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ÖZEL BATI KAVRAM ORTAOKULU 

6.SINIF KIRTASİYE VE İHTİYAÇ LİSTESİ
 

TÜRKÇE  

100 yaprak büyük boy çizgili telli defter 

MATEMATİK 

100 yaprak büyük boy kareli telli defter 

Cetvel takımı( cetvel, iletki, gönye, pergel) 

FEN BİLİMLERİ 

1 adet 100 yaprak büyük boy kareli defter 

1 adet küçük prit 

1 adet makas 

1 adet bant 

30 lu sunum dosyası 

SOSYAL BİLGİLER 

Orta Atlas (herhangi bir yayın olabilir) 

Tarih Atlası(herhangi bir yayın olabilir) 

1 adet 80 yaprak büyük boy kareli defter 

İNGİLİZCE 

1 adet 100 yaprak büyük boy çizgili defter 

1 adet 40 yaprak küçük boy çizgili defter 

2 adet çok gözlü çıtçıtlı dosya  

İngilizce – İngilizce sözlük (resimli) 

(Herhangi bir yabancı kaynaklı yayın 

olabilir) 

 DİN KÜLTÜRÜ 

1 adet dinlendiren defter (akıllı defter) - 

Yazar: İzzet Eker - Eker Yayınları 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

1 adet 60 yaprak büyük boy kareli defter 

MÜZİK 

Büyük boy müzik defteri 40 yaprak  

(1 adet) 

32 tuşlu melodika(herhangi renk ve marka 

olabilir) 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

 35*50 resim kağıdı (100 adet)  

 24 lü pastel boya 

 12 li su bazlı aquerell kuruboya 

 12. li keçeli kalem 

 12 li akrilikboya 

 12 li goaj boya 

 2 adet 35*50 tuval 

 2b, 6b, 2h resim kalemi 

 Cetvel 50cm 

 Yumuşak silgi-kalem açacağı 

 Creall do dry seramik hamuru  

 Sentetik  kesik uçlu fırça 2,4,8 
numaralı  

 10’li beyaz plastik tabak 

 Su kabı 

 Linol 

 Linol oyma seti 

 El işi kağıdı 12 li 

 Islak mendil 

 İş önlüğü ( eski t-şört) 

 Karbon kağıdı (35x50 cm) 

 Büyük boy prit 1 adet 

 Mukavva 35 x50 cm 2 adet 

 35x50 resim çantası 

 Bant 

 Renkli fon karton (her renkten 
2'şer adet 

 1 top A4 kağıdı (yıl içinde tüm 
derslerde kullanılmak üzere) 

 
NOT: Yardımcı kaynak kitap, İngilizce 

kitap ve İspanyolca kitap satışları 

başladığında sms yoluyla velilerimiz 

bilgilendirilecektir. 

 
NOT: Elinizde mevcut olan kırtasiye 

malzemelerini tekrar satın almanıza gerek 

yoktur. 

 

 

 
 


