
  
 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED ESKİŞEHİR KOLEJİ 
3.SINIF DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ 

 

Değerli Velimiz,  

Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların tutumlu, sorumluluk sahibi, kişilikli, özgüveni yüksek 

bir o kadar da başkalarının haklarına saygılı bireyler olmaları için eğitim öğretim yılı süresince 

kullanacağımız araç gereçleri tamamlarken yenilerini almadan önce var olanların veya kullanılabilir 

düzeyde olanların değerlendirmesi menfaatimiz gereğidir. Pek çok araç gereçlerinin geçen yıldan var 

olduğunu biliyoruz. Verilen listede eksik olan araç gereçleri tamamlarken bunları dikkate almanız 

ricamızdır. 

3.SINIFLAR 

 Birer adet Kırmızı-Lacivert-Yeşil kurşun kalem 
 3 Adet Kurşun kalem  
 1 Adet Yumuşak silgi 
 1 adet Cetvel 
 Küt burunlu makas 
 1 Adet Kalem kutusu (Fermuarlı ve kumaş)  
 Kuru Boya (On ikili) 
  İlkokul Türkçe Sözlüğü ( TDK) 
 Yazım Kılavuzu 
 Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (TDK) 
 2 Adet Pritt 
 2 Adet Zarf dosya 
 100’lü renkli A4 
 Bant  
 
 

 
 Tüm defter ve kitapların üzerine etiket yapıştırıp doldurmanız ve yapışkanlı şeffaf kaplıkla kaplamanız 

uygun olur. 

 Öğrencimiz için alınan tüm araç ve gereçlerin üzerine etiket yapıştırılmasına özen 
gösterilmeli. 

 Geçen yıldan kalan veya evinizde bulunan malzemeleri düzgün ve temiz olması koşuluyla 
kullanabilirsiniz. 

 Kaynak kitaplar ve TED defterlerimiz okulumuzdan temin edilecektir. 
 İhtiyaç listesi isteğe bağlı olarak okulumuzdan da temin edilebilir. 

 

Yabancı Diller Kırtasiye İhtiyaç Listesi 

3.Sınıflar 

 Sunum Dosyası (60’lık) 

 24lü Kuru Boya Kalemi 

 2 Paket Tack-It 

 

 
 



  
  

( 140 ml  

GÖRSEL SANATLAR 

● Pastel boya36'lı/ 48’lik 

● 35*50 Suluboya Kağıdı/ Defteri ( 90 veya 120 grlık) 

● 12 li Sulu boya  

● Makas  

● Prit 2 adet 

● 2B ve 6B  Resim kalemi ( 1 er adet ) 

● Sulu Boya Fırçası ( 2 adet bir küçük bir büyük) 

● 1 adet silgi 

● 10 lu /24 lu İnce Fırça Uçlu –Kalın Uçlu Keçeli Kalem (FERMUARLI KALEM KUTUSU İÇİNDE 

GÖNDERİLECEK)  

● Akrilik boya (kırmızı, sarı, mavi, siyah, beyaz, isteğe bağlı fosforlu renkler) 140 ml 

● 2(yuvarlak uçlu) -8(yuvarlak uçlu) -12(kesik uçlu) numara Akrilik Boya Fırçası 

● 2 adet Tuval (35X50 boyutlarında) 

● 24 veya 36 lı kuru boya  

● Resim önlüğü (Her öğrencinin sınıflarındaki kendi dolaplarında tutulup derse gelmeden önce 

giyilerek atölyeye çıkarılacak.) 

● Malzemeler tek tek etiketlenip Görsel Sanatlar Malzemeleri diğer malzemelerden ayrı bir şekilde 

torbalanıp gönderilecek. 

● 35-50 Resim Çantası ( Resim çantası olan öğrenciler kendi çantalarını kullanabilirler. ) 

 

Geçen yıldan kalan veya evinizde bulunan malzemeleri düzgün ve temiz olması koşuluyla 

kullanabilirsiniz. 

 

 

 

İyi bir eğitim öğretim yılı olması dileğiyle… 


