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DERS ARAÇ GEREÇLERİ 

 40 yaprak büyük  boy çizgili telli defter ( fen bilimleri dersi için) 

 60 yaprak büyük boy kareli telli defter (matematik dersi için) 

 40 yaprak büyük boy çizgili telli defter (Türkçe dersi için) 

 40 yaprak küçük boy çizgili telli defter (Hayat Bilgisi) 

 Türkçe resimli sözlük ve imla kılavuzu  

 Deyimler ve atasözleri sözlüğü 

 30 cm lik cetvel ve geometri  takımı 

 A4 boyutunda fon kartonları,1 adet ucu küt makas,2 adet prit yapıştırıcı,1 adet  bant  

 Küçük boy ödev defteri 

 12’li kırmızı kalem ve kurşun kalem 

 Haznesi geniş, dikkat çekmeyen , sade  kalemtraş. 

 Mavi, yeşil, turuncu 2 ‘şer  adet yazı kalemi  

 Yumuşak uçlu silgi 

 3 adet çıtçıtlı zarf dosya 

 Mavi ve kırmızı renk tahta kalemi 

 NOT: Yardımcı kaynak kitaplar okuldan ücret karşılığında öğrencilerimize verilecektir. 
 
DİĞER İHTİYAÇLAR 

 1 paket ıslak mendil 

 Maske ,kolonya ,mini el dezenfektanı 

 1 paket peçete, 1 adet kağıt havlu 

 Dolap içi düzenleme sepeti 

 Yedek kıyafet (1 takım iç çamaşırı, çorap, 1’er adet alt ve üst kıyafet) 

NOT: 

 Yedek kıyafetler üzerinde öğrencinin adı soyadı ve sınıfının yazılı olduğu bir hurç içinde teslim edilmeli. 

 Kitap ve defterler şeffaf kaplıkla kaplanmalı ve etiketlenmelidir. 

 Kırtasiye malzemelerine öğrencinin ismi etiketlenmelidir. 

 Şiddet içeren ve dikkat dağıtıcı özellikte görsellerin bulunduğu araç gereçler  alınmamalıdır. Alınacak tüm 

malzemeler sade, amaca uygun özellikte olmalıdır. 

 Yukarıda belirtilen malzemelerden  geçen yıldan  kalan ve sağlam olan araç- gereçler bu yıl da 

kullanılabilir.  

 Okul üniformalarının askılıkta karışmaması için kıyafetlere öğrencinin adı işlenmeli veya öğrencinin 

anlayabileceği şekilde işaretleme yapılmalıdır. 

 
 
 
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) 

 40 Yapraklı Defter 

 
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 

ALEX SCHOELLER 35X50 RESİM DEFTERİ 165 GR. ( ÖZEL FİYAT ) 1 ADET 

TİCON  PROJE ÇANTASI  37X52 PROJE ÇANTASI 1 ADET 

MAPED 30 CM AÇILI CETVEL SETİ (45-60-21CM)( 180-12 CM ) 1 ADET 

UHU 90 GR SIVI YAPIŞTIRICI 1 ADET 

PANFİX 12/10 PARA BANDI 1 ADET 

OFİS MAKASI BÜYÜK BOY 1 ADET 

CEM KİDS BLİSTERLİ 4LÜ FIRÇA SETİ 1 ADET 

MARİES 12 RENK AKRİLİK BOYA 1 ADET 

ADEL 160 GR FON KARTONU SİYAH RENK 2 ADET 

PANDA ELİŞİ KAĞIDI 10 RENK 1 ADET 

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 

 


