
2022-2023 ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ 

 

ÖNEMLİ 
 Çocuğumuzun sağlığı için kaliteli, içerisinde toksin madde olmayan 

ürünler almaya dikkat edelim. 

 Bütün malzemelerimizin üzerine tek tek etiket yapıştıralım ve isim 
yazalım. 

 Çocuklarımıza kalem tutuşunda bozukluk olmaması için basmalı kalem 
almayalım. 

 

SINIF ÖĞRETMENİ 

 1 adet 60 yaprak büyük boy kareli Matematik defteri (kırmızı çizgi 
ile satır başı belirtilmiş olanlardan) 

 1 adet 60 yaprak büyük boy çizgili Türkçe defteri 

 1 adet 60 yaprak büyük boy kareli Fen Bilgisi defteri 

 Ödev ve notları tutmak için küçük not defteri 

 10 adet kurşun kalem, 10 adet kırmızı kurşun kalem (Kalemlerin 2 
tanesi okula gönderilsin diğerleri evde kalabilir.) Lütfen çıt çıt kalem 
göndermeyelim. 

 Kalemtıraş (çöp deposu olanlardan), silgi ( kokusuz ve iz 
bırakmayan) , ataç 

 Kalem kutusu (Bez olanlardan tercih edelim.) 

 Cetvel takımı (30 cm’lik uzun cetvel, gönye, iletki, çemberler 
çizebilen cetvel) 

 Makas 

 2 adet büyük boy pritt yapıştırıcı (Biri evde kalabilir) 

 Bant 

 3 adet A4 boyutunda çıtçıtlı zarf dosya  

 1 adet sunum dosyası 

 10 adet şeffaf dosya 

 3 renk tahta kalemi 

 12’li kuru boya  

 3 renkli fosforlu kalem (Önemli yerlerin altını çizmek için) 

 TDK Türkçe Sözlük ( Resimli Olmamalı) 

 Geometrik cisimler seti (Geçen seneden kalanlar kullanılabilir.) 

 2 adet kağıt havlu 

 2 adet alkolsüz kapaklı ıslak mendil, 

 Bir adet küçük boy hurç ( Yedek kıyafet koymak için) 

MÜZİK 

 Müzik defteri 

 Melodika (Öğretmen isteyene kadar evde kalacak. Olanlar öncekini 
kullanacak). 

 
GÖRSEL SANATLAR 

 Resim dosyası (Çanta şeklinde olanlardan) 

 25*35 cm Resim defteri 

 Makas , prit, 30cm cetvel, silgi 

 Kuru, keçeli, sulu, pastel boya 

 2 B ve 4B Resim Kalemi 

 3 adet karbon kağıdı 
 
İNGİLİZCE 

 1 adet büyük boy kareli defter 60 yaprak (Geçen seneki defter 
kullanılabilir). 

 2 adet çıtçıtlı dosya 

 1 adet sunum dosyası 

 İngilizce-Türkçe resimli sözlük 
 
ÇİNCE 

 1 adet büyük boy 60 yaprak kareli defter 

 1 adet çıtçıtlı sunum dosyası 
 
BEDEN EĞİTİMİ 

 1 adet badminton raketi ve 1 kutu badminton topu tüysüz, sentetik 
 


