
2. Sınıf Okul İhtiyaçlarım

Dersler Malzemeler
Evimde 

Var
Almam 

Gerekiyor Notlar
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Çiz ili de ter A5 boyutunda, 60 yaprak ve say a kenarları kırmızı çiz ili
Kareli de ter A5 boyutunda, 50 yarak ve say a kenarları kırmızı çiz ili
Çıt çıtlı zar  dosya A4 boyutunda
Cetvel 30 cm, sert plastik, şe a
Lastikli evrak dosyası 2 adet, 27*36 boyutunda
Kurşun kalem 2 adet
Kırmızı kalem 2 adet
Sil i 2 adet
Kapalı kalemtıraş 1 adet
Selobant 1 adet
Koli bandı 1 adet
Makas Küt uçlu çocuk makası
Oyun hamuru 2’li
Stick yapıştırıcı Büyük boy, beyaz

Tahta kalemi 3 arklı renk- Silinebilir olması için üzerinde board marker 
yazılı olması önemlidir. 

Sekreter dosyası Kapaksız

Mini beyaz yazı tahtası + kalemi Klavuz çiz ili ve kareli

Çiz isiz kağıt Bir top, karışık renkli, A4 boyutunda
Çiz isiz kağıt Bir top, beyaz, A4 boyutunda
Çiz ili kağıt Bir top, beyaz, A4 boyutunda
Yapışkanlı not kağıdı Farklı renklerde, çiz isiz, 76*76 mm’ lik
Yapışkanlı not kağıdı Çiz ili, 101*152 mm’lik 
Fon kartonu Fos orlu renkler, 50*70, 10’lu paket
Fon kartonu 48*68 ebatlarında 10 renk, 10'lu paket
Su matarası İç-dış çelik malzeme
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Çiz ili de ter 1 adet A4 boy, şe a  dosyalı 60 yaprak
Databank 40’lık, yandan eçirmeli, A4 boyutunda
Kapalı cep dosya Keskin Color 36*52 cm, kağıt karton şeklinde
Kutu Klasör – data box 1 adet
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Çok amaçlı müzik de teri: Yayıncı irma Portemem Müzik Eğitim Malzemeleri

Melodika 
Öğrenciler geçen seneki melodikalarıyla devam edebilirler. Melodikası 
olmayanların temin etmesi gerekir ve 32 tuşlu olmalıdır. Değişik renklerde 
alınabilir.
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Resim çantası  38*50 cm boyutunda
Fon kartonu A4 24*34 cm, 150 Gr, 11 renk
Spiralli blok resim de teri  A3 30*42cm, 200 Gr, 20 yapraklı
Sulu boya 12’li
Gazlı kalem 24’lü
Yağlı pastel 24’lü
Permanent marker 12’li
Solventsiz uhu 1 adet
Resim kalemi 2B
Her renkten zıplayan oyun hamuru (40 r) Mavi, sarı, kırmızı, turuncu, mor, siyah, beyaz, yeşil renklerde
Tuval 25*35 cm
Renkli yapışkanlı Eva 20*30 cm, 2mm-10'lu (İsteyen simli de alabilir.)
Akrilik boya 12 ml, 12 renk
Keçeli kalem 10’lu, ince uçlu, siyah
Boya paleti 1 adet
Ham bez çanta 1 adet
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T: Önceki yıllara ait araç- ereçler kullanılacak durumda ise yenisinin alınmasına erek yoktur. 
De terlerin kaplanması, her malzemenin etiketlenmesi, okul kıya etlerine isimlerin yazılması önemlidir.
Öğrenci malzemelerinin dikkat dağıtmayacak nitelikte, işlevsel ve kaliteli olması önemlidir.
Kırtasiye malzemelerinin yedeklerinin evde bulundurulması önemlidir.
Görsel sanatlar alanında yer alan malzemeler öğrencimize ilkokul sürecinde örsel sanatlar bölümü ders içi uy ulamaları için erekli 
olan malzemelerdir. Listede yer alan malzemelerden ( eçen seneden yarım kalmış boya/malzeme) varsa yenisini almanıza erek yoktur. 
Tekniklerin doğru ve etkin bir şekilde uy ulanabilmesi için kaliteli malzeme kullanımı önerilir.
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KİTABIN ADI YAZAR YAYINEVİ Ders

Dedemin Bisikleti (Çi tlikte Bir Gün) Beyza Derin öl Final Kültür Sanat Yayınları Hayat Bil isi
Pezzettino Leo Lionni Elma Yayınevi Türkçe
Küçük Kara Balık Samed Behren i Can Yayınevi Türkçe
R'nin Şarkıları Nazlı Deniz Güler Kırmızı Kedi Yayınevi Türkçe
Büyük Orman Avcıları Dennis Nolan ABM Yayınevi Türkçe
Ox ord Discover 2nd Edition 1 Student Book Ox ord İn ilizce
Ox ord Discover 2nd Edition 1 Workbook (with Online Practice) Ox ord İn ilizce
The Thinkin  Train-The Bully Helblin İn ilizce
Winnie Flies A ain Korky Paul Ox ord İn ilizce
Woodpeckers Cooperative Julie Anderson Guilia Orsetti Dixi Books İn ilizce


