
Τι άλλο θα χρειαζηούμε ζηην Ε΄ δημοηικού 

Η παπακάηω λίζηα αθοπά μόνο ηα δικά μαρ μαθήμαηα και όσι ηα μαθήμαηα ηων ειδικοηήηων. 
Διεςκπινίζω δε, πωρ η λίζηα αςηή δεν είναι υποχρεωηική. Το κάθε παιδί μποπεί να 

οπγανωθεί όπωρ ηο ίδιο επιθςμεί, αν και νομίζω πωρ ηο ζκεπηικό με ηο οποίο έσω θηιάξει ηη 
λίζηα εξςπηπεηεί ιδιαίηεπα και ηον ηπόπο δοςλειάρ μαρ.  

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ 

- 1 Άτλαντασ Ελλάδασ   - 4 τετράδια εργαςίασ 30 φφλλων, κλαςικά, όχι  ςπιράλ  - 1 πρόχειρο τετράδιο, 

50 φφλλων, με ςκλθρό  εξϊφυλλο 

- 1 ντοςιζ και  50 φφλλα με δφο κάκετεσ γραμμζσ -1  ςτυλό διαρκείασ απλό  

-1 μολφβι – 1 γόμα (ςβιςτρα)  - 1 ξφςτρα (με υποδοχι για τα ξυςίματα) 

- 2 μαρκαδόρουσ υπογράμμιςθσ  

- 1 διαβιτθ ςτακερό ςτο άνοιγμά του, με ρόδα  - 1 χάρακα πλαςτικό - 1 ορκογϊνιο τρίγωνο μικροφ 

μεγζκουσ - 1 μοιρογνωμόνιο 180° θμικυκλικό, διαφανζσ, διπλισ αρίκμθςθσ  - 1 φάκελο με λάςτιχα   

(portfolio) 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

- 1 μπλοκ ηωγραφικισ,  μεγάλο (κατά προτίμθςθ) καλισ ποιότθτασ  - 1 κουτί μαρκαδόρουσ χοντροφσ 

με 24 αποχρϊςεισ, - 1 κουτί ξυλομπογιζσ, 24 τεμάχια - 1 κουτί νερομπογιζσ  και ότι άλλεσ μπογιζσ 

επικυμείτε. 

- 1 ψαλίδι  που να κόβει χοντρό χαρτόνι και φφαςμα, χωρίσ να είναι επικίνδυνο. Να αποφεφγονται 

αυτά με τα ηωάκια.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σθμ. 1: Όςα παιδιά ζχουν βιβλία ι άλλο υλικό από πζρςι μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν. Όλα τα  

βιβλία και τα πράγματα των παιδιϊν να ζχουν ετικζτεσ με το όνομά τουσ και τθν τάξθ τουσ.  

Παρακαλοφμε οι καςετίνεσ των παιδιϊν να είναι πολφ απλζσ (όχι μεταλλικζσ). 

Όλα τα βιβλία να ντυκοφν με διαφάνεια (προτιμότερο) ι διαφανζσ αυτοκόλλθτο. 

Όςοι ζχετε ιδθ προμθκευτεί κάποια υλικά δεν κα αγοράςουν άλλα. 

Σθμ. 2: Το αυριανό πρόγραμμα (το δικό μου, ωσ τισ 11.30) είναι: Γλϊςςα, Μακθματικά και Φυςικι. 

Σθμ. 3: Συγκέντρωςη γονέων θα γίνει την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.45 και η  παρουςία 

ςασ κρίνεται απαραίτητη. 


