir.)
Kırtasiye malzemeleri 3 Eylül Pazartesi gününden itibaren 9.00 – 16.00 saatleri arasında
okuldan temin edilebilecektir.


Küçük Adımlar Eğitim Yayınları, Yaratıcı Şirin Eğitim Seti,



1 adet Stabilo Easy Ergo marka 3,15 Başlangıç kalemi (1 paket yedek uç),



2 adet 10'lu Bic marka Fırça uçlu keçeli kalem,



1 adet 24' lü Mon Ami marka pastel boya,



1 adet 12’li Bic marka mum boya (Triangle),



1 adet 12'li Bic marka Kids Jumbo üçgen kuru boya,



1 adet 12 'li Bic marka suluboya,



1 adet Faber Castel parmak boyası,



1 adet 6 ‘lı Bic marka Marking markör,



2 adet Patafix,



1 adet Sulu boya kabı,



8, 12 nolu sulu boya fırçası,



2 adet scotch marka şeffaf bant,



2 paket ıslak mendil,



1 adet sanat çalışmaları için boya önlüğü,



1 adet üstü kesik yarım klasör (Ofis klasörü),



50’li her boy renkli oynayan göz,



50x70 cm her renkten 1’er adet fon kartonu (Canlı renkler),



5 adet 70x100 cm Kraft kağıdı,



2 adet 25x35 cm Canson marka resim defteri,



1 paket renkli şönil seti,



1 Paket krepon kağıdı (renkli),



4 adet 36 gr Pritt marka yapıştırıcı,



2 adet Umur marka dosyalı fon kartonu,



2 adet dosyalı metalik fon kartonu,



2 top A4 kağıt (beyaz ),



1 Paket renkli A4 (karışık renkli),



4 renk büyük boy Play Doh marka oyun hamuru,



6’lı Amos İclay marka zıplayan hamur



1 adet orta boy fermuarlı kalem kutusu,



1 adet küt uçlu Mas ya da Maped marka makas, (Öğrencinin el tercihine göre sağ
veya sol olarak seçilmeli.)



1 adet renkli küçük boy kontrol etiketi,



2 adet çıtçıtlı plastik zarf dosya,



2 adet 60’lık sunum dosyası (Sunum dosyalarının ön kapağı cepli olmalı.),



1 adet 16x22 cm 60 sayfalı defter (ortadan tek zımbalı),
GEREKLİ YEDEK KIYAFETLER



3 takım iç çamaşır,



2 takım günlük giyilebilen penye kıyafet,



2 adet şoset çorap,



1 çift cırt cırtlı spor ayakkabısı,

