CUMHURİYET İLKOKULU l/E SINIFI İHTİYAÇ LİSTESİ
Sayın veli, çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Onları en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe
hazırlamak bizim en önemli görevimizdir. İyi bir başlangıç yapmak, temelleri sağlam atılmış bir eğitim öğretim süreci geçirmelerini sağlamak iç in hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Eğitim öğretim sürecine ilk
adımlarını atan çocuklarımızın bazı ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanması, hem onların daha iyi
yetişmelerine araç olacak hem de diğer çocuklar karşısında olumsuz duygular yaşamalarına engel olacaktır.
İşbirliği içerisinde çalışılırsa ulaşılamayacak başarı yoktur.
Sizlere vereceğimiz okul kitapları ve alacağınız defterler en kısa sürede kesinlikle şeffaf beyaz kaplıkla
kaplanmalı, etiketleri yapıştırılarak gerekli bilgiler etiketlere yazılmalıdır. Alınacak her tür malzeme sade ve
kullanışlı olanlardan seçilmeli ve etiketlenmelidir. Süslü, ses çıkaran, dikkat dağıtan araçların sınıfta
kullanılmasına izin verilmeyecektir.
İyi bir eğitim-öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle…
Yusuf ÇOBAN
1/E Sınıfı Öğretmeni
A- ÖĞRETMENE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER
 Bir adet kırmızı bir adet mavi veya siyah Yazı Tahtası kalemi
B- ACİLEN ALINMASI GEREKEN MALZEMELER
 Sırt ya da tekerlekli okul çantası ( Kesinlikle üzerinde çizgi film kahramanlarının resimleri veya
benzer resimler bulunan çanta olmayacak. Kansorejen madde içermektedir. )





Beslenme çantası ( Kesinlikle fosforlu, çıkartmalı olmamalı.)
Suluk ( Termos tip metal olmalı)
Kalemlik (Ses çıkarmayacak, dikkat dağıtmayacak özellikte olmalı)

C-KALEM KUTUSUNDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
 2 Adet kaliteli kurşun kalem 2B Kalemi (Kesinlikle çocuklarınıza uçlu kalem almayınız. )




2 Adet kırmızı ağaç kalem






Prit benzeri katı yapıştırıcı

Yumuşak, leke bırakmayan kaliteli silgi (kanserojen madde olduğu için kokulu silgi
alınmamalı)
 Kalemtıraş ( Mutlaka çöp hazneli olacak )
Şeffaf orta boy bant
Makas (plastik saplı ve küt uçlu olmalı)
Defter düzeni için 1 kutu ataç

Ç-ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN KIRTASİYE MALZEMELERİ
 Küçük boy kılavuz çizgili güzel yazı defte ri(60 yaprak)







8’li kuru boya, 8’li yağsız pastel boya,
Abaküs, fasulye ve sayı çubukları
Kaliteli oyun hamuru
Küçük boy resim defteri (koparması kolay olanlarından)
1 adet 40’lı A4 Sunum dosyası

D- EVDE BULUNMASI GEREKEN KIRTASİYE MALZEMELERİ
 5 adet farklı renkte yarım fon kartonu





10 adet farklı renkte elişi kâğıdı
Şeffaf kaplık ve etiket (bütün kitaplar ve defterler kaplanıp etiketlenmeli)

2 adet 40 yapraklı küçük boy çizgili defter (Hayat Bilgisi ve Türkçe dersi için gerekli
olduğunda istenecek)

