
 

  

 

 

                                     ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΕΦΟΔΙΩΝ 
 

1. ΒΙΒΛΙΑ 
  Τα  βιβλία  του  Οργανισμού  θα  διανεμηθούν  από  το  Σχολείο. Για   να διατηρηθεί 

η καλή τους εμφάνιση παρακαλούμε  να  φροντίσετε  να  τα  ντύσετε  έγκαιρα  με  

διαφανές  αυτοκόλλητο ή με διαφανή καλύμματα που πωλούνται στα βιβλιοπωλεία 

ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.  

   

2.  ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 8  τετράδια  50  φύλλων  πλαστικοποιημένα  μπλε  χρώματος  

 1  τετράδιο (Εκθέσεων)  50  φύλλων  με  πλατύ  αριστερό  περιθώριο   

 1 τετράδιο 50 φύλλων με λευκές σελίδες 

 

Σημείωση: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκολύνουμε τη σωστή 

εργασία και την καλλιγραφία των μαθητών με την επιλογή 

τετραδίων, τα φύλλα των οποίων θα έχουν ικανοποιητικό πάχος, 

ώστε να μη σκίζονται και τσαλακώνονται (συνιστώνται τετράδια με 

φύλλα 70 ή 80 γραμμαρίων). 
 

3.  ΝΤΟΣΙΕ 

 2  ντοσιέ  με  80  ενσωματωμένες  διαφάνειες 

 3  ντοσιέ  με  40  ενσωματωμένες  διαφάνειες 

Σημείωμα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ντοσιέ ή υλικά της περσινής χρονιάς 

εφόσον είναι σε καλή κατάσταση. 

 

3.  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΥΛΙΚΑ 
 1  σετ  γεωμετρικών  οργάνων    (μικρό μέγεθος) 

 1 διαβήτης 

 1  κουτί με ξυλομπογιές  (δώδεκα  τεμάχια) 

 Κόλλα  stick, ένα  στυλό  μαύρο, ένα  στυλό  μπλε,   μολύβια STAEDTLER 

NORIS 120 (2) , ξύστρα με ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης ξυσμάτων, 

γομολάστιχα  για  μολύβι  και  στυλό  (όχι  αρωματική), ένα  ψαλιδάκι  με  

στρογγυλή  μύτη  και  μια  κασετίνα  όχι  πολύπλοκη, ούτε  ιδιαίτερα  

μεγάλου  μεγέθους ώστε να μην καταλαμβάνει χώρο στην επιφάνεια 

εργασίας. 

 Διαφανές αυτοκόλλητο σε ρολό για το ντύσιμο τετραδίων και βιβλίων ή 

διαφανή καλύμματα που πωλούνται ειδικά για το σκοπό αυτό σε όλα τα 

βιβλιοπωλεία. 

 Υγρά μαντιλάκια με αντισηπτική δράση και χαρτομάντιλα που θα πρέπει να 

έχουν τα παιδιά καθημερινά στην τσάντα τους. 

 

Σχ.Έτος  2022-2023 

Τάξη Ε΄ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: εναι απαραίτητο και επιβεβλημένο τα παιδιά να έχουν μαζί 

τους καθημερινά όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   2:  Πιθανόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς να χρειαστούν και 

κάποια επιπλέον υλικά που δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν από τώρα. 

 

4. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Θα το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο ΔΙΓΡΑΜΜΑ, Παπαναστασίου 83, τηλ. 

2410 626352 από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

   θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα τετράδια και τα ντοσιέ του παιδιού 

σας τα εξής: 

- Τις ετικέτες των τετραδίων και των βιβλίων της τάξης τις γράφει ο εκπ/κός της 

τάξης. Μετά θα πρέπει να ντυθούν με το διαφανές αυτοκόλλητο ή με το κάλυμμα. 

Την   πρώτη μέρα   θα πρέπει να φέρουν τα 5 από τα 8 ριγέ 50φυλλα, το λευκό 

τετράδιο και το τετράδιο Εκθέσεων (με το πλατύ περιθώριο). 

Τα  ντοσιέ είναι τα αρχεία για κάθε μάθημα κι εκεί θα μπαίνουν με τη σειρά οι 

φωτοτυπίες (Ασκησιολόγια, Εβδομαδιαίες επαναληπτικές εργασίες, Σχεδιαγράμματα 

μελέτης κ.λ.π.). Σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αρχεία θα έρχονται στην τάξη για 

έλεγχο. Το ντοσιέ της Γραμματικής –Συντακτικού θα πρέπει να βρίσκεται 

καθημερινά στην τσάντα, των μαθητών/τριών. 

Τα ντοσιέ καθορίζονται ως εξής: 

 
                                                                         Αρχείο Ελληνικών 

με 80 ενσωματωμένες διαφάνειες              

                                                              Αρχείο Μαθηματικών 

 

                                                   
                                                                           
                                                                          Αρχείο Ιστορίας 

με 40 ενσωματωμένες διαφάνειες              

                                                                          Αρχείο Γραμματικής - Συντακτικού 

                                                                              
                                                                           

                  Γραπτής έκφρασης 

 

           Τέλος, καλό θα ήταν η σχολική τσάντα να είναι εύχρηστη και ελαφριά, ώστε να μην 

επιβαρύνει το παιδί. Σας επισημαίνουμε πως το σύστημα με τα ροδάκια προσθέτει 

περιττό βάρος και δεν είναι απαραίτητο αφού η μετακίνηση των παιδιών από την 

τάξη προς το σχολικό και αντίστροφα με φορεμένη την τσάντα είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη. 

                    
Σας  ευχόμαστε  καλή  σχολική  χρονιά! 

                                                Οι εκπ/κοί της Ε΄ τάξης 


