
ΥΛΙΚΟ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2020-21 

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

Βιβλία Γλώσσας (τεύχη 3) 

 Τετράδια Εργασιών  Γλώσσας ( τεύχη 2) 

 Ανθολόγιο (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) 

 Νεοελληνική Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

 Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό Δ’,Ε’,ΣT’ Δημοτικού (υπάρχει από πέρυσι) 

 Βιβλία Μαθηματικών (τεύχη 2) 

 Τετράδια Εργασιών Μαθηματικών (τεύχη 2) 

 Βιβλίο Ιστορίας και τετράδιο εργασιών  

 Βιβλίο Φυσικής και τετράδιο εργασιών  

 Βιβλίο Γεωγραφίας και τετράδιο εργασιών  

 Βιβλίο Θρησκευτικών 

 Βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  

 Λεξικό τσέπης Φυτράκη της ελληνικής γλώσσας (Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, 

συνωνύμων-αντιθέτων) 

 

Β. Τετράδια   

 κόκκινο 50φυλλο Γλώσσας 

 μπλε 50φυλλο Μαθηματικών 

 κίτρινο 50φυλλο Ιστορίας 

 πράσινο 50φυλλο Φυσικής/Γεωγραφίας 
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Γ. Πρόσθετο υλικό 

 1 μπλοκάκι για την καταγραφή των καθηκόντων 

 φύλλα (μεγέθους τετραδίου, όχι Α4) για παραγωγή λόγου με διαχωριστικές γραμμές περιθωρίου 

στα δεξιά του φύλλου για σχόλια/διορθώσεις  

 1  ντοσιέ με μεταλλικούς κρίκους κατάλληλο για τα φύλλα εκθέσεων 

 2 πλαστικούς φακέλους αποθήκευσης μεγέθους Α4 με κουμπί 

 2 σετ γεωμετρικών οργάνων (κανόνας, γνώμονας, διαβήτης, μοιρογνωμόνιο)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο σετ  γεωμετρικών οργάνων θα παραμένει σχολείο και το πρώτο στο σπίτι.  

 Νέος Πλήρης Σχολικός Άτλαντας της Ελλάδας (εκδόσεις Σαββάλα) 

 Φωσφορίζοντες μαρκαδόροι υπογράμμισης 

 Στυλό που σβήνουν (μπλε, κόκκινο) 

● 1 κουτί που θα μένει στο σχολείο και θα περιέχει:  

• Ένα  πακέτο με χοντρούς πολύχρωμους μαρκαδόρους ζωγραφικής   

• Ένα  πακέτο ξυλομπογιές 

• Ψαλίδι  

• Δύο κόλλες σε μορφή stick,  όχι υγρή. 

• Ένα κουτάκι πλαστελίνη  

    Αγγλικά 

WEBKIDS 2 

 Student’s Book 

 Companion 

 Work Book 

(εκδόσεις Burlington) 

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

+1 φωσφοριζέ μαρκαδόρο για υπογράμμιση 
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Γαλλικά 

Ulisse à Paris (2) : Livre de l' élève +  Cahier d' activités + 
Mon cahier de devoirs 

Ένα ντοσιέ χωρισμένο σε 3 θέματα με φύλλα Α4 

 

Γερμανικά 

WIR KIDS A1.2 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ KLETT 
ΕΝΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 

Μουσική 

Βιβλίο και τετράδιο οργανισμού Ε΄ Δημοτικού 
 Βιβλίο αρμόνιου : “Πώς να παίξετε αρμόνιο” το 1ο 
Γ.Κωνσταντινίδης (το περσινό) 
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.). 


