
 ΣΤ΄ Τάξη 

         Σχολ.  έτος 2022-2023 

Αγαπητοί γονείς, 

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

 

 Κρατικά Βιβλία του ΙΤΥΕ 

● Γλώσσα: Βιβλίο Μαθητή Α΄, Β΄, Γ΄ τεύχος, Τετράδιο Εργασιών Α΄, Β΄ τεύχος 

● Μαθηματικά: Βιβλίο Μαθητή (1 τεύχος) και Τετράδιο Εργασιών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τεύχη 

● Ιστορία: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών 

● Γεωγραφία: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών 

● Φυσική: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών 

● Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Βιβλίο Μαθητή 

Από την προηγούμενη χρονιά παρακαλούμε να κρατηθούν τα παρακάτω βιβλία: 

● Ανθολόγιο 

● Γραμματική 

● Φυσική Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών 

(Παρακαλούμε να γραφεί το ονοματεπώνυμο σε ετικέτα στο εξώφυλλο των βιβλίων. Τα βιβλία να 

ντυθούν με διαφανές νάυλον). 

⮚ Τετράδια 

· Μικρό κόκκινο «Ορθογραφίας»  

· 50φυλλο απλό μπλε «Αντιγραφής» 

· Ένα πρόχειρο της αρεσκείας του παιδιού 

⮚ Ντοσιέ-κλασέρ 

· Ντοσιέ με έλασμα χρώμα μπλε για τα επίκαιρα κείμενα 

· Ντοσιέ με έλασμα χρώμα μαύρο για την παραγωγή γραπτού λόγου 

· Ανταλλακτικά φύλλα Α4 με φαρδύ περιθώριο για το παραπάνω ντοσιέ 

· Ντοσιέ με έλασμα χρώμα γαλάζιο για τις εργασίες της Φιλαναγνωσίας 

· 1 πακέτο με 50 διαφάνειες Α4 

⮚ Υλικά Γεωγραφίας-χαρτογράφησης 

· Μπλοκ ακουαρέλας Α4 ή Β5 

· Γεωγραφικός Άτλας Ευρώπης και Ηπείρων (προτεινόμενος: εκδόσεις Σιόλα- Αλεξίου) 

⮚ Διάφορα υλικά 

· 2 πλαστικοί φάκελοι με κούμπωμα  Α4  (κόκκινο για τις εργασίες στο σπίτι, μπλε για τη 

χαρτογράφηση) 

· μολύβια 

· σβήστρα λευκή μαλακή  

· ξύστρα με θήκη για τα ξύσματα 

· φωσφορούχος μαρκαδόρος 

· σετ  γεωμετρικών οργάνων (μέτριο μέγεθος), εφόσον δεν υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά 

· διαβήτης με στοπ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ» 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 



· μία μικρή κασετίνα (για τα μολύβια, τη σβήστρα και την ξύστρα) 

· ετικέτες απλές με μπλε πλαίσιο (για όλα τα βιβλία, ντοσιέ, φακέλους). 

⮚ Για το μάθημα των Εικαστικών (Αισθητική αγωγή):  

✂ ένα σετ μαρκαδόρους 

✂ ένα σετ ξυλομπογιές  

✂ ψαλίδι  

✂ 2 κόλλες υγρές  

✂ 1 κόλλα stick 

✂ κουτί αποθήκευσης (για τα παραπάνω υλικά) 

✂ ένα μπλοκ ζωγραφικής, μέγεθος Α4 

⮚ 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 των Η/Υ: ένα ντοσιέ με έλασμα με 15 διαφάνειες. 

⮚ Για το μάθημα των Αγγλικών:  

● Βιβλία: Right On! 2 (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: 

● Βιβλία:  

· Luftballons Kids Β Lehr- und Arbeitsbuch neu  

· Übung macht den Meister Kids Β 

Εκδόσεις: Κουναλάκη (πρόκειται για το Β’ Τεύχος της σειράς που κάναμε πέρσι) 

● Λοιπά υλικά: 

· 1 μεγάλο σπιράλ τετράδιο 2 θεμάτων 

· 1 πράσινο παραλληλόγραμμο τετράδιο ορθογραφίας  

· 1 ντοσιέ με έλασμα μέσα στο οποίο να υπάρχουν μερικές διαφάνειες 

⮚ Για το μάθημα της Γυμναστικής: 

· Μπλε χειμερινή φόρμα του σχολείου 

· Μπλε θερινή φόρμα του σχολείου (για τα κορίτσια) 

· Μία δεύτερη μπλούζα για αλλαγή κάθε φορά 

· Αθλητικά παπούτσια (όχι τάπες και σχάρες) 

Καλή ξεκούραση, ευλογημένο καλοκαίρι! 

(Μέσα στον φάκελο) 


