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Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Σχολικά Εφόδια 2021-2022

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΌΛΌΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

• Α’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
• Β’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
• Γ’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
• Α’ τεύχος τετράδιο εργασιών Γλώσσας
• Β’ τεύχος τετράδιο εργασιών Γλώσσας
• Α’ τεύχος Μαθηματικών βιβλίο μαθητή
• Α’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
• Β’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
• Γ’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
• Δ’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
• Βιβλίο μαθητή Μελέτης Περιβάλλοντος
• Τετράδιο εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος
• Βιβλίο μαθητή Ιστορίας
• Τετράδιο εργασιών Ιστορίας
• Βιβλίο μαθητή Θρησκευτικών

• 1 κασετίνα με χοντρούς μαρκαδόρους και ξυλομπογιές 
• 1 μπλοκ ζωγραφικής
• 1 μπλοκ ακουαρέλας Α3
• 1 μπλοκ με χρωματιστά φύλλα κάνσον Α4
• 1 χαρτόνι χειροτεχνίας (κάνσον) διαστάσεων 50x70 

(χρώματος της αρεσκείας)

• 1 πακέτο κόλλες ξηράς αντιγραφής Α4
• 1 ψαλίδι
• 1 κόλλα stick και 1 υγρή 
• 1 μπουκάλι τέμπερας 500ml (1 βασικό χρώμα)

• Μία οργανωμένη κασετίνα με 4 μολύβια, 2 γόμες, 
ξύστρα βαρελάκι, ένα μπλε στυλό κι ένα μαρκαδοράκι 
υπογραμμίσεως

• Γεωμετρικά όργανα: χάρακα απλό, γνώμονα, διαβήτη, 
μοιρογνωμόνιο

• 1 διαφανή φάκελο καθηκόντων
• Άτλας Ελλάδας για μαθητές εκδ. GRAMMA

• 2 κόκκινα 50φυλλα τετράδια εργασιών Γλώσσας
• 1 κίτρινο 50φυλλο τετράδιο ορθογραφίας (όχι μακρόστενο)
• 1 πράσινο 50φυλλο τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
• 1 μπλε τετράδιo παραγωγής λόγου με περιθώριο
• 1 τετράδιο Ιστορίας 50φυλλο (οποιουδήποτε χρώματος)
• 1 πρόχειρο τετράδιο

ΓΙΑ ΤΌ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΌΥΣΙΚΗΣ
• Φάκελος – διαφάνεια για τις εργασίες
• Αρμόνιο, τουλάχιστον 4 οκτάβες ( το περσινό )
• Βιβλίο μουσικής του οργανισμού Γ- Δ΄ τάξης
• Τετράδιο εργασιών μουσικής του οργανισμού Γ- Δ΄ τάξης

ΑΠΌ ΠΕΡΣΙ:

• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων
• Βιβλίο Φυσικής Αγωγής
• Ορθογραφικό- ερμηνευτικό λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας

*Τα παραπάνω υλικά είναι ίδια με πέρσι και αντικαθίστανται
μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα περσινά.

ΓΙΑ ΤΌ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΚΗΣ
• Ένα τετράδιο 50 φύλλων (Θα έχουμε το ίδιο τετράδιο μέχρι 

την Στ’ για να μπορούμε να ανατρέχουμε στην ήδη διδακτέα 
ύλη)

• Ένα φάκελο με κούμπωμα
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ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Andreadis English Academy

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

▶ BURLINGTON  WEBKIDS  [ 1 ] 
Student’s Book (ISBN: 9789963512638)

▶ BURLINGTON WEBKIDS  [ 1 ]  
Companion (ISBN: 9789963512676)

▶ BURLINGTON WEBKIDS [ 1 ] 
Workbook (ISBN: 9789963512652)

▶ BURLINGTON  WEBKIDS  [ 1 ]
Grammar (ISBN: 9789963516247) Μιχαηλίδης  Θωμάς

Δ’
Project / Dictation / Writing

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

• Ένα 50φυλλο τετράδιο  ( Εργασιών-Project/χρώμα πορτοκαλί)   
• Ένα 50φυλλο τετράδιο (Ορθογραφίας-Dictation/χρώμα πορτοκαλί 

όχι μακρόστενο)
• Ένα 50φυλλο τετράδιο με περιθώριο (Writing -παραγωγή λόγου) 
• Δύο φακέλους  με κούμπωμα για τις φωτοτυπίες/τεστ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: BURLINGTON  BOOKS

Καλή Σχολική Χρονιά!

    ΕΚΔΟΣΕΙΣ: BLACK CAT

▶ The Secret of the Stones  
Reader (ISBN: 978-88-530-1411-5-Ε)

▶ Junior 2 Kurs- und Arbeitsbuch   
(ISBN: 978-960-582-071-8)

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
• Ένα τετράδιο εργασιών 30 φύλλα χρώμα κόκκινο
• Ένα τετράδιο ορθογραφίας 30 φύλλα μακρόστενο χρώμα κόκκινο
• Ένα φάκελο με κούμπωμα για τις φωτοτυπίες

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: KLETT     

Υπόδειγμα Ετικέτας:

Σημείωση: Παρακαλούμε να τοποθετηθούν ετικέτες με το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας 
σε όλα τα παραπάνω υλικά, καθώς και στα βιβλία και τα τετράδια εργασιών τους.


