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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 1. ΒΙΒΛΙΑ  

 ΓΛΩΣΣΑ: 3 τεύχη B.M. και τα συνοδευόμενα Τετράδια εργασιών (2 τεύχη). 

 MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 1 τεύχος Β.Μ. και τα συνοδευόμενα Τετράδια εργασιών (4 τεύχη).  

 ΙΣΤΟΡΙΑ: 1 τεύχος Β.Μ. και το συνοδευόμενο Τετράδιο Εργασιών.  

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: 1 τεύχος Β.Μ.   

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 1 τεύχος Β.Μ. και το συνοδευόμενο Τετράδιο Εργασιών.  

 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.  

 «Λεξικό για την Α΄, Β΄, Γ΄ δημοτικού», ΟΕΔΒ. 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του Μ. Τριανταφυλλίδη.   

2. ΤΕΤΡΑΔΙΑ  

 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ: 2 μπλε σκούρα 40/φυλλα.  

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ: 2 πράσινα 40/φυλλα (χωρίς περιθώριο για ζωγραφιές).  

 ΠΡΟΧΕΙΡΟ: 2 κίτρινα 40/φυλλα.  

 1 τετράδιο σπιράλ 3 θεμάτων (Γλώσσας, Μαθηματικών, Διάφορα), μέγεθος B5. 

 1 πορτοκαλί τετράδιο Έκθεσης (40/φυλλο), με περιθώριο για σχόλια δασκάλου. 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ  

 1 φάκελο για τα φυλλάδια όλων των μαθημάτων. 

 Ένα σετ γεωμετρικών οργάνων: χάρακας, τρίγωνο, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης (εφόσον δεν υπάρχουν από την 

προηγούμενη χρονιά).  

 Μια κασετίνα που να περιέχει: δύο μαλακά μολύβια, μια σβηστήρα, μια ξύστρα, ένα μπλε στυλό που 

σβήνει, έναν χάρακα, ξυλομπογιές, έναν μαρκαδόρο για ασπροπίνακα (όχι ανεξίτηλο).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Βιβλία – εκδόσεις του σχολείου για το μάθημα των Ελληνικών και των Μαθηματικών θα μοιραστούν στα παιδιά 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

Παρακαλούμε να φυλάξετε το Ανθολόγιο του ΟΕΔΒ για την επόμενη σχολική χρονιά.   

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Στα τετράδια και τα βιβλία να υπάρχουν καλογραμμένες ετικέτες με τα στοιχεία του μαθητή (τα τετράδια και τα 

βιβλία να είναι οπωσδήποτε καπλαντισμένα).  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Είναι καλό να προμηθευτείτε όλα τα υλικά από την αρχή της χρονιάς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθούν 

γρήγορα.   

Το σχολείο ενθαρρύνει την πιο απλή μορφή στα σχολικά είδη!  

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  

Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι της Γ' τάξης 

Μπαλακανάκη Μαρία 

Δρούγκας Ιωάννης 

Οικονομίδου Χρύσα 

 

 


