
ÖZEL GEBZE HİSAR İLKOKULU 

1. SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ 

 

  Öncelikle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Sayın velilerim  

aşağıda sıralı olan malzemeler çocuklarımıza gerekli olan ve devamlı kullanılacak 

malzemelerdir. Belirtmiş olduğum malzemeleri eksiksiz olarak en kısa sürede temin edeceğinize 

inanıyorum Alınacak her tür malzemeyi sade ve kullanışlı olanlardan seçip; süslü, ses çıkaran, 

dikkat dağıtan araçları tercih etmemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Ders kitaplarımız 

öğrencilerime dağıtılacaktır. Kitapların  ve defterlerin en geç 1 hafta içerisinde kaplanıp 

etiketlenmesini sağlarsanız iyi olur. Lütfen bütün eşyalarının üstüne isim etiketi yapıştırınız. (Kalem 

,defter ,kitap, boyalar vs.) Genelde aynı türde malzeme kullandıklarından karışıklıkların önlenmesi 

açısından yararlı olacaktır. Defterlerin telli olmamasına özen gösteriniz. 

Kitaplarını ve defterlerini şeffaf kaplıkla kaplamanız öğrencimin kitabı daha çabuk 

bulmasına yarayacaktır. Bu amaçla; 
Matematik defteri ve kitabı kırmızı 
Hayat bilgisi kitap ve defteri sarı , 
Türkçe kitap ve defteri mavi,  

Okuma yazma kitabı ve kılavuz çizgili defterler yeşil renkli şeffaf  kaplık ile kaplanıp 

etiketlenecektir. Böylece öğrencim okumadan da hangi kitabı istediğimi kolayca anlayacaktır. 

Kapladığınız defterlerin ve öğrencimizin tüm eşyalarının üzerine tek tek isminin yazılmasını 

rica ediyorum. 
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 1 adet büyük boy 40 yapraklı dik temel harflerle kılavuz çizgili defter.  

 1 adet büyük boy 40 yapraklı kareli matematik defteri.  
 2 adet büyük boy 60 yapraklı düz çizgili defter. (Türkçe-Hayat Bilgisi Defteri)  

 6 tane kaliteli kurşun kalem 2B-HB (Yuvarlak olmalı.Kesinlikle basmalı, oyuncaklı, sesli ve 

tükenmez kalem almayınız) (2 tanesi kalem kutusunda bulunacak diğerleri yedek olarak öğretmene 

teslim edilmeli.Hepsine isim yazılmalı) 

 3 adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem (1 tanesi kalem kutusunda bulunacak ikisi yedek.) 

 2  adet Yumuşak, Leke Bırakmayan Kaliteli Silgi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi 

Alınmamalı) 

 2 adet  kalemtıraş.(Hazneli olmalı, oyuncaklı ,sesli olmamalı.) 
 12 'li kuru boya (kaliteli bir marka (kalem kutusunda bulunacak)) 

 Kalem kutusu (ses çıkarmayan, dikkat dağıtmayan, iki bölmeli, kumaş.) 

 Küt uçlu Makas (korumalı olacak.) 

 Pritt yapıştırıcı, uhu ve bant (Akıcı, kokan yapıştırıcılar kullanılmayacak.) 

 1 adet tahta cetvel 30 cm (istenildiği zaman getirilecek) 

 Abaküs, (Küçük boy) 

 Oyun hamuru 4'lü(Çocuğumuzun sağlığı için kaliteli olanları tercih edelim) 

 Şeffaf  kaplık (kırmızı-sarı- mavi –yeşil) , 

 Etiket    

 5 Adet çıtçıtlı Zarf dosya (Günlük ödevlerini ve çalışmalarını çantasında taşıması için 

kullanılacaktır.) 

 Peçete ve ıslak mendil (Küçük boy çanta için) 

 Kırılmayan malzemeden suluk 

 3 Adet tahta kalemi siyah–mavi-kırmızı 

 2’li kâğıt havlu,1 adet ıslak mendil  

 10lu elişi kağıdı her renkten  

 10lu A4 boyutunda fon kartonu  

 Plastik ataç, sayma çubuğu. 

 Post it (yapışkanlı not kağıdı) 

 Beslenme örtüsü, beslenme çantası.(Beslenme çantası okul çantasından ayrı olacaktır.) 

 Yedek kıyafet. 

 TDK onaylı Türkçe sözlük (yazıları çocuğun görebileceği boyutta ve tercihen renkli resimli.) 
 12 li kuru boya 

 12 li sulu boya 

 Sulu boya fırçası ( 4-8-12 numara) 

 Yağlı boya fırçası (4-8-12 numara) 

 Akrilik boya 

 Çalışma önlüğü 

 Palet ve su kabı 

 Renkli fon kağıdı 1 paket ( tüm renklerden) 

 25x35 cm 1 adet tuval 

 12 li pastel boya 

 25x35 resim çantası 

 25x35 resim defteri 

 Yapıştırıcı pritt ve peligom 

 Küçük boy müzik defteri, Melodika 

 

 

Gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederim. 



 


