ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
1) Παρακαλούμε πολύ όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το όνομά
τους.
2) Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα και η
ετικέτα με το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο εξώφυλλο.
3) Τα παιδιά θα φέρουν όλο το υλικό στο σχολείο και θα κρατηθεί ό, τι
είναι απαραίτητο στην τάξη.
4) Παρακαλούμε πολύ το υλικό των παιδιών (κασετίνες, ξύστρες, κλπ) να
είναι όσο γίνεται πιο απλό στην εμφάνισή του. Η πολύπλοκη κασετίνα, η
ξύστρα με παραστάσεις και λοιπά απασχολούν τα παιδιά και αποσπούν
την προσοχή τους από το μάθημα.
5) Τα βιβλία των ξένων γλωσσών να μην είναι ντυμένα, ή γραμμένα, γιατί
μπορεί να σας έχουν δοθεί λάθος και να χρειαστεί να επιστραφούν και
να αλλαχτούν.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Α΄ τάξης
και το Ανθολόγιο (εκτός από τα βιβλία Μουσικής, Εικαστικών και
Φυσικής Αγωγής).
Η Γλώσσα έχει 2 τεύχη Βιβλίων και 2 τεύχη Τετρ. Εργασιών και τα
Μαθηματικά έχουν 2 τεύχη Βιβλίων και 4 τεύχη Τετρ. Εργασιών.
 2 τετράδια Γλώσσας (μπλε) με γραμμές, 50 φύλλων.
 1 τετράδιο Ορθογραφίας (κόκκινο) με γραμμές, 50 φύλλων.
 1 τετράδιο Μαθηματικών με μεγάλα τετράγωνα, 50 φύλλων.
 1 τετράδιο Παραγωγής γραπτού λόγου - Έκφρασης με γραμμές, 30
φύλλων (κανονικό, όχι με περιθώριο).
 5 ντοσιέ πλαστικά με έλασμα και διαφανές εξώφυλλο (μπλε για τη
Γλώσσα, κίτρινο για τα Μαθηματικά, πράσινο για τις Ανακοινώσεις,
άσπρο για τα Αγγλικά και κόκκινο για τη Μουσική).
 1 φάκελο με λαστιχάκι για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.
 3 μπλοκ κανσόν.
 3 μπλοκ φύλλα πολυγράφου για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.
 3 χαρτόνια κανσόν (50x70) (2 μπλε και 1 κίτρινο).
 2 κόλλες χαρτί γκοφρέ πράσινο.
 1 μπλοκ ακουαρέλας.
 1 ψαλίδι.
 1 χάρακα (να χωράει στην κασετίνα).
 1 κουτί ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ και μαρκαδόρους και 1 κουτί
νερομπογιές με πινέλο.
 Οι μαρκαδόροι να είναι μέσα σε κασετίνα ή βαρελάκι.
(να υπάρχει το όνομα του παιδιού πάνω στο κάθε κουτί).
 4 κόλλες (2 ρευστές και 2 στικ), 3 γόμες, 2 μεταλλικές ξύστρες, 6
ξυσμένα μολύβια.
 2 πακέτα φύλλα Α4.
 1 αριθμητήριο με 100 χάντρες σε 10 γραμμές. (Δίχρωμο, δηλαδή οι
πρώτες 5 χάντρες κάθε σειράς να έχουν ένα συγκεκριμένο χρώμα και οι
υπόλοιπες 5 ένα άλλο).
 1 κουτάκι με ξυλάκια αρίθμησης (πλαστικά).
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση υλικού, το οποίο θα
παραμείνει στο σχολείο.
(Μέσα σε αυτό το κουτί να έχουν όλες τις κόλλες, τα 4 μολύβια, τις 2
γόμες, τη 1 ξύστρα, το ψαλίδι και το κουτάκι με τα ξυλάκια αρίθμησης.)
