
 
 
                                                                        Σχολικό έτος 2022-2023 
 
 

Υλικά Δ’ τάξης 
Ελληνικά: 
Βιβλία • Τα βιβλία του Οργανισμού για τη Γλώσσα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την 

Ιστορία και τα Θρησκευτικά. 
• Τον Σεπτέμβριο θα προμηθευτείτε από το Σχολείο το βιβλίο Μαθηματικών της 

Κύπρου. 
• «Το αγόρι με τη βαλίτσα»,  συγγραφέας: Kenny Mike,  εκδόσεις: Πατάκη 

 Εξαιρούνται τα βιβλία των Εικαστικών, της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και των 
Μαθηματικών. 

 • Τα βιβλία θα πρέπει είναι καλυμμένα με διαφανές αυτοκόλλητο και να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας. 

Τετράδια • 4 τετράδια με πλαστικό εξώφυλλο διαστάσεων 17 x 25. Οι ετικέτες θα γράφουν 
απ’ έξω το ονοματεπώνυμό του/της μαθητή/μαθήτριας και τους παρακάτω 
τίτλους: 

o 50φυλλο ό,τι χρώμα και σχέδιο επιθυμούμε: Πρόχειρο (για όλα 
μαθήματα) 

o 50φυλλο χρώματος κόκκινου: Γλώσσας 
o 50φυλλο χρώματος μπλε: Ορθογραφίας 
o 50φυλλο χρώματος πράσινου: Μαθηματικών 

Υλικά 
Μαθηματικών 

• 1 γνώμονας 
• 1 χάρακας 
• 1 διαβήτης 

Ντοσιέ • 6 ντοσιέ με έλασμα με 30 διαφάνειες το καθένα (portfolio μαθητή/μαθήτριας) 
• 1 φάκελος με κουμπί 

Τo ντοσιέ  και ο φάκελος θα έχουν ετικέτες απ’ έξω με το ονοματεπώνυμο 
του/της μαθητή/μαθήτριας. 

Κουτιά 
αποθήκευσης 

 
• 1 Θήκη Αρχειοθέτησης Χάρτινη  
• 1 Κουτί αποθήκευσης 27 x 18,5 x 11 εκ. 

 
Αγγλικά (Bilingual): 
Τετράδια • 2 τετράδια με πλαστικό εξώφυλλο διαστάσεων 17 x 25. Οι ετικέτες θα γράφουν απ΄ 

έξω το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας και τους παρακάτω τίτλους: 
o 50φυλλο χρώματος κόκκινου:  Dictation 
o 50φυλλο χρώματος πορτοκαλί: Writing Skills 

 
Ντοσιέ • 1 ντοσιέ μπλε με 30 ενσωματωμένες διαφάνειες. 

Τo ντοσιέ θα έχει ετικέτα απ’ έξω με το ονοματεπώνυμο του/της 
μαθητή/μαθήτριας. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Αγγλικά (Regular): 
Τετράδια • 2 τετράδια με πλαστικό εξώφυλλο διαστάσεων 17 x 25. Οι ετικέτες θα γράφουν απ΄ 

έξω το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας και τους παρακάτω τίτλους: 
o 50φυλλο χρώματος κόκκινου:  (θα σημειωθεί στην τάξη ο τίτλος) 
o 50φυλλο χρώματος πορτοκαλί: (θα σημειωθεί στην τάξη ο τίτλος) 

 
Ντοσιέ • 1 ντοσιέ μπλε με 30 ενσωματωμένες διαφάνειες. 

Τo ντοσιέ θα έχει ετικέτα απ’ έξω με το ονοματεπώνυμο του/της 
μαθητή/μαθήτριας. 

 
 
Β’ Ξένη Γλώσσα 
Γερμανικά • 1 τετράδιο 3 θεμάτων ό,τι χρώμα και σχέδιο επιθυμούμε.  

o Η ετικέτα θα γράφει απ΄ έξω το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας  
• 1 ντοσιέ μαύρο με 60 ενσωματωμένες διαφάνειες. 

o Τo ντοσιέ θα έχει ετικέτα απ’ έξω με το ονοματεπώνυμο του/της 
μαθητή/μαθήτριας. 

