
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 

ΤΑΞΗ Δ’ 

 
 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

• Η Γλώσσα μου και τετράδια εργασιών 

• Ανθολόγιο (Γ’ – Δ’ Δημοτικού/ 1 τεύχος) 

• Μαθηματικά: Βιβλίο μαθητή και Τετράδια εργασιών 

• Μελέτη Περιβάλλοντος: Βιβλίο μαθητή και 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 και περιθώριο αριστερά (50 φύλλων) 

• 1 Ορθογραφίας με κίτρινο εξώφυλλο (50 φύλλων) 

• 1 Εργασιών με μπλε εξώφυλλο (100 φύλλων) 

• 1 Πρόχειρο με πράσινο εξώφυλλο (50φύλλων) 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

• 1 ντοσιέ Α4 με ενσωματωμένες διαφάνειες 40 θέσεων 

• 1 φάκελο Α4 με κουμπί 

• 2 μπλοκ κόλλες κανσόν μεγάλου μεγέθους 

• 1 κουτί ξυλομπογιές 

• 1 κουτί μαρκαδόρους 

• 1 κόλλα υγρή και 2 stick 

• 1 ψαλίδι 



• 1 πακέτο χαρτί Α4 

• 1 μπλοκ ακουαρέλας 

• 1 πακέτο μωρομάντιλα 

• 1 ρολό χαρτί κουζίνας 

 
 

Να φέρετε τα παρακάτω σχολικά είδη: 
 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ 

Βιβλία Μαθητή Γλώσσας Α’ 
και Β’ Τεύχος 

 

Τετράδια Εργασιών 
Γλώσσας Α’ και Β’ Τεύχος 

 
Βιβλίο Μαθητή 
Μαθηματικών 

 
Τετράδια Εργασιών 

Μαθηματικών Α’ και Β’ 
τεύχος 

 
Ανθολόγιο 

Ντοσιέ 
Τετράδια 

Τετράδια Εργασιών 
Μαθηματικών Γ’ και Δ’ 

τεύχος 
 

Βιβλίο Μαθητή και 
Τετράδιο Εργασιών Μελέτης 

Περιβάλλοντος 
 

Μαρκαδόρους 
Ξυλομπογιές 

Μπλοκ ακουαρέλας 
Χαρτί Α4 

Χαρτί κουζίνας 
Μωρομάντιλα 

 

Η κασετίνα θα βρίσκεται πάντα μέσα στη σχολική τσάντα. 



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 ή διαφανές κάλυμμα. 

➢ Τα σχολικά είδη που ζητούνται από τους μαθητές θα παραμένουν 

στην τάξη προς διευκόλυνση του μαθήματος. 

➢ Να είναι σημειωμένο το ονοματεπώνυμο του μαθητή σε ζακέτες, 

μπουφάν, φούτερ και σχολική φόρμα. 

➢ Έγκαιρα να προσκομιστεί η ιατρική βεβαίωση, που απαιτείται για το 

μάθημα της Γυμναστικής. 

 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 


