
  
ÖZEL KALFAYAN ERMENİ İLKOKULU 2021—2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 

1. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 
 

Türkçe 
• Büyük boy çizgili 2 ortalı defter (kenarı kırmızı çizgili) 
• Büyük boy dik temel harfler yazı defteri (güzel yazı defteri) 
• 1 adet çıtçıt dosya 

 
Matematik 

• 5 adet çıtçıt dosya 
• Abaküs 
• 4 ortalı kenarı kırmızı çizgili, kareli büyük defter (telsiz defter) 
• Cetvel 20cmlik 
• 50’lik sunum dosyası (2 adet) 
• Sayma çubuğu ve fasulye 

 
Hayat Bilgisi 

• 4 ortalı çizgili büyük boy defter (telsiz defter) 
 

Ermenice 
• 50’lik sunum dosyası (2 adet) 
• 4 ortalı çizgili büyük boy defter (kenarı kırmızı çizgili) (telsiz defter) 
• 5 adet çıtçıt dosya 
• 5 ortalı çizgili kenarı kırmızı çizgili küçük boy defter 

 
İngilizce 

• 1 adet çıtçıtlı dosya 
• 1 ortalı çizgili küçük boy defter 

 
Görsel Sanatlar 

• 25x35 spiralli resim defteri 
• Kuru boya, keçeli kalem, pastel boya 
• Renkli el işi kağıdı, makas 
• Pritt, ıslak mendil 

 
Müzik 

• 20’lik sunum dosyası (siyah) 
 
Kodlama 

• 1 ortalı küçük boy kareli defter 



 
Drama 
(Ders için gerekli materyallerin listesi daha sonra yayınlanacaktır.) 
 
& Ders içi kullanılacak olan diğer yardımcı araç gereçler şunlardır: 

ü 2 adet kırmızı kalem 
ü 2 adet kurşun yeşil veya mavi kalem 
ü 2 adet kurşun kalem (2B) 
ü Kalemtıraş (hazneli) 
ü Silgi (yumuşak veya sınav silgisi) 
ü Küt uçlu makas ve Pritt 
ü 2 paket patafix (sakız yapıştırıcı) 
ü Tüm malzemeler etiketlenecek 
ü 1 paket A4 fotokopi kâğıdı 
ü Selobant 
ü 2 paket ıslak mendil, 2 adet kâğıt havlu 
ü 1er takım okulda kalacak şekilde yedek kıyafet ve çamaşır 
ü 1 kutu ataç 
ü 1 kutu toplu iğne 
ü 1 kutu pano iğnesi (harita çivisi) 
ü 3 adet yazı tahtası kalemi (kırmızı-siyah-mavi) 
ü Yüz maskesi 
ü 10 adet renkli karton 

 
Ders kitapları ve defterlerinde karışıklık olmaması için Matematik defter ve kitabı Kırmızı, 
Hayat Bilgisi defter ve kitabı Sarı, Ermenice defter ve kitabı Mavi, Türkçe defter ve kitabı Yeşil, 
İngilizce defter ve kitabı Mor renkli şeffaf kaplık ile kaplayınız. 
 
Defter ve kitapların üzerine etiket yapıştırarak isim-soy isim yazınız. Öğrencinin eşyalarını da 
etiketleyiniz. 
 
Ortak malzemelerden birer adet almanız yeterlidir. 


