
  
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA İLKOKULU 

2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ 
2. SINIFLAR 

SINIF ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR MÜZİK BEDEN EĞİTİMİ 
GENEL 

İHTİYAÇLAR 

Kurşun,  kırmızı, mavi, yeşil yazı kalemleri  
(Önerilen marka:ADEL) 

(HB kalem tercih edilmeli, metal uçlu-basmalı kalem 
alınmamasına dikkat edilmelidir) 

 
 
Üç ortalı çizgili 
harita metot defteri 
(1 adet) 

 
 
 
Tek ortalı çizgili 
harita metot defteri 
(1 adet)  

(İnglizce- Fen 
defteri) 
 
 
Sunum dosyası 

(100’lü sunum 
dosyası - 1 adet) 
 
 
Makas 
 
 
Renkli çizgisiz A4 
kağıdı (10’luk) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Resim defteri (35x50 ebatlarında, 120 gr.) 

2B desen kalemi ve silgi 

(Önerilen marka:Faber Castel) 

Pastel boya (24 ya da 32 renkli  

(Önerilen markalar: Faber Castell) 

Gazlı Boya  

(Fırça uçlu 18 renkli) 

(Önerilen marka:BIC) 

Permanent Marker  

(Tek tek ya da set şeklinde alınabilir) 

(Önerilen marka: BİC-12’li) 

 

Suluboya  

(Önerilen marka:BIC-ADEL) 

 

Stick Yapıştırıcı  

(36 gr. Glue Stick-1 adet) 

BİC marka  

 

Fon kartonu   

(Adeland 160 gr.)  

No:2022-2031-2033-2039 (birer adet) 

No:2034-2036 (ikişer adet) 

Çocuk Makası (yuvarlak uçlu) 
(Önerilen Marka: Adel) 
 
Notlar:      
                                         

1.Önerilen markalar dışında da ürün satın alınabilir.                                                  
 
2.Görsel sanatlar dersinde kullanılacak tüm 
ürünler; üzerine öğrenci ismi yazılmış olarak ayrı 
bir poşet içerisinde, görsel sanatlar öğretmenine 
teslim edilmelidir. 
 
3. Keçeli kalemlerin dağılmasını önlemek için bir 
adet kalem kutu gerekmektedir.                                                 
 
4. Bir önceki yıldan kalan, kullanılabilecek 
durumdaki malzemelerin tekrar alınması 
gerekmemektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
Müzik defteri 

(Tercihen porte 
çizgileri geniş 
aralıklı) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Not:  
Bir önceki eğitim-
öğretim yılında 
edinilen müzik 
defteri - mümkün 
olduğu sürece -  
üst sınıflarda da 
kullanılmaya 
devam edilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eşofman takımı*  
Tişört  ve şort 

(okul logolu) 
 
 
 
Spor ayakkabısı 
 
Spor çorabı 
 
Yedek iç çamaşır 
 
Küçük havlu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okul forması * 
 

 
 
 

Su matarası 
 
 

 
Yedek çamaşır – 
giysi 

 
 
 
Islak mendil 
 
 

 

Cetvel (30 cm’lik) 

Silgi (kokusuz beyaz)  

Kalemtraş 

Fon Kartonu (canlı renklerden oluşan) (1 takım) 

Stick yapıştırıcı (Küçük) (4 adet)  

Kuru boya (12’li) 

(Önerilen Marka: BIC) 

İki ortalı kareli harita metot defteri  

Matematik defteri (1 adet)  

İki ortalı çizgili harita metot defteri 

Türkçe defteri (1 adet) 

Tek ortalı çizgili harita metod defteri 

Hayat Bilgisi defteri (1 adet) 

Tek ortalı çizgisiz harita metod defteri 

Etkinlik defteri (1 adet) 

Küçük boy çizgili defter  

Ödev defteri (1 adet) 

Geometrik Şekilli Cetvel 

Sunum dosyası (100’lük) 

Çıt Çıt Dosya (3 adet) 

Magazinlik (3 Adet) 

 
NOTLAR: 
 
1-Bir önceki yıldan kalan, kullanılabilecek 
durumdaki malzemelerin tekrar alınması 
gerekmemektedir. 
 
2-Defter ve kitapların şeffaf kaplama kağıdı 
ile kaplanması; diğer tüm malzemelerin de 
öğrenci adı, soyadı ve sınıfı belirtilerek 
etiketlenmesi önemle rica olunur. 
 
 

Bir önceki eğitim-öğretim yılında alınan 
okul forması, spor kıyafetleri vb.  - 

kullanılabilecek durumdaki- 
malzemelerin, tekrar alınması 

gerekmemektedir. 

*Not:  ALAF’tan temin edilebilir. 
Adres: 

Taşkent Cad. (1.Cadde) No: 77/B Bahçelievler 
Telefon: 0 312 212 42 65 

 



 


