
 

 

 
 
 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΗ (Α΄) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2019– 2020 

 
ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

Μζςα ςτθν καςετίνα των παιδιϊν κα πρζπει  να   υπάρχουν  κακθμερινά: 1 ςτιλό πράςινο , 2 μολφβια, 
1 γόμα , 1 ξφςτρα βαρελάκι , 1 μικρό χαρακάκι ( όλα καλισ ποιότθτασ).  
 
2 πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ταυτότθτασ του παιδιοφ 

 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Όλα τα ςχολικά βιβλία  για τθν Αϋ τάξθ  (οπωςδιποτε και το εικονογραφθμζνο λεξικό ). 

 Σετράδιο Πρϊτθσ Γραφισ ‘’To τετράδιο τθσ Α’  δθμοτικοφ’’  τθσ  Φανισ  Αναγνϊςτου ,εκδόςεισ 
Πατάκθ ,ISBN 9789601618555 (Προςοχι, όχι το μπλε) 

 Ζνα βιβλίο από τθν ςειρά: ‘’Καβουράκια’’ , εκδόςεισ Πατάκθ (δίνεται λίςτα) 

 Σο βιβλίο: « Ο Σριγωνοψαροφλθσ», του Βαγγζλθ Ηλιόπουλου, εκδόςεισ Πατάκθ,  
ISBN 978-960-16-7218-2 ( με το ςκλθρό εξϊφυλλο) 
 

Για τα Αγγλικά :  “Kid ‘s Box” Pre junior Pupil’s book, ISBN 9781316627662 
                                “Kid ‘s Box”  Pre junior Activity book, ISBN 9781316628744 
                                 Monty’s Alphabet book, ISBN 9781107658400 
  Εκδόςεισ : Cambridge University press. 

 ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ  ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ  ,εκδόςεισ Πατάκθ,  ISBN 9789601620114 

 1 πιανίκα ANGEL (από το μουςικό οίκο Νάκα ςτον Πειραιά). 
 
Απαραίτθτο είναι να υπάρχει ςτο ςπίτι μια παιδικι εγκυκλοπαίδεια (ςε ζντυπθ ι ςε θλεκτρονικι 
μορφι) απ’όπου τα παιδιά κ’ αντλοφν πλθροφορίεσ για τισ εργαςίεσ τουσ. 
 
 

ΤΕΤΑΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΑ 
 
1 μπλε ντοςιζ με λάςτιχα,  ( για διαγωνίςματα). 
1 τετράδιο 50 φφλλων, ντυμζνο ΚΙΣΡΙΝΟ (Ορκογραφίασ). 
1 τετράδιο 50 φφλλων ΚΟΚΚΙΝΟ (τετράδιο πρόχειρο). 
1 τετράδιο 50 φφλλων ΠΡΑΙΝΟ (τετράδιο Μακθματικϊν απλό με γραμμζσ ΟΧΙ κουτάκια) 
1 τετράδιο 50 φφλλων  (τετράδιο Αντιγραφισ), μιςό γραμμζσ- μιςό κενό 
1 τετράδιο 20 φφλλων (μικρό) επικοινωνίασ. 
1 φάκελοσ με κουμπί. 
5 ντοςιζ με ζλαςμα με διαφανζσ εξϊφυλλο και χρωματιςτό οπιςκόφυλλο για διάφορεσ εργαςίεσ (leitz). 
1 μπλοκ ηωγραφικισ μεςαίο μζγεκοσ με πολλά φφλλα. 
2 DVD-R( εγγράψιμα ) με πλαςτικι κικθ. 
1 πίνακασ μαρκαδόρου μζγεκοσ Α4 ( διαςτάςεισ 21Χ29)  
1 μαρκαδόροσ πίνακα ( ό,τι χρϊμα κζλετε) 
1 πεντάγραμμο 

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  

ΚΕΝΣΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
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Για τα Αγγλικά : 1 τετράδιο μικρό (Α5) ΜΠΛΕ 
     1 τετράδιο ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 50 φφλλων 
     1 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ντοςιζ με λάςτιχα. 
Ραρακαλοφμε :  
o Στθν τςάντα τουσ να ζχουν: 1 καςετίνα με 2 μολφβια καλισ ποιότθτασ καλοξυςμζνα, γόμα, 

ξφςτρα βαρελάκι, 1 ςτιλό πράςινο, 1 χαρακάκι. 
o Τα βιβλία του οργανιςμοφ μαηί με τα τετράδια των εργαςιών να τα φζρνουν τα παιδιά ςτο 

ςχολείο ςφμφωνα με το κακθμερινό πρόγραμμα και όχι όλθσ τθσ εβδομάδασ. (Μόνο όςα παιδιά 
παραμζνουν για μελζτθ κα φζρνουν και τα μακιματα τθσ επόμενθσ θμζρασ). Σχετικά μ’ αυτό κα 
ενθμερώνεςτε κακθμερινά με φυλλάδιο ‘’Οργάνωςθσ Μελζτθσ’’. Σε όλα τα βιβλία, τα τετράδια 
και γενικότερα ςε όλθ τθ γραφικι φλθ και το υλικό που κα φζρουν τα παιδιά ςτθν τάξθ τουσ 
είναι απαραίτθτο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τουσ (ΕΞΩΤΕΙΚΑ). 

