
ΥΛΙΚΟ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Α. Τα βιβλία του Οργανισμού (Ο.Ε.Δ.Β.) 

 Βιβλία Γλώσσας (3 τεύχη) 

 Τετράδια Εργασιών Γλώσσας (2 τεύχη) 

 Βιβλίο Μαθηματικών 

 Τετράδια Εργασιών Μαθηματικών (4 τεύχη) 

 Μελέτη Περιβάλλοντος : Βιβλίο και Τετράδιο Εργασιών 

 Ιστορία : Βιβλίο και Τετράδιο Εργασιών 

 Βιβλίο Θρησκευτικών 

 Ανθολόγιο Γ΄- Δ΄Δημοτικού 

 Το λεξικό μας Δ΄, Ε΄, Στ΄Δημοτικού (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό Λεξικό) 

 Βιβλίο Γραμματικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 

 

Β. Τετράδια 

 πράσινο 50/φυλλο Ορθογραφίας 

 κόκκινο 50/φυλλο Γλώσσας 

 μπλε 50/φυλλο Μαθηματικών 

 50/φυλλο Πρόχειρο 

 

Γ. Διάφορα 

 Φύλλα ντοσιέ (μεγέθους τετραδίου, όχι Α4) για παραγωγή λόγου, που έχουν 

κενό χώρο αριστερά, κατάλληλο για τις σημειώσεις του δασκάλου 

 Ντοσιέ με μεταλλικούς κρίκους κατάλληλο για τα φύλλα εκθέσεων 

 Ντοσιέ με λαστιχάκια για τη φύλαξη διαγωνισμάτων (θα παραμένει στο 

σχολείο) 

 Ντοσιέ με 20 ζελατίνες μεγέθους Α4 για παραγωγή γραπτού λόγου (θα 

παραμένει στο σχολείο) 

 Ένα μπλοκάκι για την καταγραφή των καθηκόντων 

 Μία ζελατίνα με κουμπί για τη μεταφορά φυλλαδίων,ανακοινώσεων, κλπ 



 Γεωμετρικά όργανα (χάρακα, γνώμονα, μοιρογνωμόνιο, διαβήτη)  

 Μία κασετίνα με 2 μολύβια, μία γόμα, μία ξύστρα βαρελάκι, έναστιλό μπλε, ένα 

κόκκινο και ένα πράσινο, έναν  μικρό χάρακα κι ένα υπογραμμιστικό 

μαρκαδοράκι 

 Μία μολυβοθήκη με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, ψαλίδι και κόλλα stick(θα 

παραμένει στο σχολείο) 

 

 

Αγγλικά 
WEBKIDS 1 

• Student’s Book 

• Companion 

• Work book 

(εκδόσεις Burlington) 

+ 1 ντοσιέ με φύλλα (μεγέθους τετραδίου,όχι Α4) 

+1 φωσφοριζέ μαρκαδόρο για υπογράμμιση 

 

Γαλλικά 

Ulisse à Paris (1) :  Livre de l' élève +  cahier d' activités +Mon cahier de 

devoirs 

Ένα ντοσιέ χωρισμένο σε 3 θέματα με φύλλα Α4 

 

 

Γερμανικά 

WIR KIDS A1.1 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ KLETT 

ΕΝΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Μουσική 

Βιβλίο και τετράδιο οργανισμού Γ’- Δ’ Δημοτικού 

• Βιβλίο αρμόνιου : “Πώς να παίξετε αρμόνιο” το 1ο Γ.Κωνσταντινίδης 

εκδόσεις fagottobooks 

• 1 τετράδιο πεντάγραμμο (το περσινό) 

 
 



Kαλλιτεχνικά 

Το υλικό που χρειάζονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους θα το 

προμηθεύεται το Σχολείο μας , και θα είναι στη διάθεσή τους από την υπεύθυνη 

των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Έτσι θα αποφεύγεται η μεταφορά από τους μαθητές 

των υλικών και η τυχόν απώλειά τους .Το κόστος ανά μαθητή  για την αγορά των 

σχετικών υλικών ανέρχεται στο ποσό των 25ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβάλουν οι 

μαθητές με την έναρξη του διδακτικού έτους στους δασκάλους των τάξεων.  

ΥΓ. ΟΧΙ διορθωτικό υγρό [BLANCO]  

ΟΧΙ μηχανικά μολύβια 
 

 
Παρακαλούμε πολύ να είναι καθαρά γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού και η τάξη σε όλο το 

υλικό του (ετικέτες σε τετράδια, ζελατίνες και στα εξώφυλλα των βιβλίων). Ακόμη να υπάρχουν 

μικρά αυτοκόλλητα με τα αρχικά του, στερεωμένα με σελοτέιπ, σε όλο το υπόλοιπο υλικό (μολύβια, 

στιλό, ξύστρες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, χάρακες, ψαλιδάκια κτλ.). 


