
 

                  Βιβλία, τετράδια και υλικό Στ’ τάξης Δημοτικού  

                                              (Σχολικό έτος 2018- 2019) 

Βιβλία 

- Τα βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β.(όλα τα τεύχη): 

   Γλώσσα βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών 

   Μαθηματικά βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών  

  Ιστορία βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών 

  Γεωγραφία βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών  

   Θρησκευτικά 

   ΚΠΑ 

   Φυσική βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών  

- Λεξικό  Ορθογραφικό / Ερμηνευτικό /Εκδόσεις Σαββάλας/(όσοι δεν έχουν) 

- 1 λογοτεχνικό βιβλίο δικής σας επιλογής για τη βιβλιοθήκη της τάξης 

- Σχολικό Ημερολόγιο 2018 - 2019 για μαθητές Δημοτικού Σχολείου (Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ) 

- 1 ΑΤΛΑΣ Ευρώπης & Κόσμου – Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 

- Προβλήματα Μαθηματικών ΣΤ΄ δημοτικού – Παπαδάκης Β.  (Εκδόσεις  Σαββάλας) 

 

Τετράδια  

 1 μαθηματικών 100φυλλο (2 θεμάτων) 

 1 σύντομων δοκιμασιών 50φυλλο (κίτρινο) 

 1 γλωσσικών ασκήσεων 100φυλλο (2 θεμάτων) 

 1 εργασιών 50φυλλο (μπλε) 

 1 πρόχειρο 50φυλλο (δική σας επιλογής) 

 1 λεξιλογικών ασκήσεων 50φυλλο (κόκκινο) 

 1 μπλοκ ζωγραφικής 

 

Ντοσιέ 

 1 ντοσιέ (Α4) με αποσπώμενα φύλλα (Α4) για έκθεση & διαφάνειες  

 1 διαφανή φάκελο με κουμπί Α4 

 1 κλασέρ μεγάλο (θα μείνει στο σπίτι για τοποθέτηση φυλλαδίων) 

 1 πλαστικός φάκελος για ανακοινώσεις (Α5) 

 

Κασετίνα και περιεχόμενο  

 Ξυλομπογιές & μαρκαδόρους χοντρούς 

 Κόλλα stick,Ψαλίδι 

 Σετ χάρακες, 1 διαβήτη 

 Μολύβια HB, 2 γόμες άσπρες, 2 ξύστρες 

 2 μαρκαδόροι υπογράμμισης (κίτρινο, πράσινο) stabilο 

 2 μπλε στιλό 

 

Αγγλικά 

 «Webkids 3” (Burlington books) 

 Student’s book – ISBN: 9789963517251 

 Companion – ISBN: 9789963517299 

 Grammar book – ISBN: 9789963517343 

 Workbook – ISBN: 9789963517275 

 2 τετράδια 50φυλλa 

 1 ντοσιέ με φύλλα 

 

Γαλλικά 

 Jus d’ orange 2 (Livre ouvert/cle  international) 

Méthode 

Cahier d’ activités 

Mon cahier des devoirs 

 2 τετράδια 30φυλλα  

 

Γερμανικά (θα τελειώσουμε το περσινό βιβλίο και θα συνεχίσουμε με το παρακάτω βιβλίο)  

 Paul, Lisa und Co. 2 (Καραμπάτος Hueber Hellas) 

Βιβλίο μαθητή 

Βιβλίο ασκήσεων 

Βιβλίο λεξιλογίου(glossar)     

 

 1 τετράδιο (3 θεμάτων) 

 

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.  

(Υπάρχουν στο εμπόριο αυτά που χρησιμοποιούμε στα κλειδιά.) 


