Βιβλία, ηεηοάδια και ρλικό ε’ ηάνηπ Δημξηικξύ
(Σςξλικό έηξπ 2022-2023)
Βηβιία
Σα βηβιία ημο Ο.Γ.Δ.Β.:
Γλώζζα βηβιίμ μαζεηή (όια ηα ηεύπε)
Μαθημαηικά βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ (όια ηα ηεύπε)
Γοαμμαηική Γ΄& ΣΤ΄ δημξηικξύ
Ιζηξοία βηβιίμ μαζεηή
Γετγοαθία βηβιίμ μαζεηή
ΚΠΑ βιβλίξ μαθηηή
Φρζικά βηβιίμ μαζεηή & ηεηνάδημ ενγαζηώκ
Θοηζκερηικά θάθειμξ μαζήμαημξ
Αμθξλόγιξ
Λεληθό Ονζμγναθηθό, Γνμεκεοηηθό (Γθδόζεηξ ΑΒΒΑΛΑ) (όζμη δεκ έπμοκ)
1 ιμγμηεπκηθό βηβιίμ δηθή ζαξ επηιμγήξ γηα ηε βηβιημζήθε ηεξ ηάλεξ
πμιηθό Ημενμιόγημ 2022 - 2023 γηα μαζεηέξ Δεμμηηθμύ πμιείμο (Γθδόζεηξ ΠΑΣΑΚΗ)
Νέμξ εηθμκμγναθεμέκμξ ζπμιηθόξ Άηιαξ γηα ηεκ Γιιάδα (Γθδόζεηξ ΣΓΡΓΩΜΑ)
Σεηνάδηα
1 ζπηνάι γιωζζηθώκ αζθήζεωκ 100θοιιμ (2ζεμάηωκ)
1 ζπηνάι μαζεμαηηθώκ 100θοιιμ (2ζεμάηωκ)
1 ζύκημμωκ δμθημαζηώκ 50θοιιμ(θίηνηκμ)
1 ενγαζηώκ 50θοιιμ (μπιε)
1 πνόπεηνμ 50θοιιμ (δηθή ζαξ επηιμγήξ)
1 μπιμθ δωγναθηθήξ(γηα ηεκ ηάλε)
Νημζηέ
1 κημζηέ (Α4) με απμζπώμεκα θύιια (Α4) γηα έθζεζε & δηαθάκεηεξ
1 δηαθακή θάθειμ με θμομπί (Α4)
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
εη 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
# ENGLISH 2 STUDENT'S BOOK WITH DIGIBOOK APP (GREECE) 978-1-3992-0516-0
# ENGLISH 2 COMPANION WITH DIGIBOOK APP (GREECE) 978-960-609-220-6
# ENGLISH 2 GRAMMAR STUDENT'S WITH DIGIBOOK APP (GREECE) 978-960-609223-7
2 ηεηνάδηα 50θοιια
1 κημζηέ με θνίθμοξ θαη θύιια Α5
1 θάθειμ πιαζηηθό με θμομπί
1 πιαζηηθό βαιηηζάθη (ηζάκηα δωγναθηθήξ 40,5π3,5π31cm) ή οθαζμάηηκε ηζάκηα γηα μεηαθμνά
βηβιίωκ
Τα βιβλία για το πτυχίο θα δοθούν τον Σεπτέμβρη.

Γαιιηθά
Σα παηδηά ηεξ Γ’ ζα ζοκεπίζμοκ με ηα βηβιία πμο είπακ λεθηκήζεη ζηεκ Δ’ ηάλε.
Ulysse à Paris 1 (pack élève) - Γθδόζεηξ Le Livre Ouvert
Ulysse à Paris 1 – Mon cahier de devoirs - Γθδόζεηξ Le Livre Ouvert
Φύιια κημζηέ θαη έκα θιαζέν

Γενμακηθά
Maximal A1 - Γθδόζεηξ Klett
Βηβιίμ μαζεηή: https://klett.gr/maximal-a1/3180-maximal-a1-kursbuch-mit-audios-undvideos-online-klett-book-app-gia-12mhnh-xrhsh.html
Βηβιίμ αζθήζεωκ: https://klett.gr/maximal-a1/3017-maximal-a1-arbeitsbuch-mit-audiosonline-klett-book-app-gia-12mhnh-xrhsh.html
Γιωζζάνημ: https://klett.gr/maximal-a1/3028-maximal-a1-griechisches-begleitheft.html

1 ηεηνάδημ 30θοιιμ
Γηθαζηηθά
Μμιύβηα
Γόμα
Ξύζηνα
Κόιια νεοζηή UHU
Κόιια stick UHU
Μπιμθ αθμοανέια
Μανθαδόνμοξ
Ξοιμμπμγηέξ
Λαδμπαζηέι - Κενμμπμγηέξ
Νενμμπμγηέξ
Πμηενάθη γηα λέπιομα ηωκ πηκέιωκ
εη πηκέια
1η Πειό
1 βαιηηζάθη γηα ηα οιηθά ημο παηδημύ

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.)
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