
  

Α Ρ Σ Α Κ Ε Ι O  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  
 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (Δ΄) ΤΑΞΗ   Σχολικό έτος 2020-2021 

ΒΙΒΛΙΑ 
Γλώσσα: Βιβλίο Μαθητή (τεύχη 3), Τετράδιο Εργασιών (τεύχη 2)  
Μαθηματικά:  Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών (τεύχη 4) 
Μελέτη Περιβάλλοντος: Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών  
Ιστορία: Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών  
Θρησκευτικά:  Φάκελος μαθήματος: έντυπο υλικό στα Θρησκευτικά 
Μουσική: Ίδια με τα περσινά. Δεν χρειάζεται να αγοραστούν ξανά. 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων (Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού) 
 
Μικρό Λεξικό ορθογραφικό - ερμηνευτικό - ετυμολογικό (για χρήση στην τάξη) 
Στη βιβλιοθήκη του μαθητή είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα μεγάλο ορθογραφικό - ερμηνευτικό -ετυμολογικό 
λεξικό. (Προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτικό, το «Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο» του κέντρου 
Λεξικολογίας, Γ. Μπαμπινιώτη, το οποίο περιέχει ένθετο με εύχρηστη γραμματική και γλωσσικά σχόλια, γιατί 
είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σχολείου).  
 

Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής και Εικαστικών υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των τάξεων και δε χρειάζεται να 
αγοραστούν. 
 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων, Ελληνικών 
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων, Ορθογραφίας – Ασκήσεων  
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων, με μεγάλο περιθώριο, Γραπτής Έκφρασης  
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων, Μαθηματικών 
Τετράδιο μπλε χρώματος 40 φύλλων, Γεωμετρίας 
Τετράδιο 50 φύλλων, Πρόχειρο 
50 φύλλα ντοσιέ κανονικού μεγέθους τετραδίου (όχι Α4) 
 

SHTEΑM (Science - Humanities - Technology - Engineering - Art - Mathematics) 
Οι μαθητές θα ασχοληθούν με τη σύνθεση και τη λειτουργία των παρακάτω κατασκευών TECH CARD: 
1) Αυτοκίνητο με έλικα   2) Φωτιστικό   3) Εκσκαφέας με 2 αεροπνευματικά στοιχεία  
Για την αγορά των υλικών θα ενημερωθείτε από το Σχολείο. 
 

ΥΛΙΚΟ ΤΑΞΗΣ  
Μολύβια 2B, γομολάστιχα, ξύστρα με θήκη, στυλό μπλε, πράσινο, κόκκινο 
Σχολικός Άτλας Ελλάδας (κατά προτίμηση των Αγγ. Σιόλα – Ε. Αλεξίου) 
Πλαστικός διαφανής φάκελος μεγέθους Α4 με κούμπωμα (για τη μεταφορά των φυλλαδίων) 
Γεωμετρικά όργανα (χάρακας, γνώμονας) 
Ξύλινο μέτρο πτυσσόμενο σε 10 παλάμες 
4 φακέλους με λάστιχο 
 
ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Η σκληρή τσάντα που έχουν προμηθευτεί τα παιδιά από τα προηγούμενα χρόνια και μέσα θα υπάρχουν: 
Από την περσινή χρονιά: τετράδιο πεντάγραμμο, ντοσιέ μουσικής (με όλα τα φυλλάδια από τις προηγούμενες 
χρονιές μέσα), η φλογέρα, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα. 
 
 
 
 

Παράκληση: Σε όλα τα αντικείμενα να υπάρχει γραμμένο το όνομα και η τάξη του μαθητή.  
 
Ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης θα ενημερώνει κάθε φορά τους μαθητές του για την ημέρα και το είδος του υλικού 
που θα παραδίδεται σταδιακά στο σχολείο. 
 
Σημείωση: Μπορείτε να αποφύγετε την αγορά βιβλίων ή υλικών που αναφέρονται σε δύο ή τρεις τάξεις, στην 
περίπτωση που τα έχετε προμηθευτεί από προηγούμενο έτος. 


