
Τάξη Ε΄  

Τι θα χρειαστούμε: 

 Η κασετίνα έχει καθημερινά 2 καλοξυσμένα μαλακά μολύβια ,στυλό 
μπλε (αυτό που σβήνει μόνο του με ενσωματωμένη ειδική γόμα) , 
χρωματιστές ξυλομπογιές και μαρκαδόρους, σβηστήρι, ξύστρα και 
χάρακα. Επίσης, υπάρχουν ένα μικρό ψαλίδι ( με στρογγυλεμένες 
άκρες), μία κόλλα stick (σε μορφή κραγιόν), ένα υπογραμμιστικό και 
αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες. 

 

 Για τα Μαθηματικά: 1 σετ γεωμετρικών οργάνων (γνώμονας, 
μοιρογνωμόνιο, διαβήτης) και Μέτρο σχολικό γαλλικού τύπου ξύλινο 
σπαστό μήκους 1 μέτρου. 

 

 Έναν χάρτινο φάκελο με λάστιχα (στο χρώμα προτίμησης του παιδιού 
και με γραμμένο πάνω το όνομά του) που θα μένει στη τάξη ως 
Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio). 

 

 Έναν Σχολικό Άτλαντα Ελλάδας των Σιόλα-Αλεξίου (ή ό,τι έχετε ή 
μπορείτε να βρείτε από άλλους) 

 

 Ένα Μικρό ελληνικό λεξικό (Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, συνώνυμα 
και αντίθετα, φράσεις και παραδείγματα από τη λογοτεχνία) 
Τεγόπουλος -Φυτράκης (ή ό,τι έχετε ή μπορείτε να βρείτε από άλλους) 

 Έναν φάκελο με τουλάχιστον 20 διάφανες σελίδες για τα 
φυλλάδια(εργασίες και ανακοινώσεις του Σχολείου) . 

 

 Ένα πρόχειρο τετράδιο (της προτίμησης του παιδιού) είναι 
απαραίτητο να υπάρχει καθημερινά στη τσάντα. 

 

 Τα τετράδια που θα χρειαστούν και στα οποία θα πρέπει να γραφτούν 
οι ετικέτες είναι: 

1 μπλε τετράδιο 50 φύλλων Ορθογραφίας 



2 μπλε τετράδια 50 φύλλων Εργασιών Γλώσσας 

1 μπλε τετράδιο 50 φύλλων Γενικών Εργασιών 

1 μπλε τετράδιο 50 φύλλων Μαθηματικών 

1 μπλε τετράδιο 50 φύλλων με περιθώριο για Παραγωγή Γραπτού 
Λόγου. 

2 μπλε τετράδια 50 φύλλων για το μάθημα των Αγγλικών. 

1 πακέτο κόλλες Α4 (80γρ) για το φωτοτυπικό. 

 Φροντίζουμε να υπάρχουν καθημερινά εφεδρικές μάσκες, ένα πακέτο 
χαρτομάντιλα και αντισηπτικό υγρό (ή μαντηλάκια ) μέσα στην σχολική 
τσάντα.  

Προτείνουμε για λόγους οικονομίας και οικολογίας να χρησιμοποιούμε 

και φέτος στην τάξη όλα τα υλικά-ακόμη και τα τετράδια- που 

υπάρχουν από πέρυσι μέχρι να τελειώσουν για να αντικατασταθούν. 

 

Σας ευχαριστούμε. Καλή μας συνεργασία και καλή πρόοδο στα παιδιά 

μας! 

Οι Εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης 
 