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 Η κασετίνα να έχει οπωσδήποτε: τουλάχιστον 2 ξυσμένα μολύβια, τη
1 ξύστρα, τη 1 γόμα και τον 1 χάρακα.
 Από τα βιβλία Γλώσσας και Μαθηματικών (Βιβλία και Τετράδια
Εργασιών) να φέρετε στο σχολείο μόνο τα Α’ τεύχη (τα υπόλοιπα να
μείνουν στο σπίτι και θα τα φέρουν τα παιδιά όταν ζητηθούν)
 Επίσης το Λεξικό, το Ανθολόγιο, το τετράδιο Έκφρασης να μείνουν
στο σπίτι και θα τα φέρετε και αυτά όταν ζητηθούν.
 Παρακαλούμε πολύ όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το
όνομά τους.
 Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα
και η ετικέτα με το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο
εξώφυλλο.
ΑΓΓΛΙΚΑ
 «THE CAT IS BACK» PRE-JUNIOR STUDENT’S BOOK (εκδ. Burlington)
 Έναν φάκελο με έλασμα
 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τα βιβλία της Πληροφορικής, όπως και πέρυσι, θα τα προμηθευτούμε από
την TECHNOKids. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 30€. Παρακαλούμε
να αποστείλετε τα χρήματα για την παραγγελία των βιβλίων στη
γραμματεία του σχολείου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Β΄ τάξης
(εκτός από τα βιβλία Εικαστικών και Φυσικής Αγωγής).
 Το Ανθολόγιο και το Λεξικό είναι ίδια με τα περσινά.
 Η Γλώσσα έχει 3 τεύχη Βιβλίων και 2 τεύχη Τετρ. Εργασιών και τα
Μαθηματικά έχουν 2 τεύχη Βιβλίων και 4 τεύχη Τετρ. Εργασιών.
 Από τα βιβλία Γλώσσας και Μαθηματικών (Βιβλίο Μαθητή και
Τετράδιο Εργασιών) να φέρετε στο Σχολείο μόνο τα Α’ τεύχη.
 Ένα τετράδιο Γλώσσας με γραμμές, 50 φύλλων.
 Ένα τετράδιο Ορθογραφίας με γραμμές, 50 φύλλων.
 Ένα τετράδιο Μαθηματικών με γραμμές, 50 φύλλων (όχι κουτάκια).
 Ένα τετράδιο Παραγωγής γραπτού λόγου με γραμμές, 50 φύλλων.
 1 φάκελο με λαστιχάκι (για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής).
 5 ντοσιέ πλαστικά με έλασμα και διαφανές εξώφυλλο (για τη Γλώσσα
Μπλε, τα Μαθηματικά Κίτρινο, τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράσινο, τη
Μουσική Κόκκινο και για τις ανακοινώσεις οποιοδήποτε άλλο χρώμα).
 2 πακέτα χαρτί Α4.
 3 μπλοκ φύλλα πολυγράφου για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.
 1 χάρακα (να χωράει στην κασετίνα).
 1 ψαλίδι.
 4 κόλλες (2 ρευστές και 2 στικ), 3 γόμες, 2 μεταλλικές ξύστρες, 6
ξυσμένα μολύβια, ένα κουτί ξυλομπογιές, ένα κουτί μαρκαδόρους, ένα
κουτί λαδοπαστέλ, 1 κουτί νερομπογιές, 2 μαρκαδόροι υπογράμμισης σε
διαφορετικά χρώματα (φωσφοριζέ). Όλα τα υλικά να έχουν πάνω
ετικέτες με το όνομα του μαθητή.
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση υλικού, το οποίο θα
παραμείνει στο σχολείο. Μέσα στο κουτί να έχουν τις 4 κόλλες, τις 2
γόμες, τη 1 μεταλλική ξύστρα, τα 4 ξυσμένα μολύβια και το ψαλίδι τους.
