Βιβλία, ηεηοάδια και ρλικό Ση’ ηάνηπ Δημξηικξύ
(Σςξλικό έηξπ 2020- 2021)
Βηβιία
- Τα βηβιία ημο Ο.Γ.Δ.Β.(όια ηα ηεύπε):
Γλώζζα βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Μαθημαηικά βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Γοαμμαηική Γ΄& ΣΤ΄ δημξηικξύ
Ιζηξοία βηβιίμ μαζεηή
Γετγοαθία βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Θοηζκερηικά
ΚΠΑ
Φρζική βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Λεληθό Ονζμγναθηθό, Γνμεκεοηηθό (Γθδόζεηξ ΣΑΒΒΑΛΑΣ)(όζμη δεκ έπμοκ)
1 ιμγμηεπκηθό βηβιίμ δηθήξ ζαξ επηιμγήξ γηα ηε βηβιημζήθε ηεξ ηάλεξ
Βηβιίμ θηιακαγκωζίαξ «Τμ μήκομα» Παπαζεμδώνμο Βαζίιε (Γθδόζεηξ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)
Σπμιηθό Ημενμιόγημ 2020 - 2021 γηα μαζεηέξ Δεμμηηθμύ Σπμιείμο (Γθδόζεηξ ΠΑΤΑΚΗ)
Νέμξ πιήνεξ ζπμιηθόξ Άηιακηαξ Γονώπεξ & Ηπείνωκ (Γθδόζεηξ ΣΑΒΒΑΛΑΣ)
Πνμβιήμαηα Μαζεμαηηθώκ ΣΤ΄ δεμμηηθμύ – Παπαδάθεξ Β. (Γθδόζεηξ ΣΑΒΒΑΛΑΣ)
Τεηνάδηα
1 μαζεμαηηθώκ 100θοιιμ (2 ζεμάηωκ)
1 ζύκημμωκ δμθημαζηώκ 50θοιιμ (θίηνηκμ)
1 γιωζζηθώκ αζθήζεωκ 100θοιιμ (2 ζεμάηωκ)
1 ενγαζηώκ 50θοιιμ (μπιε)
1 πνόπεηνμ 50θοιιμ (δηθή ζαξ επηιμγήξ)
1 ιεληιμγηθώκ αζθήζεωκ 50θοιιμ (θόθθηκμ)
1 μπιμθ δωγναθηθήξ
1 πιενμθμνηθήξ 50θοιιμ
Νημζηέ
1 κημζηέ (Α4) με απμζπώμεκα θύιια (Α4) γηα έθζεζε & δηαθάκεηεξ
1 δηαθακή θάθειμ με θμομπί Α4
1 θιαζέν μεγάιμ (ζα μείκεη ζημ ζπίηη γηα ημπμζέηεζε θοιιαδίωκ)
1 πιαζηηθόξ θάθειμξ γηα ακαθμηκώζεηξ (Α5)
Καζεηίκα θαη πενηεπόμεκμ
Ξοιμμπμγηέξ & μανθαδόνμοξ πμκηνμύξ
Κόιια stick,Ψαιίδη
Σεη πάναθεξ, 1 δηαβήηε
Μμιύβηα HB, 2 γόμεξ άζπνεξ, 2 λύζηνεξ
2 μανθαδόνμη οπμγνάμμηζεξ (θίηνηκμ, πνάζηκμ) stabilμ
2 μπιε ζηηιό
1 μαληιάνη ηεξ ανεζθείαξ ζαξ 40π40
Αγγιηθά
«Webkids 3” (Burlington books)
Student’s book
Companion
Grammar book
Workbook
1 θάθειμ πιαζηηθό με θμομπί
2 ηεηνάδηα 50θοιιa
1 κημζηέ με θνίθμοξ θαη απμζπώμεκα θύιια γηα έθζεζε
Γαιιηθά
Ulysse à Paris 2 (pack élève)
Ulysse à Paris 2 – Mon cahier de devoirs
Φύιια Α4 με γναμμέξ

Γενμακηθά
Beste Freunde 1 (Καναμπάημξ Hueber Hellas)
Βιβλίξ μαθηηή
Βιβλίξ αζκήζετμ
Βιβλίξ λενιλξγίξρ(glossar)
1 ηεηνάδημ (3 ζεμάηωκ)
Γηθαζηηθά
Μμιύβηα
Γόμα
Ξύζηνα
Μπιμθ αθμοανέιαξ
Ξοιμμπμγηέξ
Σεη αθνοιηθά
Σεη πηκέια
Παιέηα - αογό ζήθε
Πμηενάθη γηα λέπιομα ηωκ πηκέιωκ

Παοακαλξύμε μημ παοαλείσεηε μα γοάσεηε καθαοά ζ' όλα ηα ηεηοάδια, βιβλία και ηα μηξζιέ ηξ πλήοεπ
ξμξμαηεπώμρμξ ηξρ παιδιξύ . Γπίζηπ μα μηρθξύμ ηα βιβλία με διαθαμέπ πλαζηικό & ζε κάθε μπξρθάμ ή
θόομα πξρ θξοάει ξ μαθηηήπ –ηοια μα κοέμεηαι ηαμπελάκι με ηξ ξμξμ/μξ. (Υπάοςξρμ ζηξ εμπόοιξ αρηά πξρ
ςοηζιμξπξιξύμε ζηα κλειδιά.)