o Σε όλα τα βιβλία να βάλετε κορδζλα που κα χρθςιμοποιείται ωσ ςελιδοδείκτθσ. 
o Να ντφςετε όλα τα βιβλία με διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 
o Το τετράδιο επικοινωνίασ και ο φάκελοσ με το κουμπί να βρίςκονται κακθμερινά ςτθν τςάντα 

του παιδιοφ.  
Σθμειώςεισ : Τα υλικά του ζξτρα μακθτικοφ εξοπλιςμοφ ςυνολικά κα παραμείνουν ςτθν τάξθ (πρζπει 
να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιοφ ςτθ ςακοφλα). 
   Για τθν κακθμερινι ενδυμαςία των παιδιών (φόρμα του ςχολείου) κακώσ και για τθν επίςθμθ 
ςτολι, κα ενθμερωκείτε με ειδικό φυλλάδιο. 
   Τα βιβλία : Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Εικαςτικά, Φυςικισ Αγωγισ, Λεξικό εικονογραφθμζνο, 
Ανκολόγιο και τα λογοτεχνικά παραμζνουν ςτθ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ. 
     Στο τετράδιο επικοινωνίασ, το οποίο κα φζρνουν κακθμερινά ςτθν τάξθ κα αναπτφςςεται μια 
΄΄μικρι΄΄ επικοινωνία μεταξφ γονζων – κθδεμόνων και δαςκάλου, όταν κρίνεται απαραίτθτο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η Διεφκυνςθ 
 

 

 

 

 

 

 

   Οι μακθτζσ τθσ Α΄ και Β΄ Δθμοτικοφ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ, Τετάρτθ  11/9/2019, κα 
ςχολάςουν ςτισ 11.30π.μ. 
   Τθν Ρζμπτθ 12/9 κα ςχολάςουν κανονικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα. (Πςοι μακθτζσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο τμιμα τθσ μελζτθσ κα παραμείνουν ςτο ςχολείο μζχρι τισ 4.30μ.μ.). Η 
μελζτθ ξεκινάει κανονικά τθν  Ρζμπτθ 12/9/19. 
   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρακαλοφμε τα βιβλία και τα τετράδια του παιδιοφ να τα ςτείλετε με 
ετικζτεσ μζςα ςτθ ςχολικι τςάντα και όλα τα υπόλοιπα ςε μία ςακοφλα με το όνομα 
του παιδιοφ. 



 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕΥΤΕΑ (Β΄) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2019– 2020 

ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
 

 

1 καςετίνα, 1 ςτυλό πράςινο, 2 μολφβια, 1 γόμα, 1 ξφςτρα βαρελάκι, 1 μικρό χαρακάκι (μζςα ςτθν 
καςετίνα) 
 

 

(Για ηα ςπόλοιπα ςλικά πος θα σπειαζηούν ηα παιδιά για όλη ηη διάπκεια ηηρ σπονιάρ θα 

ενημεπωθείηε με ξεσωπιζηό ένηςπο) 

 

 

 
 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Όλα τα βιβλία του Διόφαντου για τθ Βϋ τάξθ ςχολικισ χρονιάσ 2019-2020 (εκτόσ από το βιβλίο 
Φυςικισ Αγωγισ που ζχουν από τθν προθγοφμενθ χρονιά) και το εικονογραφθμζνο λεξικό του 
οργανιςμοφ (αυτό που είχαν ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ). 

 Σο βιβλίο «Σοφμπαλιν», τθσ  Χατηθγιαννάκθ Βάςιασ , εκδόςεισ Μίνωασ. 

 Σο βιβλίο «Σα μαλλιά του Όλιβερ», του Σςεκοφρα Θοδωρι, εκδόςεισ Petita Demas. 

 Σο βιβλίο «Ο τρυφεράκανκοσ», τθσ Ελζνθσ Πριοβόλου, εκδόςεισ Καλζντθσ. 

 Για τα Αγγλικά :  Top Team Junior A’ Student’s book- Workbook. 
                                   My first Grammar Junior A’ 
                                   (To Companion book κα δοκεί δωρεάν ςτουσ μακθτζσ από το ςχολείο). 
             Εκδόςεισ : Burlington 

 1 πιανίκα (από πζρυςι) 
                                          
Καλό είναι να υπάρχει ςτο ςπίτι μια παιδικι εγκυκλοπαίδεια (ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι) απ’ 
όπου τα παιδιά κ’ αντλοφν πλθροφορίεσ για τισ εργαςίεσ τουσ ι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 
 
 

ΤΕΤΑΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΑ 
 

1 τετράδιο Ευρετιριο 50 φφλλων. 
2 τετράδια τετραχάρακα 50 φφλλων για Αντιγραφι.  
1 μεγάλο μπλοκ ηωγραφικισ Νο 3. 
2 τετράδια 50 φφλλων. (Ορκογραφίασ). 
1 τετράδιο 20 φφλλων Επικοινωνίασ. 
1 τετράδιο 50 φφλλων ΚΟΚΚΙΝΟ για τα Μακθματικά με γραμμζσ (όχι κουτάκια). 
1 τετράδιο 50 φφλλων ΚΙΣΡΙΝΟ  (τετράδιο Γλϊςςασ - Γραμματικισ). 
2 ντοςιζ με ζλαςμα με διαφανζσ εξϊφυλλο και χρωματιςτό οπιςκόφυλλο για διάφορεσ εργαςίεσ (leitz). 
3 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ τετράδια 50 φφλλων (Αγγλικϊν: Dictation, Copy, Notebook). 
1 πλαςτικό φάκελο με κουμπί (για τισ φωτοτυπίεσ μασ). 
1 πεντάγραμμο. 
1 φάκελο μπλε με λάςτιχα (για τουσ ελζγχουσ και τα διαγωνίςματα). 
2 κενά DVD R  με τθ κικθ τουσ (εγγράψιμα). 

1 κουτί με καπάκι (πλαςτικό) που κα περιζχει : 1 κουτί ξυλομπογιζσ (12άδα), 1 κουτί μαρκαδόρουσ 
χοντροφσ, 1 κόλλα UHU stick, 1 κόλλα  UHU ρευςτι, 1 ψαλιδάκι, 1 μεηοφρα, 2 φωτογραφίεσ 
ταυτότθτασ. (Σο κουτί κα πρζπει να ζχει ετικζτα με το ονοματεπϊνυμο του παιδιοφ και κα 
παραμείνει ςτθν τάξθ). 

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  

ΚΕΝΣΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
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Παρακαλοφμε : 

 τα τετράδια να κολλιςετε τισ ετικζτεσ που κα ςασ ςτείλουμε, να γράψετε το ονοματεπϊνυμο και 
τθν τάξθ του παιδιοφ και να τα ςτείλετε ςτθ δαςκάλα. 

 Να φζρνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο τα βιβλία και τα τετράδια ςφμφωνα με το κακθμερινό 
πρόγραμμα και όχι όλθσ τθσ εβδομάδασ, (εκτόσ από όςουσ μακθτζσ μζνουν για μελζτθ). χετικά μ’ 
αυτό κα ενθμερϊνεςτε κακθμερινά με φυλλάδιο οργάνωςθσ μελζτθσ. 

 ε όλα τα βιβλία, τα τετράδια και γενικότερα ςε όλθ τθ γραφικι φλθ και το υλικό που κα φζρουν τα 
παιδιά ςτθν τάξθ τουσ είναι απαραίτθτο να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό τουσ. 

 Όλα τα τετράδια να ζχουν ςκλθρό πλαςτικό εξϊφυλλο για να διατθροφνται καλφτερα. 

 ε όλα τα βιβλία να βάλετε κορδζλα που κα χρθςιμοποιείται ωσ ςελιδοδείκτθσ και να γράψετε το 
όνομα του παιδιοφ. 

 Να ντφςετε όλα τα βιβλία με διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 

 Σο τετράδιο επικοινωνίασ και ο πλαςτικόσ φάκελοσ, με το κουμπί, να βρίςκονται κακθμερινά ςτθν 
τςάντα του παιδιοφ. 

θμειϊςεισ : 
   Για τθν κακθμερινι ενδυμαςία των παιδιϊν (φόρμα του ςχολείου), κα ενθμερωκείτε με ειδικό 
φυλλάδιο. 
    Σα υλικά ςυνολικά κα παραμείνουν ςτθν τάξθ (πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 
παιδιοφ ςτθ ςακοφλα). 
         το τετράδιο επικοινωνίασ, το οποίο κα φζρνουν κακθμερινά ςτθν τάξθ κα αναπτφςςεται μια 
ϋϋμικριϋϋ επικοινωνία μεταξφ γονζων – κθδεμόνων και δαςκάλασ, όταν κρίνεται απαραίτθτο. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διεφκυνςθ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Οι μακθτζσ τθσ Α΄ και Β΄ Δθμοτικοφ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ, Τετάρτθ  11/9/2019, κα 
ςχολάςουν ςτισ 11.30π.μ. 
   Τθν Ρζμπτθ 12/9 κα ςχολάςουν κανονικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα. (Πςοι μακθτζσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο τμιμα τθσ μελζτθσ κα παραμείνουν ςτο ςχολείο μζχρι τισ 4.30μ.μ.). Η 
μελζτθ ξεκινάει κανονικά τθν Ρζμπτθ 12/9/19. 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΗ  (Γ΄)  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2019 – 2020 
 

ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
 

1 καςετίνα, 1 ςτυλό πράςινο(που ςβινει), 2 μολφβια, 1 γόμα, 1 μεταλλικι ξφςτρα, 1 μεγάλο χαρακάκι 
(30 εκατοςτά), 2 φωτογραφίεσ ταυτότθτασ , 1 διαβιτθ, , 1 γνϊμονα. 
(Για τα υπόλοιπα υλικά που κα χρειαςτοφν τα παιδιά για όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ κα ενθμερωκείτε 
με ξεχωριςτό ζντυπο). 
 
