
Uyarı: Sayın Velim; aldığınız malzemelerin çocuklarımızın sağlığı için kanserojen maddeler içeren Çin malı 

olmamasına; sade ve kullanışlı olmalarına dikkat ediniz! (Süslü, ses çıkaran, dikkat dağıtan araçların sınıfta 

kullanılmasına izin verilmeyecektir.) 

 

ÖZEL GEBZE HİSAR  İLKOKULU 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

3. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 

A-ALINACAK MALZEMELER 

 

 2 adet kırmızı kalem. 2 adet kurşun kalem. 

 Yumuşak, Leke Bırakmayan Kaliteli Silgi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı) 

 Kalemtıraş (çöpü içinde biriktirenlerden olsun) 

 2’li kâğıt havlu 

 Islak mendil (1 paket) 

 Peçete (1 paket) 

  Cetvel Seti 

 İlköğretim 1. kademe için İmla Kılavuzu 

 İlköğretim 1. kademe için Türkçe Sözlük 

 60 yapraklı çizgili küçük boy Türkçe Defteri 

 60 yapraklı kareli küçük boy Matematik Defteri 

 40 yapraklı çizgili küçük boy Hayat Bilgisi Defteri 

 40 yapraklı çizgili küçük boy Fen Bilimleri Defteri 

 60 yapraklı çizgili küçük boy İngilizce Defteri 

 40 yapraklı kılavuz çizgili büyük boy güzel yazı defteri 

 Bir adet kalem kutusu iki gözlü (Ses çıkarmayan, dikkat dağıtmayan olmalı.) 

 Çıtçıtlı dosya:(Ödevlerini koymak üzere kullanacak.) (1 adet) 

 Geometrik cisimler seti 

 Müzik dersi için melodika ve müzik defteri. 

 Soraban Mental Aritmetik Abaküsü 

B-GÖRSEL SANATLAR DERSİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER 

 

 12 'li kuru boya 

 12 'li sulu boya  

 Sulu boya fırçası (4-8-12 numara) 

 Yağlı boya fırçası ( 4-8-12 numara) 

 Akrilik boya 

 Çalışma Önlüğü 

 Palet ve Su Kabı 

 Renkli fon kağıdı 1 paket( Tüm Renklerden) 

 25x35 cm 1 adet tuval 

 12 'li pastel boya  

 25x35cm Resim Çantası(üstten fermuarlı) 

       25x35cm 1 Adet Resim Defteri 

C-BESLENME ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELERİ 

 Masaya sermek için bezden dikilmiş beslenme havlusu 

 Beslenme kapları. 

 Peçete ve ıslak mendil(küçük boy) 

Beslenme malzemeleri kesinlikle okul çantasında taşınmayacaktır. 

 

 Yapıştırıcı piritt ve peligom 

 Makas. 
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Sayın Velim:      2018-2019 Eğitim-Öğretim yılımız  hayırlı olsun. 2. Sınıfta bana destek veren siz değerli velilerime 

çok teşekkür ederim. Yukarıda belirtilen malzemelerin okulun ilk haftasına kadar temin edelim. Geçtiğimiz seneden 

kalan malzemeleri, kullanılabilir durumda iseler bu sene de kullanabiliriz. Evdeki malzemeler sağlam ve eksiksiz ise 

çocuğunuz ısrar etse bile bunlar için yeniden harcama yapmayınız. Ancak kırık ve eksik malzeme lütfen getirmeyiniz.  

Ders programına uygun olarak malzemeleri ve kitapları çantaya koyunuz. Ders programımız ilk hafta belli 

olacaktır. 

  NOT: Tüm defter ve kitaplar kaplanıp, etiketlenecek; ad, soyadı, sınıfın mutlaka yazılması 

gerekmektedir. 

 


