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Κατάλογος υλικού της Ε΄ Δημοτικού
•

Όλα τα βιβλία και τετράδια εργασιών των μαθημάτων της Γλώσσας
(συμπεριλαμβάνονται το Ανθολόγιο και η Γραμματική), των
Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής,
της Φυσικής και της Ιστορίας. (Τα υπόλοιπα βιβλία θα χρησιμοποιούνται
στην ψηφιακή τους μορφή)
Νέος εικονογραφημένος Σχολικός Άτλας Eλλάδας (Άγγ. Σιόλας – Ε.
Αλεξίου)
Eρμηνευτικό λεξικό οποιασδήποτε έκδοσης
Σχολικό ημερολόγιο με περιθώριο
Τετράδια: (ΟΛΑ τα τετράδια να είναι 50 φύλλων και ΟΧΙ σπιράλ)
κίτρινο (Ιστορίας-Θρησκευτικών)
πράσινο (Ορθογραφίας)
κόκκινο (Εργασιών Γλώσσας)
γαλάζιο (Γεωγραφίας – Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής)
2 τετράδια 50 φύλλων μεγέθους Α4, όχι σπιράλ (το ένα Γραμματικής/
Συντακτικού και το άλλο Γεωμετρίας)
μπλε (Μαθηματικών)
1 τετράδιο 50 φύλλων με περιθώριο (όχι σπιράλ) (Γραπτής Έκφρασης)
3 ντοσιέ πλαστικά με έλασμα (για αρχειοθέτηση φυλλαδίων)
1 διαφανή φάκελο με κουμπί (θα υπάρχει καθημερινά στην τσάντα)
2 φάκελοι με λάστιχο για αρχειοθέτηση
2 τετράδια 50 φύλλων (όχι σπιράλ) πορτοκαλί, για το μάθημα της
Φυσικής
1 ζευγάρι γυαλιά εργαστηρίου (για το μάθημα της Φυσικής)
Μέτρο με 10 παλάμες (το περσινό) - σετ γεωμετρικών οργάνων και
διαβήτης
1 μικρό χάρακα 10 cm (θα βρίσκεται μόνιμα στην κασετίνα)
1 κουτί με 12 ξυλομπογιές
1 κίτρινο υπογραμμιστικό μαρκαδόρο
1 ψαλίδι με στρογγυλή μύτη
2 μεγάλες κόλλες stick τύπου UHU και 1 υγρή τύπου UHU
Για τα υλικά του μαθήματος της Διερεύνησης θα δοθούν οδηγίες με την
έναρξη των μαθημάτων.
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Υλικό για το μάθημα της Ζωγραφικής
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 πινέλο # 3H
Μολύβια 2Β, 4Β
Κόλλα UHU ρευστή
Γόμα λευκή, ξύστρα
3 λεπτοί μαύροι ανεξίτηλοι μαρκαδόροι
1 κουτί με 12 χονδρούς μαρκαδόρους ( τύπου Carioca)

Το υλικό για το μάθημα ζωγραφικής θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστή σακούλα και θα
το φέρουν τα παιδιά στο πρώτο μάθημα ζωγραφικής. Το υλικό αυτό θα παραμείνει
στο σχολείο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Υλικό για το μάθημα της Μουσικής
✓ Τη φλογέρα που έχουν ήδη τα παιδιά από την Τετάρτη 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 Δ΄
✓ Ένα τετράδιο μουσικής με πεντάγραμμο (το τετράδιο που έχουν από πέρσι)
✓ Ένα μολύβι με γόμα

English books
1. Oxford Discover 3 Student’s Book
2. Oxford Discover 3 Workbook
by Oxford University Press
3. 2 τετράδια 50 φύλλων με μαλακό εξώφυλλο, όχι σπιράλ
4. Essential Grammar in Use (το περσινό)

Γαλλικά
1. “Jus d’orange 1 – A1.1” “Pack Super énergie” και
2. “Mon cahier de devoirs 1 A1.1 »
Σημείωση: Tα βιβλία θα χρησιμοποιηθούν για δύο συνεχείς σχολικές χρονιές
(Ε΄ & ΣΤ΄)
3. 1 30φυλλο τετράδιο
4. 1 πλαστικός φάκελος με κουμπί (Α4)

Γερμανικά
1.
2.
3.
4.

Wir kids A1.1 (Kurs- Arbeitsbuch), εκδόσεις Klett
1 τετράδιο σπιράλ 3 θεμάτων
1 ντοσιέ με φύλλα
1 πλαστικός φάκελος με κουμπί (Α4)
➢ 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 βιβλία, τετράδια, ντοσιέ κ.λ.π., θα πρέπει να έχουν ετικέτα με το όνομα
και το τμήμα του παιδιού. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης. Στη διάρκεια της
χρονιάς ενδέχεται να ζητηθούν εξωσχολικά βιβλία ή κάποιο συμπληρωματικό
υλικό.
Την Τετάρτη 12/9 τα παιδιά να φέρουν μαζί τους το σχολικό ημερολόγιο, όλα τα
τετράδια, το ερμηνευτικό λεξικό και την κασετίνα τους με τις ξυλομπογιές.

Καλή χρονιά!