 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Όλα τα βιβλία του Τπουργείου για τθν Γϋ τάξθ, ςχολικισ χρονιάσ 2019-2020 (εκτόσ από το βιβλίο 
Εικαςτικϊν και Φυςικισ Αγωγισ).  

 Σο βιβλίο : «Ο κιποσ με τ’αγάλματα», τθσ  Ελζνθσ αραντίτθ  (εκδόςεισ Καςτανιϊτθ). 

 Σο βιβλίο : «Πιο πολφ κι από…βιντεοπαιχνίδι»,  του Γιϊργου Μπουμποφςθ (εκδόςεισ 
Ελλθνοεκδοτικι). 

 Μια πιανίκα (από πζρυςι). 

 Για τα Αγγλικά :  Σop Team Junior B’  Student’s book- Workbook 
                                    My First Grammar Junior B’. 
                                   (To Companion book κα δοκεί δωρεάν ςτουσ μακθτζσ από το ςχολείο). 
           Εκδόςεισ : Burlington 

 Γερμανικά: Θα δοκεί βιβλιοτζτραδιο. 

 Γαλλικά: Croque-Chansons- Eκδόςεισ Le livre ouvert και ζνα κίτρινο τετράδιο 50 φφλλων. 
Για τισ Καινοτόμεσ Δράςεισ: «Αγιογραφικι ιχνθλαςία», εκδόςεισ Ιχνθλαςία 
 
 
                                

ΤΕΤΑΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΑ 
 
2 τετράδια Ορκογραφίασ  50 φφλλων με ςκλθρό εξϊφυλλο (ΜΠΛΕ). 
1 τετράδιο 50 φφλλων (Γραμματικι – Γλωςςικι Ζκφραςθ). 
1 τετράδιο 50 φφλλων (Μακθματικά). 
1 τετράδιο 40 φφλλων για πρόχειρο. 
1 ντοςιζ Α4 με 2 κρίκουσ, με 20 φφλλα εκκζςεων A4 με περικϊριο αριςτερά και 20 ενςωματωμζνεσ 
διαφάνειεσ. 
1 τετράδιo 50 φφλλων για Αντιγραφι με ςκλθρό εξϊφυλλο. 
1 τετράδιο 20 φφλλων επικοινωνίασ. 
1 τετράδιο μουςικισ που υπάρχει από προθγοφμενεσ χρονιζσ. 
1 ςουλπ με 10-15 ενςωματωμζνεσ διαφάνειεσ. 

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  

ΚΕΝΣΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 
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2 ντοςιζ με ζλαςμα με διαφανζσ εξϊφυλλο και χρωματιςτό οπιςκόφυλλο για διάφορεσ εργαςίεσ (leitz). 
1 φάκελο με λάςτιχα. 
3 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ τετράδια 50 φφλλων για τα Αγγλικά.   
1 πεντάγραμμο. 
1 τετράδιο ευρετιριο 50 φφλλων. 
1 μπλοκ ακουαρζλασ Νο 4 
2 κενά DVD R  με πλαςτικι κικθ. 
 
Ραρακαλοφμε : 

 Όλα τα τετράδια να ζχουν πλαςτικοποιθμζνο εξϊφυλλο. 

 Σα βιβλία και τα τετράδια να τα φζρνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο ςφμφωνα με το κακθμερινό 
πρόγραμμα και όχι όλθσ τθσ εβδομάδασ, (εκτόσ από όςουσ μακθτζσ μζνουν για μελζτθ). χετικά μ’ 
αυτό κα ενθμερϊνεςτε κακθμερινά με φυλλάδιο οργάνωςθσ μελζτθσ. 

 ε όλα τα βιβλία, τα τετράδια και γενικότερα ςε όλθ τθ γραφικι φλθ και το υλικό που κα φζρουν τα 
παιδιά ςτθν τάξθ τουσ είναι απαραίτθτο να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό τουσ. 

 ε όλα τα βιβλία να βάλετε κορδζλα που κα χρθςιμοποιείται ωσ ςελιδοδείκτθσ. 