Οι μαρκαδόροι υπογράμμισης και ο χάρακάς τους να είναι μέσα στην
κασετίνα τους. Μέσα σε αυτή, επίσης να έχουν τα 2 μολύβια, τη 1 γόμα,
τη 1 ξύστρα και τις ξυλομπογιές τους. Οι μαρκαδόροι τους να είναι σε
ξεχωριστή κασετίνα – βαρελάκι, όπως πέρσι.
 3 μπλοκ κανσόν.
 2 γκοφρέ (1 κόκκινο και 1 ροζ ή φούξια).
 3 χαρτόνια κανσόν (50x70) (1 πορτοκαλί, 1 φούξια και 1 ροζ).
 1 μπλοκ ακουαρέλας.
 1 ή 2 παιδικά βιβλία της προτίμησής σας για τη δανειστική βιβλιοθήκη
της τάξης, που να ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.
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 Παρακαλούμε πολύ όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το
όνομά τους.
 Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα
και η ετικέτα με το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο
εξώφυλλο.

ΑΓΓΛΙΚΑ





1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
«TOBY TOM AND LOLA A΄» CLASS BOOK (εκδ. OXFORD)
«TOBY TOM AND LOLA A΄» VOCABULARY AND GRAMMAR COMPANION
2 τετράδια 30φυλλα
 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα βιβλία της Πληροφορικής, όπως και πέρυσι, θα τα προμηθευτούμε από
την TECHNOKids. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 30€. Παρακαλούμε
να αποστείλετε τα χρήματα για την παραγγελία των βιβλίων στη
γραμματεία του σχολείου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Γ΄ τάξης
(εκτός από τα βιβλία Εικαστικών και Φυσικής Αγωγής).
 1 λεξικό Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό (τσέπης).
 1 τετράδιο 50 φύλλων Ορθογραφίας.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Γλώσσας.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Μαθηματικών.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Παραγωγής γραπτού λόγου (με μεγάλο διάστημα
στα αριστερά).
 1 τετράδιο πρόχειρο 30 φύλλων.
 1 τετράδιο 30 φύλλων καθημερινών καθηκόντων.
 6 ντοσιέ με έλασμα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Διαγωνίσματα, Ιστορία,
Μουσική και Διάφορα).
 Μια σειρά απλών οργάνων Γεωμετρίας και έναν διαβήτη.
 1 μικρό χάρακα (έως 10cm) να χωράει στην κασετίνα (πάντα μαζί).
 1 γαλλικό μέτρο.
 2 πακέτα χαρτί Α4.
 1 μπλοκ χαρτί πολυγράφου.
 5 μολύβια.
 2 στυλό.
 1 ψαλίδι.
 3 κόλλες (2 στικ και 1 υγρή), 2 γόμες και 2 ξύστρες.
 2 μαρκαδόρους, κίτρινους, φωσφοριζέ για υπογράμμιση.
 Ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, λαδοπαστέλ και 1 κουτί νερομπογιές
(Σε κάθε τεμάχιο από τα παραπάνω να είναι γραμμένο το όνομα του
μαθητή, -τριας).
 1 μπλοκ ακουαρέλας.
 2 γκοφρέ (1 λευκό και 1 καφέ).
 2 μπλοκ κανσόν.
 3 χαρτόνια κανσόν (50x70) (2 λαχανί και 1 πράσινο).
 1 ή 2 παιδικά βιβλία της προτίμησής σας για τη δανειστική βιβλιοθήκη
της τάξης, που να ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση υλικού, το οποίο θα
παραμείνει στο σχολείο (πάνω στο κουτί να αναγράφεται το όνομα του
μαθητή, -τριας).
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 Παρακαλούμε πολύ όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το
όνομά τους.
 Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα
και η ετικέτα με το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο
εξώφυλλο.
 Τα βιβλία και τα τετράδια να παραμείνουν σπίτι, να μην έρθουν
μαζί με το υπόλοιπο υλικό, αλλά όταν ζητηθούν από τους
δασκάλους.
