Δ’ Δημοτικού

Σχολικά Εφόδια 2017-2018
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΆ

• Α’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή

• Ένα μπλοκ ζωγραφικής

• Β’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή

• Ένα μπλοκ ακουαρέλας Α3

• Γ’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή

• Μαρκαδόροι χοντροί (μέσα σε κασετίνα)

• Α’ τεύχος τετράδιο εργασιών Γλώσσας

• Ξυλομπογιές (μέσα σε κασετίνα)

• Β’ τεύχος τετράδιο εργασιών Γλώσσας

• 2 μπλοκ με χρωματιστά φύλλα κανσόν Α4

• Α’ τεύχος Μαθηματικών βιβλίο μαθητή

• Ένα ψαλίδι

• Α’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών

• 2 κόλλες μεγάλες , μία stick και μία υγρή

• Β’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών

• Μια οργανωμένη κασετίνα με 4 καλοξυσμένα μολύβια,

• Γ’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών

2 σβήστρες, ξύστρα βαρελάκι και ένα μαρκαδοράκι

• Δ’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών

υπογραμμίσεως κίτρινο

• Βιβλίο μαθητή Μελέτης Περιβάλλοντος

• Παλέτα & τέμπερες ή ακρυλικά χρώματα σε βαζάκι

• Βιβλίο μαθητή Ιστορίας

• Πινέλα (διάφορα μεγέθη)

• Τετράδιο εργασιών Ιστορίας

• Ένα χαρτόνι χειροτεχνίας (κανσόν), διαστάσεων 50x70

• Βιβλίο μαθητή Θρησκευτικών

(χρώματος της αρεσκείας σας)
• Μακετόχαρτα (2 μικρά – 2 μεγάλα)
• 4 καμβάδες λευκούς τετράγωνους, διαστάσεων 40Χ40 ή Α4

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

• Ένα κουτί παπουτσιών όπου θα αποθηκευτούν τα πράγματα
κάθε παιδιού

• 3 τετράδια εργασιών Γλώσσας 50φυλλα

• Γεωμετρικά σχήματα: χάρακα απλό, γνώμονα, διαβήτη,

• 2 τετράδια εργασιών Μαθηματικών 50φυλλα

μοιρογνωμόνιο

• 1 τετράδιο παραγωγής λόγου με περιθώριο
• 1 τετράδιο Ιστορίας 50 φυλλο (οποιουδήποτε χρώματος)
• 1 πρόχειρο τετράδιο

• Δύο πακέτα κόλλες ξηράς αντιγραφής Α4
• Ένα διαφανή φάκελο καθηκόντων (όπου και θα
τοποθετούνται καθημερινά τα φυλλάδια των καθηκόντωνεργασιών του σχολείου)

ΓΙΑ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

• Ένα ντοσιέ χάρτινο (κουτί), με λάστιχο, διαστάσεων 31x22.5x3
• Άτλας Ελλάδας για μαθητές, εκδ. GRAMMA

• Φάκελο με κούμπωμα (για φύλλα τύπου Α4)
• Τετράδιο Μουσικής (με πεντάγραμμο)
• Βιβλίο μουσικής «ΝΤΟΡΕΜΙ μαθαίνω μουσική» 		
της Αγγελικής Καψάσκη
• Μουσικό όργανο : αρμόνιο (τουλάχιστον 4 οκτάβες)

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

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.
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Andreadis English Academy

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: BURLINGTON BOOKS

▶ Burlington WEBKIDS
Student’s Book
▶ Burlington WEBKIDS
Workbook
▶ Burlington WEBKIDS
Companion
▶ Burlington WEBKIDS
Grammar

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
• Ένα 50φυλλο τετράδιο ( Εργασιών-Project/χρώμα κόκκινο)
• Ένα 50φυλλο τετράδιο (Ορθογραφίας-Dictation/χρώμα
κόκκινο)
• Ένα 50φυλλο τετράδιο με περιθώριο (Writing-παραγωγή
λόγου)
• Ένα 30φυλλο τετράδιο (Study +/ χρώμα κίτρινο)
• Δύο φακέλους με κούμπωμα για τις φωτοτυπίες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: New Editions (ISBN: 9789604035823)

Υπόδειγμα Ετικέτας:

▶ Skills Booster 1 for young learners
Μιχαηλίδης Θωμάς
Δ’
Copy

Παρακαλώ να γράψετε την ετικέτα στο τετράδιο και να βάλετε
ετικέτες στα εξώφυλλα των βιβλίων και στους φακέλους.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

▶ Beste Freunde A1 – Kursbuch
Βιβλίο του μαθητή

• Ένα τετράδιο αντιγραφής

▶ Beste Freunde A1 – Arbeitsbuch
Βιβλίο ασκήσεων
▶ Beste Freunde A1 - Glossar
Γλωσσάριο

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

• Ένα τετράδιο ορθογραφίας μακρόστενο μικρό
• Ένα φάκελο Α3

*Το βιβλίο θα τηρηθεί για 3 σχολικά έτη.
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