ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ










Γλώσσα Β’ Δημοτικού: Bιβλία Μαθητή και Τετράδια Εργασιών (α’, β’, γ’
τεύχη).
Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο
Εργασιών.
Μουσική Β΄Δημοτικού : Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών.
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού (το έχουν οι μαθητές
από την Α’ Δημοτικού).
Εικονογραφημένο Λεξικό A’- B’- Γ’ Δημοτικού (το έχουν οι μαθητές από
την Α’ Δημοτικού).
Μαθηματικά: Τα Βιβλία Μαθητή και τα Τετράδια Εργασιών δε θα
αγοραστούν. Θα χρησιμοποιηθούν τα Βιβλία Μαθηματικών του
Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, τα οποία θα προμηθευτούν οι
μαθητές τον Σεπτέμβριο από τη Σχολή.
4ο και 5ο τεύχος Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού του Υπουργείου Παιδείας
της Κύπρου (τα έχουν οι μαθητές από την Α’ Δημοτικού).
Εικαστικά Α’-Β’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών (τα
έχουν οι μαθητές από την Α’ Δημοτικού).
Φυσική Αγωγή Α’-Β’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή (το έχουν οι μαθητές από
την Α’ Δημοτικού).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι ντυμένα και να έχουν ετικέτα με τα
στοιχεία του μαθητή (ονοματεπώνυμο, τάξη, τμήμα, σχ. έτος).

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
 2 κίτρινα τετράδια 50 φυλλα «Ορθογραφίας»
 2 κόκκινα τετράδια 50 φυλλα «Αντιγραφής» (μισό λευκό – μισό με
γραμμές)
 1 μπλε τετράδιο 50 φυλλο «Εργασιών Γλώσσας»
 1 πράσινο τετράδιο 50 φυλλο «Εργασιών Μαθηματικών»
 1 τετράδιο 50 φυλλο με περιθώριο στο πλάι «Σκέφτομαι και Γράφω»
 1 τετράδιο 50 φυλλο «Σχολικό Ευρετήριο»
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ














1 πλαστικός φάκελος Α4 με κουμπί
2 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3
3 απλοί χάρτινοι φάκελοι με λάστιχο για αποθήκευση φυλλαδίων στο
σπίτι (Γλώσσας, Μαθηματικών, λοιπών μαθημάτων)
1 χάρακας (20 εκ.)
μολύβια (όχι μηχανικά), γόμα, ξύστρα (κουτάκι)
1 κόλλα στικ και 1 μπουκαλάκι λευκή κόλλα χειροτεχνίας
1 πακέτο Α4 με χρωματιστά χαρτόνια κανσόν
1 ψαλίδι
ξυλομπογιές και χοντροί μαρκαδόροι
1 λογοτεχνικό βιβλίο
Ράβδοι Cuisenaire από την Α’ Δημοτικού
1 συσκευασία ποτήρια νερού από φελιζόλ
1 συσκευασία με καλαμάκια (μόνο κόκκινα ή μόνο πράσινα ή μόνο μπλε)

ΑΓΓΛΙΚΑ
(Συνέχεια της περσινής σειράς βιβλίων)
SMILES Pre-junior PUPIL’S PACK (ISBN: 978-1-4715-1143-1) –
εκδόσεις EXPRESS PUBLISHING
i-WONDER Junior A, JUMBO PACK (ISBN: 978-1-4715-7863-2) –
εκδόσεις EXPRESS PUBLISHING
(Pupil’s book, Activity book, Companion, My Wonder Alphabet book, Multi-Rom, iebook)

 1 τετράδιο 20 φυλλο - Στην ετικέτα να αναγράφεται “Copy” (Αντιγραφη).
 1 δεσμίδα φύλλα ντοσιέ 17Χ25 για Dictation (Ορθογραφία)
 1 φάκελος με κουμπί πλαστικό Α4 για φυλλάδια, εργασίες και διορθωμένα
γραπτά

ΓΑΛΛΙΚΑ
Βιβλίο : «Pandou le panda 1», méthode de français pour enfants à partir de 7 ans,
éditions Kosvoyannis

 1 τετράδιο μισό-μισό 50 φυλλο, πράσινο
 1 τετράδιο 30 φυλλο μέγεθος Β5
Πρόσθετο εγχειρίδιο: « Mon premier livret de lecture» d'Odile Tafflet
(Δίνεται στους μαθητές από τη Σχολή.)