 Να ντφςετε όλα τα βιβλία με διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 
θμειϊςεισ : 
   Σα υλικά ςυνολικά κα παραμείνουν ςτθν τάξθ (πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 
παιδιοφ ςτθ ςακοφλα). 
   Σο τετράδιο επικοινωνίασ και το ςουλπ να βρίςκονται κακθμερινά ςτθν τςάντα του παιδιοφ. 
   Για τθν κακθμερινι ενδυμαςία των παιδιϊν (φόρμα του ςχολείου) κακϊσ και για τθν επίςθμθ ςτολι, 
κα ενθμερωκείτε με ειδικό φυλλάδιο. 
    το τετράδιο επικοινωνίασ, το οποίο κα φζρνουν κακθμερινά ςτθν τάξθ κα αναπτφςςεται μια 
ϋϋμικριϋϋ επικοινωνία μεταξφ γονζων – κθδεμόνων και δαςκάλασ, όταν κρίνεται απαραίτθτο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 

Η Διεφκυνςθ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Οι μακθτζσ τθσ Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δθμοτικοφ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ, Τετάρτθ 11/9/19, κα 
ςχολάςουν ςτισ 12.30μ.μ. 
   Τθν Ρζμπτθ 12/9 κα ςχολάςουν κανονικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα. (Πςοι μακθτζσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο τμιμα τθσ μελζτθσ κα παραμείνουν ςτο ςχολείο μζχρι τισ 4.30μ.μ.). Η 
μελζτθ ξεκινάει κανονικά τθν  Ρζμπτθ  12/9/19. 
   



 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΤΗ (Δ΄) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2019-2020 

 
ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

 
1 καςετίνα με : 3 μολφβια απλά (όχι μθχανικά), 1 ςτυλό πράςινο, 1 γόμα, 1 ξφςτρα, 1 χάρακα 
(30 εκατοςτά), 1 μαρκαδόρο για υπογράμμιςθ οποιουδιποτε χρϊματοσ (τφπου stαbilo).  
 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Όλα τα νζα βιβλία του Τπουργείου  για τθν Δϋ τάξθ ςχολικισ χρονιάσ 2019-2020 (πλθν Φυςικισ 
Αγωγισ, Καλλιτεχνικϊν, Λεξικό του οργανιςμοφ). Σο Ανκολόγιο και το βιβλίο Μουςικισ 
υπάρχουν από πζριςι. 

 χολικόσ Άτλαντασ Ελλάδασ, (Γ. Αλεξανδράκθ – Βαςιλειάδθ – Δαμίρθ, εκδόςεισ Πατάκθ, ζκδοςθ 
2006). 

 Σο βιβλίο «Σα περιςτζρια και ο μαρμάρινοσ κόςμοσ» τθσ Φράνςθσ τακάτου, εκδόςεισ 
Ψυχογιόσ. 

 Σο βιβλίο «πίτι για πζντε» τθσ Λότθσ Πζτροβιτςσ -Ανδρουτςοποφλου, εκδόςεισ  Πατάκθ. 

 Μια πιανίκα   (από πζρυςι). 

 Για τα Αγγλικά :    Webkids 1 Student’s book. 
Webkids 1 Work book. 
Webkids  1 Grammar. 

                                              Σο Companion κα δοκεί ςτουσ μακθτζσ μασ δωρεάν από το ςχολείο. 
       Eκδόςεισ Burlington 
 

 Για τα Γαλλικά: Les Loustics 1+Cahier d’ activites 1 Εκδόςεισ Hachette  
                                                      1 τετράδιo κίτρινo 50 φφλλων 

                      ι 

 Για τα Γερμανικά : Die Deutschprofis  A1 (Klett εκδοτικός οίκος) 
 Kursbuch 
 Arbeitsbuch 

      2 τετράδια 60 φφλλων με κόκκινο κάλυμμα 

 

                    
Είναι απαραίτθτο να ζχουν ςτο ςπίτι : 1) ζνα ερμθνευτικό ορκογραφικό λεξικό, κατά προτίμθςθ του 
Γ.Μπαμπινιϊτθ, 2) μια εγκυκλοπαίδεια ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, απ’ όπου τα παιδιά κ’ αντλοφν 
πλθροφορίεσ για τισ εργαςίεσ τουσ. 
 

 
ΤΕΤΑΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΑ 

 
2 τετράδια με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο Ορκογραφίασ 50 φφλλων 
2 τετράδια με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο Αντιγραφισ 50 φφλλων.  

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  

ΚΕΝΣΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
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Η Διεύθςνζη 

1 τετράδιο 50 φφλλων Μακθματικϊν.  
1 τετράδιο 100 φφλλων πρόχειρο Γλϊςςασ – Γραμματικισ. 
1 ντοςιζ Α4 με 2 τρφπεσ, με 50 φφλλα εκκζςεων με περικϊριο αριςτερά (Ζκκεςθσ). 
1 πεντάγραμμο που υπάρχει από προθγοφμενεσ χρονιζσ. 
1 ντοςιζ ςουλπ μαφρο (μουςικισ, το οποίο κα διατθριςουν μζχρι και τθν Σϋ Δθμοτικοφ). 
3 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ τετράδια 50 φφλλων. 
1 leitz με ζλαςμα ςτο εςωτερικό. 
1 ςουλπ 15 ςελίδων. 
1 μπλοκ ακουαρζλασ Νο 4 
1 τετράδιο πρόχειρο 50 φφλλων οργάνωςθσ.  
1 τετράδιο 50 φφλλων για Ιςτορία-Θρθςκευτικά 
1 φάκελο με λάςτιχα για τα διαγωνίςματα. 
1 φωτογραφία ταυτότθτασ 
1 dvd(εγγράψιμο) για να γραφτεί το βίντεο αναςπόπθςθσ με μία πλαςτικι κικθ 
 
Ραρακαλοφμε : 

 Όλα τα τετράδια να ζχουν πλαςτικοποιθμζνο εξϊφυλλο χρϊματοσ ςκοφρο μπλε. 

