2017 - 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

3.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
Kalem kutusunun içinde bulunması gerekenler:

TÜRKÇE
MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ
FEN BİLİMLERİ









12 adet kurşun kalem
3 renk yazı kalemi (kırmızı, yeşil, mavi)
12 renk kuru boya kalemi (Eskiler elden geçirilip,eksikler tamamlanıp
kullanılabilir. Fransızca dersinde de kullanılacaktır.)
Sadece kurşun kalemlerini,silgisini ve kalemtıraşını koyabileceği tek
gözlü,fermuarlı basit bir kalem kutusu.
3 adet silgi (iyi silen, beyaz ve kokusuz)
Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
Ucu kesici olmayan küçük makas (yuvarlak uçlu makas)

Ayrıca






Pritt yapıştırıcı (5 adet- branşlarda kullanacak)
Boya kalemlerinin konulması için aynı nitelikte bir kalem kutusu daha
gereklidir.(Geçen yıl kullanılanlar olabilir.)
Faber castell marka keçeli kalem – minimum 12 renk.(Fransızca
dersinde de kullanılacaktır.)
4 renk fosforlu kalem
Dört renk tahta kalemi ve tahta silgisi,

Sınıfta bulundurulmak üzere; (sınıf içi etkinlik ve performans görevleri için)
 A 4 büyüklüğünde beyaz tahta( Geçen yılkiler kullanılabilir.)
 Bir paket patafix
 En az 20 yapraklı sunum dosyası. (Geçen yıl kullanılanlar olabilir.)
 4 Adet Magazinlik (Elde Olanlar kullanılabilir)
 Bir paket renkli çizgisiz a4 kağıdı
 Türkçe defteri; 60 yapraklı çizgili tek ortalı büyük boy spiralsiz defter.
 Sosyal Bilgiler ;60 yapraklı çizgili tek ortalı büyük boy spiralsiz defter.
 Tüerkçe ; 60 yapraklı kareli tek ortalı büyük boy spiralsiz defter.
 Matematik ; 80 yapraklı kareli tek ortalı büyük boy spiralsiz defter.
 Kazanım Defteri;40 yapraklı kareli tek ortalı büyük boy spiralsiz
defter.
 Seviyeye uygun Türkçe sözlük (Olan öğrencilerin tekrar almasına
gerek yoktur.)
 Seviyeye uygun Yazım Kılavuzu (Olan öğrencilerin tekrar almasına
gerek yoktur.)
 5 adet plastik zarf dosya (ajanda ve ödevlerini koymak için)
 2’er paket büyük boy ıslak mendil, havlu kağıt.
 20 cm.lik cetvel,
 5 adet fon kartonu

NOT:





Kırtasiye araç-gereç fazlalıkları dolaplarında kalacak,ihtiyaçları
olduğunda kullanacaklardır.
Çocuğumuzun bütün araç gereçlerine mutlaka adını yazalım. Böylece
eşyaların karışmasını önleyebiliriz.
Kitaplar ve defterlerin kaplanıp etiketlenmesini, hazır geçmeli
kaplardan kaplanmamasını da önemle rica ederiz.
Kitapların şeffaf kapla kaplanması öğrencilerimizin kitapları kolaylıkla
bulmaları açısından önemlidir.

FRANSIZCA






2 adet 100 sayfalık çizgili büyük boy defter
40 sayfalık sunum dosyası (geçen yılki dosya kullanılabilir)
Mavi-kırmızı- yeşil-tükenmez kalem(Silinebilir)
Renkli kuru ve keçeli kalem

İNGİLİZCE




60 sayfalık çizgili harita metod defter
1 adet zarf şeklinde çıt çıtlı plastik dosya

GÖRSEL
SANATLAR





35x50cm resim kağıdı (50’lik yada 100’lük)-1 paket
Canson resim kartonu (siyah-3adet)
Faber castell marka pastel boya(çanta şeklinde) – minimum 36 yada
48’li
Faber Castell sulu boya- fırça (ince -orta-kalın)(Geçen yıl kullanılanlar
olabilir.)
Faber castell marka Jumbo kuru boya – minimum 12 renk
Faber castell marka keçeli kalem – minimum 12 renk
silgi-kalemtraş(ince -kalın uç)- -pritt (2 adet) (kilitli poşetin içinde üzeri
etiketli)






Boyaların ve diğer malzemelerin verilen marka ve sayıda alınmaları,
tüm malzemelerin üstünde öğrencinin isminin yazılı olduğu bir etiket
bulunması rica olunur.

MÜZİK



1 ADET 20’li Sunum Dosyası

