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ΥΛΙΚΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
ΒΙΒΛΙΑ  

 
 Γλώσσα: Πετώντας με τις λέξεις  (3 βιβλία μαθητή και 2 τετράδια εργασιών) 
 Μελέτη Περιβάλλοντος (βιβλίο μαθητή) 

 Ιστορία (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών) 
 Θρησκευτικά 

 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού (αν δεν το έχουν ήδη) 
  

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
 
 1 ορθογραφίας κίτρινο (50 φύλλων) 

 1 γλώσσας πράσινο (50 φύλλων) 
 2 πρόχειρα (80 φύλλων) 

 1 εκθέσεων (με περιθώριο) 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
 

 1 φάκελο με λάστιχο 

 2 ντοσιέ Α4 με 40 ενσωματωμένες διαφάνειες το καθένα 

 1 διαφανή θήκη σχήματος Γ (σκληρή) 

 1 πακέτο φωτοτυπικό χαρτί Α4 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 Μια κασετίνα  που θα περιέχει: 1 ξύστρα, 1 γόμα,   1 μαρκαδόρο υπογράμμισης , 2 

μολύβια  

 1 ψαλίδι, 1 πακέτο ξυλομπογιές, 1 πακέτο μαρκαδόρους χοντρούς 

 1 χάρακα με υποδιαιρέσεις του μέτρου,1 τρίγωνο χάρακα με ορθή γωνία, 1 
μοιρογνωμόνιο, 1 διαβήτη και 1 γαλλικό μέτρο 

 

 
 



ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
 

 The incredible 5 team 1 από την Express Publishing 
 Student’s book 

 Workbook and Grammar (Glossary included) 
 1 ντοσιέ μεσαίου μεγέθους 

 1 μπλοκάκι σημειώσεων 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
 
 

 ABC 1, ma méthode de français (το κόκκινο-καινούργια έκδοση) – Εκδόσεις 
ABC-Τσουχτίδη  

 ABC 1, mon cahier d’activités (το κόκκινο-καινούργια έκδοση) – Εκδόσεις ABC-
Τσουχτίδη  

 Super grammaire pour les petits– Εκδόσεις ABC-Τσουχτίδη  
 1 τετράδιο σπιράλ με 4 θέματα (Vocabulaire-Grammaire-Exercices-

Civilisation+Devoirs)  
 1 μπλε τετράδιο ριγέ 50 φύλλων (ορθογραφία)  
 2 φωσφοριζέ μαρκαδόρους (κίτρινο και πράσινο)  

 
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 

 
 Paul, Lisa und Co1 (Εκδόσεις Hueber Hellas) 

 Kursbuch 
 Arbeitsbuch 

 Glossar 
 1 τετράδιο 1 θέματος (Γραμματικής) 
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα 

 1 μικρό μπλοκάκι για το πρόγραμμα 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

 Θα πραγματοποιηθεί παραγγελία από το σχολείο και θα τα παραλάβετε με την 
έναρξη του σχολικού έτους.  

 
ΥΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
 1 μελλόντικα (μουσικό όργανο) 

Προτεινόμενα μουσικά όργανα: 
 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ANGEL (27 ή  32 ΠΛΗΚΤΡΑ) 

 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ SWAN 
 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ STAGG Melosta (Μπλε ή κόκκινη ή μαύρη) 
 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ HOHNER (κόκκινη ή μαύρη) 

 



ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

 1 μπλοκ ακουαρέλας Νο3 
 2 πακέτα χάρτινα πιάτα λευκά  

 1 μπουκάλι τέμπερας 500ml (χρώμα της επιλογής σας) 
 1 πακέτο σύρμα πίπας  

 1 σακουλάκι χάντρες 
 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: 
 

 Να γραφτούν ετικέτες με το όνομα του κάθε παιδιού σε όλα τα τετράδια, βιβλία 
και ντοσιέ. 

 Να κολληθούν μικρά άσπρα αυτοκόλλητα με το όνομα του κάθε παιδιού σε όλα 
τα αντικείμενα. 

 Όλα τα βιβλία να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο στο σπίτι. 
 Οι ζακέτες και τα μπουφάν των παιδιών να έχουν οπωσδήποτε σημειωμένο το 

όνομα τους. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 

Στην 1η ενημερωτική συνάντηση δασκάλου – γονέων θα πρέπει να φέρουν οι γονείς 
των παιδιών στο σχολείο μόνο τα «ΒΙΒΛΙΑ», τα «ΤΕΤΡΑΔΙΑ» και τα «ΓΕΝΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ».  
 
Αντιθέτως, Τα «ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», τα «ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ» όπως επίσης και τα «ΥΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ» θα πρέπει να τα φέρουν τα παιδιά με την έναρξη των 

μαθημάτων. 
 

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


