
Δ΄ Τάξη 

Σχολικό έτος  2022-2023 

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

 ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΤΥΕ  
ΓΛΩΣΣΑ:                   Βιβλίο Μαθητή:  3 τεύχη  -  Τετράδιο Εργασιών:  2 τεύχη 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:      Βιβλίο Μαθητή:  1 τεύχος  -  Τετράδιο Εργασιών:  4 τεύχη 
ΙΣΤΟΡΙΑ:     Βιβλίο Μαθητή  -  Τετράδιο Εργασιών 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Βιβλίο Μαθητή  - Τετράδιο Εργασιών 
 

 Παρακαλούμε σε όλα τα βιβλία να γραφτεί το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε ετικέτα στο εξώφυλλο 
και να «ντυθούν» με διαφανές αυτοκόλλητο για προστασία.  

 
 Ένα βιβλίο με το ονοματεπώνυμο του παιδιού για τη δανειστική βιβλιοθήκη της 

τάξης που θα το πάρει πίσω στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
 

 Τετράδια: 
 ΠΡΟΧΕΙΡΟ: με 3 θέματα  

 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ: 1 κόκκινο 40φυλλο κανονικού μεγέθους 

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ: 1 μικρό μακρόστενο γαλάζιο 50φυλλο                              
 

 Διάφορα υλικά: 
 3 ντοσιέ (διαφορετικού χρώματος) με 40 ενσωματωμένες διαφάνειες 

 1 φάκελο Α4 με κούμπωμα 

 3 μολύβια (όχι μηχανικά) 

 1 ξύστρα με θήκη για τα ξύσματα  

 1 άσπρη σβήστρα  

 1 χάρακα 20 εκατοστών 

 1 γνώμονα 

 1 μοιρογνωμόνιο 

 τον περσινό διαβήτη με στοπ  

 συνδετήρες για όλα τα βιβλία 

 χαρτομάντιλα  

 υγρομάντιλα 
 

 Για το μάθημα των Εικαστικών (Αισθητική αγωγή): 
 μαρκαδόρους 
 ξυλομπογιές 
 1 ψαλίδι  
 1 υγρή κόλλα 
 1 κόλλα stick  
 1 μικρό μπλοκ ζωγραφικής  
 1 μπλοκ με χαρτόνια κανσόν 



 1 μικρό κουτί αποθήκευσης για το ψαλίδι, τις κόλλες, τους μαρκαδόρους και τις 
ξυλομπογιές  
 

 Για το μάθημα των Αγγλικών:   
 Βιβλία: I Wonder Junior B (Pupil's Book και Activity Book) της Express Publishing. 

 1 ντοσιέ Α4 με έλασμα 

 1 πακέτο με περίπου 25-30 φύλλα Α4 με γραμμές 

 10 διαφάνειες 

 
 Για το μάθημα των Γερμανικών:   
 Βιβλία: 1) Luftballons Kids A Lehr- und Arbeitsbuch neu  

              2) Übung macht den Meister Kids A  
                   Εκδόσεις: Κουναλάκη 

 1 ντοσιέ με διαφάνειες 

 1 μεγάλο τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων 

 1 κόκκινο ορθογώνιο τετράδιο ορθογραφίας 
Σημείωση: Σας παρακαλώ προτιμήστε να αγοράσετε καινούρια βιβλία. Αν δεν έχετε δυνατότητα, τότε 
τα βιβλία που θα φέρουν οι μαθητές στο σχολείο να είναι καθαρά και με σβησμένες τις λύσεις. 

  
 Για το μάθημα των Η/Υ: 

 1 ντοσιέ με έλασμα (με 15 διαφάνειες) 
 

 Για το μάθημα της Μουσικής:  
 το περσινό μεταλλόφωνο 

o (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 

 
  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 
 

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.  

Καλό καλοκαίρι! 

(Μέσα στον φάκελο) 


