
 

 

Καινούρια τάξη ! 

            

Καινούρια χρονιά ! 

 

Τα εφόδια των μαθητών για την Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2019– 2020 

είναι : 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

➢ Η Γλώσσα  του ΙΤΥΕ         

➢ Τα Μαθηματικά του ΙΤΥΕ                   

➢ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων του ΙΤΥΕ 

➢ Μελέτη Περιβάλλοντος του ΙΤΥΕ 

➢ Ιστορία Γ΄ Δημοτικού του ΙΤΥΕ 

➢ Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού του ΙΤΥΕ                

➢ Εικονογραφημένο Λεξικό Α-Β-Γ του ΙΤΥΕ 

➢ Εικαστικά του ΙΤΥΕ 

➢ Φυσική Αγωγή του ΙΤΥΕ 

➢ Μουσική του ΙΤΥΕ 

(Όλα τα τεύχη τους και τα Τετράδια Εργασιών) 

                                                                                                                                                                                      

 

ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
 

Βιβλιοτετράδια με επιπλέον ασκήσεις εμπέδωσης θα διανεμηθούν στους 

μαθητές από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΣΙΕ 

➢ 2 τετράδια Φ. 50 SKAG μπλε κάλυμμα (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) 

➢ 1 τετράδιο Φ.50 SKAG πράσινο κάλυμμα. 

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) 

➢ 2 τετράδια Φ. 50 SKAG κίτρινο κάλυμμα. 

(ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

➢ 2 τετράδια Φ. 50 SKAG κόκκινο κάλυμμα (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ) 

 

 



➢ 1 τετράδιο πορτοκαλί Φ. 50 SKAG (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ-

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 

➢ 1 Ντοσιέ πλαστικό με μεταλλικό έλασμα  

➢ Κουτί αρχειοθέτησης από χοντρό χαρτόνι με λάστιχο Α4 Νο 5 (για 

τα ατομικά υλικά χειροτεχνίας). 
 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

➢ 1 κασετίνα. 

➢ Μολύβια μαύρα. 

➢ 1 γόμα απλή χωρίς πλαστικό. 

➢ 1 ξύστρα απλή. 

➢ 1 χάρακα πλαστικό. 

➢ 1 χάρακα γνώμονα. 

➢ 1 κουτί ξυλομπογιές. 

➢ 1 κουτί μαρκαδόρους. 

➢ 1 διαβήτη. 

➢ 2 χαρτόνια  κανσόν (οποιουδήποτε χρώματος). 

➢ 1 κόλλα ρευστή. 

➢ 1 ψαλίδι 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

α) Τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο και ετικέτα με το 

όνομα, την τάξη και το  σχολικό έτος. 

β) Τα τεύχη των βιβλίων να αγορασθούν όλα από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς. 

γ) Όσα βιβλία ή υλικά έχετε από την προηγούμενη χρονιά, δε χρειάζεται 

να αγορασθούν και πάλι. 

δ)Για οποιαδήποτε βιβλία επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί του 

εμπλουτισμένου προγράμματος του σχολείου μας, ως απαραίτητα για τη 

διδασκαλία του μαθήματός τους κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς 

θα ενημερώνεστε έγκαιρα. 

ε) Για τα βιβλία των Αγγλικών θα ενημερωθείτε με την έναρξη των 

μαθημάτων από το Τμήμα των Αγγλικών. 

                                                         

    Καλή κι ευλογημένη η νέα σχολική χρονιά,  

                                              με υγεία και κέφι για δουλειά !  

                                             

Από τη Διεύθυνση και τους Δασκάλους του Σχολείου 


