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2. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 

 
DERS KİTAPLARI 

 Hayat Bilgisi ders kitabı  MEB yayınları  

 Türkçe ders kitabı   MEB yayınları 

 Matematik ders kitabı  MEB yayınları 
Not: Ders kitapları öğrencilerimize okuldan verilecektir. Kaynak kitaplar okuldan ücret karşılığında 
verilecektir. 

DERS ARAÇ - GEREÇLERİ: 

 40 yapraklı çizgili küçük boy defter (2 adet ) 

 40 yapraklı kareli küçük boy defter 

 Telli çizgili not defteri ( yeni öğrenilen kelimelerin anlamı için) 

 Ödev defteri 

 20 cm. cetvel 

 1 adet  (çıt çıt) dosya 

 10 adet A4 renkli fon kartonu 

 10 adet değişik renklerde elişi kağıdı 

 Siyah kurşun kalem (6 adet) 

 Kırmızı kurşun kalem (6 adet) 

 Türkçe sözlük  

 Silgi, kalemtraş, prit, bant 

 Makas 

 Yedek kalemlik (dolap için) 

 Fosforlu fon kartonu her renk birer tane(özellikle fosforlu olmasını rica ederim) 

 A4 kağıdı 20 li  
 

KİŞİSEL EŞYALAR: 

 Hurç içinde bir takım yedek kıyafet 

 Islak mendil, peçete, kağıt havlu, kolonya, maske ve dezenfektan 
 

NOT:  

 Geçen seneden kalan malzemelerimiz kullanılabilir. 

 Defter ve kitaplarımızın şeffaf kaplarla kaplı ve etiketli olmasını, diğer araç gereçlerin de mutlaka 
etiketlenmesini , hurçlara isim yazılmasını önemle rica ederiz. 

 Okul formaları ve eşofmanlarına öğrencimizin isimlerinin işlenmesi ya da yazılmasını önemle rica ederiz. 
 

İNGİLİZCE DERSİ 

 1 adet beyaz kısa kollu tişört (atlet de olabilir) 

 Kumaş kalemi 

 2 adet Çıt çıtlı dosya ( Etkinliklerimizi koymak için, ödev için) 

 Twinkle (Ardıç Kitabevi) 

MÜZİK DERSİ 

 Müzik Defteri 

 Ukulele veya Melodika (sosyal etkinlikte ukulele seçecek öğrencilerimiz içindir) 

 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

1-Eşofman takımı (Velilerimiz eşofman takımını ve tshirtlerini Genç Emre Giyim’den kendileri temin  edecektir. 

Başka bir eşofman takımı Okul idaresince kabul edilmeyecektir.) 

*Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde  ve Sosyal etkinlik derslerinde okul eşofmanlarını giyeceklerdir.  

2-Tshirt (Kısa veya uzun, kollu ,siyah  renkli)  

*Öğrencilerimiz eşofman üstünün içine  tshirtlerini giyeceklerdir.Yaz döneminde  sadece kısa kollu siyah renkli 

tshirtleri giyilecektir. 

3-Spor ayakkabısı. Temiz ve hijyen olmalıdır.(İlkokul öğrencileri bağcıklı ayakkabı kullanamıyorsa cırt cırtlı spor 

ayakkabısı tercih etmeleri uygun olur.) 

*Spor ayakkabılarının içine mutlaka çorap giyilmelidir. 

4-Yedek kıyafet (İç çamaşırı, çorap ,havlu,vb.) 

*Sporcu havlusu (Öğrencinin çantasında taşıyabileceği, terini silebileceği küçük boyutlu herhangi bir renkte el 

havlusu olabilir.) 

5-Öğrencilerimizin Beden Eğitimi ve spor dersleri malzemelerini bir geceden önce  hazırlamasını sağlayınız. 



6-Öğrencileri Beden eğitimi ve spor derslerinde saat,yüzük ,kolye ,bilezik ,bileklik ,sallanan küpe vb.takı 

takmamaları önemle rica olunur. 

7-Öğrenciler eşofman takımlarına  isim ve  soyadlarını belirtir şekilde yazılmalıdır. 

*Ders sonrası kıyafetlerinde karışıklık olmamasını sağlayacaktır. 

Not: Sağlık problemi olan öğrencilerimizin velileri Beden Eğitimi dersi öğretmenleri ile görüşmeleri gerekir. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

AÇIKLAMA  ADET BİRİM 

STABILO 12 RENK TAM BOY KURU BOYA 1 ADET 

ALPINO 24+2  RENK PASTEL BOYA PLASTİK ÇANTALI 1 ADET 

ALPINO 12 RENK STİCK JEL MUM BOYA ( sulandırılabilir ) 1 ADET 

BİC 12 RENK JUMBO KEÇELİ KALEM (maxı) 1 ADET 

LETS 40 GR STİCK YAPIŞTIRICI 1 ADET 

ALEX SCHOELLER 35X50 RESİM DEFTERİ 165 GR. ( ÖZEL FİYAT ) 2 ADET 

TİCON  PROJE ÇANTASI  37X52 PROJE ÇANTASI 1 ADET 

PANDA ELİŞİ KAĞIDI 10 RENK 1 ADET 

PANFİX BANT 12/10M 2 ADET 

OFİS MAKASI BÜYÜK BOY 1 ADET 

30 CM ÇELİK CETVEL 1 ADET 

CEM KİDS BLİSTERLİ 4LÜ FIRÇA SETİ 1 ADET 

MARİES 12 RENK AKRİLİK BOYA 1 ADET 

Seramik dersi için malzemeler ortak alınacak olup sınıf öğretmeni ile duyurusu yapılacaktır. 

 
Not : İhtiyaç listesi dışında yapılacak tüm alışverişlerinizde okulumuza özel % 10 kasa indirimi uygulanacaktır. 
(Lütfen Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu’ndan geldiğinizi belirtiniz.) 
ADRES: Nişantaş Mah .Vatan Cad. Tan Sitesi 24/A Selçuklu / Konya 
TARİFİ : İhsaniye Kavşağı ( Pembe Bina Altında) 
TOY STORE  KIRTASİYE ( AKTİF ÇOCUK ) TEL : 0332 408 41 41 - GSM : 0532 687 19 51 

 

 

 

 


