
                 2012-2013     ÖĞRETİM     YILI     5     SINIF     İHTİYAÇ     LİSTESİ  

     A) DERS KİTAPLARI :

                 Matematik          : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
                 Türkçe                : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
                 Fen ve Teknoloji : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
                 Sosyal Bilgiler     : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
                 Din K. ve Ah. Bil.:  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
                
              

       NOT : Öğrencilerin Fransızca ve İngilizce kitapları okuldan temin edilecektir. Bununla 
                  ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır. Türkçe     kitaplar     ve     kırtasiye        
                  malzemelerini     dileyen     velilerimiz     Beyaz     Adam-     Pangaltı     şubesinden     temin   
                  edebilirler.

                         

     B) MALZEME LİSTESİ :
RESİM:

• Büyük boy resim defteri (2 adet)
• 3B, 6B, 8B resim kurşun kalemleri.
• 2 adet büyük boy prit.
• Kağıt makası.
• 48'lik yağlı pastel boya seti. (Monami)
• Guaj boya (Talens) (2 adet beyaz, birer adet kırmızı, sarı, mavi mor)
• 24'lük sulu boya seti. (Pelikan)
• İnce, orta, kalın sulu boya fırçaları.
• İnce veya kalın 36'lık gazlı kalem seti.
• Büyük boy resim çantası. (Üstten fermuarlı siyah çanta önerilir) (40X55 cm)
• İş önlüğü 
      ( Bir önceki yıldan kalan malzemeler de kullanılabilir )
      TÜRKÇE:
• Dört ortalı büyük boy çizgisiz defter. 
• Yazım Klavuzu ( TDK Yayınları.)
• Türkçe Sözlük (TDK Yayınları)
• Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü 2 cilt (İnkılap Yayınları)
• 40 Yaprak sunum dosyası.
• Okutulacak Kitaplar:

Andrew Clements- «Bunun Adı Findel» Günışığı Yay. 
Bilgin Adalı, “Zaman Bisikleti”, Can Çocuk Yay. 
Rene Guillot- «Beyaz Yele» Can Yay.
Anna Gavalda- «Otuz Beş Kilo Tembel Teneke» Günışığı Yay.
Aziz Nesin «Şimdiki Çocuklar Harika» Nesin Yayınevi 

  Andrew Clements- “Konuşmak Yok” Günışığı Yay.

      



FRANSIZCA:
• Bir  adet 150 sayfa büyük boy defter.
• Bir adet 100 sayfa büyük boy defter 

Bir adet çizgili bloknot defter (A4 boy)
• 4 adet tükenmez kalem (Mavi, kırmızı, siyah, yeşil)
• 4 adet fosforlu kalem.
•
• Bir zarf dosya (A4)  
•  
• 1 adet 60'lık, 1 adet 40'lık sunum dosyası  

        İNGİLİZCE  
80 sayfalı, büyük boy, çizgili defter (Geçen seneki deftere devam edilebilir)

           Bir adet zarf dosya
  
        FEN     VE     TEKNOLOJİ:  
• 60 yaprak  kareli harita metot defteri.
• 80 yapraklı sunum dosyası.
• Kırmızi pilot kalem

        MÜZİK:  
Müzik defteri (Bitmemişse, geçen yıl ki defterlerine devam etmeleri tercih edilir. Yeni 
defter alınacaksa, spiral cilt seçilmemesi daha iyi olacaktır.)  

• Yeni defter alacaklar, geçen yıl ki müzik defterlerini de getirmeliler 
• Geçen yıl ki sunum dosyaları

         SOSYAL     BİLGİLER:  
• 100 sayfa büyük boy kareli defter.
• Coğrafya Atlası 
• 60 yaprak sunum dosyası.
• Ana renklerde  kuruboya.
• Türkiye Siyasi Haritası(Duvar haritası) 
• Türkiye Fiziki Haritası (Duvar haritası) 

DİN     KÜLTÜRÜ     VE     AHLAK     BİLGİSİ:  
• 50 Yaprak küçük boy çizgili defter.

MATEMATİK:
• 5 ortalı kareli harita metod defteri (İsteyen öğrenciler spiralli defter alabilirler)
• Bir adet 100  yapraklı sunum dosyası
• İletki, açıölçer, pergel, küçük cetvel (30 cm)

     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

      NOT:  Malzemelerin hepsi arı ayrı etiketlenerek öğrencilerin ad soyad sınıf ve 
numaraları yazılmalıdır. Tatil ödevlerinin de unutulmaması rica olunur.


