
Sayın Velim; 

     Öncelikle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. 

Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Onları en iyi şekilde yetiştirmek, 

geleceğe hazırlamak bizim en önemli görevimizdir. İyi bir başlangıç yapmak, 

temelleri sağlam atılmış bir eğitim-öğretim süreci geçirmelerini sağlamak için 

hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. Eğitim öğretim sürecine ilk adımlarını 

atan çocuklarımızın bazı ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanması, hem 

onların daha iyi  yetişmelerine  araç olacak hem de diğer çocuklar karşısında   

olumsuz duygular yaşamalarına engel olacaktır. İşbirliği içerisinde çalışılırsa 

ulaşılamayacak başarı yoktur. İyi bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle…  
ÖNEMLİ NOT:İHTİYAÇLARIMIZI ALIRKEN ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI ve MİLLİ 
EKONOMİMİZE KATKI İÇİN TSE’Lİ YERLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDELİM. 

 

1-H SINIFI SENE BAŞI İHTİYAÇ  LİSTESİ 

A-ÖĞRETMENE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER  

 1 Top A4 kağıdı (Yazıcımıza zarar vermemesi için kaliteli kağıt tercih ediniz.) 
 Küçük boy sıvı sabun,  
 2 rulo kağıt havlu 
 1 paket  ıslak mendil 
 ÇEŞİTLİ RENKLERDE 3 ADET AKILLI TAHTA KALEMİ ( EDDİNG MARKA TERCİH EDİNİZ) 

(Not:Bu malzemeleri hemen göndermeyiniz. Tükendikçe öğrencilerle duyuru yapılacaktır.) 

B-BESLENME ÇANTASINDA  OLMASI GEREKENLER 

 1 paket  peçete  
 1 paket ıslak mendil  
 Kumaş peçete (Sınıfı kirletmeden yemeğini üzerinde yemesi için küçük boy sofra) 
 Suluk (Cam olmasın)  

C-KALEMLİKTE  OLMASI GEREKENLER 

 2 Adet kaliteli yuvarlak kurşun kalem ( Kalitesiz Çin malı kalemler açarken bile uçları kırıldığı 
için, çok kısa sürede bittiği gibi çocuk zamanının çoğunu kalemi açmak için harcadığından derse 
adapte olmakta zorlanıyor. Bu yüzden kaliteli olanları tercih edelim.Kalemler köşeli değil mutlaka 

yuvarlak olmalı. Kesinlikle çocuklarınıza basmalı kalem almayınız. ) 

 1 Adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem 
 12’li kuru boya ve pastel boya  
 Yumuşak, leke bırakmayan kaliteli silgi (Kanserojen olduğu için  kokulu silgi 

almayınız.) 
 Çelik kalemtıraş.(Çöpünü içine toplayanlar tercih edilmeli) 
 Prit yapıştırıcı (Solvent içermeyen kaliteli TSE’li yerli ürünler tercih edilmeli) 
 Makas (Sivri uçlular tehlikeli olabiliyor. Küt uçlu makaslar tercih edilmeli.) 
 Kalemlik düşünce ses yapmayan yumuşak malzemeden seçilmeli. 

Ç-ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER 

 Dik temel harfler için küçük  boy  güzel  yazı defteri (1 adet) 

 Abaküs, 

 Küçük  boy kareli matematik defteri (Evde saklayınız. İstendiğinde gönderiniz.) 

 Resim defteri (küçük boy) 
 Çizgili defter 60 yapraklı(Evde saklayınız. İstendiğinde gönderiniz.) 
 Çeşitli renklerde oyun hamuru(TSE’li yerli ürün tercih edelim.Büyük boy olmasın.) 
 Ödev ve etkinlikler için 50’lik sunum dosyası 

 05057072795 numaralı cep telefonuma, öğrenci ismi ile birlikte anne-

baba ismi ve cep telefon numaralarını mesajla bildiriniz.  
SİZLERE YAPACAĞIM DUYURULARI, ÖNERİLERİ TAKİP ETMEK İÇİN SINIFIMIZIN WEB SAYFASINI  

ZİYARET EDİNİZ. http://www.afacanlar.biz 


