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 1 Τετράδιο Γλώσσας – 100 φύλλα  

 Φύλλα ντοσιέ με μεγάλο περιθώριο για την 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

 1 Τετράδιο Μαθηματικών – 100 φύλλα  

 1 Τετράδιο Γεωμετρίας  (μισό-μισό δηλ. μισή 

σελίδα λευκή και μισή σελίδα με γραμμές) – 50 

φύλλα 

 1 Τετράδιο Ιστορίας – 50 φύλλα 

 1 Τετράδιο - 100 φύλλα (Ημερολόγιο) 

 1 ντοσιέ με ζελατίνες για το υλικό της Γλώσσας  

 1 ντοσιέ με ζελατίνες για το υλικό των 

Μαθηματικών 

 1 ντοσιέ με ζελατίνες για το υλικό των 

υπόλοιπων μαθημάτων 

 1 πακέτο χαρτί Α4 



Οδηγίες για να διευκολύνουμε την καθημερινή σχολική 

μας εργασία: 

 

 Φροντίζουμε να συγκεντρώσουμε τα υλικά μας 

μέχρι την Παρασκευή 20 του Σεπτέμβρη 

 Χρησιμοποιούμε  υλικά που είχαμε προμηθευτεί την 

προηγούμενη σχολική χρονιά και τα οποία 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση 

 Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη φροντίδα και την 

καλή εμφάνιση των τετραδίων και των βιβλίων μας 

 Ντύνουμε τα βιβλία μας και γράφουμε σε ετικέτα 

εξωτερικά το ονοματεπώνυμό μας, το τμήμα μας 

και τη σχολική χρονιά (2020-21) 

 Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα 

εργαλεία για κάθε μάθημα πχ όταν έχουμε 

Γεωμετρία φέρνουμε μαζί μας  και τα γεωμετρικά 

όργανα 

 Τις φωτοτυπίες τις τοποθετούμε πάντα σε ζελατίνες. 

Προσέχουμε να μην τις χάσουμε, γιατί  χρειάζονται 

στις επαναλήψεις 

 Γράφουμε με μπλε στυλό την ορθογραφία και τις 

ερωτήσεις της Ιστορίας  

 Έχουμε μαζί τη μάσκα προστασίας (ίσως και μία 

εφεδρική μέσα σε σακουλάκι) 

 Αν συμμετέχουμε στα σχολικά γεύματα έχουμε 

πάντα μαζί μας σακουλάκι για να μεταφέρουμε το 

φαγητό μας 

Οι δάσκαλοί σας 

                                                                                            

 

 3 μολύβια, στυλό μπλε, γόμα, ξύστρα, ψαλίδι, 

κόλλα στικ και υγρή για την κασετίνα μας, 

μαρκαδόροι και ξυλομπογιές 

 1 φάκελο με λάστιχο για τα κριτήρια 

αξιολόγησης 

 1 χάρτη Ευρώπης (πολιτικός & γεωφυσικός) 

εκδ. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 

 1 χάρτη του κόσμου (πολιτικός & γεωφυσικός) 

εκδ. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 

 Γεωμετρικά όργανα μεσαίου μεγέθους 

(χάρακας, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο με 

αμφίδρομη μέτρηση σε μοίρες) και διαβήτης 

που σταθεροποιείται 

 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!!! 

 

 