Γαλλικά • 1 τετράδιο με πλαστικό εξώφυλλο διαστάσεων 17 x 25. Η ετικέτα θα γράφει απ΄έξω 
το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας: 

o 50φυλλο κίτρινο 
• 1 ντοσιέ μαύρο με 60 ενσωματωμένες διαφάνειες. 

Τo ντοσιέ θα έχει ετικέτα απ’ έξω με το ονοματεπώνυμο του/της 
μαθητή/μαθήτριας. 

Ισπανικά • 1 τετράδιο με πλαστικό εξώφυλλο διαστάσεων 17 x 25. Η ετικέτα θα γράφει απ΄έξω 
το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας: 

o 50φυλλο κίτρινο 
• 1 ντοσιέ μαύρο με 60 ενσωματωμένες διαφάνειες. 
• Τo ντοσιέ θα έχει ετικέτα απ’ έξω με το ονοματεπώνυμο του/της 

μαθητή/μαθήτριας. 
 
Εικαστικά: 
 • 1 μπλοκ ακουαρέλας μέγεθος Α4, 20x30cm περίπου (εναλλακτικά ένα sketchbook A4) 

• ένα πακέτο λαδοπαστέλ (όχι κηρομπογιές) 
• 1 πηλό λευκό 500gr 
• 1 πακέτο μαρκαδόρους χοντρούς 
• 1 κασετίνα  
• 1 γόμα,  
• 1 ξύστρα 
• 2 μολύβια (2Β, 4Β),  
• 2 κόλλες stick 
• 1 πακέτο μωρομάντηλα 
• 1 παλιό πουκάμισο ή μία ποδιά 
• 1 κουτί πλαστελίνες 

 
 
 
 



Μουσική: 
Regular 
Βιβλία 

• Εύκολη Θεωρία για μικρά παιδιά. 
Επίπεδο 1, Lina Ng. (για νέους και παλιούς μαθητές) 

• «Μάθε εύκολα το Μεταλλόφωνο»,  Ψυχογιός Χρήστος-Τσιτάκη Ντόρα, εκδόσεις 
Νάκας (για νέους μαθητές) 

Μουσικό 
όργανο 

• Μεταλλόφωνο Glockenspiel ANGEL AX-25N3 (κίτρινο βαλιτσάκι). 

Τετράδιο • Πεντάγραμμο με μεγάλα διαστήματα 
Billingual 
Βιβλία 

• Theory made easy for little children. 
Level 1, Lina Ng 
Μουσικός Οίκος Νικολαϊδη, Ακαδημίας 57 (εντός στοάς Όπερα), τηλ: 210-3232174. 

• «Μάθε εύκολα το Μεταλλόφωνο»,  Ψυχογιός Χρήστος-Τσιτάκη Ντόρα, εκδόσεις 
Νάκας (για νέους μαθητές). 

Μουσικό 
όργανο 

• Μεταλλόφωνο Glockenspiel ANGEL AX-25N3 (κίτρινο βαλιτσάκι) 

Τετράδιο • Πεντάγραμμο με μεγάλα διαστήματα 
 
Κολύμβηση: 
Μαγιό • 1 μαγιό (ολόσωμο για τα κορίτσια),  

• 1 σκουφί,  
• 1 μπουρνούζι,  
• 1 ζευγάρι σαγιονάρες,  
• 1 μικρή πετσέτα ποδιών, 
• 1 επιπλέον ζευγάρι κάλτσες. 

 
Γενικά Υλικά τάξης: 
 2  μπλοκ canson A4. 
 5 χαρτόνια canson 50 x 70 cm ( 1 λευκό, 1 γαλάζιο, 1 κίτρινο, 1 ροζ, 1 πράσινο ανοιχτό). 

 
 1 πακέτο άσπρο χαρτί φωτοτυπικού, μεγέθους Α4, (80 γραμμαρίων). 
 4 μαρκαδόροι για ασπροπίνακα (1 από κάθε χρώμα: μπλε, κόκκινο, μαύρο, πράσινο) 

 
Οι μαθητές την πρώτη ημέρα του Σχολείου θα έχουν στην τσάντα τους την κασετίνα 
τους και το πρόχειρο τετράδιο. 
 


