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Κατάλογος υλικού της Γ΄ 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.
1 ημερολόγιο σχολικού έτους (μικρό και ελαφρύ)
3 τετράδια 50 φύλλων (όχι σπιράλ) ένα με πράσινο, ένα με κόκκινο και ένα με
πορτοκαλί εξώφυλλο
2 τετράδια 50φ. (όχι σπιράλ) με 1 σελίδα λευκή-1 με γραμμές
1 τετράδιο 50φ. (όχι σπιράλ) με λευκές σελίδες
1 τετράδιο μπλε με μεγάλα τετραγωνάκια
Θα χρησιμοποιηθούν τα περσινά πρόχειρα τετράδια και «ζωγραψίματος»
3 μολύβια
1 ψαλίδι με στρογγυλή μύτη
2 μικρές κόλλες stick (τύπου UHU)
4 ντοσιέ με διαφανές εξώφυλλο (2 κόκκινα, 2 μπλε)
1 φάκελο με κουμπί (τον περσινό)
Γόμα, ξύστρα
1 κουτί ξυλομπογιές
1 μικρό χάρακα 20cm
1 κουτί με μαρκαδόρους (με χοντρή μύτη στη μία άκρη και λεπτή στην άλλη)

Υλικό για το μάθημα της Ζωγραφικής
•
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•
•
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1 μπλοκ ακουαρέλας Α4
1 κουτί με μαρκαδόρους (με χοντρή μύτη στη μία άκρη και λεπτή στην άλλη)
Πινέλα # 4, 8, κοντά με συνθετική τρίχα καλής ποιότητας, π.χ. Winsor&Newton ή
Talens
Μολύβια 2Β, 4Β
Γόμα λευκή, ξύστρα
1 κόλλα UHU ρευστή
1 παλιά χρησιμοποιημένη κασετίνα με το όνομά τους
12 ξυλομπογιές Ακουαρέλας

Μέσα στη χρονιά θα ζητούνται συμπληρωματικά τα υλικά που θα προκύπτουν από τις ανάγκες του
μαθήματος της ζωγραφικής. Τα υλικά θα μεταφερθούν στο σχολείο την πρώτη μέρα του μαθήματος
της ζωγραφικής. Εκτός από το μπλοκ τα υπόλοιπα υλικά δε φέρουν ονοματεπώνυμο.

Υλικό για το μάθημα της Μουσικής
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Μία φλογέρα GERMAN SYSTEM(soprano) πλαστική που συναρμολογείται σε 2 ή 3 κομμάτια
Μία θήκη για τη φλογέρα
Ένα ντοσιέ πλαστικό με έλασμα
Ένα τετράδιο μουσικής με πεντάγραμμο
Ένα μολύβι με γόμα

English Books
1.
2.
3.
4.

Oxford Discover 1: Student’s Book Oxford University Press
Oxford Discover 1: Workbook
Oxford University Press
1 τετράδιο 50 φύλλων με μαλακό εξώφυλλο, όχι σπιράλ
1 πλαστικό ντοσιέ Α4 για ζελατίνες

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. Το ίδιο ισχύει για τη φλογέρα και τη θήκη της. Ο
κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης. Στη διάρκεια της χρονιάς ενδέχεται να ζητηθούν
εξωσχολικά βιβλία ή κάποιο επιπρόσθετο υλικό.
Την Τετάρτη 12/9 τα παιδιά να φέρουν μαζί τους τα τετράδια, τα ντοσιέ, το ημερολόγιο και την
κασετίνα με τα υλικά τους.

Καλή Χρονιά!

