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Τάξη Γ΄ 

Σχολικό έτος 2022-2023 
 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε για τα υλικά που πρέπει να προμηθευτείτε για το νέο σχολικό έτος. 
 

 ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΤΥΕ 

 Γλώσσα: Β ιβλίο μαθητή «Τα απίθανα μολύβια» (τεύχη α΄, β΄, γ΄) 

 Τε τράδιο ερ γασιών «Τα απίθανα μολύβια» (τεύχη α΄, β΄) 

 Μαθηματικά: Β ιβλίο μαθητή «Μαθηματικά της φύσης και της ζωής» (ένα τεύχος) 

 Τετρ άδι ο ερ γασιών «Μαθ/κά της φύσης και της ζωής» (τεύχη α΄, β΄, γ΄, δ΄) 

 Μελέτη Περιβάλλοντος: Β ιβλίο μαθητή (ένα τεύχος) & Τετρ άδιο ερ γασιών (ένα τεύχος) 

 Ιστορία: Β ιβλίο μαθητή (ένα τεύχος) & Τετ ρ άδιο ερ γασιών (ένα τεύχος) 
 

Παρακαλούμε να γράψετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε ε τικέτα σ το εξώφυλλο  

των βιβλίων και να τα ντύσετε με διαφανές αυτοκόλλητο για προστασία. 

 
 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 50φυλλο κόκκινο μακρόστεν ο με γραμμές «Αντιγραφής» 

 50φυλλο κόκκινο με γραμμές «Ορθογραφίας» 

 50φυλλο μπλε με μία σελίδα λευκή, μία με γραμμές (1+1) 
«Παιδικής Λογοτεχνίας» 

 σπιράλ 2 θεμάτων της αρεσκείας του παιδιού «Πρόχειρο» 

 ένα κόκκινο πλαστικό φάκελο Α4 με κούμπωμα για τα φυλλάδια της ημέρας 
 

Παρακαλούμε να γράψετε τις ε τικέτε ς των τε τραδίων . 
 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 

 μολύβια ΗΒ 

 σβήστρα λευκή μαλακή 

 ξύστρα με θήκη για τα ξύσματα 

 φωσφορούχος μαρκαδόρος ανοιχτού χρώματος 

 διαβήτης απλός με στοπ 

 έναν χάρακα 15 εκατοστών μόνο και έναν μικρό γνώμονα! 

 μία μικρή κασετίνα βαρελάκι (για το μολύβι, τη σβήστρα , την ξύστρα, τον 

φωσφορούχο μαρκαδόρο, τον χάρακα) 



 Για το μάθημα των Εικαστικών: 
έναν κίτρινο πλαστικό φάκελο Α4, με κούμπωμα. 
ένα σετ λεπτούς μαρκαδόρους 

ένα σετ ξυλομπογιές 

ψαλίδι 

2 κόλλες λευκές, υγρές, για χειροτεχνίες(π.χ. Giotto) 

2 κόλλες stick 

ένα μπλοκ ζωγραφικής, μέγεθος Α4 

30 λευκά εκτυπώσιμα χαρτονάκια μέγεθος Α4 

 

 Για το μάθημα των Αγγλικών: 

 Βιβλία iWonder Junior Α (Pupil's Book και Activity Book) της Express Publishing. 
• Ένα μαλακό ντοσιέ Α4 με έλασμα (όχι κρίκους ούτε λάστιχο) 

• Ένα πακέτο με περίπου 25-30 φύλλα Α4 (με γραμμές) 

• 10 διαφάνειες 

 
 Για το μάθημα της Πληροφορικής: 

Ένα μαλακό ντοσιέ με έλασμα και 15 διαφάνειες. 

 
 Για το μάθημα της Γυμναστικής: 

 μπλε χειμερινή φόρμα του Σχολείου 

 μπλε θερινή φόρμα του Σχολείου μόνο για τα κορίτσια 

 αθλητικά παπούτσια χωρίς τάπες ή σχάρες 

 
 Για το μάθημα της Μουσικής: 

 το περσινό μεταλλόφωνο 

 (Για τους καινούριους μαθητές:  

μεταλλόφωνο χρωματικό (όχι διατονικό), που έχει διέσεις και υφέσεις.  

Είναι συνήθως μέσα σε ένα κίτρινο βαλιτσάκι.) 

 Τετράδιο πενταγράμμου (παραλληλόγραμμο) 

 έναν διαφανή φάκελο Α4 με κουμπί. (Να έχει ετικέτα με το όνομα απέξω) 

 μολύβι 

 σβήστρα 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

- Στην αρχή της σχολικής χρονιάς να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο ΜΟΝΟ τα πρώτα 

τεύχη από τα βιβλία Γλώσσας και Μαθηματικών. 

- Τα υλικά υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! 

(Μέσα στον φάκελο) 


