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Όλα τα βιβλία και τετράδια εργασιών του Οργανισμού της Γλώσσας, των
Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής, Φυσικής καθώς και το Ανθολόγιο και το βιβλίο
Γραμματικής από πέρσι. Για τα υπόλοιπα θα γίνεται χρήση των ψηφιακών
βιβλίων.
Λογοτεχνικό βιβλίο: ‘Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου’ , της Αλκης Ζέη, εκδ.
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. (να το έχουν μαζί τα παιδιά από τις 12/9)
Γεωγραφικός Άτλαντας: Η Ευρώπη & Οι Ήπειροι (No 3), εκδόσεις ΣΙΟΛΑΑΛΕΞΙΟΥ
Ένα μικρό ερμηνευτικό λεξικό (το περσινό)
Τετράδια: (ΟΛΑ τα τετράδια να είναι 50 φύλλων και ΟΧΙ σπιράλ)
πράσινο (Ορθογραφίας)
ένα τετράδιο μεγέθους Α4 (Γραμματικής/Συντακτικού)(ΟΧΙ σπιράλ)
κόκκινο (Εργασιών )
γαλάζιο (Μαθηματικών)
το περσινό Γεωμετρίας, μεγέθους Α4 (εάν υπάρχει)
κίτρινο (Ιστορίας)
μπλε (Γεωγραφίας & Πολ. Αγωγής)
ένα τετράδιο με το εξώφυλλο που εσύ προτιμάς (Κειμένων)
2 τετράδια 50 φύλλων (όχι σπιράλ) πορτοκαλί και 1 ζευγάρι προστατευτικά
γυαλιά εργαστηρίου (τα περσινά) για το μάθημα της Φυσικής
σετ γεωμετρικών οργάνων και διαβήτες (το περσινό) – μέτρο με 10 παλάμες
2 Στυλό μπλε ή μαύρο διαρκείας (ένα που να σβήνει και ένα κανονικό)
3 φακέλους Α4 με λάστιχο, διαφορετικού χρώματος ο καθένας
- Μία ζελατίνη με κουμπί μεγέθους Α4
Ένα σχολικό ημερολόγιο (οποιασδήποτε έκδοσης, αρκεί να έχει αρκετό χώρο
για σημειώσεις στην κάθε μέρα)
Ένα μπλοκ μικρού μεγέθους (#2 ή #3), σπιράλ με γραμμές για τη Διερεύνηση
1 USB stick 16GB (να αναγράφεται το όνομα του παιδιού) (το περσινό χωρίς
να σβήσουν το υλικό της Διερεύνησης της Ε’)
Έναν χάρακα 10cm (θα υπάρχει μόνιμα στην κασετίνα)
Ξυλομπογιές, 1 κόλλα stick (μεγάλη) , 1 κόλλα υγρή, 1 ψαλίδι,
6 ντοσιέ με έλασμα (για Μαθηματικά και Συντακτικό)
1 κίτρινο και 1 πορτοκαλί υπογραμμιστικό μαρκαδόρο

Υλικό για το μάθημα της Ζωγραφικής
-1 κουτί με 12 χοντρούς μαρκαδόρους (τύπου CARIOCA)

-1 κουτί με 12 ψιλούς μαρκαδόρους (τύπου CARIOCA)
-Μολύβια 2Β,4Β
-Κόλλα UHU ρευστή
-Γόμα λευκή, ξύστρα
-1 μπλοκ ακουαρέλας Α4

-1 κουτί τέμπερες 12 χρωμάτων
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 Πέμπτη 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 Ε΄
✓ Ένα μολύβι με γόμα

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

Γερμανικά
1. Wir kids A1.1 (Kurs-Arbeitsbuch), εκδόσεις Klett (το ίδιο βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά, στην Ε’ Δημοτικού)
2. 1 τετράδιο σπριράλ 3 θεμάτων
3. 1 ντοσιέ με φύλλα
4. 1 πλαστικός φάκελος με κουμπί (Α4)

Γαλλικά
1. Arthur et Lilou 2 - βιβλίο του μαθητή, εκδόσεις Trait d’ Union
2. Cahier d’ activités, εκδόσεις Trait d’ Union
3. 1 50φυλλο τετράδιο
4. 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.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα χρησιμοποιήσουμε κι άλλα
εξωσχολικά βιβλία καθώς επίσης ενδέχεται να ζητηθεί συμπληρωματικό υλικό.
Παρακαλούμε πολύ για την έγκαιρη προμήθεια του υλικού, καθώς και για την
αντικατάσταση των τετραδίων που ολοκληρώνονται.

Καλή Χρονιά!!

