
               2008-2009 ÖĞRETİM YILI 6. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ

     A) DERS kİTAPLARI :

                 Matematik          : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
                 Türkçe                : Koza Yayınları ( A. Kapulu, S. Dedeoğlu, ...)
                 Fen ve Teknoloji : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ( T. Tunç, M. Agalday,...)
                 Sosyal Bilgiler     : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
                 Din K. ve Ah. Bil.: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları (Komisyon)

                           NOT : Öğrencilerin Fransızca ve İngilizce kitapları 1 Eylül 
itibariyle okuldan, Türkçe  kitaplarının tamamı ise Pangaltı Beyaz Adam 
Kitabevi'nden  temin edilebilir.

     B) MALZEME LİSTESİ :
 

RESİM:
• Büyük boy resim defteri
• 3B, 6B, 8B resim kurşun kalemleri.
• 2 adet büyük boy prit.
• Kağıt makası.
• 48'lik yağlı pastel boya seti. (Monami)
• En az altı adet kavanozda guaj boya ve palet. (Talens)
• 24'lük sulu boya seti. 
• İnce, orta, kalın sulu boya fırçaları.
• İnce veya kalın 36'lık gazlı kalem seti.
• İstenilen renkte mürekkep. (Çini mürekkebi olabilir.)
• Büyük boy resim çantası. (Fermuarlı çanta önerilir) (40X55 cm)
• İş önlüğü (Okul aile birliğinin hazırladığı armalı önlükler önerilir).

      TÜRKÇE:
• Dört ortalı büyük boy çizgisiz defter.
• Yazım Kılavuzu ( TDK Yayınları.)
• Türkçe Sözlük (TDK Yayınları)
• 60 Yaprak sunum dosyası.

      FRANSIZCA:
• Bir  adet 200 sayfa büyük boy defter.
• Bir adet 100 sayfa büyük boy defter 
• Bir müsvedde defteri (200 sayfa)
• 4 adet tükenmez kalem (Mavi, kırmızı, siyah, yeşil)
• 4 adet fosforlu kalem.
• 1 klasör
• Bir lastikli kapanan dosya.
•  adet sözcük fihristi

      İNGİLİZCE:
• 80 yaprak büyük boy çizgili defter.



      FEN VE TEKNOLOJİ:
• Beş ortalı iki adet harita metot defteri
• 30 yapraklı sunum dosyası.
• Yardımcı kitap daha sonra duyurulacaktır.

      MÜZİK:
• Enstrüman öğrencinin eğilimine göre belirlenecektir.
• Büyük boy müzik defteri. 
• 20 yapraklı sunum dosyası

       SOSYAL BİLGİLER:
• 40-60 sayfa büyük boy kareli defter.
• Tarih Atlası
• Coğrafya Atlası (Faik Sabri Duran yayınları tercih edilir.)
• Evlerde yararlanmak üzere dünya küresi.
• 40-60 yaprak sunum dosyası.

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

       TEKNOLOJİ VE TASARIM:
• Buğday Nişaştası (2 Kutu)
• Kavanozda guaj boya ( Talens 6 renk+ 2 adet beyaz)
• Fırça (Habico 6-8 no'lu birer adet.)
• Bir adet yayvan orta boy duvar fırçası.
• Bir adet vernik (parlak- sprey).
• Fon kartonu. ( İstenilen renklerde dört adet.)

MATEMATİK:
• 6 ortalı büyük boy kareli spiralsiz defter.
• Bir adet 100  yapraklı sunum dosyası
• İletki 
• Açı ölçer
• Pergel
• ZEKA KÜPÜ SBS Hazırlık Kitabı

REHBERLİK
● 1 ortalı, küçük boy, çizgili defter ( geçen yılki defterlerine devam edebilirler)

    

      NOT: Sınıf derslerinde kullanmak üzere 12'li kuru boya seti ve 30 cm'lik 
cetvel alınacak.  Malzemelerin hepsi ayrı ayrı etiketlenerek öğrencilerin ad 
soyad sınıf ne numaraları yazılmalı. Tatil ödevlerinin de unutulmaması rica 
olunur.

 


