
 
 
 
 

TED BURSA ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. SINIF ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ 

GENEL DERSLER: 
 
DEFTERLER: 
MATEMATİK: Kareli metot    ( 100 sayfa ) 
FEN VE TEKNOLOJİ - SOSYAL BİLGİLER: 1 adet çizgisiz harita metot  ( 100 sayfa ) 
 
KALEMLER: 
Kurşun kalem( 10 adet )  
Kırmızı-mavi-yeşil kalem ( 5’er adet) 
Fosforlu kalem (kalın uçlu- 3 renk) 
10’lu farklı renklerde keçeli kalem 
Mavi, siyah ve kırmızı renkte pilot kalem(1’er adet) 
 
DOSYALAR: 
Çıtçıtlı zarf dosya ( 1 adet)  
12 adet telli dosya( farklı renklerde) 
3 adet dosya düzenleyici (Örnek resmi yanda verilmiştir)� 
 
ARAÇLAR VE GEREÇLER:  
30 cm. cetvel – gönye -  iletki  
Onluk taban blokları 
 
DİĞERLERİ: 
Türkçe sözlük (TDK son baskı ) 
Yazım Kılavuzu (TDK son baskı) 
Atasözü ve deyimler sözlüğü 
Silgi, kalemtıraş, makas (düz ve şekilli), pritt (4 adet), bant(2 ad.),  kalem daksil (1adet), ataş 
 
NOT: Yukarıda verilen ihtiyaç listesindeki materyallerden elinde bulunan öğrencilerin 
yenilerini almalarına gerek yoktur. 
 
DÜŞLE YAP DERSİ: 
  
A 3 boyutunda resim defteri 
 
İNGİLİZCE: 

Defter: Genel Merkezden sağlanacaktır. 

100’lü sunum dosyası  

10 tane renkli fon kartonu 



5 adet post-it 

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.Yapıştırıcı iki adet (solvent içermeyen ) 

3.Makas, silgi 

4. Sulu boya fırçası 

     5. Pastel boya 

6. Suluboya 

7. Yağlıboya fırçası (0, 2, 8, 12 numaralı ucu yassı olanlardan) 

8.  Akrilik boya 12 renk- 1 takım 

      9.Önlük ( boya yapılırken kullanmak için) 

     10.Bir adet fermuarlı kalem kutu (keçeli kalem, makas, silgi ve kurşun kalem koymak için) 

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

edilebilir. Çanta boyutu dolaba sığması açısından önemlidir.) 

              

         

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

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

klasöre yerleştirilerek, Görsel Sanatlar dersine bu klasör çanta ile gidilecektir. Bütün 

malzemelerin tek tek etiketlenmesi öğrencilerin eşyalarını kaybetmemeleri açısından 

önemlidir. 

MÜZİK DERSİ: 

• Müziğin ABC’si 2.Bölüm Kitabı (OKULDAN TEMİN EDİLECEKTİR.) 

• Müzik Kılavuzu (TED YAYINLARI) ( EĞER ÖĞRENCİNİN ELİNDE YOKSA OKULDAN TEMİN 

EDİLECEKTİR.) 

 


