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41. Kraf kağıt iki rulo + 1 palet küçük boy

42. Mini boy renkli tahta mandal 

43. 1 Kutu harita çivisi 

44. 4 Beyaz karton büyük boy parlak 

1.

2.

3. Milli Eğitim Bakanlığının kitapları öğrencilerimize ücretsiz verilecektir.

NOT: 

1. Orta boy not defteri

2. Plastik çıtçıtlı zarf

3. Kızlarımız İçin   : Cillab ( uzun elbise ) ve pratik eşarp

4. Küçük seccade ( Küçük kumaş hurç ile birlikte ) 

5. Tesbih ( Kutusu ile birlikte ) 

6. Erkeklerimiz için :  Küçük seccade  ( Küçük kumaş hurç ile birlikte ) 

7. Takke

8. Tesbih  ( Kutusu ile birlikte ) 

NOT : Yukarıda belirtilen malzemelerden elinizde olanların temin edilmesine gerek yoktur. 

Mevcut olan malzemeler kullanılmaya devam edilebilir.Ayrıca Lisanslı ürünler tercih 

etmeyelim. Çocuk sadeliğinde resimleri olan yerli malzemeler tercih edelim.
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Nüfus cüzdanı fotokopisi

12 adet vesikalık fotoğraf

Çocuk diş fırçası ve çocuk diş macunu

Suluk ( cam olmasın)

Fermuarlı olmayan altı plastik sınıf içi ayakkabısı

Yedek kıyafet ( çamaşır, çorap, eşofman) 

Parlak simli elişi kâğıdı

Eva yapışkanız (simli –renkli- desenli ve dokulu)

3 adet büyük boy resimli hikâye kitabı-değerler eğitimi içeren (klasikler olmasın)

Orta boy plastik kapaklı kutu (çamaşır koymak için) 5-10 kg arası 

40'lı sunum dosyası

Lastikli kutu klasör dosya

12 renk silinebilir büyük boy çevirmeli mum boya (jel olmasın)

8 li Jumbo kalın uçlu keçeli kalem

Hayvan figürü olmayan kut uçlu makas

Dantelli ortaboy plastik kutu 

6'lı parmak boyası

8 li Oyun hamuru

Faaliyet önlüğü

Eşit büyüklükte bölmeli 2 fermuarlı kalemlik

İlkyazı kalemi-kırmızı kurşun kalem- kokusuz silgi- sade kalemtraş

3 adet büyük boy yeşil kıds stick yapıştırıcı

4 kutu plastik kapaklı ıslak mendil

4 li kâğıt havlu

Karışık renkli fotokopi kâğıdı

12 renk fon kartonu büyük boy - küçük boy- desenli-dokulu

12 renk Simli fon kartonu büyük boy ve küçük boy

4 adet farklı renk dokulu fon kartonu

Yardımcı Kaynak olarak EASY LEARN (B) Doku AES Yayınları

Çıt Çıtlı Zarf 

Yardımcı kaynak kitaplar öğretmenlerimiz tarafından ilkgün verilecek olup ücretlerini 

velilerimizden toplayarak yayınevlerine teslim edeceklerdir.

2 adet beyaz karton

Bristol 35*50 ebatında 2 adet 

5 adet kalın silikon çubuğu 

Abeslang ( tahta spatula)

2 top Kırnap ipi

3 paket köpük tabak ve bardak

Plastik çatal

Oynar göz

Çıtçıtlı zarf

grafon kâğıdı desenli ve simli metalik

Lino metalize alyaf kağıdı simli

Şeffaf koli bant


