
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 

 

Ψυχικό, 7 Ιουλίου 2017 
 

 Βιβλία και Υλικά για την δ΄ Δημοτικού 
 

Παρακαλούμε πολύ οι σχολικές τσάντες που θα προμηθευτείτε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριές. Τα 
ροδάκια δεν διευκολύνουν τη μετακίνηση των παιδιών στους χώρους του Σχολείου. 
 
 

ΒΙΒΛΙΑ 
- Γλώσσα, Τεύχος Α΄, Β΄, Γ΄, ΟΕΔΒ και Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α΄, Β΄, ΟΕΔΒ 
-   Γραμματική Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Ε. Φιλιππάκη-Warburton, Γ. Κοτζόγλου, Μ. Γεωργιαφέντης, Μ. Λουκά, 

ΟΕΔΒ 
- Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Στο σκολειό του κόσμου, ΟΕΔΒ (το περσινό) 
- Λεξικό: Το Μεγάλο Λεξικό του Δημοτικού (13.000 λήμματα), εκδ. Πατάκη (το περσινό) 
- Μελέτη Περιβάλλοντος, ΟΕΔΒ και Τετράδιο Εργασιών, ΟΕΔΒ 
- Θρησκευτικά, Η πορεία μας στη ζωή, ΟΕΔΒ 
- Ιστορία, Στα αρχαία χρόνια, ΟΕΔΒ και Τετράδιο Εργασιών, ΟΕΔΒ 
- Βιβλία Μαθηματικών Κύπρου (θα τα προμηθευτείτε από το Σχολείο από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017) 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ 

Προσοχή! Όσα υλικά της γ’ Δημοτικού βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ξανά. 

 
- 1 τετράδιο πρόχειρο 50 φύλλων (με χοντρό εξώφυλλο, όχι σπιράλ)  
- 2 τετράδια Ελληνικών 50 φύλλων  
- 3 τετράδια Μαθηματικών με 50 φύλλα τετραγωνισμένα (περίπου 1 cm²), το 1 με κόκκινο εξώφυλλο 

για τη Γεωμετρία 
- 3 ντοσιέ με ζελατίνες (clear book) 30 φύλλων A4 (portfolio) 
- 2 κόκκινα και 2 μπλε στυλό που σβήνουν, 0.7 
- 3 μολύβια FABER ή PELIKAN No 2 μαύρα (όχι μηχανικά) 
- 1 γόμα για μολύβι 
 

- 2 κόλλες stick 
- 1 ορθογώνιο τρίγωνο μικρού μεγέθους,  διαφανές 
- 1 κουτί πλαστελίνη 
 
ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΞΑΝΑ 
- 1 clip board  
-   2 πλαστικούς φακέλους Α4, με κούμπωμα 
- 1 χάρακα πλαστικό (15 cm) 
- 1 μαρκαδόρο stabilo κίτρινο Fluorescent 
- 1 κουτί ξυλομπογιές  
- 1 ξύστρα (με υποδοχή για τα ξύσματα) 
- 1 ψαλίδι  
 
ΜΟΥΣΙΚΗ 
- 1 φλογέρα μάρκας HOHNER (γερμανικό σύστημα, όχι μπαρόκ) με πλαστικό επιστόμιο, ξύλινο κορμό 

και με μονές τρύπες (η περσινή) 
- 2 ντοσιέ με ζελατίνες (clear book) Α4, 40 ή 50 φύλλων (το ένα να είναι το περσινό) 
 

Παρακαλούμε η φλογέρα και τα υπόλοιπα υλικά να είναι μέσα σε πάνινο σακουλάκι με το όνομα του 
παιδιού. 

 
  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
- 1 USB stick οποιασδήποτε χωρητικότητας και μάρκας με ετικέτα με το όνομα και το τμήμα του 

παιδιού. 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
- Ο κατάλογος με τα βιβλία των Αγγλικών θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. 
- Η λίστα των υλικών για το μάθημα των Αγγλικών θα δοθεί με την έναρξη των μαθημάτων.  

 
ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
- Loustics 1 (Hachette) 

- Livre 

- Cahier d’ activités  
(τα περσινά βιβλία) 

 

- 1 τετράδιο 50 φύλλων 
- 1 πλαστικό φάκελο με κούμπωμα Α4 

- 1 ντοσιέ με ζελατίνες (clear book) 20 
φύλλων Α4 

 

Όσα τμήματα δεν έχουν ολοκληρώσει τα 
περσινά βιβλία θα συνεχίσουν με αυτά και 

στην τάξη θα ανακοινωθούν τα καινούρια.  
 

