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ΥΛΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΒΙΒΛΙΑ  
 

● Γλώσσα Τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, ΟΕΔΒ και Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α΄, Β΄, ΟΕΔΒ   

● Μαθηματικά Βιβλίο  Γ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ και Τετράδια Εργασιών τεύχη α, β, γ, 

δ, ΟΕΔΒ  

● Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Στο σκολειό του κόσμου, ΟΕΔΒ  

● Μελέτη Περιβάλλοντος, ΟΕΔΒ  

● Θρησκευτικά, ΟΕΔΒ  

● Ιστορία, Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, ΟΕΔΒ και Τετράδιο Εργασιών, ΟΕΔΒ 

● Φυσική Αγωγή (Γ’ και Δ’) Δημοτικού 

 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
 

● 1 Τετράδιο Ορθογραφίας κίτρινο 50 φύλλων 

● 1 Τετράδιο Αντιγραφής κόκκινο 50 φύλλων (όλο με γραμμές-χωρίς κενό χώρο) 

● 1 Τετράδιο Γλώσσας μπλε 100 φύλλων 

● 1 Τετράδιο Μαθηματικών πράσινο 100 φύλλων 

● 1 Τετράδιο Γραπτής Έκφρασης-Έκθεσης με διαχωριστική γραμμή 

 

 

ΥΛΙΚΑ 
 

● 1 ψαλίδι, 1 πακέτο ξυλομπογιές, 1 πακέτο μαρκαδόροι χοντροί 

● 1 φάκελος με κουμπί 

● 1 ξύστρα, 1 γόμα, 3 μολύβια FABER No2 (όχι μηχανικά) 

● 1 χάρακας με υποδιαιρέσεις του μέτρου 15 cm 

● 1 τριγωνικός χάρακας με ορθή γωνία 

● 1 διαβήτης 

● 1 γαλλικό μέτρο 

● 1 μαρκαδόρος υπογράμμισης (κίτρινος) 

● 1 κασετίνα απλή και εύχρηστη 

● 3 πακέτα φύλλα Α4 

 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
 

● Smiles Junior Β 

 (εκδόσεις Express Publishing)  

- Pupil’s Book 

- Activity Book 

- Companion  

● 1 κόκκινο τετράδιο 50 φύλλων (dictation)  

● 1 πράσινο τετράδιο 50 φύλλων (copy)  

● 1 κίτρινοτετράδιο (homework and classwork)  

Τα βιβλία των αγγλικών παραμένουν στο σπίτι μέχρι να ζητηθούν από τη δασκάλα. 

Πάνω σε κάθε βιβλίο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παιδιού. Όσον αφορά 

στα CD, παραμένουν στο σπίτι για δική σας χρήση.  
 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
• ABC junior, ma méthode de français (το κίτρινο) – Εκδόσεις ABC-

Τσουχτίδη 

• ABC junior, mon cahier d’activités (το κίτρινο) – Εκδόσεις ABC-Τσουχτίδη 

• 1 τετράδιο σπιράλ με 3 θέματα (Vocabulaire / Grammaire / Exercices + 

Civilisation + Devoirs) 

• 1 μπλε τετράδιο ριγέ 50 φύλλων (ορθογραφία) 

• 2 φωσφοριζέ μαρκαδόρους (κίτρινο και πράσινο) 

 

 

  
 

Παρακαλούμε, σε όλα τα βιβλία και τετράδια των μαθητών να υπάρχει ετικέτα με το 

ονοματεπώνυμο και την τάξη του παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα: 

 
Pétros PAPADOPOULOS 

Γ1 

 

 

  



ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓEΡΜΑΝΙΚΩΝ 

 

● Jana und Dino 2  

(εκδόσεις Hueber Hellas) 

- Kursbuch 

- Arbeitsbuch 

● 1 τετράδιο 1 θέματος  

● 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 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

● 1 μπλοκ ακουαρέλλας Νο3 

● 1 μπουκάλι τέμπερας 500ml (χρώμα της επιλογής σας) 

● 3 πινέλα διαφορετικών μεγεθών 

● 1 κόλλα σωληνάριο 

● 1 πακέτο κανσόν 25×25 

● 1 κουτί πλαστελίνη 

● 1 πακέτο χάρτινα πιάτα (λευκά)  
 
 

 

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) 
 

 

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 όνομά 

τους. 



● Στο πρώτο επισκεπτήριο τον Σεπτέμβριο να φέρετε σε μία σακούλα μόνο τα βιβλία (τα 

πρώτα τεύχη), τα τετράδια και τα φύλλα Α4 των μαθητών για τα μαθήματα των Ελληνικών 

και σε μία άλλη σακούλα τα υλικά των Εικαστικών, προκειμένου να τακτοποιηθούν από 

τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς. Έξω από τις σακούλες θα πρέπει να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του κάθε παιδιού και το τμήμα του. 

Σημείωση: Όσα παιδιά έχουν υλικό από πέρσι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Μερικά από τα 

παραπάνω υλικά θα μείνουν στο Σχολείο και θα χρησιμοποιούνται ομαδικά. 
 

ΚΑΛΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ!!! 
 


