
  

 

 

 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  

• Γλώσσα Α΄ Δημοτικού: Βιβλία Μαθητή (α΄, β΄ τεύχη) και Τετράδια 
Εργασιών (α΄, β΄ τεύχη). 

• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων  Α΄- Β΄ Δημοτικού.  

• Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού. 

• Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο 
Εργασιών. 

• Εικαστικά : Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Α΄- Β΄ Δημοτικού. 

• Φυσική Αγωγή Α΄- Β΄ Δημοτικού.   

• Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού: Τα Βιβλία Μαθητή και τα Τετράδια Εργασιών 
δε θα αγοραστούν. Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία του Υπουργείου 
Παιδείας της Κύπρου, τα οποία θα προμηθευτούν οι μαθητές τον 
Σεπτέμβριο από τη Σχολή. 

• Μουσική Α΄ Δημοτικού: Το  Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών δε 
θα αγοραστούν. Θα χρησιμοποιηθεί τεύχος της Σχολής. 

 
 

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

 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

• 2 τετράδια 50φυλλα κίτρινα (με γραμμές), στην ετικέτα να γράφει 
«Τετράδιο Ορθογραφίας»  

• 3 τετράδια 50φυλλα μπλε (με γραμμές), στην ετικέτα να γράφει 
«Τετράδιο Πρόχειρο»  

• 3 τετράδια 50φυλλα κόκκινα (μισό κενό- μισό με γραμμές), στην  
ετικέτα να γράφει «Τετράδιο Πρώτης Γραφής»  

• 1 τετράδιο 50φυλλο πράσινο (με μεγάλα τετραγωνάκια), στην ετικέτα 
να γράφει «Τετράδιο Μαθηματικών» 
 

      

   

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

• 1 κασετίνα απλή και εύχρηστη που να περιέχει : 
- 3 μολύβια μαλακά (π.χ. Faber-Castel 2B) 
- 1 λευκή γόμα (όχι αρωματική) 
- 1 απλή και μεγάλη ξύστρα-κουτάκι 
- 1 πακέτο ξυλομπογιές 

• 1 πάνινη ή πλαστική κασετίνα με φερμουάρ (να περιέχει μόνο 
χοντρούς μαρκαδόρους)   

• 1 κόκκινο πλαστικό φάκελο Α4 με κουμπί για τις καθημερινές 
εργασίες 

• 1 διαφανή πλαστικό φάκελο Α4 με κουμπί για τα μαθηματικά 
παιχνίδια 

• 3 μπλοκ ακουαρέλας Νο 2 

• 2 αριθμητήρια μέχρι το 100 (να αλλάζει το χρώμα των δεκάδων), 
ένα για το σπίτι και ένα για το σχολείο 

• 1 κόλλα UHU stick 

• 1 κόλλα UHU ρευστή (μεσαίο μέγεθος) 

• 1 ψαλίδι με στρογγυλές μύτες 

• 1 πακέτο ξυλομπογιές (για το ράφι της τάξης) 

• 1 πακέτο πλαστελίνες 

• 3 κουτιά με λάστιχο για την αποθήκευση των εργασιών στο σπίτι 
(«Γλώσσας», «Μαθηματικών» και «Λοιπών Εργασιών») 

 

 

 

 

Υ.Γ.     Καλό θα ήταν η σχολική τσάντα να μην έχει        

ροδάκια, δηλαδή να είναι απλή με λουριά πλάτης. 



  

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

• SMILES Pre-junior PUPIL’S PACK  (ISBN: 978-1-4715-1143-1)                               
εκδόσεις EXPRESS PUBLISHING  
(Pupil’s Book -  My first ABC – Multi-Rom  - iebook)         

     
• 1 φάκελος με κουμπί πλαστικό Α4 για φυλλάδια/εργασίες  

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

• Βιβλίο γαλλικών :  

«Choupette fait la fête», Μέθοδος, εκδόσεις Vos Clés Katranidou – Raptakis 

 

• 1 τετράδιο μισό-μισό 50φ. πορτοκαλί με σκληρό εξώφυλλo 

 

 

 


