
 

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı  

1.Sınıf Kitap- Defter, Araç -Gereç Listesi 
Türkçe: 40 yaprak çizgili küçük boy defter. (2.dönem kullanılacak) 
Matematik: 40 yaprak kareli küçük boy defter. (2.dönem kullanılacak) 
İlk Okuma Yazma: Dik temel harf yazı defteri 
İngilizce:  

 Super Minds1+ Act.Book (Cambridge) 
 Disney Kids Readers-1 (Pearson) 
 2 ortalı küçük boy çizgili defter. 

Müzik: 40 yapraklı küçük boy müzik defteri / Melodika hortumu 
Satranç:  

 Satranç 1 Türkiye Satranç Federasyonu Başlangıç Düzeyi Satranç Eğitimi  (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları –
Dr.Olgun KULAÇ) 

 Eğitimhane.com adresinden Başlangıç Düzeyi Satranç Okulu indirilecek. 
 40 yapraklı küçük boy kareli defter. (2.dönem kullanılacaktır.) 

Ek Kaynaklar:  
 1.Sınıf Fasikülü Elma Set (Mutlu Yayıncılık) 
 Yeni Nesil Sorularla Avcı Set (Mutlu Yayıncılık) 
 1.Sınıf Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri Seti A B C (Pat Yayınları) 

Beden Eğitimi:  
 Cırt cırtlı spor ayakkabısı 
 Küçük boy fermuarlı spor çanta  
 Okul eşofman takımı (okul kıyafetleri ile birlikte temin edilecektir.) 

Görsel Sanatlar:   
 24’lü yağlı pastel boya (Kilitli Kutu )  
 12’li Jumbo Kuru Boya 
 12’li Keçeli Kalem 
 25*35cm resim kâğıdı (100’lü) 
 25*35cm karton resim dosyası 
 25*35 cm 10’lu fon kartonu 

 2 Gözlü Kalem Kutusu (Kuru boya ve keçeli 
boyalar için) 

 1 paket A4 boyutunda küçülen kâğıt  (Pon Art) 
 1 kutu sanat kili (40 Gr. Goodwin) 
 2 adet Resim kalemi  (2B)  
 1 adet Boyanabilir Karton Maske 

Araç Gereçler:  
 Makas (Küt Uçlu) 
 2 Kutu Sayma Pulu 
 2 adet çıt çıtlı plastik zarf dosya 
 1 adet şeffaf selobant 
 1 paket yapışkanlı eva 
 1 Paket simli eva 
 4’lü oyun hamuru 
 2 paket patafix hamur yapıştırıcı 
 2 adet orta boy mum yapıştırıcı 
 1 paket a4 boyutunda elişi kâğıdı 
 2 paket ıslak mendil 
 2’li Kâğıt havlu 
 1 paket ataç 
 2’şer adet kırmızı, yeşil, mavi kalem 
 2 adet kurşun kalem 
 Silgi, Kalemtıraş 
 1 paket A4 fotokopi kâğıdı 
 Farklı renklerde 10 adet karton 
 Abaküs 
 2 kutu çocuk maskesi (50’li) 
 1 adet el dezenfektanı 

 

Not: 

 Dijital Kaynak olarak Okulistik kullanılacak olup 

kaynaklarınızı “Kaşıbeyaz Kırtasiye” den tedarik ettiğiniz 

takdirde ödeme oradan alınacaktır. Bireysel alımlar 

gerçekleştirilmesi durumunda okul sekreterliğine ödeme 

gerçekleştirilecektir. 

 Defterler karton kapaklı olmalı (telli defter alınmamalıdır.) 

 Bütün defterler ve kitaplar renksiz şeffaf kapla kaplanıp 

etiketlenmelidir. 

 Kalem kutuları metal olmamalıdır. 

 Tüm materyallere etiket yapıştırarak, isim yazılmalıdır. 

 Çek çekli (Tekerlekli) okul çantalarının kullanma zorlukları 

dolayısıyla önerilmemektedir. 

 Alınan araç gereçler sade ve işlevsel olmalıdır. 

 Geçen seneden kalan malzemeleriniz olduğu sürece 

almanıza gerek yoktur.  

 Meb tarafından dağıtılacak olan ücretsiz ders kitapları ilk 

hafta sınıflarda öğrencilere teslim edilecek olup şeffaf 

kaplıklarla kapladıktan sonra tekrar okula getirebilirsiniz. 

 

 



Drama:   
 6’lı oyun hamuru  
 50 adet renkli A4 kağıdı 
 6 adet balon 
 2 adet  boyanabilir karton maske 
 4 adet fon kartonu 

 


