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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ E' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
1. ΒΙΒΛΙΑ 

 Γλώσσα 3 τεύχη «Της Γλώσσας ρόδι και ροδάνι» και τα συνοδευτικά Τετράδια Εργασιών. 

 Γραμματική για την Ε΄ και ΣΤ΄. 

 Μαθηματικά 1 τεύχος και τα συνοδευτικά Τετράδια Εργασιών. 

 Ιστορία 1 βιβλίο και το συνοδευτικό Τετράδιο Εργασιών. 

 Θρησκευτικά 1 βιβλίο. 

 Γεωγραφία 1 βιβλίο και το συνοδευτικό Τετράδιο Εργασιών. 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1 βιβλίο. 

 Ερευνώ και ανακαλύπτω 1 βιβλίο και το συνοδευτικό Τετράδιο εργασιών. 

 Ανθολόγιο για την Ε΄ και ΣΤ΄. 

 Λεξικό τσέπης. 

2. ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 2 30/φυλλα: για την Ορθογραφία (με μπλε κάλυμμα). 

 1 30/φυλλο: για την Αντιγραφή (με πορτοκαλί κάλυμμα). 

 1 30/φυλλο: για ασκήσεις Γλώσσας (με πράσινο κάλυμμα). 

 1 30/φυλλο: για ασκήσεις Μαθηματικών (με κόκκινο κάλυμμα). 

 1 πρόχειρο σπιράλ ενός θέματος (όχι ογκώδες). 

 Κόλλες αναφοράς (Α4) για το Σκέφτομαι και Γράφω και για διάφορες εργασίες (περίπου 20 με περιθώρια 

στις άκρες και με τρύπες στο πλάι, για να περνιούνται στα ντοσιέ). 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

προηγούμενη χρονιά). 

 2 ντοσιέ με διαφάνειες και ετικέτες για όλα τα έντυπα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Εγχειρίδια του σχολείου για το μάθημα της Γλώσσας (που θα περιλαμβάνουν θέματα Ορθογραφίας- Συντακτικού-

Γραμματικής-Γραπτού Λόγου) και των Μαθηματικών (που θα περιλαμβάνουν Θεωρία και ασκήσεις) θα μοιραστούν 

στα παιδιά από την αρχή του σχολικού έτους. 

Επίσης, θα δοθεί το «Εγχειρίδιο Συντακτικού», το «Εγχειρίδιο Έκθεσης», το «Εγχειρίδιο Θετικών Επιστημών» και το 

«Εγχειρίδιο Πειραμάτων»  που θα πρέπει οι μαθητές να το φυλάξουν και για την επόμενη χρονιά. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. 

 Στα τετράδια και στα βιβλία να υπάρχουν καλογραμμένες ετικέτες με τα στοιχεία του μαθητή. Καλό θα ήταν 

τα βιβλία να είναι καπλαντισμένα. 

 Επίσης, να υπάρχουν τα στοιχεία και στα άλλα υλικά (ντοσιέ, γεωμετρικά όργανα κ.ά.). 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, είναι καλό να προμηθευτείτε όλα τα υλικά από την αρχή της χρονιάς. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν 

αφήσετε την αγορά κάποιων ειδών για αργότερα, να έχουν εξαντληθεί. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

Οι δάσκαλοι της E' τάξης 

Βαϊδάνη Πένυ, Μπαμπάλης Νίκος 

Τραπεζανλίδης Μπάμπης 

Τοπαλίδης Θοδωρής 
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