- 1 Ελληνογερμανικό – Γερμανοελληνικό 
λεξικό PONS                        

- 1 πλαστικό φάκελο με κούμπωμα 
- 1 ντοσιέ με ζελατίνες (clear book) 20            

φύλλων Α4 
- το περσινό τετράδιο 4 θεμάτων 

 

Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν και θα 
ολοκληρώσουν  τα περσινά βιβλία: 

- Superdrago 1  (SGEL) 
- βιβλίο μαθητή 

- Cuaderno de actividades 1 

και στη συνέχεια: 
- Uno, dos tres...¡ Ya! 2 (A1-A2)  (En 

Clave-Ele)  
- βιβλίο μαθητή 

- Cuaderno de actividades  
 

- 1 τετράδιο 50 φύλλων 
- 1 πλαστικό φάκελο με κούμπωμα Α4 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ 
 
Όσα περσινά υλικά περίσσεψαν και είναι σε καλή κατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ξανά. 
 

- 2 μπλοκ ακουαρέλας Νο 4  καλής ποιότητας 
- 1 μπλοκ χρωματιστά χαρτόνια τύπου Canson (Α4) για κολλάζ 
- 1 οβάλ παλέτα (όχι αυγοθήκη) με 9 ή 11 θήκες, από σκληρό πλαστικό και χώρο για αναμείξεις. Tο 

όνομα και το τμήμα του παιδιού να γραφτεί με χοντρό ανεξίτηλο μαρκαδόρο στην ανάποδη πλευρά της 
παλέτας  

- 1 σωληνάριο κόλλα UHU  
- 1 ψαλίδι που να κόβει χοντρό χαρτόνι και ύφασμα, χωρίς να είναι επικίνδυνο. Να  αποφεύγονται αυτά 

με τα ζωάκια  
- 1 κουτί μαρκαδόρους χοντρούς με 24 αποχρώσεις, (Caran d' Ache, Giotto ή Fibracolor-Colormaxi) 
- 1 κουτί ξυλομπογιές, 24 τεμάχια (Faber Castell, Stabilo ή Caran d’Ache) 
- 1 κουτί χρώματα λαδοπαστέλ (oil pastel) με 12 αποχρώσεις (Pentel, Van Gogh ή Panda ή Caran d' 

Ache)  
- 1 σετ τέμπερα (12 τεμ.) παστίλια Pelican 
- Από 1 σωληνάριο τέμπερα στα χρώματα: λευκό, κίτρινο citron, κόκκινο καρμίνα, μπλε ultramarine, 

μαύρο (Lefranc & Borgeois, Talens, Windsor & Newton ή Lucas Extra Fine). Τα σωληνάρια θα πρέπει 
απαραιτήτως να τοποθετηθούν μέσα  σε ένα κουτί ή σε μια σκληρή θήκη με φερμουάρ ώστε να μην 
τρυπήσουν και καταστραφούν. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη σας δώσουν κατά λάθος λαδομπογιές ή 
ακρυλικά αντί για τέμπερες) 

- 2 πινέλα με συνθετική τρίχα (Νο 3, Νο 6) 
- 1 έγχρωμο περιοδικό μόδας με μεγάλες εικόνες για κολλάζ 
- 1 ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα που να χωράει τα παραπάνω υλικά 

 
Παρακαλούμε όλα τα υλικά να μαρκαριστούν απαραιτήτως με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. 
 
Τα παιδιά να φέρουν τα υλικά των Τεχνικών μέσα σε πάνινη τσάντα με το ονοματεπώνυμό 
τους, την πρώτη ημέρα που έχουν μάθημα Τεχνικών. Τα υλικά θα παραμείνουν στο Σχολείο. 
 

  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

Σημ.1: Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ειδοποιηθείτε για την αγορά των εξωσχολικών βιβλίων 
που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά. 

Σημ.2: Παρακαλούμε, όλα τα βιβλία να «ντυθούν» στο σπίτι με διαφανές αυτοκόλλητο και να υπάρχει μια 
κορδελίτσα (σελιδοδείκτης).  
Επίσης, να μπει ετικέτα με το ονοματεπώνυμο, την τάξη και το τμήμα του παιδιού σε όλα τα βιβλία και 
τα τετράδια, όπως και σε ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδι κ.λ.π.  
Τέλος, όλα τα ρούχα των παιδιών (ζακέτες, μπουφάν, φούτερ και πουλόβερ) να έχουν ετικέτα με το 
όνομα και την τάξη τους.  
 
