
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

ΤΑΞΗ  Δ΄ 

Αγαπητοί γονείς,  

Σας εύχoμαι καλή σχολική χρονιά! Με το παρόν έντυπο θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα 

σχολικά είδη, τα οποία πρέπει να προμηθευτούν οι νέοι μας μαθητές, ενώ ακολουθούν 

ορισμένες επισημάνσεις χρηστικού περιεχομένου. Ειδικότερα:  

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  

* Η Γλώσσα μου και τετράδια εργασιών 

*Ανθολόγιο (Γ΄-Δ΄ Δημοτικού/1 τεύχος)  

*Μαθηματικά: Βιβλίο μαθητή και Τετράδια εργασιών 

*Μελέτη Περιβάλλοντος: Βιβλίο μαθητή , Τετράδιο εργασιών 

*Ορθογραφικό ερμηνευτικό λεξικό Δ΄ τάξης  

*Θρησκευτικά 

*Ιστορία και τετράδιο εργασιών 

(Όλα τα παραπάνω είναι εκδόσεις ΟΕΔΒ)  

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

*2 Ελληνικών με κόκκινο εξώφυλλο (50 φύλλων) 

*2 Μαθηματικών με μπλε εξώφυλλο(50 φύλλων) 

*1 Εκθέσεων με μπλε εξώφυλλο 50 φύλλων (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το περσινό) 

*2 Ορθογραφίας με κίτρινο εξώφυλλο(50 φύλλων ) 

*1 τετράδιο Εργασιών με μπλε εξώφυλλο (100  φύλλων) 

*1  τετράδιο Πρόχειρο με πράσινο εξώφυλλο (50 φύλλων) 

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ  



 
*5 ντοσιέ με μεταλλικά ελάσματα :2 κόκκινα,1  μπλε, 1κίτρινο ,1 πράσινο,1 γκρι ( σε κάθε 

ντοσιέ να τοποθετηθούν 2 με 3 ζελατίνες ,για να φυλάσσονται μέσα σε αυτές οι εργασίες 

των μαθητών). 

*2 μπλοκ κόλλες κανσόν μεγάλου μεγέθους   

*1 κουτί ξυλομπογιές 

*1 κουτί μαρκαδόρους  

*1 κόλλα υγρή και 1  stick 

*1 ψαλίδι 

*1 πακέτο χαρτί Α4 

*1 μπλοκ  ακουαρέλας  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

*Όλα τα σχολικά είδη θα φέρουν ετικέτα, όπου θα αναγράφεται το όνομα του μαθητή και η 

τάξη του. 

*Όλα τα βιβλία των μαθητών θα είναι ντυμένα με διάφανο αυτοκόλλητο. 

*Τα σχολικά είδη που ζητούνται από τους μαθητές θα παραμένουν στην τάξη προς 

διευκόλυνση του μαθήματος. 

*Έγκαιρα να προσκομιστεί η ιατρική βεβαίωση, που απαιτείται για το μάθημα της 

Γυμναστικής.  

*Οι μαθητές να έχουν άριστη μαθητική εμφάνιση. 

*Η συνεργασία γονέων και δασκάλων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των κενών ωρών του 

δασκάλου, δηλ. τις ώρες των Αγγλικών, της Γυμναστικής, της Πληροφορικής  και της 

Μουσικής (εκτός των ημερών εφημερίας) και οποτεδήποτε σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 

Με εκτίμηση, 

Η δασκάλα της τάξης , 

Κοτσίκου Ελένη – Ιωάννα. 

    ΣΑΣ   ΕΥΧΟΜΑΙ   ΟΛΟΨΥΧΑ   ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 


