
 

 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ         

• Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού: Βιβλία Μαθητή και Τετράδια Εργασιών  

(α’, β’, γ’ τεύχη) 

• Βιβλίο «Κατανοώ πώς Κατανοώ» (Εκδ. Γρηγόρη) – Θα το προμηθευτείτε  

μέσω της Σχολής, τον Σεπτέμβριο 

• Για το μάθημα της Γλώσσας θα αξιοποιηθεί το Λεξικό Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη) 

• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄- Στ΄ Δημοτικού (το έχουν οι μαθητές 

από την Ε’ Δημοτικού) 

• Γραμματική Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού (το έχουν οι μαθητές από την Ε’ Δημοτικού) 

• Μικρό ορθογραφικό λεξικό (το έχουν οι μαθητές από προηγούμενες τάξεις) 

• Μαθηματικά: Τα βιβλία του Οργανισμού δε θα αγοραστούν. Θα 

χρησιμοποιηθούν τεύχη της Σχολής.  

• Φυσικά (Ερευνώ και Ανακαλύπτω) ΣΤ’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και 

Τετράδιο Εργασιών 

• Φυσικά Ερευνώ και Ανακαλύπτω: Τετράδιο Εργασιών Ε’ Δημοτικού (το έχουν 

οι μαθητές από την Ε’ Δημοτικού) 

• Ιστορία ΣΤ’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή 

• Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή 

• Νέος πλήρης Σχολικός Άτλαντας Ευρώπης & Ηπείρων, εκδ. Σαββάλας 

• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ’ Δημοτικού 

• Θρησκευτικά Στ’ Δημοτικού 

• Μουσική: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Στ’ Δημοτικού 

• Εικαστικά Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών (τα έχουν 

οι μαθητές από την Ε’ Δημοτικού) 

• Φυσική Αγωγή Ε’- Στ’ Δημοτικού (το έχουν οι μαθητές από την Ε’ Δημοτικού) 
 

Όλα τα παραπάνω βιβλία και τετράδια θα πρέπει να είναι ντυμένα και να έχουν 

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

 

 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 

• 1 τετράδιο 50φυλλo Ορθογραφίας  

• 3 τετράδια 50φυλλα Α4 (Εργασιών Γλώσσας, Λεξιλογίου, 

Εργασιών Μαθηματικών). Να μην αγοραστούν τετράδια 

πολλαπλών θεμάτων  

• 1 σημειωματάριο / ημερολόγιο μαθητή για το σχολικό  

έτος 2022-2023 

  

  ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

• 1 ζελατίνα με κουμπί για τις εργασίες της ημέρας 

• 4  ντοσιέ για αρχειοθέτηση στο σπίτι (Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Ιστορία, Λοιπά μαθήματα) 

• 1 πακέτο ανταλλακτικά φύλλα Α4 με περιθώριο  

• 1 μπλοκ με μιλιμετρέ χαρτί 

• 1 θερμοκολλητικό ντοσιέ με 20 διαφάνειες (Παραγωγή λόγου) 

• Γεωμετρικά όργανα: χάρακας, γνώμονας, διαβήτης, 

μοιρογνωμόνιο 

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

(να μη σβήνουν), διορθωτική ταινία ή στυλό (όχι πινελάκι), 

ψαλίδι, μαρκαδοράκια για υπογράμμιση, κόλλα stick και υγρή, 

χαρτάκια post-it, μαρκαδόροι  

Για την καλύτερη αξιοποίηση της εφαρμογής Microsoft Onenote 

(στη δια ζώσης διδασκαλία αλλά και σε περίπτωση εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης) προτείνεται κάθε μαθητής να προμηθευτεί μια 

γραφίδα.  



 

 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

• Μπλοκ ακουαρέλας νούμερο Α4 

• Ξυλομπογιές νερού 12 τεμ. 

• Μαρκαδόροι 24 τεμ. με χοντρή και λεπτή μύτη 

• Μολύβι ΗΒ και 2Β 

• Γόμα λευκή, ψαλίδι, χαρτόνια κανσόν Α4 σε διάφορα χρώματα,  

        κόλλα stick UHU 

• Τέμπερες ακουαρέλας (κασετίνα )  

• 1 πινέλο μικρό και 1 μεσαίο με μαλακή τρίχα  

• Γεωμετρικά όργανα (θα τα προμηθευτούν οι μαθητές για τα 

Μαθηματικά) 

• Πλαστικός φάκελος με πάχος 5εκ, για να μπουν όλα τα υλικά 

Ό,τι από τα παραπάνω υπάρχει από πέρυσι σε καλή κατάσταση, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς να αγοραστεί καινούριο. 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

HASHTAG ENGLISH 2 JUMBO PACK (STUDENT’S BOOK, WORKBOOK, 
GRAMMAR, COMPANION)- ISBN : 978-1-3992-0307-4 
• 1 θερμοκολλητικό ντοσιέ με 10 διαφάνειες για τις εργασίες και τα  

διορθωμένα γραπτά κάθε μήνα με ετικέτα 

• 1 δεσμίδα φύλλα (ντοσιέ) 17x25 για Dictation / Writing τοποθετημένα  
σε ντοσιέ με ετικέτα 

 
 

ΓΑΛΛΙΚΑ   (Προετοιμασία Διπλωμάτων DELF A1 junior & A2 junior) 

ΚΟΙΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Βιβλίο γραμματικής: La Grammaire des Jeunes Adolescents, εκδόσεις 
Roboly  

Επίσης, θα ολοκληρωθούν οι ασκήσεις από το βιβλίο γραμματικής της Ε΄ 
τάξης: Grammatix, εκδόσεις Vos Clés Katranidou – Raptakis. (Οι μαθητές 
το έχουν από την Ε΄τάξη)  

• 2 τετράδια 50φυλλα, χρώμα κίτρινο 
• 1 τετράδιο 50φυλλο (dictée) 
• 1 ντοσιέ με 30 διαφανείς θήκες 
• 50 φύλλα ντοσιέ με περιθώριο μέγεθος Β5 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ : 

• Οι μαθητές που θα προετοιμάσουν το Δίπλωμα DELF A1 junior, θα 
προμηθευτούν το βιβλίο: “Nouveau MéthoDelf A1 junior Écrit et oral + 
A1 Tests - PACK Élève, éditions Le livre ouvert  

• Οι μαθητές που θα προετοιμάσουν το Δίπλωμα DELF A2 junior, θα 
προμηθευτούν επίσης το βιβλίο: “Nouveau MethoDelf A2 junior Écrit et 
oral + A2 Tests PACK Élève, éditions Le livre ouvert  

 