 Σα βιβλία και τα τετράδια να τα φζρνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο ςφμφωνα με το κακθμερινό 
πρόγραμμα και όχι όλθσ τθσ εβδομάδασ, (εκτόσ από όςουσ μακθτζσ μζνουν για μελζτθ).  

 ε όλα τα βιβλία, τα τετράδια και γενικότερα ςε όλθ τθ γραφικι φλθ και το υλικό που κα φζρουν τα 
παιδιά ςτθν τάξθ τουσ είναι απαραίτθτο να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό τουσ. 

 ε όλα τα βιβλία να βάλετε κορδζλα που κα χρθςιμοποιείται ωσ ςελιδοδείκτθσ. 

 Να ντφςετε όλα τα βιβλία με διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 
θμειϊςεισ : 
   Σα υλικά ςυνολικά κα παραμείνουν ςτθν τάξθ (πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 
παιδιοφ ςτθ ςακοφλα). 
   Σο ςουλπ να βρίςκεται κακθμερινά ςτθν τςάντα του παιδιοφ. 
   Για τθν κακθμερινι ενδυμαςία των παιδιϊν (φόρμα του ςχολείου) κακϊσ και για τθν επίςθμθ ςτολι, 
κα ενθμερωκείτε με ειδικό φυλλάδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μακθτζσ τθσ Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δθμοτικοφ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ, Τετάρτθ 11/9/19, κα 
ςχολάςουν ςτισ 12.30μ.μ. 
   Τθν Ρζμπτθ 12/9 κα ςχολάςουν κανονικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα. (Πςοι μακθτζσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο τμιμα τθσ μελζτθσ κα παραμείνουν ςτο ςχολείο μζχρι τισ 4.30μ.μ.). Η 
μελζτθ ξεκινάει κανονικά τθν Ρζμπτθ 12/9/19. 
  



 

 

 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΜΡΤΗ (Ε΄)  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2019 – 2020 
 

ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
 

1 ςτυλό μπλε, 1 ςτυλό πράςινο, 2 μολφβια, 1 μαρκαδόρο Stabilo για υπογράμμιςθ χρϊματοσ κίτρινου ι 
πορτοκαλί, 1 γόμα, 1 μεταλλικι ξφςτρα, 1 μικρό χαρακάκι (15 εκατοςτά), 1 ςετ γεωμετρικϊν οργάνων 
(διαβιτθ, γνϊμονα, μοιρογνωμόνιο). 
(Για τα υπόλοιπα υλικά που κα χρειαςτοφν τα παιδιά για όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ κα ενθμερωκείτε 
με ξεχωριςτό ζντυπο) 
 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Όλα τα νζα βιβλία του Τπουργείου για τθν Εϋ τάξθ, (εκτόσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, των Εικαςτικϊν και 
τθσ Θεατρικισ Αγωγισ). 

 Βιβλίο Γραμματικισ του Τπουργείου για Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ. 

 1 Ερμθνευτικό Ορκογραφικό Λεξικό κατάλλθλο για μακθτζσ Δθμοτικοφ (κατά προτίμθςθ του 
Γ.Μπαμπινιϊτθ). 

 «Σο κάςτρο τθσ Ωριάσ», ταματελόπουλοσ, Ηλιοποφλου, εκδόςεισ Κζδροσ 

 Μια πιανίκα (από πζρυςι). 

 Για τα Αγγλικά :                   Webkids   2 Student’s book. 
 Webkids  2 Work book. 
 Webkids  2 Grammar. 

                                                    Σο Companion κα δοκεί ςτουσ μακθτζσ μασ δωρεάν από το ςχολείο. 
         Eκδόςεισ Burlington 

 

 Για τα Γαλλικά :     1) Jus d’ orange 1 A1.1 Pack Super Energie (3 βιβλία) 
                                     Livre ouvert CLE INTERNATIONAL 
               
                                    2) 2 τετράδια 50 φφλλων με κίτρινο κάλυμμα 
                                          

 

 Για τα Γερμανικά :   1) Die Deutschprofis A 1.2   (εκδοτικόσ οίκοσ Klett)                             
                                            2) τετράδια 60 φφλλων με κόκκινο κάλυμμα 

τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι μακθτζσ κα φζρουν το παλιό βιβλίο προκειμζνου να 

ολοκλθρωκεί και να γίνουν επαναλιψεισ. 

