
 

 

 

 

 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ        

 

• Γλώσσα: Τα Βιβλία Μαθητή και τα Τετράδια Εργασιών δε θα  

 αγοραστούν. Θα χρησιμοποιηθούν τεύχη της Σχολής.  

• Γραμματική Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού  

• Βιβλίο «Κατανοώ πώς Κατανοώ» (Εκδ. Γρηγόρη)-Τον Σεπτέμβριο, 

θα το προμηθευτούν οι μαθητές μέσω της Σχολής. 

• 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. 

• Φυσικά (Ερευνώ και Ανακαλύπτω): Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο 

Εργασιών  

• Ιστορία: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών   

• Γεωγραφία: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών  

• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄Δημοτικού 

• Θρησκευτικά Ε΄Δημοτικού 

• Εικαστικά: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Ε’, ΣΤ’ 

Δημοτικού  

• Φυσική Αγωγή Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού  

• Μουσική: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ 

• Νέος πλήρης Σχολικός Άτλαντας της Ελλάδας, εκδ. Σαββάλας 

• Μικρό ορθογραφικό λεξικό (Από τις προηγούμενες τάξεις) 

 

Υπ.: Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι ντυμένα και να έχουν ετικέτα 

με τα στοιχεία του μαθητή (ονοματεπώνυμο, τάξη, τμήμα, σχ. έτος).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ  

 

• 1 τετράδιο 30 φυλλο «Ορθογραφίας»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο με περιθώριο «Γραπτού λόγου»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο Α4 «Εργασιών Γλώσσας»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο Α4 «Εργασιών Μαθηματικών»  

• 1 τετράδιο 50 φυλλο Α4 «Λεξιλογίου»  

• 1 σημειωματάριο/ημερολόγιο μαθητή για το σχολ. έτος 2022-

2023 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

• 1 διαφανής ζελατίνα με κουμπί για τις καθημερινές εργασίες  

• 1 σετ γεωμετρικών οργάνων 

• 1 μπλοκ μιλιμετρε Α4  

• 1 ξύλινο (γαλλικό) μέτρο (Από τις προηγούμενες τάξεις) 

• Μολύβια, γόμα, ξύστρα με κουτάκι, στυλό μπλε, μαύρο, 

κόκκινο, πράσινο, διορθωτική ταινία (όχι υγρό),  

3 μαρκαδόρους υπογράμμισης διαφορετικών χρωμάτων, 

ψαλίδι, κόλλα   

• 1 πακέτο με μεγάλα αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) για 

σημειώσεις 

• 4 φάκελοι για ταξινόμηση φυλλαδίων στο σπίτι  

(Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Φυσικής, Λοιπών 

Μαθημάτων) 

 

 



   

 

         

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

• 1 μπλοκ ακουαρέλας νούμερο Α4  

• 1 κουτί ξυλομπογιές νερού 12 τεμ.   

• 1 κουτί μαρκαδόρους 24 τεμ. με χοντρή και λεπτή μύτη  

• 1 μολύβι ΗΒ, 1 μολύβι 2Β, γόμα λευκή, ψαλίδι, κόλλα stick UHU 

• 1 μπλοκ με χαρτόνια κανσόν Α4 (διάφορα χρώματα)  

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

• Γεωμετρικά όργανα (που θα έχουν για τα Μαθηματικά) 

• 1 χάρακας 30 εκ. 

• 1 παλέτα με χρώματα ακουαρέλας  

Υπ.: Ό,τι από τα παραπάνω υπάρχει από πέρυσι σε καλή κατάσταση, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να αγοραστεί καινούριο. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

HASHTAG ENGLISH 1 JUMBO PACK 

(STUDENT’S BOOK, WORKBOOK, GRAMMAR, COMPANION)  

 ISBN: 978-1-3992-0205-3 

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

διορθωμένα γραπτά κάθε μήνα με ετικέτα 
• 1 δεσμίδα φύλλα (ντοσιέ) 17 25 για Dictation / Writing τοποθετημένα  

σε ντοσιέ με ετικέτα 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

• Μέθοδος: «Astérique 1»:  

a) Méthode de français, εκδόσεις Kosvoyannis 

b) Cahier d'activités, εκδόσεις Kosvoyannis 

• Γραμματική: «10/10 Ma première grammaire - Edition réservée à la   Grèce, 
éditions CLE International 

• 1 τετράδιο 50 φυλλο κόκκινο 

• 2 τετράδια 50 φυλλα κίτρινα 

• 1 πακέτο 50 φύλλων ντοσιέ με περιθώριο μέγεθος Β5 

• 1 ντοσιέ με 20 διαφανείς θήκες   

Πρόσθετο εγχειρίδιο: (Δίνεται στους μαθητές από τη Σχολή) : «Manuel 

d’apprentissage basé sur la méthode enseignée en classe de FLE»   

 

 

 

 

 

 


