ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ORTAOKULU
2021-2022 ÖĞRETİM YILI 5. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ

Sayın Veli,
2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılında okutulacak Fransızca ders kitapları ve Sosyal Bilgiler çalışma
kitabı listesi aşağıda bilginize sunulmuştur. 24 Ağustos Salı günü tarafınıza gönderilecek e-postada
ödeme ile ilgili detayları bulabilirsiniz. Kitapların öğrencilere teslimi ile ilgili detaylar daha sonra eposta ile tarafınıza bildirilecektir.

Titre - Kitap adı
5ème année - 5. Sınıf
Amis et compagnie 2 – A1 – Livre de
l’élève
Amis et compagnie 2 – A1 – cahier
d’activité
Zorro!
La belle et la bête
Deux ans de vacances
Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı

Fournisseur Tedarikçi

Prix TL / Ücret TL

EFY

240

EFY

175

EFY
EFY
EFY

100
100
100

POLY NDS

135

TOTAL Havale / EFT
TOTAL Kredi Kartı

850
866

Editeur - Editör

CLE International
CLE International
Cideb
Cideb
Cideb
Polycopie

İngilizce ders kitapları Beyaz Adam Kitabevinden temin edilecektir.
Aşağıda yer alan Türkçe okuma kitapları ve kırtasiye malzemelerini arzu eden velilerimiz
Beyaz Adam kitabevinin internet sitesinden ( https://www.beyazadam.com/nds ) temin edebilir
ya da kitabevinin Bakırköy / Osmanbey şubelerinden satın alabilirler.

TÜRKÇE:
 Dört ortalı büyük boy çizgisiz defter
 Spiralsiz, çizgisiz A4 bloknot 50 yaprak
 TDK Yazım Kılavuzu (Büyük boy) (Yeni alanlar için)
 TDK Büyük Türkçe Sözlük (Tek cilt)(Yeni alanlar için)
 Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü (Yeni alanlar için TDK yayınları)
 60'lık sunum dosyası.
“Halime Kaptan” Rıfat Ilgaz- Çınar Yayınları (Etkinlik Kitabı)
“Ağaçlı Gül ve Hayal” Berna Durmaz - Günışığı Yayınları
“Konuşmak Yok” Andrew Clements - Günışığı Yayınları
“Haritada Kaybolmak” Vladimir Tumanov -Günışığı Yayınları
“Şimdiki Çocuklar Harika” Aziz Nesin-Nesin Yayınevi

“Kelebek Aslanı” Micheal Morpurgo- Tudem Yayınevi

MATEMATİK:
 80 yaprak büyük boy kareli defter.
 Bir adet 40 yapraklı sunum dosyası
 Renkli kalemler
FRANSIZCA:
 2 adet 100 sayfa çizgili büyük boy metot defter
 1 adet 60 sayfalık sunum dosyası

İNGİLİZCE :



60 sayfalı, büyük boy, çizgili defter (Geçen seneki deftere devam edilebilir)
Bir adet zarf dosya

FEN VE TEKNOLOJİ:





120 yaprak kareli harita metot defteri.
40 yapraklı sunum dosyası.
Fen Bilimleri dersine ait renkli kuru boya, renkli tükenmez kalemler, makas, yapıştırıcı (prit), tel zımba,
ödev defteri, silgi, kurşun kalem, kurşun kırmızı kalem, kalemtıraş, 1paket ıslak mendil, 1 paket kağıt
mendil, kalem kutu
Fen Bilimleri dersine ait evde var olan bir adet bez çanta ya da klasör.

SOSYAL BİLGİLER:
 Tek ortalı büyük boy kareli defter.
 Türkiye Siyasi Haritası (Duvar haritası)
 Türkiye Fiziki Haritası (Duvar haritası)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
 60 Yaprak büyük boy çizgili defter.
BİLGİSAYAR :
 1 adet 20 yapraklı sunum dosyası (Ödev dosyası)
 1 adet 60 yapraklı sunum dosyası (Yazılı ders notları için kullanılacak)
MÜZİK:

1 adet Yamaha marka beyaz renkli blok flüt (Daha önceden Yamaha marka flütü olanlar eski flütlerini
kullanabilirler.) Flütlerin üzerine isim soy isim etiketi olacaktır.
 1 adet büyük boy müzik defteri (Eski defterlerini kullanabilirler.)
 1 adet kurşun kalem
 1 adet kırmızı kalem
 1 adet silgi
 1 adet küçük prit (yapistirici )
 1 adet zarf dosya (üzerine etiket yapıştırılmalı) çıtçıtlı veya fermuarlı olabilir.

GÖRSEL SANATLAR MALZEME LİSTESİ :










1 adet Canson 1557 Eskiz Ve Çizim Defteri 180 gr. 35x50 cm. 15 Sayfa
36’lık Yağli pastel boya (Vincent, Monami vb)
EBERHARDFABER OPAK SULUBOYA
12’lik Sulu boya (Faber Castel, Pebeo, Talens vb)
Suluboya ve yağli boya firçasi Kosİda Kfset-158 (1 paket)
BIC Marking PERMANENT MARKÖR 24 ‘LÜ
Lukas terzia Akrilik Boya siyah renk 125ml.
Çalişma önlüğü (Öğrencİnİn bedenine uygun olmali)
1 paket Islak mendil



40X57 cm Resim çantası üstten fermuarlı (Akordeon model)

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
Sayın Veli,
Çocuklarımızın Beden Eğitimi ve Spor dersini sağlıklı ve düzenli işleyebilmeleri için, birkaç noktaya
dikkatinizi çekmek istiyoruz;
1- Derslerimizde 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- 2021 – 2022 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 ÖĞRENCİLERİN 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 bizlere 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

