
 

 

İSTANBUL MODERN İLİMLER İLKOKULU 
2022/2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
1. SINIF ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ  

 

İhtiyaç listesindeki tüm malzemelerin etiketlenerek öğrenci isim-soy isim 
yazılması önemle rica olunur. 

1. TÜRKÇE: 60 sayfa çizgili küçük boy defter  

2. İNGİLİZCE: 60 sayfa çizgili küçük boy defter  

3. 1 adet kılavuz çizgili yazı defteri küçük boy 60 sayfa (İlk yazı defterim)  

4. MATEMATİK: 60 sayfalık kareli harita metot defteri  

5. Ödev defteri (Not defterleri olabilir.)  

6. 6 tane kurşun siyah kalem (2B-HB olabilir. Silindir şeklinde olması uygundur.)  

7. Kırmızı ve siyah tahta kalemi (Kendi kullanımları için)  

8. Silgi (iyi silen ve kokusuz), kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan tercih ediniz.)  

9. Suluk (Cam olmamasına özen gösterelim.)  

10. Ucu küt makas (Ucu metal, figürsüz) (Sol el kullananların sol el makasına dikkat 
edilmesi rica olunur. Yaş seviyesine uygun almanızı rica ederiz.)  

11. Pritt yapıştırıcı (2 adet büyük boy), peligom büyük boy (1 adet), renkli hamur 
yapıştırıcı, ataş (1 paket) 

12. Desenli koli bandı ve izola bant  

13. 10 renk tam tabaka fon kartonu (1 adet) 

14. 2 adet Portfolyo sunum dosyası ( 40’lı)  (Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni 
kullanacaktır.)  

15. 1 adet zarf dosya (Ödevlerini koymak içindir. Sınıf ve İngilizce öğretmeni 
kullanacaktır.)  

16. Abaküs, çubuk, fasulye 

17. 4 renk oyun hamuru 

18. Kalem boyaların ve kalemlerin ayrı ayrı konulması için üç gözlü kalem kutusu 



 
19. Renkli A4 fotokopi kağıdı, A4 fotokopi kağıdı  

20. Onluk Taban Blokları 

21. 12’li kuru boya kalemi 

22. Eva (simli-simsiz-desenli tercihe göre) A4 boyutunda (1 paket) 

23. Yağlı pastel 24'lü (Faber Castel) 

24. 2B,5B resim kalemi 

25. Akrilik boya set ( Pebeo veya Maries marka) 

26. Pebeo marka fırça seti( 6 lı Düz Kesik) yumuşak uçlu 

27. 2 adet 50*70 tuval 

28. 10 renk tam tabaka fon kartonu 

29. 10’lu karton kabak 

30. Sulu boya 

1.SINIF KAYNAK KİTAPLARI 
 

Sesler İş Başında BİLFEN Yayınları (Hakan Kırtasiye) 
 

* Lütfen CE damgalı ürünleri tercih etmenizi, 

*Getirdiğiniz poşetlere ve eşyalara asetat kalemi ve etiket ile öğrencimizin isim-soy 
ismini mutlaka yazmanızı,   

*Kitapları şeffaf kaplıklarla kaplayıp etiket yapıştırmanızı, 

 *Kırtasiye malzemelerinin dikkat dağıtıcı (ışıklı-sesli- metal vb.) olmamasına  özen 
göstermenizi, 

* Formalarınıza ve malzemelere öğrencimizin ismini yazmanızı, 

* Okulda dolaplarında bulundurmak için küçük torba içinde yedek okul kıyafeti, iç 
çamaşırı, çorap hazırlamanızı rica ederiz.  

* Öğrencilerimizin yıl içerisinde bireysel kullanabilecekleri kâğıt mendil/tek kullanımlık 
bez, ıslak mendil getirmeleri rica olunur.   

*Geçen yıldan kalan malzemelerinizi kullanabilirsiniz. 

*Görsel Sanatlar dersimizde dönem içerisinde atık malzemelere ihtiyacımız 
olacağından dolayı velilerimizden talep edilebilecektir. 