ΑΓΓΛΙΚΑ





1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
“TOBY TOM AND LOLA B΄” CLASS BOOK (εκδ. Oxford)
“TOBY TOM AND LOLA B΄” VOCABULARY AND GRAMMAR COMPANION
2 τετράδια 30φυλλα
 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα βιβλία της Πληροφορικής, όπως και πέρυσι, θα τα προμηθευτούμε από
την TECHNOKids. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 30€. Παρακαλούμε
να αποστείλετε τα χρήματα για την παραγγελία των βιβλίων στη
γραμματεία του σχολείου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Τα Βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Δ΄ τάξης
(εκτός από τα βιβλία των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής).
 Το Ανθολόγιο και τα βιβλία Μουσικής είναι τα ίδια με τα περσινά.
 1 σχολικό Άτλαντα Ελλάδας (ΣΙΟΛΑΣ-ΑΛΕΞΙΟΥ)
 1 τετράδιο 50 φύλλων Ορθογραφίας.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Γλώσσας.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Μαθηματικών.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Παραγωγής γραπτού λόγου με περιθώριο.
 1 τετράδιο 30 φύλλων Πρόχειρο.
 1 τετράδιο Μουσικής πεντάγραμμο (αν υπάρχει το περσινό).
 1 τετράδιο 30 φύλλων για τα καθημερινά καθήκοντα.
 6 ντοσιέ με έλασμα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Διαγωνίσματα,
Μουσική και Διάφορα).
 Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό λεξικό (το περσινό).
 1 σειρά απλών οργάνων γεωμετρίας, έναν εύχρηστο διαβήτη, ένα
γαλλικό μέτρο και έναν μικρό χάρακα (10cm) που να χωράει στην
κασετίνα.
 2 πακέτα φύλλα Α4.
 1 μπλοκ φύλλα πολυγράφου.
 3 μολύβια (όχι μηχανικά), 2 στυλό (1 μπλε και 1 χρωματιστό), 2
φωσφοριζέ μαρκαδόρους.
 3 κόλλες (2 στικ και 1 υγρή), 2 γόμες, 1 ξύστρα, ξυλομπογιές,
μαρκαδόρους, κηρομπογιές, 1 ψαλίδι, 1 κουτί νερομπογιές.
 1 μπλοκ ακουαρέλας.
 3 μπλοκ κανσόν.
 3 χαρτόνια κανσόν (50x70) (2 κόκκινα και 1 κίτρινο).
 2 γκοφρέ (1 κίτρινο και 1 πορτοκαλί)
 1 ή 2 παιδικά βιβλία της προτίμησής σας για τη δανειστική βιβλιοθήκη
της τάξης, που να ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση υλικού, το οποίο θα
παραμείνει στο σχολείο.
 Παρακαλούμε πολύ όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το
όνομά τους.
 Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα
και η ετικέτα με το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο
εξώφυλλο.
 Τα βιβλία και τα τετράδια να παραμείνουν σπίτι, να μην έρθουν
μαζί με το υπόλοιπο υλικό, αλλά όταν ζητηθούν από τους
δασκάλους.
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AΓΓΛΙΚΑ






1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
QUEST 1 Student’s book (Εκδόσεις OXFORD)
QUEST 1 Study companion
QUEST 1 Grammar
1 ντοσιέ (με φύλλα) 2 θεμάτων μεγέθους Α4
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 Paul, Lisa & Co Junior – Kursbuch, Εκδόσεις Hueber Hellas
 Paul, Lisa & Co Junior – Arbeitsbuch, Εκδόσεις Hueber Hellas
 Paul, Lisa & Co Junior – Glossar mit Aussprache CD, Εκδόσεις Hueber
Hellas
 1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
 2 τετράδια 30 φύλλων
ΓΑΛΛΙΚΑ
 Ένα λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού
φακέλου)
 LES LOUSTICS, Méthode de francais 1, Editions HACHETTE.
