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Τα Βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β. 

 Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή (I, ΙΙ, ΙΙΙ) – Γλώσσα Τετράδιο εργασιών (Ι,ΙΙ) 

 Ιστορία Βιβλίο Μαθητή – Ιστορία Τετράδιο εργασιών 

 Μαθηματικά Βιβλίο Μαθητή – Μαθηματικά Τετράδιο εργασιών (I,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV) 

 Φυσική Βιβλίο Μαθητή – Φυσική Τετράδιο εργασιών 

 Γεωγραφία Βιβλίο Μαθητή – Γεωγραφία Τετράδιο εργασιών 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

 Θρησκευτικά 

Βιβλία Οργανισμού που ήδη υπάρχουν (Συνολικός 

αριθμός: 5 βιβλία) 

 Ανθολόγιο (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) 

 Νεοελληνική Γραμματική (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) 

 Ορθογραφικό – ερμηνευτικό λεξικό (Δ’,Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) 

 Φυσική Βιβλίο Μαθητή της Ε’ Δημοτικού – Φυσική Τετράδιο εργασιών 

της Ε’ Δημοτικού 

Τετράδια 

 1 κόκκινο 50/φυλλο Γλώσσας  

 1 μπλε 50/φυλλο Μαθηματικών  

 1 πράσινο 50/φυλλο Γεωγραφίας και Φυσικής  

 1 κίτρινο 30/φυλλο Ιστορίας   

 Ένα ντοσιέ με κρίκους (κατά προτίμηση με 4 κρίκους) μεγέθους Α4 και 50 

φύλλα εκθέσεων (κατά προτίμηση με μεγάλο περιθώριο στο πλάι για σχόλια) 

 1 ντοσιέ Α4 με λάστιχα ή σούστα για φύλαξη και μεταφορά εντύπων 

 1 χάρτινος φάκελος αποθήκευσης διαγωνισμάτων, ομαδικών εργασιών κ.λπ. 

που θα μένει μόνιμα στην τάξη, κάτω από το θρανίο. 

 1 ημερολόγιο, μικρό σε διαστάσεις, (όχι τετράδιο) το οποίο θα είναι το 

«Ημερολόγιο Καθηκόντων και Επικοινωνίας» 
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Υποστηρικτικό υλικό Μαθηματικών 

 2 μοιρογνωμόνια 180° διαφανή,  ημικυκλικά, αριθμημένα μόνο σε μοίρες. 

Προσοχή: οι κατασκευάστριες εταιρείες κυκλοφορούν μοντέλα με χρώματα 

και σχέδια επάνω στο μοιρογνωμόνιο για αισθητικούς λόγους. Οι προσθήκες 

αυτές όμως δυσκολεύουν πολύ τη χρήση τους. Χρειαζόμαστε απλά, διαφανή 

μοιρογνωμόνια με ευδιάκριτα το σημείο που υποδηλώνει την κορυφή της 

γωνίας και τις γραμμές που υπουδηλώνουν τις πλευρές της γωνίας. Προς 

διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένα μοντέλα που πληρούν τις 

προδιαγραφές που χρειαζόμαστε: 

o Ilca 13 cm 

o Maped 180
o 
μοίρες 

o Maped cristal 12cm, 180
o
  

o Maped flex 12cm, 180
o
  

o Keyroad flexible 

o Mat μοιρογνωμόνιο απλό 

 2 διαβήτες (με ροδέλα στο κέντρο, μεσαίο μέγεθος) 

 2 ορθογώνια τρίγωνα μικρού μεγέθους (γνώμονας) 

 2 χάρακες ίσιους (κανόνας) 

Υποστηρικτικό υλικό Γεωγραφίας 

 Νέος πλήρης Σχολικός Άτλαντας Ευρώπης και Ηπείρων, Chez Picthall – 

Christiane Gunzi, επιμέλεια Δήμος Αυγερινός, Σπύρος Καραγιαννάκης. – 1η 

έκδ. – Αθήνα: Σαββάλας, 2009 

Υποστηρικτικό υλικό Γλώσσας 

 Λεξικό τσέπης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περσινό) 
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Γραφική ύλη και υποστηρικτικό υλικό  

 στυλό που σβήνουν (μπλε, κόκκινο) 

 μολύβια, γόμα, ξύστρα (με υποδοχή για τα ξύσματα απαραιτήτως) 

 2 κόλλες stick 

 1 σωληνάριο κόλλα υγρή 

 μαρκαδόροι υπογράμμισης 

 1 κουτί μαρκαδόροι χοντροί με 24 αποχρώσεις 

 1 ψαλίδι 

 2 κουτιά ξυλομπογιές 

 

Υποστηρικτικό υλικό υπολογιστών 

 1 USB stick με ελάχιστη χωρητικότητα τα 16GB οποιασδήποτε μάρκας 

(χρειάζεται να υπάρχει ετικέτα με το όνομα και το τμήμα του παιδιού) 

Σημειώσεις 

 Θα χρειαστεί να υπάρχουν ετικέτες με τα ονόματα των παιδιών σε όλα τα 

υλικά που θα προμηθευτούν. 

 Θα χρειαστεί το σύνολο των βιβλίων και των τετραδίων εργασιών να είναι 

ντυμένα με διαφάνεια και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή σε 

εμφανές σημείο. 

Αγγλικά 

WEBKIDS 3 

 Student’s Book 

 Companion 

 Work Book 
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(εκδόσεις Burlington) 

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

+1 φωσφοριζέ μαρκαδόρο για υπογράμμιση 

 

Γαλλικά  

Copains copines 3 (livre de l'élève+ cahier d'activités)  εκδόσεις : Trait d' union 

Delf Ado A1 (Trait d'union) 

'Ενα ντοσιέ χωρισμένο σε 3 μέρη με φύλλα Α4 

 

Γερμανικά 

WIR KIDS A2.1 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ KLETT 

ΕΝΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Μουσική 

Βιβλίο και τετράδιο οργανισμού ΣΤ΄ Δημοτικού 

 Βιβλίο αρμόνιου : “Πώς να παίξετε αρμόνιο” το 1ο 

Γ.Κωνσταντινίδης (το περσινό) 

Εκδόσεις fagottobooks 

 1 τετράδιο πεντάγραμμο (το περσινό) 

 

Καλλιτεχνικά 

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.). 


