
Ωραιόκαστρο,  Τ.Κ.: 570 13  2310 699 900 - 2310 696772 - 2310 697608

info@andreadis-school.gr • FB/andreadis.school • www.andreadis-school.grΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Σχολικά Εφόδια 2021-2022

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

• Α’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
• Β’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
• Γ’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
• Α’ τεύχος Γλώσσας τετράδιο εργασιών μαθητή
• Β’ τεύχος Γλώσσας τετράδιο εργασιών μαθητή
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και Στ’ τάξεων (θα 

παραμένει στο σχολείο)

• Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (θα παραμένει στο σχολείο)

• Βιβλίο Μαθηματικών μαθητή (όχι τα συνοδευτικά τετράδια 
εργασιών)

• Φυσική βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών 
• Ιστορία βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών
• Γεωγραφία βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών
• Ανακαλύπτουμε κείμενα, μνημεία, τόπους και γεγονότα 

(Θρησκευτικά)
• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή βιβλίο μαθητή
• Φυσική αγωγή βιβλίο μαθητή
• Μουσική βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών

• 4 φακέλους με λάστιχο (θεωρητικών μαθημάτων)

• 2 φακέλους με κούμπωμα (Γλώσσα – Μαθηματικά) 

• Μία οργανωμένη κασετίνα με τουλάχιστον 3 μολύβια 
(όχι μηχανικά), 2 σβήστρες, ξύστρα, στιλούς μπλε και 
μαρκαδόρους υπογράμμισης

• 1 Μπλοκ με χαρτόνια μεγέθους Α4 κάνσον
• 1 Μπλοκ με φύλλα αφρώδη σε διάφορα χρώματα
• Μαρκαδόροι
• Ξυλομπογιές
• Ψαλίδι
• 1 κόλλα stick και 1 υγρή
• 1 πακέτο κόλλες ξηράς αντιγραφής
• 1 πακέτο ετικέτες

• 6 τετράδια 50φυλλα
• 2 τετράδια 50 φύλλα Παραγωγής Λόγου με περιθώριο στο πλάι
• 1 τετράδιο επικοινωνίας (ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών)

• 1τετράδιο για ΠΡΟΧΕΙΡΟ (ελεύθερη επιλογή)

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

• Φάκελος – διαφάνεια για τις εργασίες
•  Αρμόνιο, τουλάχιστον 4 οκτάβες ( το περσινό )
• Βιβλίο μουσικής του οργανισμού Ε΄ τάξης
• Τετράδιο εργασιών μουσικής του οργανισμού Ε΄ τάξης

Σημείωση: Παρακαλούμε να γράψετε στις ετικέτες των τετραδίων 
ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμο του παιδιού.

Σημείωση: Καλό είναι κάθε παιδί να αποθηκεύσει  τα υλικά του σε 
κάποιο κουτί που θα του αρέσει το  οποίο θα βρίσκεται στην τάξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• 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  [ 2 ] 
Student’s Book (ISBN:9789963512744)

▶ BURLINGTON WEBKIDS  [ 2 ]  
Companion (ISBN: 9789963512805)

▶ BURLINGTON WEBKIDS [ 2 ] 
Workbook (ISBN: 9789963512768)

▶ BURLINGTON  WEBKIDS  [ 2 ]
Grammar (ISBN: 9789963516261)

Μιχαηλίδης  Θωμάς
Ε’

Project / Dictation / Writing

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

• Ένα 50φυλλο τετράδιο  ( Εργασιών-Project/χρώμα πορτοκαλί)   
• Ένα 50φυλλο τετράδιο (Ορθογραφίας-Dictation/χρώμα πορτοκαλί)  
• Ένα 50φυλλο τετράδιο με περιθώριο (Writing-παραγωγή λόγου) 

(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περσινό τετράδιο παραγωγής λόγου) 

• Δύο φακέλους  με κούμπωμα για τις φωτοτυπίες/τεστ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: BURLINGTON  BOOKS

    ΕΚΔΟΣΕΙΣ: BLACK CAT           

▶ READER: SHERLOCK HOLMES STORIES 
 (ISBN: 978-88-530-0515-1)

▶ Die Deutschprofis A1. 2    
(ISBN-978-3-12-676477-3)

▶ Die Deutschrpofis A1 Griechisches Begleitheft     
(ISBN: 978-960-582-042-8) (είναι το περσινό βιβλίο με τις λέξεις, 
το οποίο το έχετε ήδη)

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     

Καλή Σχολική Χρονιά!

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.