 LES LOUSTICS, Cahier d’ activités, Editions HACHETTE.
 1 τετράδιο 3 θεμάτων.
 1 τετράδιο 50φυλλο.
 Ένα άγραφο CD.
 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τα βιβλία της Πληροφορικής, όπως και πέρυσι, θα τα προμηθευτούμε από
την TECHNOKids. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 30€. Παρακαλούμε
να αποστείλετε τα χρήματα για την παραγγελία των βιβλίων στη
γραμματεία του σχολείου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Τα Βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Ε΄ τάξης,
εκτός από τα βιβλία της Εικαστικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής, της
Φυσικής Αγωγής και της Φυσικής (Ερευνώ και Ανακαλύπτω).
 Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας Σιόλας – Αλεξίου (περσινός).
 1 σετ γεωμετρικών οργάνων με διαβήτη, 1 σχολικό μέτρο και ένα
χάρακα (10cm) (περσινά).
 2 στυλό μπλε.
 4 μολύβια, 2 γόμες, 1 ξύστρα, 1 ψαλίδι, 2 κόλλες (υγρές).
 1 blanco roller (όχι υγρό).
 2 φωσφοριζέ μαρκαδόρους.
 1 κουτί μαρκαδόρους, 1 κουτί ξυλομπογιές και 1 κουτί νερομπογιές.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Εργασιών.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Γλώσσας.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Ορθογραφίας.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Μαθηματικών.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Παραγωγής Γραπτού Λόγου (με περιθώριο)
 1 τετράδιο Μουσικής (αν υπάρχει το περσινό).
 1 φάκελο με λαστιχάκι.
 5 ντοσιέ με έλασμα και με διαφανές εξώφυλλο.
 2 πακέτα φύλλα Α4 (το ένα είναι για την Αισθητική Αγωγή).
 1 μπλοκ κανσόν.
 3 χαρτόνια κανσόν (50x70), κίτρινο, καφέ και μαύρο.
 1 μπλοκ διαφανές ριζόχαρτο (γαλακτερό 92gr)
 2 γκοφρέ (1 μπλε και 1 γαλάζιο)
 1 μπλοκ ακουαρέλας Α3.
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση.
 1 ή 2 παιδικά βιβλία της προτίμησής σας για τη δανειστική βιβλιοθήκη
της τάξης, που να ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.
 Παρακαλούμε πολύ όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το
όνομά τους.
 Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα
και η ετικέτα με το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο
εξώφυλλο.
 Τα βιβλία και τα τετράδια να παραμείνουν σπίτι, να μην έρθουν
μαζί με το υπόλοιπο υλικό, αλλά όταν ζητηθούν από τους
δασκάλους.
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ΑΓΓΛΙΚΑ






1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
QUEST 2 COURSEBOOK (εκδ. OXFORD)
QUEST 2 COMPANION
QUEST 2 GRAMMAR
1 ντοσιέ (με φύλλα) 2 θεμάτων μεγέθους Α4
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ








Beste Freunde 1 Kursbuch, Εκδόσεις Hueber Hellas
Beste Freunde 1 Arbeitsbuch, Εκδόσεις Hueber Hellas
Beste Freunde 1 Glossar mit Aussprache -CDs, Εκδόσεις Hueber Hellas
1 τετράδιο 2 θεμάτων
1 τετράδιο 30 φύλλων
1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
ΓΑΛΛΙΚΑ

 Ένα λεπτό, διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού
φακέλου)
 Arthur et Lilou 1, Méthode de français (βιβλίο του μαθητή) Editions Trait
d’Union
 Arthur et Lilou 1, Cahier d’ activités, Editions Trait d’Union.
 Grammaire Méthodique du français 1, livre de l’ élève, Catherine
Tsouctidi, Cadre européen commun de référence pour les langues.
