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ΥΛΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ
•

Όλα τα βιβλία του οργανισμού, εκτός από το Ανθολόγιο (το έχουμε από
πέρσι) και των βιβλίων Γυμναστικής, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής
Εικαστικών,

για

τα

οποία

θα

σας

ενημερώσουν

οι

και

εκπαιδευτικοί

ειδικοτήτων.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
•
•
•
•

1 τετράδιο Γλώσσας (60 φύλλων)
1 τετράδιο Μαθηματικών (50 φύλλων)
1 τετράδιο Παραγωγής Γραπτού Λόγου (100 φύλλων)
1 τετράδιο 3 θεμάτων για τα θεωρητικά μαθήματα

ΥΛΙΚΑ
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 φάκελο με λάστιχο (ανακοινώσεις)
3 ντοσιέ Α4 με 40 ενσωματωμένες διαφάνειες το καθένα (ένα για Γλώσσα,
ένα για Μαθηματικά, το τρίτο για τα υπόλοιπα μαθήματα).
Μια κασετίνα που θα περιέχει: 1 γόμα, 1 ξύστρα, 2 μολύβια, 2 στυλό μπλε, 1
πράσινο για τις διορθώσεις μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε στυλό για να γράφουμε,
επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΒΗΝΕΙ!!!
Γεωμετρικά όργανα: διαφανής χάρακας, διαφανής γνώμονας, διαφανές
μοιρογνωμόνιο (διπλής αρίθμησης), διαβήτης.
Μπογιές, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής σε μέγεθος φύλλου Α4 (για τα
καλλιτεχνικά).
1 μπλοκ σημειώσεων με γραμμές 14Χ19 ή 14Χ21.
3 πακέτα φύλλα χαρτιού Α4.
Άτλας Ευρώπης & Ηπείρων, εκδ. ΠΑΤΑΚΗ. Jahn Gert, Breetz Egon,
Herzig Reinhard (Είναι ο καλύτερος που μπορούμε να έχουμε).
Αριθμομηχανή τσέπης

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
•

•
•

The Incredible 5 team 3 από την Express Publishing
✓
Pupil’s book
✓
Workbook and Grammar (Glossary included)
1 κόκκινο τετράδιο (50 φύλλων - dictation)
1 κίτρινο τετράδιο (50 φύλλων – homework and exercises)

*Τα βιβλία παραμένουν στο σπίτι μέχρι να ζητηθούν από τη δασκάλα. Πάνω σε
κάθε βιβλίο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή. Όσον
αφορά στα cd παραμένουν στο σπίτι για ιδία χρήση των μαθητών.
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-ExercicesCivilisation+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

•

Το σχολείο θα μας δώσει επιπλέον υλικό Γλώσσας, Μαθηματικών
(παρουσιάσεις, κείμενα, ασκήσεις), όπως επίσης και υλικό άλλων
μαθημάτων, όλα σε ψηφιακή μορφή.

•

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

•

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!!!

