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Κατάλογος υλικού της Δ΄ Δημοτικού
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Όλα τα βιβλία και τετράδια εργασιών του Οργανισμού της Γλώσσας, των
Μαθηματικών και της Ιστορίας. Για τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνεται
χρήση των ψηφιακών βιβλίων.
4 τετράδια 50 φύλλων (όχι σπιράλ) ένα με κίτρινο, ένα με κόκκινο, ένα με
πορτοκαλί και ένα με πράσινο εξώφυλλο
1 τετράδιο μπλε με τετραγωνάκια του 1 εκατοστού, όχι πιο μικρά
1 τετράδιο μπλε με μια σελίδα με γραμμές και μία λευκή εναλλάξ
1 τετράδιο μπλε μόνο με λευκές σελίδες
2 λεπτά ντοσιέ με έλασμα, ένα μπλε κι ένα κόκκινο
3 ζελατίνες για χαρτιά Α4 με κουμπί
1 σχολικό ημερολόγιο με αρκετό χώρο για σημειώσεις
1 μεζούρα
1 σπαστό μέτρο
1 γνώμονα, χάρακα
1 σετ κυβάκια
1 ψαλίδι με στρογγυλή μύτη
2 κόλλες stick (τύπου UHU)
2 κόλλες υγρές
6 μολύβια
2 μηχανικά μολύβια
2 στυλό που σβήνουν
2 γόμες
2 ξύστρες
1 σετ ξυλομπογιές
1 σετ μαρκαδόρους

Υλικό για το Πρόγραμμα της Δ’
•
•
•

1 τετράδιο 50 φύλλων με λευκό το πάνω μισό μέρος της σελίδας και με
γραμμές το υπόλοιπο
2 μαύρα στυλό που σβήνουν
1 ντοσιέ με αυτιά και λάστιχα

Υλικό για το μάθημα της Διερεύνησης
•
•

1 μπλοκ μικρού μεγέθους-σημειωματάριο (2# ή 3#), σπιράλ με γραμμές
1 USB stick 16GB (να αναγράφεται το όνομα του παιδιού)

Υλικό για το μάθημα της Ζωγραφικής
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 μπλοκ ακουαρέλας Α4
1 κουτί με 12 χοντρούς μαρκαδόρους (τύπου CARIOCA)
Άσπρα πιάτα μιας χρήσης
Μολύβια 2Β, 4Β
Πινέλα # 3, 5
Γόμα λευκή, ξύστρα
12 ξυλομπογιές Ακουαρέλας
Πινέλα # 4, 8, κοντά με συνθετική τρίχα καλής ποιότητας, π.χ Winsor &
Newton ή Talens

Το υλικό για το μάθημα ζωγραφικής θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστή
σακούλα και θα το φέρουν τα παιδιά στο πρώτο μάθημα ζωγραφικής.
Υλικό για το μάθημα της Μουσικής
✓ Την περσινή φλογέρα που έχουν ήδη τα παιδιά από την τρίτη τάξη. Εάν
την έχουν χάσει θα την αντικαταστήσουν με καινούρια, γερμανικού
τύπου που να συναρμολογείται σε 2 ή 3 κομμάτια. Τόσο στη φλογέρα
όσο και στη θήκη θα πρέπει να υπάρχει το όνομα του παιδιού.
✓ Το ντοσιέ της μουσικής που έχουν τα παιδιά ήδη από την Γ΄ ή καινούριο
ντοσιέ (πλαστικό με έλασμα).
✓ Ένα τετράδιο μουσικής με πεντάγραμμο (το τετράδιο που έχουν από
πέρσι )
✓ Ένα μολύβι με γόμα

English Books
1. Oxford Discover 2 Student’s Book
2. Oxford Discover 2 Workbook
by Oxford University Press
3. 2 τετράδια 50 φύλλων με μαλακό εξώφυλλο, όχι σπιράλ
4. 1 ντοσιέ Α4 πλαστικό για ζελατίνες
5. Essential Grammar in Use with Answers, 3rd edition, Cambridge University
Press
By: Raymond Murphy

Στο μάθημα της Γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να φορούν:
- άνετα ρούχα που δεν εμποδίζουν την κίνηση
- αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο (τύπου “running”)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Όλα τα υλικά, βιβλία, τετράδια, ντοσιέ κ.λ.π., θα πρέπει να έχουν ετικέτα με το
όνομα και το τμήμα του παιδιού. Το ίδιο ισχύει για τη φλογέρα και τη θήκη της.
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης. Στη διάρκεια της χρονιάς ενδέχεται να
ζητηθεί συμπληρωματικό υλικό.

Καλή χρονιά!

