
 

 

MERSİN ÖZEL EVRENSEL KÜLTÜR KOLEJLERİ  

2. SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ 
 

 

 

Sayın velimiz; 

 

2019-2020 eğitim öğretim yılı ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerden öncelikle elinizde var olan 

malzemeleri kullanmanızı, olmayan malzemeleri temin etmenizi öneririz. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim 

yılının sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl olmasını temenni ederiz. 

 

 Büyük boy kareli 60  yapraklı Matematik defteri 

 Büyük boy çizgili 40  yapraklı defter (1 adet Türkçe  dersi için) 

 Büyük boy kareli 40 yapraklı Hayat Bilgisi defteri 

 Siyah, kırmızı, kurşun kalem. 

 Kokusuz silgi, kalemtraş, prit, bant, makas. 

 12’li kuru boya kalemi (Sınıf içi etkinlikler için) 

 Cetvel, , makas. 

 Ödev defteri (küçük) 

 Onluk taban blokları,(Önceki yıldan kalanlar kullanılabilir.) 

 Türkçe sözlük, imla kılavuzu, atasözü ve deyimler sözlüğü. 

 Renkli A4 kağıt (30 adet), beyaz A4 kağıt(1 PAKET)  

 Çıt çıtlı zarf dosya. 

 1 Adet  Sunum dosyası(40’lı) 

 

 

İNGİLİZCE DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ 

 Büyük boy çizgili 40 yaprak defter  

 2 adet 20’li sunum dosyası 

 

 

MÜZİK DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ 

 Müzik defteri  

 12 tuşlu melodika 

 

 

RUSÇA DERSİ İHTİYAÇ LİSTESİ 

 40 yaprak büyük boy çizgili defter 

 1 adet 20’li sunum dosyası 

 
 

BEDEN EĞİTİMİ 

 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Beden Eğitimi dersi boyunca tüm öğrencilerimiz OKUL SPOR 

KIYAFETLERİ ile derste bulunmalıdır. (Okul spor kıyafetleri okulumuzdan temin edilmektedir.) 

 Yedek kıyafet için de OKUL SPOR KIYAFETİ tercih etmenizi rica ederiz. 

 Derse gelirken tüm öğrencilerimiz metal ve kırılgan olmayan sulukları ile gelmeleri rica olunur. 

 

 



DANS 

 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğrencilerin Dans dersinde 

 Kız Öğrencilerin; taytla 

 Erkek Öğrencilerin; spor kıyafetle derste bulunmaları gerekmektedir. (Okul spor kıyafetleri okulumuzdan 

temin edilmektedir.) 

 Bale dersi için PİSİPİSİ ile derse gelinmesi rica olunur. 

 

GÖRSEL SANATLAR İHTİYAÇ LİSTESİ 

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Görsel Sanatlar dersi 1. Dönem ihtiyaç listesi hazırlanmıştır. İlk veli 

toplantısında sizlere iletilecektir.  

 

 

 

NOT: Tüm branşlar için geçerlidir.  Alınan defter ve kitapların şeffaf kap ile kaplanarak üzerine (mutlaka) 

etiket yapıştırılması, öğrencinin adı-soyadı, sınıfı, okul numarasının ve ders adlarının yazılması rica olunur. 

Forma, hırka ve eşofmanlara mutlaka öğrenci isimlerinin işlenmesi ve öğrencilerin yanında yedek kıyafet 

(tişört, pantolon, iç çamaşırı, çorap) gönderilmesi önemle rica olunur. 

 
  

 

 

 

  2.SINIFLAR ZÜMRESİ                     Okul Müdürü 
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