
  

 

 

–   

 



Σχολικό Έτος 2021 – 2022                              

1 

 

 

1) Όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το όνομά τους (με αυτοκόλλητη 
ετικέτα). 
 

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 και τα τετράδια να παραμείνουν σπίτι, να μην έρθουν μαζί με το 

υπόλοιπο υλικό, αλλά όταν ζητηθούν από τους δασκάλους.  
 
6) 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. 
 
7) Τα βιβλία της Πληροφορικής, 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 μας, μέχρι 24 
Σεπτεμβρίου 2021.  
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 Τα Βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Ε΄ τάξης, εκτός από 

τα βιβλία της Εικαστικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής και της Φυσικής 
(Ερευνώ και Ανακαλύπτω) 

 Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό λεξικό τσέπης (περσινό) 
 Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας Σιόλας – Αλεξίου (περσινός) 
 

 
 1 τετράδιο Γλώσσας 50 φύλλων  
 1 τετράδιο Ορθογραφίας 50 φύλλων  
 1 τετράδιο Μαθηματικών 50 φύλλων  
 1 σπιράλ 3 θεμάτων (όχι Α4) 
 1 τετράδιο Παραγωγής Γραπτού Λόγου 50 φύλλων (με περιθώριο) 
 1 τετράδιο Μουσικής μέγεθος Α4 (το περσινό, αν υπάρχει). 
 

 
 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 (1 υγρή και 1 στικ) 
 1 blanco roller (όχι υγρό) 
 2 φωσφοριζέ μαρκαδόρους  
 1 κουτί μαρκαδόρους, 1 κουτί ξυλομπογιές,1 κουτί λαδοπαστέλ και 1 κουτί 

νερομπογιές 
 2 ντοσιέ με έλασμα και με διαφανές εξώφυλλο (Φυλλαδίων και Μουσικής - 

κόκκινο) 
 1 ντοσιέ με λαστιχάκι 
 1 πακέτ1 φύλλα Α4 
 1 μπλοκ χαρτί πολυγράφου 
 2 μπλοκ κανσόν 
 2 χαρτόνια κανσόν (50x70), μαύρα  
 1 μπλοκ ακουαρέλας Α3 
 1 κουτί τύπου παπουτσιών για αποθήκευση 
 2 βιβλία της προτίμησής σας για τη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης, που να 

ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού 
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 “HERE WE GO 2” Student’s book (Εκδόσεις Burlington) 
 “HERE WE GO 2” Study companion 
 “HERE WE GO 2” Grammar 
 1 λεπτό διαφανές ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου) 
 1 ντοσιέ (με φύλλα) 2 θεμάτων μεγέθους Α4 
 

 
 Ulysse à Paris ! 1 – Pack élève (Methode de francais & cahier d’activités), Editions 

Le Livre Ouvert 
 Ulysse à Paris ! 1 – Mon cahier de devoirs, Editions Le Livre Ouvert 
 GRAMMATIX, Fotini Katranidou, Editions Raptakis 
 1 τετράδιο spiral 3 θεμάτων 
 1 τετράδιο 50φυλλο για Ορθογραφία και Αντιγραφή (αν το περσινό τετράδιο είναι 

σε καλή κατάσταση, μπορείτε να το κρατήσετε) 

 

 
 Wir alle A1 
 Kursbuch mit Audios & Videos online 
 Übungsbuch mit Audios & Videos online  

Εκδόσεις Klett 
 1 τετράδιο 50 φύλλων 
 1 τετράδιο 30 φύλλων 
 1 ντοσιέ με κούμπωμα (σχήμα ταχυδρομικού φακέλου) 
 