 
ΤΕΤΑΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΑ 

  
2 τετράδια Αντιγραφισ με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο 50 φφλλων.  
2 τετράδια Ορκογραφίασ με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο 50 φφλλων.  
1 τετράδιο 50 φφλλων Αρικμθτικισ  με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο.  
1 τετράδιο  50 φφλλων Γεωμετρίασ (μιςό/μιςό)με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο. 
1 τετράδιο 100 φφλλων Γλϊςςασ με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο.  
1 τετράδιο Φυςικισ 30 φφλλων (κα χρθςιμοποιθκεί και ςτθ ΣΤ’ Δθμοτικοφ). 
1 τετράδιο 50 φφλλων Γενικϊν Εργαςιϊν 

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  

ΚΕΝΣΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
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1 ντοςιζ Α4 με 2 κρίκουσ, με 50 φφλλα εκκζςεων με περικϊριο αριςτερά (Παραγωγισ λόγου) και 1 
πακζτο διαφάνειεσ με τρφπεσ. 
1 ςουλπ 20 φφλλων. 
2 ντοςιζ με ζλαςμα με διαφανζσ εξϊφυλλο και χρωματιςτό οπιςκόφυλλο για διάφορεσ εργαςίεσ (leitz). 
1 πεντάγραμμο. 
1 ντοςιζ με λάςτιχο ςτισ γωνίεσ. 
3 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ τετράδια 50 φφλλων, για τα Αγγλικά. 
1 τετράδιο 50 φφλλων για τθν οργάνωςθ μελζτθσ 
 
Ραρακαλοφμε : 

 Πλα τα τετράδια να ζχουν πλαςτικοποιθμζνο εξώφυλλο χρώματοσ ςκοφρο μπλε. 

 Τα βιβλία και τα τετράδια να τα φζρνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο ςφμφωνα με το κακθμερινό 
πρόγραμμα και όχι όλθσ τθσ εβδομάδασ (εκτόσ από όςουσ μακθτζσ μζνουν για μελζτθ).  

 Σε όλα τα βιβλία, τα τετράδια και γενικότερα ςε όλθ τθ γραφικι φλθ και το υλικό που κα φζρουν 
τα παιδιά ςτθν τάξθ τουσ είναι απαραίτθτο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τουσ. 

 Σε όλα τα βιβλία να βάλετε κορδζλα που κα χρθςιμοποιείται ωσ ςελιδοδείκτθσ. 

 Να ντφςετε όλα τα βιβλία με διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 
Σθμειώςεισ : 
   Τα υλικά ςυνολικά κα παραμείνουν ςτθν τάξθ (πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
παιδιοφ ςτθ ςακοφλα). 
   Το ςουλπ να βρίςκεται κακθμερινά ςτθν τςάντα του παιδιοφ. 
   Για τθν κακθμερινι ενδυμαςία των παιδιών (φόρμα του ςχολείου) κακώσ και για τθν επίςθμθ 
ςτολι, κα ενθμερωκείτε με ειδικό φυλλάδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Η Διεφκυνςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Οι μακθτζσ τθσ Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δθμοτικοφ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ, Τετάρτθ 11/9/19, κα 
ςχολάςουν ςτισ 12.30μ.μ. 
   Τθν Ρζμπτθ 12/9 κα ςχολάςουν κανονικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα. (Πςοι μακθτζσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο τμιμα τθσ μελζτθσ κα παραμείνουν ςτο ςχολείο μζχρι τισ 4.30μ.μ.). Η 
μελζτθ ξεκινάει κανονικά τθν Ρζμπτθ 12/9/19. 
   



 

 

 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ (ΣΤ΄)  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2019 – 2020 
 

ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
 

1 ςτυλό μπλε, 1 ςτυλό πράςινο, 2 μολφβια, 1 γόμα, 1 μεταλλικι ξφςτρα, 1  χάρακασ (30 εκατοςτά), 1 
ςετ γεωμετρικϊν οργάνων (διαβιτθ, γνϊμονα, μοιρογνωμόνιο κ.λ.π), 1 μαρκαδόρο stabilo κίτρινο. 

 
ΒΙΒΛΙΑ 

 

 Όλα τα νζα βιβλία του Τπουργείου για τθν Σϋ τάξθ, τθσ ςχολικισ 2017-2018 (εκτόσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ, των Εικαςτικϊν και τθσ Θεατρικισ Αγωγισ). 

 Σο βιβλίο ϋϋΟ τελευταίοσ Ζλλθνασ τθσ μφρνθσϋϋ, τθσ Ελζνθσ Δικαίου, εκδόςεισ Πατάκθ. 

 Για τα Αγγλικά :             Webkids  3 Student’s book. 
Webkids  3 Work book. 
Webkids  3 Grammar. 

                                              Σο Companion κα δοκεί ςτουσ μακθτζσ μασ δωρεάν από το ςχολείο. 
       Eκδόςεισ Burlington 

 

 Για το μάκθμα των Γαλλικϊν :  
1.  “Jus d’orange 2 A1 Pack super energie ”  εκδόςεισ  CLE INTERNATIONAL.( 3 βιβλία) 
2.   2 τετράδια 50 φφλλων με κίτρινο κάλυμμα (και το περςινό πρόχειρο)  
(τθν αρχι τθσ χρονιάσ κα χρειαςτοφμε το περςινό μασ βιβλίο  “Jus d’orange 1 Α1.1) 
 
ι   
 

 Για τα Γερμανικά :  Die Deutschprofis  Α2.1 Eκδόςεισ : Klett 
                                   2 τετράδια 60 φφλλων με κόκκινο κάλυμμα  

τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι μακθτζσ κα φζρουν το παλιό βιβλίο προκειμζνου να 

ολοκλθρωκεί και να γίνουν επαναλιψεισ. 

