
 
 

 
 

İSTANBUL MODERN İLİMLER ANAOKULU 
2022/2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

5 YAŞ ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ  

1. Evolution 24+1 tüplü kuru boya (BIC)   
2. Evolution başlangıç kalemi 2’li (BIC)   
3. Elleri kirletmeyen üçgen gövdeli pastel 12’li (BIC)   
4. 2 Adet tahta kalemi (Siyah ve Kırmızı)  
5. Fırça uçlu keçeli 18’li kavanoz (BIC)  
6. Beyaz mini tahta (BIC)   
7. Glue stick yapıştırıcı 36 gr. (Büyük boy), (BIC, 4 adet)   
8. A4 kâğıdı 1 top (fotokopiye uygun)  
9. Oyun hamuru 6’lı (Play-Doh)  
10. Asetat kalemi siyah mavi ya da kırmızı (S-M boyutunda)   
11. Büyük delikli boncuk, ponpon, kurdele, kullanılmış cd, düğme, küçük parça 

kumaşlar, renkli tüy, ahşap mandal, renkli abeslang ve tahta abeslang 
12. Renkli A4 fotokopi kâğıdı (1 paket)  
13. Oynar göz, burun, kulak, dudak (2 paket)   
14. Makas (Sol el kullananların sol el makasına dikkat edilmesi rica olunur. Yaş 

seviyesine uygun almanızı rica ederiz.)   
15. Tüplü akrilik boya (1 adet) (renk belirtilecek) 
16. Resim önlüğü   
17. Renkli hamur yapıştırıcı (patafix) (3 paket)   
18. Silgi, kalemtıraş  
19. Sulu boya fırça seti  
20. Desenli koli bandı, düz koli bandı ve elektrik bandı (Birer adet)  
21. 1 adet çıtçıtlı plastik dosya   
22. 35*50 resim defteri, 35*50 tuval, palet   
23. Büyüteç   
24. Köpük tabak, bardak, plastik çatal-kaşık, pipet 
25. Hasır ip, yün ip, misina ( Bir adet) 
26. Kraft kağıdı (1 Adet)  
27. Şönil (simli veya simsiz)  
28. Kil  
29. Sihirli Çubuklar ve Puzzle (bireysel kullanımları için)  
30. Şeffaf kapaklı kutu (3 lt)  
31. Mukavva (1 adet) 
32. Klasör Çanta 
33. İsim yazmak için etiket 
34. Fon Kartonu (1 paket) 
35. Simli ve simsiz eva (Birer paket) 



 
36. Yapışkanlı ya da yapışkansız keçe (1 paket) 
37. Seramik Hamuru 
38. Poşet Dosya (1 paket) 
39. Permanent metalik maker set (BIC) 
40. Grapon Kağıdı (1 Paket) 
41. Alpino Kalem Yapıştırıcı (1 adet) 
42. 2 adet 25*35 tuval   
43. 2 adet 35*50 renkli mukavva 
44. 5 adet desenli fon kartonu 
45. Parmak boya 
 
 
                                                KAYNAK KİTAPLAR 

                             •Bilginler Gemisi (5 Yaş Seti) 

    Hakan Kırtasiye’den sizin için tanımlanan indirimli haliyle kitaplarınızı alabilirsiniz. İMİ Koleji 
öğrencisi olduğunuzu ve sınıf kademenizi belirtmeniz yeterlidir. 

 

 

ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARI   

1. Islak havlu mendil (2 adet)   
2. Havlu kâğıt (1 paket)   
3. Kolonya ve dezenfektan (kendi kullanımları için)  
4. Suluk (çelik olanı tercih ediniz.)   
5. Yedek kıyafet (atlet, külot, çorap, tişört, eşofman vb) Günlük çantada getirilip 
götürülecektir. 
6. Sınıf içi ayakkabı veya terlik  
7. Çöp poşeti (4 adet küçük boy)   
8. Kızlar için tarak, sprey, toka 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

❖ İhtiyaç listesinde yer alan malzemeler tüm derslerde kullanılacaktır.  
          ❖ CE damgalı ürünleri tercih etmenizi,   

❖ Getirdiğiniz poşetlere ve eşyalara asetat kalemi ve etiket ile öğrencimizin isim, soy 
ismini mutlaka yazmanızı,   
❖ Formalarınıza öğrencimizin ismini yazmanızı rica ederiz. 
❖ Görsel Sanatlar dersimiz için dönem içerisinde atık malzemelere ihtiyacımız olacaktır. 
                  
                    Güzel ve başarılı bir öğretim yılı geçirmek dileğiyle. 


