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ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Γ΄   ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 πρέπει να προμηθευτείτε τα παρακάτω βιβλία και σχολικά είδη.

ΒΙΒΛΙΑ
 Γλώσσα: «Τα απίθανα μολύβια» (3 τεύχη) και Τετράδια Εργασιών ( 2 τεύχη)
 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄- Δ΄ Δημοτικού : « Στο σχολείο του κόσμου»
 Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄, Δημοτικού ( εφόσον δεν υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά).
 Μαθηματικά «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής»( 1 τεύχος) και Τετράδια Εργασιών ( 4 τεύχη).
 Ιστρία: « Από τη Μυθολογία στην Ιστορία» και Τετράδιο Εργασιών
 Μελέτη Περιβάλλοντος και Τετράδιο Εργασιών
 Θρησκευτικά:  « Ο Θεός στη ζωή μας»

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
 1 τετράδιο  50 φύλλων  Αντιγραφής (κόκκινο)
 1 τετράδιο 50 φύλλων Ορθογραφίας (κίτρινο)
 1τετράδιο 50 φύλλων  Έκθεσης (μπλε)
 1 τετράδιο 50 φύλλων Μαθηματικών (πράσινο)
 1 πρόχειρο

ΝΤΟΣΙΕ
 1 κόκκινο με έλασμα και διαφανές κάλυμμα για τα φυλλάδια Γραμματικής
 1 μπλε με έλασμα και διαφανές κάλυμμα για τα φυλλάδια Μαθηματικών
 1 μοβ με έλασμα και διαφανές κάλυμμα  για τα Κριτήρια Αξιολόγησης
 1 κίτρινο με έλασμα για το μάθημα της Μουσικής

ΜΠΛΟΚ
 1 μπλοκ ακουαρέλας (μικρό)
 1 μπλοκ με χαρτόνια κανσόν
 1 μπλοκ με βελουτέ χρωματιστά χαρτόνια
 1 μπλοκ  φυτολόγιο

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
 Μια κασετίνα που να περιέχει: 2 μαλακά μολύβια, γόμα, ξύστρα, χάρακα 15εκ.  ένα  μπλε στυλό, 4 ξυλομπογιές , 1 κόλλα 

στικ , 1 ψαλίδι  μικρό, 1 σελοτέιπ.
 1 κουτί πλαστελίνες, 1 κουτί ξυλομπογιές, , 1 πακέτο χαρτί Α4, σετ γεωμετρικών οργάνων ,1 κόλλα UHU ρευστή μικρή
 Παρακαλούμε σε όλα τα βιβλία(ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο), τα τετράδια, τα ντοσιέ και τα κουτιά με ξυλομπογιές  

να υπάρχει ετικέτα με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα  του παιδιού.
 Υλικά τα οποία υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά  μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 Να προτιμηθούν απλά και οικονομικά είδη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Έγκαιρα να προσκομιστεί η ιατρική βεβαίωση που απαιτείται για το μάθημα της Γυμναστικής.
 Συνεργασία γονέων και δασκάλων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των κενών ωρών του δασκάλου (εκτός των ημερών 

εφημερίας).

 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

                                                                                                                                                                                          Η  Δασκάλα της Γ΄τάξης


