
 

 

 
 

TED BURSA ÖZEL İLKOKULU 
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

1. SINIFLAR KIRTASİYE LİSTESİ 
 

GENEL DERSLER: 

a. Bir düzine kurşun kalem, 

b. 5’er adet kırmızı, mavi ve yeşil kurşun kalem, 

c. 5 adet silgi, 

ç. Kalem açacağı ( Kendinden kutulu) 

d. Küt makas 

e. 2 adet fermuarlı kalem kutusu ( Bir tanesinde kurşunkalemler, diğerinde boya kalemleri) 

f. 50’lik 1 adet sunum dosyası 

g. 2 adet çıtçıtlı zarf dosya (Günlük ev çalışmalarının taşınması için) 

ğ. 10 adet telli dosya  

h. En az 24 renkli kuru boya  

i. En az 24 renkli keçeli kalem 

j. 1 adet abaküs 

k. 3 adet büyük boy pritt 

l.  3 adet plastik dosya düzenleyici  (Örnek resmi yanda verilmiştir)� 

m. Geometrik cisim seti 

 

Not: Tüm araç-gereçlere etiket yapıştırılması ve isim yazılması diğer öğrencilerin eşyaları ile karışmaması 

açısından çok önemlidir. Kitap ve defterlerin şeffaf kapla kaplanması gerekmektedir. Bu malzemelerden 

elinde var olanların tekrar almasına gerek yoktur.  

   

İNGİLİZCE DERSİ: 

• Defter: Genel Merkezden sağlanacaktır. 

• 50’li sunum dosyası 

 

MÜZİK DERSİ: 

• Müziğin Alfabesi Kitabı 1.Bölüm Kitabı (OKULDAN TEMİN EDİLECEKTİR.) 

• Müzik Klavuzu (TED YAYINLARI) (OKULDAN TEMİN EDİLECEKTİR.) 

 

 



 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ: 

Kartonlar: Lino foto karton (A-4 renkli, desenli fon kartonları, paket içinde 10 tane vardır) 

*Resim defterleri okuldan temin edilecektir. 

        Araç Gereçler: 

           1. Kurşun kalem 

           2. İki adet yapıştırıcı (Solvent içermeyen) 

           3.Makas, silgi 

           4.Sulu Boya - sulu boya fırçası 

           5. Pastel boya 

           6. 12’ li Sihirli Keçeli Kalem (İçinde bir adet beyaz kalemi vardır) 

           7. Önlük ( Boya yapılırken kullanmak için) 

     8.Bir adet fermuarlı kalem kutu (Keçeli kalemleri, makas, silgi ve kurşun kalem koymak için) 

     9. PonART /Kosida Magic Clay zıplayan oyun hamuru (5 renkten oluşur, havayla temas edince kurur) 

    10. Yapışkanlı Eva -10'lu paket (A4 boyutunda, sünger, simsiz ve desensiz sadece renk -renk) 

    11.  Çanta klasör ( Kulplu, resimli, karton, 24x32 cm boyutunda ve istenilen desende tercih edilebilir. 

Çanta boyutu dolaba sığması açısından önemlidir.) 

 

 

 Not: Aynı malzemelerden varsa alınmasına gerek yoktur. Resim malzemelerinin hepsi çanta klsöre 

yerleştirilerek, Görsel Sanatlar Dersine bu klasör çanta ile gidilecektir. Bütün malzemelerin tek tek 

etiketlenmesi, öğrencilerin eşyalarını kaybetmemeleri açısından önemlidir. 

 

 