Σημ. 3: Φόρμες γυμναστικής μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπεύθυνη κ. Βίβιαν Κοκκώνη, που 
θα βρίσκεται στο Σχολείο για την εξυπηρέτησή σας από τις 5 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου (08:30-15:00). 

 

 
  



Oργάνωση βιβλίων και υλικών δ΄ Δημοτικού 
 

Βιβλία και υλικά που θα υπάρχουν στη 
σχολική τσάντα ανάλογα με το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα 

Βιβλία και υλικά που θα παραμείνουν στο σπίτι 

 Γλώσσα, τεύχος Α΄, ΟΕΔΒ και Τετράδιο Εργασιών 

τεύχος Α΄, ΟΕΔΒ* 
 Μαθηματικά Κύπρου, μέρος 1ο* 

 Μελέτη περιβάλλοντος, ΟΕΔΒ, και Τετράδιο 

Εργασιών, ΟΕΔΒ*  

 Γλώσσα, Β΄ και Γ΄ τεύχος, ΟΕΔΒ και Τετράδιο 
Εργασιών Β΄ τεύχος, ΟΕΔΒ 

 Μαθηματικά Κύπρου, μέρος 2 ο,  3ο, 4ο , 5 ο           
 1 clip board 
 1 ορθογώνιο τρίγωνο μικρού μεγέθους, διαφανές 

 
 Ιστορία, Στα αρχαία χρόνια, ΟΕΔΒ και Τετράδιο 

Εργασιών, ΟΕΔΒ* 

 2 τετράδια Ελληνικών 50 φύλλων 

 3 τετράδια Μαθηματικών με 50 φύλλα 

τετραγωνισμένα (περίπου 1cm2) 

 1  τετράδιο πρόχειρο 

 
-  

 

 2 πλαστικούς φακέλους με κούμπωμα Α4  

 1 USB stick 

 

 Βιβλία και υλικά ξενόγλωσσων μαθημάτων  

(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) 

Βιβλία και υλικά που θα φέρουν τα παιδιά όταν τους ζητηθεί  
και θα παραμείνουν στο Σχολείο 

 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Στο σκολειό του κόσμου, ΟΕΔΒ  
 Θρησκευτικά, Η πορεία μας στη ζωή, ΟΕΔΒ  
 Γραμματική Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού, Ε. Φιλιππάκη-Warburton, Γ. Κοτζόγλου, Μ. Γεωργιαφέντης, Μ. Λουκά, 

ΟΕΔΒ 

 Λεξικό: Το Μεγάλο Λεξικό του Δημοτικού (13.000 λήμματα), εκδ. Πατάκη 
 3 ντοσιέ με ζελατίνες (clear book) 30 φύλλων Α4 
 1 κουτί ξυλομπογιές (6 χρώματα) 
 1 κουτί πλαστελίνες  
 Τα παιδιά θα φέρουν τα υλικά των Τεχνικών την πρώτη ημέρα που θα έχουν μάθημα Τεχνικών 

(μέσα σε πάνινη τσάντα με το ονοματεπώνυμό τους) ώστε στη συνέχεια να παραμείνουν στο Σχολείο. 
 
 

*Τα βιβλία αυτά θα βρίσκονται στη σχολική τσάντα ή κάτω από το θρανίο ανάλογα με το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Αρ. Εγκυκλίου:  5 (ΒΜ/εχ/W@) δ' Δημοτικού 

 

  Για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Σχολείου μπορείτε να ενημερώνεστε από τo:  www.moraitis.edu.gr    

 
 

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε την πρώτη μέρα που θα έρθουν τα παιδιά στο Σχολείο, να έχουν μαζί 
τους:  
- τα 2 τετράδια Ελληνικών,  
- τα 2 τετράδια Μαθηματικών,  
- το πρόχειρο,   
- το Α΄ τεύχος της Γλώσσας,  
- το Α΄ τεύχος Μαθηματικών Κύπρου,  
- 1 απλή κασετίνα με: 2 μολύβια, 1 γόμα, 1 ξύστρα, 1 μαρκαδόρο stabilo, 1 χάρακα, 1 κόλλα stick και 1 ψαλίδι 

http://www.moraitis.edu.gr/

	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

