
   TED Malatya Koleji Özel Anaokulu 

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Öncesi 5 Yaş İhtiyaç Listesi 

Sayın Velimiz,  

Eğitim öğretim yılı süresince kullanacağımız araç gereç ve kıyafet listelerinin yenilerini satın almadan önce 
elinizde var olanları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca tüm defter, kitap, araç ve gereçlerinizi çocuğunuzun adını 
yazarak etiketlendirmenizi rica ederiz.  

Güzel bir eğitim-öğretim yılı olması dileğiyle… 

Kitap Listesi 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK SETİ 
SAFARİ 2 ACTIVTY BOOK 
SAFARİ 2 PUPILS BOOK WITH DVD-ROM 
EĞLENCELİ BİLİM MATERYALLERİ 
AHŞAP ATÖLYESİ MATERYALLERİ 
YARDIMCI KAYNAK SETİ 

Okulumuzdan kitap satışı yapılmayacak olup kitaplar www.kolejstore.com web sitesinden temin edilebilir. 

Sayfaya girdikten sonra ilgili sınıfı seçip tüm ürünleri bir defa da sepete ekleyebilirsiniz. 

Eğlenceli bilim ve ahşap atölyesinde kullanılacak materyalleri ilgili ders öncesi öğretmen tarafından öğrenciye okulda teslim edilecektir. 

Kırtasiye Listesi 

12’li kuru boya/kalemtraş 1 paket A4 boyutunda normal eva 

12’li pastel boya 1 paket A4 kagıt 

12’li keçeli kalem 1 paket renkli A4 

Sulu boya/ kalın uçlu sulu boya fırçası 1 adet patafiks  

6’lı parmak boyası 5 adet stick yapıştırıcı 

6 renk oyun hamuru 10 adet silikon(ince) 

Ucu küt çocuk makası 1 adet boya önlüğü 

20 renk fon kartonu (fosforlu) 1 adet 50x70 Tuval 

1 adet çanta tipi klasör 1 adet tutkal 

1paket renkli keçe 1 paket küçük ve büyük ponpon 

1 paket A4 boyutunda simli eva 2 adet hikaye kitabı (yasaklı yayın olmayan ) 

1 paket krapon kağıdı 1 adet tahta kalem ve 1 adet asetat kalem 

1 paket büyük ve 1 paket küçük göz 1 paket pul ve 1 paket sim 

Akrilik boya ( 500 ml) 2 gözlü kalemlik 

1 paket Şönil 1 paket kurdele 

1 paket abeslang çubugu  Strafor top 3 farklı boy 

1 paket pamuk 1 adet su matarası 



1 top yün ip 1 çift okul içi panduf/spor ayakkabı 

 

* Kırtasiye malzemeleri dışardan temin edilir. 

* Kırtasiye ürünlerinde çok renkli dikkat dağıtıcı ürünler alınmamasını rica ederiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


