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ΥΛΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΒΙΒΛΙΑ 

 
Όλα τα βιβλία του οργανισμού, εκτός Ανθολόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε το 

περσινό. Καλό είναι να πάρουμε από τώρα ΟΛΑ τα τεύχη Γλώσσας (3 τεύχη) και 

Εργασιών (2 τεύχη), ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ελλείψεις στο μέλλον. Πολλά από 

αυτά βέβαια θα τα πάρουμε ΚΑΙ ψηφιακά στα tablet μας και μάλιστα σε πολυτροπική 

μορφή με πολλά links που θα μας οδηγούν σε απαραίτητες πηγές. 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
 

 Ένα τετράδιο 4 θεμάτων μεγάλο (Α4), αν είναι δυνατόν, με φύλλα που 
έχουν εγκοπή ώστε να κόβονται εύκολα. Θα χρειαστεί να κόβουμε τακτικά τα 

φύλλα και αυτό θα μας διευκολύνει.  
 

ΥΛΙΚΑ 
 

 Ένα φάκελο με θήκες για να μαζεύουμε τα γραπτά μας (τεστ και εργασίες), 
ανά μάθημα. 

 Μολύβι μαλακό (αν είναι δυνατόν μηχανικό μολύβι για να αποφεύγουμε τα 

ξυσίματα), γόμα. 
 2 στυλό πράσινα, για τις διορθώσεις μας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν θέλουμε να 

χρησιμοποιούμε στυλό για να γράφουμε, επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ 
ΜΕΛΑΝΙ ΣΒΗΝΕΙ!!! Οι μουντζούρες και η χρήση υγρού διορθωτικού 

ενοχλούν τον δάσκαλο. 
 Γεωμετρικά όργανα: διαφανής χάρακας, διαφανής γνώμονας, διαφανές 

μοιρογνωμόνιο (διπλής αρίθμησης), διαβήτης κλπ 

 Μπογιές, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής σε μέγεθος φύλλου Α4 (για τα 
καλλιτεχνικά). 

 Ένα μπλοκ σημειώσεων  με γραμμές 14Χ19 ή 14Χ21. Θα μας χρειαστεί! 
 Δύο πακέτα φύλλα χαρτιού Α4. 

 Άτλας Ευρώπης & Ηπείρων, εκδ. ΠΑΤΑΚΗ. Jahn Gert, Breetz Egon, 
Herzig Reinhard. Είναι ο καλύτερος που μπορούμε να έχουμε. 

 Μπλοκ χαρτί μιλιμιτρέ 
 

 



ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 The Incredible 5 team 3 από την Express Publishing 
 Student’s Book 

 Workbook and Grammar (Glossary included) 
 1 ντοσιέ μεσαίου μεγέθους 

 1 μπλοκάκι σημειώσεων 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 Top DELF A1 - Εκδόσεις ABC-Τσουχτίδη  

 La nouvelle Grammaire méthodique du français 1 (καινούργια έκδοση) – 
Εκδόσεις ABC-Τσουχτίδη  

 1 ντοσιε souple A4 με ενσωματωμένες διαφάνειες 40 φύλλων  
 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 Co2 (συνέχεια από Ε΄Δημοτικού) 

 Top Fit in Deutsch 1 (A1)  (Εκδόσεις Χρήστος Καραμπάτος)  
 Γραμματική της γερμανικής γλώσσας 1 (Εκδόσεις Μ. Κουναλάκη)  

ΟΧΙ ασκήσεων (συνέχεια από Ε΄Δημοτικού) 

 1 τετράδιο 1 θέματος (Γραμματικής) 
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα (μεγέθους Α4) 

 1 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) 

 
 

 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 Θα μας δοθεί η κατάλληλη εφαρμογή για να έχουμε ένα κομπιουτεράκι στο 
tablet μας χωρίς να χρειαστεί να το αγοράσουμε. 

 Το σχολείο θα μας δώσει extra ύλη Μαθηματικών, την οποία και θα 
ακολουθήσουμε (δεν ακολουθούμε το βιβλίο), μια σειρά παρουσιάσεων της 

Γλώσσας κατά ενότητες, επιπλέον ασκήσεις εξάσκησης στη Γλώσσα σε 
ψηφιακή μορφή, όπως επίσης και ύλη σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ 

screencast), και ύλη άλλων μαθημάτων, όλα σε ψηφιακή πολυτροπική 
μορφή. 

 Τέλος, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μιας και η φετινή ύλη 

προβλέπει αρκετή εργασία μέσω αυτού, όπως επίσης και λογαριασμό email 
για την ψηφιακή πλατφόρμα συνεργασίας so.simple και Viber ή 

Messenger για δημιουργία ομάδας (όποιος θέλει) για ανακοινώσεις και 
συντονισμό έργου. 

 Αρχίζουμε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Θα ενημερωθούμε έγκαιρα για 
λεπτομέρειες άφιξης ή αναχώρησης. 

 Την πρώτη μέρα θα ασχοληθούμε με την οργάνωση της σχολικής ζωής. 

Τίποτα (σχεδόν) δεν γίνεται αν δεν αποφασιστεί από το δάσκαλο και τους 
μαθητές μαζί. Είναι πολλά αυτά τα καινούργια που θα πρέπει να συνηθίσουμε 

φέτος, άρα πολλά είναι και αυτά που θα πρέπει να οργανώσουμε μαζί, όπως… 
διάταξη θρανίων, κατάρτιση εβδομαδιαίου προγράμματος, επισκέψεις, 

εκδρομές, ομαδικές εργασίες, τρόποι επικοινωνίας, τρόπος διεξαγωγής του 
κάθε μαθήματος, σχολικές εκδηλώσεις, τρόποι συμπεριφοράς, κανόνες 

λειτουργίας αίθουσας κλπ κλπ κλπ… (πάρα πολλά κλπ). Θέλω λοιπόν, να 
σκεφτούμε και να δώσουμε ιδέες για όλα αυτά. 

 Όταν φτιάξουμε λογαριασμό Messenger ή Viber, προσθέτουμε και τον 

δάσκαλο στις επαφές μας. Θα συνεννοηθούμε στην τάξη. 
 Τέλος, θα πρέπει να έχουμε ΟΛΟΙ λογαριασμό στον ΕΠΑΦΟ 

(so.simple). Μέσα από εκεί θα έχουμε στη διάθεσή μας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
όλες τις λεπτομέρειες των μαθημάτων που κάναμε στην τάξη, τις 

εργασίες που θα έχουμε για το σπίτι και όλο το βοηθητικό υλικό. 
 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

 


