
                                                   ΥΛΙΚΟ που θα χρειαςτοφμε ΓΙΑ ΤΗΝ Εϋ ΤΑΞΗ 

1 τετράδιο 60 φφλλων κίτρινο, όχι ςπιράλ  Γλϊςςασ (Γραμματική, Ορθογραφία, Λεξιλόγιο)  
1 τετράδιο 60 φφλλων κόκκινο,  όχι ςπιράλ (με περιθώριο) Έκθεςησ (Παραγωγή Λόγου)  
1 τετράδιο 60 φφλλων πράςινο,  όχι ςπιράλ   Μαθηματικϊν 
1 τετράδιο 50 φφλλων μπλε,  όχι ςπιράλ για την Ιςτορία και τα Θρηςκευτικά      
1 τετράδιο 50 φφλλων μπλε,  όχι ςπιράλ  για τη Φυςική και τη  Γεωγραφία)    
1 τετράδιο / ςημειωματάριο καθηκόντων  ή ημερολόγιο (πρόχειρο) 
6 ντοςιζ με ζλαςμα για τρυπημζνα φφλλα ςε μζγεθοσ Α4  για τα φυλλάδια εργαςίασ:  
                                     (1. Γλώςςα   2. Μαθηματικά   3. Ιςτορία   4. Φυςική   5. Γεωγραφία   
                                      6. Επαναληπτικά ΤΕΣΤ - Κριτήρια Αξιολόγηςησ όλων των μαθημάτων)  
1 φάκελοσ ςε μζγεθοσ Α4 ( ή πλαςτικόσ με κουμπάκι ή χάρτινοσ με λάςτιχο ) 
1 φάκελοσ Α5 πλαςτικόσ με κουμπάκι που θα βρίςκεται πάντα ςτην τςάντα.  
Γεωγραφικόσ Σχολικόσ Άτλασ  «Η ΕΛΛΑΔΑ»,  ΑΓΓ. ΣΙΟΛΑ- Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ        
όργανα Γεωμετρίασ :  χάρακασ, γνώμονασ, μοιρογνωμόνιο, διαβήτησ 
1  πακζτο φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4 80 gram. 
 
Σε κάθε καςετίνα θα πρζπει να υπάρχουν: 
2  μολφβια 2ΗΒ (μαλακά),  1 ςτυλό μπλζ και 1 ςτυλό κόκκινο ή πράςινο 
1 διορθωτική ταινία (όχι υγρό μπλάνκο)       
γόμα, ξφςτρα 
 
1 κουτί αποθήκευςησ (τφπου παπουτςιών) το οποίο θα μείνει ςτην τάξη για τισ 
ενδοςχολικζσ εργαςίεσ και θα περιζχει :     
1  κουτί λευκά χαρτομάντιλα και 1 πακζτο υγρομάντιλα 
1 μικρό μπουκάλι με υγρό αντιςηπτικό 
2 μαρκαδόρουσ για τον λευκό πίνακα (whiteboard marker) ςε μπλε ή μαφρο χρώμα  
1  ςειρά ξυλομπογιζσ 
1  κουτί χονδροφσ μαρκαδόρουσ 
1  κουτί  κηρομπογιζσ 
1  μπλοκ με χαρτόνια κανςόν Α4  χρωματιςτά 
1  ψαλίδι,  1 κόλλα ρευςτή ή ςτικ 
 
Πρόταςη – ςυμβουλή:   
Να μη γίνει κατάχρηςη ή ςπατάλη ςε υλικά που δεν είναι απαραίτητα.              
Να χρηςιμοποιηθοφν όςα από τα παραπάνω υλικά υπάρχουν από την περςινή χρονιά.  
Σημείωςη:   
Τα ςχολικά είδη να  διατηροφνται  καθαρά,  περιποιημζνα και να ζχουν  ονοματεπϊνυμο.  
Για φζτοσ,  λόγω του covid19, δεν πρζπει να ανταλλάςςονται τα προςωπικά αντικείμενα 
του κάθε παιδιοφ με αυτά των ςυμμαθητών/τριών τουσ.        
 

         Χαροφμενη και δημιουργική ςχολική χρονιά!!! 
                                                                                      

Οι δαςκάλεσ 
Καναβάρου Κατερίνα 

Αγγζλη Ελζνη 


