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İlkokul 3.Sınıf Kırtasiye Malzemeleri Listesi
Matematik Defteri 60 yaprak kareli 1 adet Büyük boy (kenarı telli olmayan, içinde kırmızı başlama çizgisi bulunan)

Hayat Bilgisi + Fen Bilimleri Defteri 60 yaprak çizgili 1 adet Büyük boy (kenarı telli olmayan, içinde kırmızı başlama çizgisi bulunan)

Türkçe Defteri 60 yaprak  çizgili 1 adet Büyük boy (kenarı telli olmayan, içinde kırmızı başlama çizgisi bulunan)

Silgi kokusuz 4 adet 

Kuru Boya 12li

Kalemler  kırmızı,  kurşun   5 şer adet

Hazneli Kalemtıraş 1 adet

Kağıt makası yuvarlak uçlu 1 adet

Cetvel (tahta)30cm. 1 adet

Renkli Karton A 4 büyüklüğünde( Her renkten) 10’lu 1 adet

TDK sözlük, İmla Kılavuzu,

Atasözleri ve Deyimler

Uhu tag 1 paket

Çıtçıtlı dosya 2

Pritt  20g ( orta boy) 5

Islak Mendil + maske + kolonya büyük  boy 2 paket

*Listede yer alan malzemelerden elinizde bulunup kullanılabilir durumda olanları değerlendirebilirsiniz. 

*Tüm ürünlerin sade, kullanışlı ve kaliteli olmasına dikkat edilip, defter ve kitapların etiketlenmesi önemle rica olunur.

*Defterler telsiz (spiralsiz) olmalıdır.
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İlkokul 3.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Malzeme Listesi
·       Resim kağıdı (25x35) 50 adet, Resim kağıdı (35 x50) 10 adet

·       Pastel boya 24’lü

·       Fırça uçlu keçeli boya 10’lu 

·       Kuru-sulu boya 12 renk

·       Ponart  young art düz uçlu sentetik fırça 4-8-12

·       Akrilik boya (artdeco marka140 ml) beyaz, kırmızı, siyah, gümüş , palet

·       1 adet pritt büyük boy

·       1 adet Bic school glue sıvı yapışrırıcı (solventsiz)

·       1 adet patafix (beyaz renk)

·       2 adet resim kalemi (2-B, 5-B) (Faber-Castell),  

·       2 adet silgi

·       1 adet makas

·       1 adet seramik hamuru beyaz renk 500 gr ( ponart)

·       1 paket renkli Eva (yapışkanlı) , 1 paket el işi kağıdı

·       1 adet straforlu maket kartonu siyah renk 50x70,5mm

·       2 adet tuval ponart (35x50), 1adet önlük ya da eski gömlek vb.

·       1 adet ıslak mendil büyük boy


