
 

 

Αγαπητοί γονείς, 

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

 Κρατικά Βιβλία του ΙΤΥΕ   

 Γλώσσα: 3 Βιβλία μαθητή «Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι» και τα 2 συνοδευτικά Τετράδια 

Εργασιών. 

 Ανθολόγιο 

 Γραμματική για την Ε΄ και ΣΤ΄ 

 Μαθηματικά: 2 Βιβλία μαθητή και τα 2 συνοδευτικά Τετράδια Εργασιών 

 Ιστορία: 1 Βιβλίο μαθητή και το συνοδευτικό Τετράδιο Εργασιών 

 Γεωγραφία: 1 Βιβλίο μαθητή και το συνοδευτικό Τετράδιο Εργασιών 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 1 Βιβλίο μαθητή 

 Ερευνώ και ανακαλύπτω: 1 Βιβλίο μαθητή και το συνοδευτικό Τετράδιο Εργασιών 
 

(Παρακαλούμε να καπλαντιστούν και να μπει ετικέτα με το ονοματεπώνυμο στο εξώφυλλό τους.) 

 

 Τετράδια  
 

 Δύο 50φυλλα με γραμμές, μπλε χρώματος (Αντιγραφής)  

 Δύο 50φυλλα μακρόστενα κόκκινα (Ορθογραφίας)  

 Ένα τετράδιο 2/θεμάτων σπιράλ (Γλώσσας, Μαθηματικών) 

(Παρακαλούμε να γραφούν ετικέτες σε όλα τα τετράδια.) 
 

 Διάφορα υλικά 
 

 διπλόκαρφα  

 2 Μολύβια HΒ και 2Β 

 Έναν Γεωμορφολογικό χάρτη Ελλάδας (εφόσον δεν υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά.) 

 Ένα σετ γεωμετρικών οργάνων: χάρακας, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης με στοπ (εφόσον 

δεν υπάρχουν από προηγούμενη χρονιά). 

 Ξύστρα με θήκη για τα ξύσματα 

 Κίτρινο, γαλάζιο και πορτοκαλί φωσφορούχο μαρκαδόρο υπογράμμισης 

 1 πλαστικό φάκελο (κίτρινο) μεγέθους Α4 με κούμπωμα (για τα φυλλάδια της Γλώσσας - των 

Μαθηματικών) 

 1 φλασάκι (>8G) 
 

 Για το μάθημα των Εικαστικών (Αισθητική αγωγή) 
 

 Ένα σετ ξυλομπογιές και ένα σετ νερομπογιές 

 Ένα μπλοκ ακουαρέλας  

 Ψαλίδι με στρογγυλεμένη μύτη 

 Μια κόλλα UHU - μπουκαλάκι (twist & glue) 

 2 κόλλες stick (τις κλασικές UHU) 

 Ένα μικρό κουτί αποθήκευσης 

 Ένα μπλοκ με κανσόν χαρτόνια 

 Πινέλα πλακέ σκληρά Νο1, Νο4, Νο12 
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 Μια ποδιά ολόσωμη για τη ζωγραφική (προαιρετικό) 

 

 Για το μάθημα της Πληροφορικής 
 

  Ένα ντοσιέ με έλασμα (να περιέχει 15 διαφάνειες). 
 

 Για το μάθημα της Μουσικής 
 

 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 για τα κορίτσια 

 Μια δεύτερη μπλούζα, για αλλαγή κάθε φορά 

 Αθλητικά παπούτσια (όχι τάπες και σχάρες)  

 
 Για το μάθημα των Αγγλικών  

 

 Βιβλία: Right On! 1 (Student's Book και Workbook) από τις εκδόσεις της Express 
Publishing 

 Ένα ντοσιέ Α4 με έλασμα 
 Ένα πακέτο με περίπου 25-30 φύλλα Α4 (με γραμμές) 
 10 διαφάνειες 

 

 Για το μάθημα των Γερμανικών 
 

 Βιβλίο: Luftballons Kids A Lehr- und Arbeitsbuch (εκδόσεις Κουναλάκη) 

 Βιβλίο: Übung macht den Meister Kids A (εκδόσεις Κουναλάκη) 

(Τα βιβλία είναι για τους καινούριους μαθητές. Οι υπόλοιποι κρατούν τα βιβλία από την περσινή χρονιά.) 

 Τετράδια:  

 1 μεγάλο σπιράλ 2 θεμάτων 

 1 μακρόστενο πορτοκαλί τετράδιο Ορθογραφίας 

 1 ντοσιέ με διαφάνειες  

Παράκληση: Όσοι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα εγχειρίδια από τα μεγαλύτερα αδέρφια τους, οι ασκήσεις 

να μην είναι λυμένες.  

 

 

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 και καλή αντάμωση με τη νέα χρονιά! 

(Μέσα στον φάκελο) 