 
Απαραίτθτο είναι να υπάρχει ςτο ςπίτι μια εγκυκλοπαίδεια και ζνα λεξικό απ’όπου τα παιδιά 
κ’αντλοφν πλθροφορίεσ για τισ εργαςίεσ τουσ. 
 

ΤΕΤΑΔΙΑ - ΔΙΑΦΟΑ 
 
2 τετράδια 50 φφλλων  Γλϊςςασ. 
1 τετράδιο οργάνωςθσ μελζτθσ 
2 τετράδια Ορκογραφίασ 50 φφλλων. 
1 τετράδιο 50 φφλλων Ιςτορίασ- Λογοτεχνίασ - Θρθςκευτικϊν . 
1 τετράδιο Αρικμθτικισ 50 φφλλων με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο. 
1 τετράδιο Γεωμετρίασ 50 φφλλων (μιςό/μιςό) με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο. 
1 τετράδιο Γραμματικισ 50 φφλλων.  
1 τετράδιο 30 φφλλων Αρχαίων Ελλθνικϊν (από τα Χριςτοφγεννα και μετά) 
1 τετράδιο ευρετιριο (από προθγοφμενεσ χρονιζσ). 

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ  

ΚΕΝΣΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
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1 ντοςιζ Α4 με 2 κρίκουσ, με 50 φφλλα εκκζςεων με περικϊριο αριςτερά και 20 διαφάνειεσ (Ζκκεςθσ, 
Παραγωγισ Λόγου). 
1 τετράδιο μουςικισ που υπάρχει από προθγοφμενεσ χρονιζσ. 
1 ντοςιζ με λάςτιχο ςτισ γωνίεσ. 
2 ντοςιζ με ζλαςμα με διαφανζσ εξϊφυλλο και χρωματιςτό οπιςκόφυλλο για διάφορεσ εργαςίεσ (leitz). 
1 τετράδιο 30 φφλλων Φυςικισ με μπλε ςκλθρό εξϊφυλλο (από πζρυςι) 
3 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ τετράδια 50 φφλλων, για τα Αγγλικά. 
1 τετράδιο ΚΙΣΡΙΝΟ 50 φφλλων για τα Γαλλικά (να φζρουν και το τετράδιο τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ). 
 
 
Ραρακαλοφμε : 

 Όλα τα τετράδια να ζχουν πλαςτικοποιθμζνο εξϊφυλλο χρϊματοσ ςκοφρου μπλε. 

 Σα βιβλία και τα τετράδια να τα φζρνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο ςφμφωνα με το κακθμερινό 
πρόγραμμα και όχι όλθσ τθσ εβδομάδασ, (εκτόσ από όςουσ μακθτζσ μζνουν για μελζτθ). 

 ε όλα τα βιβλία, τα τετράδια και γενικότερα ςε όλθ τθ γραφικι φλθ και το υλικό που κα φζρουν τα 
παιδιά ςτθν τάξθ τουσ είναι απαραίτθτο να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό τουσ. 

 ε όλα τα τετράδια (μόνο – όχι ςτα βιβλία) κα κολλιςουν τα παιδιά τθ μικρι ετικζτα του ςχολείου 
ςτο εξϊφυλλο. 

 ε όλα τα βιβλία να βάλετε κορδζλα που κα χρθςιμοποιείται ωσ ςελιδοδείκτθσ. 

 Να ντφςετε όλα τα βιβλία με διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 
θμειϊςεισ : 
   Σα υλικά ςυνολικά κα παραμείνουν ςτθν τάξθ (πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 
παιδιοφ ςτθ ςακοφλα). 
   Σο ςουλπ να βρίςκεται κακθμερινά ςτθν τςάντα του παιδιοφ. 
   Για τθν κακθμερινι ενδυμαςία των παιδιϊν (φόρμα του ςχολείου) κακϊσ και για τθν επίςθμθ ςτολι, 
κα ενθμερωκείτε με ειδικό φυλλάδιο. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Διεφκυνςθ 
 

   Οι μακθτζσ τθσ Γϋ, Δϋ, Εϋ, Σϋ Δθμοτικοφ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ, Σετάρτθ  11/9/19, κα 
ςχολάςουν ςτισ 12.30μ.μ. 
   Σθν Πζμπτθ  12/9 κα ςχολάςουν κανονικά ςφμφωνα με το πρόγραμμα. (Όςοι μακθτζσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο τμιμα τθσ μελζτθσ κα παραμείνουν ςτο ςχολείο μζχρι τισ 4.30μ.μ.). Η 
μελζτθ ξεκινάει κανονικά τθν  Πζμπτθ 12/9/19. 
   


