Βιβλία, τετράδια και υλικό γ’ τάξης Δημοτικού
(Σχολικό έτος 2018 - 2019)
Βιβλία
Τα βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β.(όλα τα τεύχη):
Γλώσσα βιβλίο μαθητή
Μαθηματικά τετράδιο εργασιών
Μελέτη περιβάλλοντος τετράδιο εργασιών
Ιστορία βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά
Ανθολόγιο
Μουσικής τετράδιο εργασιών
1 λογοτεχνικό βιβλίο δικής σας επιλογής για τη βιβλιοθήκη της τάξης
Σχολικό Ημερολόγιο 2018 -2019 για μαθητές Δημοτικού Σχολείου (Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ)
Λεξικό Ορθογραφικό / Ερμηνευτικό /Εκδόσεις Σαββάλας/ (όσοι δεν έχουν)
Άτλας Ελλάδας ( Εκδόσεις GRAMMA Πάνος Κωνσταντόπουλος) την έκδοση με τους πολλούς χάρτες
Προβλήματα Μαθηματικών Γ΄ δημοτικού – Λυκοτραφίτη Α. & Παπαδάκης Β. (Εκδόσεις Σαββάλας)
Τετράδια
1 ορθογραφίας 50φυλλο (κίτρινο)
1 μαθηματικών 50φυλλο (πορτοκαλί)
1 ιστορίας 50φυλλο (μπλε με 1 φύλλο λευκό & 1 φύλλο με γραμμές)
1 εργασιών 50φυλλο (πράσινο)
1 πρόχειρο 50φυλλο (δική σας επιλογής)
1 λεξιλογίου 50φυλλο (κόκκινο)
1 μπλοκ ζωγραφικής
1πεντάγραμμο με φαρδιά διαστήματα
Ντοσιέ
1 διαφανή φάκελο με κουμπί (Α4)
1 κλασέρ μεγάλο (θα μείνει στο σπίτι για τοποθέτηση φυλλαδίων)
1 ντοσιέ για έκθεση με αποσπώμενα φύλλα, με περιθώριο (17χ23,5) και διαφάνειες
1 διαφανή φάκελο με κουμπί (Α5)
Κασετίνα και περιεχόμενο
Ξυλομπογιές & μαρκαδόρους χοντρούς
Κόλλα stick,Ψαλίδι
Σετ χάρακες, 1 διαβήτη, 1 μεζούρα, 1 γαλλικό μέτρο
Μολύβια HB, 2 γόμες άσπρες, 2 ξύστρες
2 μαρκαδόροι υπογράμμισης (κίτρινο, πράσινο) stabilο
1 στιλό
Αγγλικά
«Top Team» – JUNIOR B (Burlington books)
Student’s book – ISBN: 9789963511716
Workbook– ISBN: 9789963511730
Companion – ISBN: 9789963511754
«My first grammar» – JUNIOR B (Burlington books) – ISBN: 9789963480975
1 φάκελο πλαστικό με κουμπί
1 πλαστικό βαλιτσάκι (τσάντα ζωγραφικής 40,5χ3,5χ31cm) ή υφασμάτινη τσάντα
για μεταφορά βιβλίων
2 50φuλλα τετράδια
Παρακαλούμε μην παραλείψετε να γράψετε καθαρά σ' όλα τα τετράδια, βιβλία και τα ντοσιέ
το πλήρες ονοματεπώνυμο του παιδιού . Επίσης να ντυθούν τα βιβλία με διαφανές πλαστικό
& σε κάθε μπουφάν ή φόρμα που φοράει ο μαθητής –τρια να κρέμεται ταμπελάκι με το ονομ/μο.

