Βιβλία, ηεηοάδια και ρλικό γ’ ηάνηπ Δημξηικξύ
(Σςξλικό έηξπ 2022 - 2023)

Βηβιία
Τα βηβιία ημο Ο.Γ.Δ.Β.:
Γλώζζα βηβιίμ μαζεηή (όια ηα ηεύπε)
Μελέηη πεοιβάλλξμηξπ ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Ιζηξοία βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Θοηζκερηικά
Αμθξλόγιξ
1 ιμγμηεπκηθό βηβιίμ δηθήξ ζαξ επηιμγήξ γηα ηε βηβιημζήθε ηεξ ηάλεξ
Σπμιηθό Ημενμιόγημ 2022 -2023 γηα μαζεηέξ Δεμμηηθμύ Σπμιείμο (Γθδόζεηξ ΠΑΤΑΚΗ)
Λεληθό Ονζμγναθηθό, Γνμεκεοηηθό (Γθδόζεηξ ΣΑΒΒΑΛΑΣ) (όζμη δεκ έπμοκ)
Τεηνάδηα
1 μνζμγναθίαξ 50θοιιμ (θίηνηκμ)
1 μαζεμαηηθώκ 50θοιιμ (πμνημθαιί)
1 ηζημνίαξ 50θοιιμ (μηζό ιεοθό – μηζό με γναμμέξ)
1 ενγαζηώκ 50θοιιμ (πνάζηκμ)
1 πνόπεηνμ 50θοιιμ (δηθή ζαξ επηιμγήξ)
1 μπιμθ δωγναθηθήξ (γηα ηεκ ηάλε)
1πεκηάγναμμμ με θανδηά δηαζηήμαηα
Νημζηέ
1 δηαθακή θάθειμ με θμομπί (Α4)
1 κημζηέ γηα έθζεζε με απμζπώμεκα θύιια, με πενηζώνημ (17π23,5) θαη δηαθάκεηεξ
1 δηαθακή θάθειμ με θμομπί (Α5)

1 θιαζέν μεγάιμ (ζα μείκεη ζημ ζπίηη γηα ημπμζέηεζε θοιιαδίωκ)
Καζεηίκα θαη πενηεπόμεκμ
Ξοιμμπμγηέξ & μανθαδόνμοξ πμκηνμύξ
Κόιια stick,Ψαιίδη
Σεη πάναθεξ, 1 δηαβήηε, 1 μεδμύνα, 1 γαιιηθό μέηνμ
Μμιύβηα HB, 2 γόμεξ άζπνεξ, 2 λύζηνεξ
2 μανθαδόνμη οπμγνάμμηζεξ (θίηνηκμ, πνάζηκμ) stabilμ
1 ακελίηειμ μανθαδόνμ

Παηδηθά πανημκμμίζμαηα, θένμαηα & πμνημθμιάθη απμζήθεοζεξ (μπμνμύκ κα πνεζημμπμηήζμοκ ηα πενζηκά)
1 μαληιάνη ηεξ ανεζθείαξ ζαξ 40π40

Αγγιηθά
Θα ζοκεπίζμομε ηα ίδηα βηβιία πμο είπακ ζηεκ Β΄ ηάλε (Jet one – year course) θαη ζα πνεηαζημύκ αθόμε ημ
«My first grammar» – JUNIOR B - Burlington books (isbn: 978 996 348 0975)
2 ηεηνάδηα 50θοιια
1 θάθειμ πιαζηηθό με θμομπί
1 πιαζηηθό βαιηηζάθη (ηζάκηα δωγναθηθήξ 40,5π3,5π31cm) ή οθαζμάηηκε ηζάκηα γηα μεηαθμνά βηβιίωκ
Τα βηβιία γηα ημ πηοπίμ ζα δμζμύκ ημκ Σεπηέμβνε

Γηθαζηηθά
Μμιύβηα
Γόμα
Ξύζηνα
Κόιια νεοζηή UHU
Κόιια stick UHU
Μπιμθ αθμοανέια
Μανθαδόνμοξ
Ξοιμμπμγηέξ
Λαδμπαζηέι - Κενμμπμγηέξ
Νενμμπμγηέξ
Πμηενάθη γηα λέπιομα ηωκ πηκέιωκ
Σεη πηκέια
1η Πειό
1 βαιηηζάθη γηα ηα οιηθά ημο παηδημύ

Τα βιβλία μαθημαηικώμ θα ηα ποξμηθερηεί ηξ ζςξλείξ από ηιπ εκδόζειπ ηηπ Κύποξρ και ηξ κόζηξπ θα
ζρμπεοιληθθεί ζηα ρλικά ηξρ ζςξλείξρ.

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.)

