
 

 

 

 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ         

 

• Γλώσσα Δ’ Δημοτικού: Bιβλία Μαθητή  

      Θα χρησιμοποιηθεί και το βιβλίο «Κατανοώ πώς κατανοώ», το οποίο θα  

προμηθευτούν οι μαθητές τον Σεπτέμβριο από τη Σχολή. 

• Ιστορία Δ΄Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών 

• Θρησκευτικά Δ΄Δημοτικού 

• Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄Δημοτικού : Βιβλίο Μαθητή  

• Μαθηματικά :  Βιβλία Μαθητή και τετράδια εργασιών δε θα αγοραστούν.  

      Θα χρησιμοποιηθούν τα Βιβλία Μαθηματικών του Υπουργείου Παιδείας 

της Κύπρου και τεύχη της Σχολής, τα οποία θα προμηθευτούν οι μαθητές 

τον Σεπτέμβριο από τη Σχολή. 

• Μουσική Γ’-Δ’ Δημοτικού:  Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών (Το έχουν 

οι μαθητές από τη Γ’ Δημοτικού) 

• Φυσική Αγωγή Γ’-Δ’ Δημοτικού (Το έχουν οι μαθητές από τη Γ’ Δημοτικού) 

• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’-Δ’ Δημοτικού (Το έχουν οι μαθητές 

από τη  Γ’ Δημοτικού) 

• Ορθογραφικό λεξικό Δ’-Ε’-ΣΤ΄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 τετράδια 50 φυλλα «Ορθογραφίας»  

• 2 τετράδια 50 φυλλα «Aντιγραφής»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο «Εργασιών Γλώσσας»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο «Εργασιών Μαθηματικών»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο με περιθώριο «Γραπτός Λόγος» 

• 1 τετράδιο 30 φυλλο μισό-μισό «Πρόχειρο» 

• 1 μπλοκ μιλιμετρέ 

• 1 σημειωματάριο για το σχολ. έτος 2022-2023 

 

           ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

• 1 πλαστική ζελατίνα με κουμπί για τις καθημερινές εργασίες  

• 4 φάκελοι για ταξινόμηση φυλλαδίων στο σπίτι  

(Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Λοιπών Εργασιών) 

• χάρακας, γνώμονας 

• 1 ξύλινο μέτρο (γαλλικό)   

(Το έχουν οι μαθητές από τη Γ’ Δημοτικού.) 

• Μολύβια, γόμα, ξύστρα (με κουτάκι), ψαλίδι, κόλλα (stick) 

• 1 μπλοκ με χαρτόνια κανσόν Α4 (διάφορα χρώματα)  

 

 



 

 

 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

• Εικαστικά Γ’-Δ’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών  

      (τα έχουν οι μαθητές από τη Γ’ Δημοτικού) 

• Μπλοκ ακουαρέλας A4, ξυλομπογιές νερού 12 τεμ., μαρκαδόροι 24 τεμ.  

      με χοντρή και λεπτή μύτη, ένα μολύβι HB, ένα μολύβι 2Β, γόμα λευκή,  

      ψαλίδι, χαρτόνια κανσόν Α4 (διάφορα χρώματα), κόλλα stick (UHU), 

      λαδοπαστέλ (GIOTTO) 

• πλαστικός φάκελος για να μπουν όλα τα υλικά με πάχος 5εκ. 

 

Ό,τι υλικό υπάρχει από την προηγούμενη τάξη σε καλή κατάσταση να 

παραμείνει για τη σχολική χρονιά 2022-2023. 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

i-WONDER Junior B, JUMBO PACK (ISBN: 978-1-4715-7906-

6) - εκδόσεις EXPRESS PUBLISHING  

(Pupil’s book, Activity book, Companion, Multi-Rom, iebook)  

  

• 1 τετράδιο 50 φύλλων: Στην ετικέτα να αναγράφεται “Copy” (Αντιγραφή)–

“notes”  

• 1 θερμοκολλητικό ντοσιέ με 10 διαφάνειες για τις εργασίες και τα  

διορθωμένα γραπτά κάθε μήνα με ετικέτα 

• μία δεσμίδα φύλλα ντοσιέ 17Χ25 για Dictation (Ορθογραφία) 

  

      

       

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Μέθοδος: «Ulysse à Paris 2», éditions Le livre ouvert 
       1) Méthode  

       2) Cahier d’activités  

       3) Mon cahier de devoirs 

 
 
Άλλα υλικά: 

• 1 τετράδιο 50φ. χρώμα πορτοκαλί 

• 2 τετράδια 50φ. χρώμα κόκκινο 

• 1 ντοσιέ με 20 διαφανείς θήκες 

• 50 φύλλα ντοσιέ με περιθώριο μέγεθος Β5 

 

 