 1 τετράδιο 4 θεμάτων και το περσινό τετράδιο ορθογραφίας ή φύλλα
ντοσιέ μεγάλα
 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τα βιβλία της Πληροφορικής, όπως και πέρυσι, θα τα προμηθευτούμε από
την TECHNOKids. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 30€. Παρακαλούμε
να αποστείλετε τα χρήματα για την παραγγελία των βιβλίων στη
γραμματεία του σχολείου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Τα Βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της ΣΤ΄ τάξης,
εκτός από τα βιβλία της Εικαστικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής, της
Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και της Φυσικής (Ερευνώ και
Ανακαλύπτω).
 Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό λεξικό τσέπης.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Ορθογραφίας.
 1 τετράδιο 80 ή 100 φύλλων Εργασιών.
 1 τετράδιο 50 φύλλων Παραγωγής Γραπτού λόγου (με περιθώριο).
 1 τετράδιο Μουσικής (το περσινό, αν υπάρχει).
 3 ντοσιέ με έλασμα.
 Γεωγραφικός Άτλας, νούμερο 3, ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ (εκδ. Σιόλα – Αλεξίου).
 3 μολύβια, 2 γόμες, ξύστρα.
 2 φωσφοριζέ μαρκαδόρους υπογράμμισης.
 1 σετ γεωμετρικών οργάνων με μοιρογνωμόνιο (αν υπάρχει το περσινό).
 1 εύχρηστός διαβήτης και 1 χάρακας που να χωράει στην κασετίνα.
 1 ψαλίδι - 1 κόλλα stick – 2 κόλλες υγρές.
 4 στυλό (2 μπλε και 2 χρωματιστά).
 blanco roller
 2 πακέτα φύλλα Α4.
 1 μπλοκ χαρτί πολυγράφου.
 2 μπλοκ κανσόν.
 1 κουτί μαρκαδόροι (λεπτοί).
 3 χαρτόνια κανσόν 50Χ70 (2 άσπρα και 1 γαλάζιο).
 Ξυλομπογιές, κηρομπογιές.
 1 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3 ή Νο 4.
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση.
 1 ή 2 παιδικά βιβλία της προτίμησής σας για τη δανειστική βιβλιοθήκη
της τάξης, που να ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.
 Όλα τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα
και η ετικέτα να είναι στο εξώφυλλο.
 Τα βιβλία και τα τετράδια να παραμείνουν σπίτι, να μην έρθουν
μαζί με το υπόλοιπο υλικό, αλλά όταν ζητηθούν από τους
δασκάλους.
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ΑΓΓΛΙΚΑ






1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
HERE WE GO 3 STUDENT’S BOOK (εκδ. Burlington)
HERE WE GO 3 STUDY COMPANION
HERE WE GO 3 GRAMMAR
1 ντοσιέ (με φύλλα) 2 θεμάτων μεγέθους Α4
ΓΑΛΛΙΚΑ

 Βιβλίο Γραμματικής (το περσινό).
 Arthur et Lilou 2, Méthode de français (βιβλίο του μαθητή). Editions
Trait d’ Union.
 Arthur et Lilou 2, Cahier d’ activités, Editions Trait d’ Union.
 Tετράδιο Dictée και τετράδιο 4 θεμάτων (όσοι μαθητές επιθυμούν
μπορούν να κρατήσουν τα περσινά, αν είναι σε καλή κατάσταση).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 Ξεκινάμε με τα 3 περσινά βιβλία. (Beste Freunde 1, Εκδόσεις Hueber
Hellas )
 1 τετράδιο 2 θεμάτων
 1 τετράδιο 30 φύλλων
 1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου)
 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τα βιβλία της Πληροφορικής, όπως και πέρυσι, θα τα προμηθευτούμε από
την TECHNOKids. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 30€. Παρακαλούμε
να αποστείλετε τα χρήματα για την παραγγελία των βιβλίων στη
γραμματεία του σχολείου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
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