
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας στο www.maliaras.gr 

 

 
 
  
  

Σχoλική χρονιά 2022 - 2023 

 
Γ΄ Δημοτικού  

ΒΙΒΛΙΑ 

Ελληνικών: 

Όλα τα βιβλία και τα αντίστοιχα Τετράδια Εργασιών του Οργανισμού - ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ των βιβλίων ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ και των αντίστοιχων 
Τετραδίων Εργασιών). 
Το βιβλίο της ΙΣΤΟΡΙΑΣ να αγοραστεί διπλό, ενώ το Τετράδιο Εργασιών της 
Ιστορίας ΜΙΑ φορά. 

Αγγλικών: 

iWonder Junior B - Express Publishing 

• Pupil’s book 

• Activity Book 

• Companion and Grammar 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

1 τετράδιο 80φυλλο (Ορθογραφίας μπλε) 
1 τετράδιο 30φυλλo (Πρόχειρο) 
1 τετράδιο 20φυλλο (Επικοινωνίας Σχολείου – Γονέων) 
1 τετράδιο 50φυλλο (Έκθεσης με μεγάλο περιθώριο) 
1 τετράδιο Μουσικής με πεντάγραμμα 
3 φάκελοι διαφανείς πλαστικοί Α4 με κούμπωμα, (1 για τα καθημερινά 

φυλλάδια, 1 για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 1 για τα Αγγλικά) 
2 μεγάλα ντοσιέ με λάστιχα και αυτιά (για αρχείο φυλλαδίων Γλώσσας - 

Μαθηματικών - παραμένουν στο σπίτι) 
1 πλαστικό ντοσιέ Α4 με 2 κρίκους (για τα Αγγλικά) 
1 πακέτο με 5 έγχρωμα χάρτινα διαχωριστικά θεμάτων (για τα Αγγλικά) 
2 πακέτα φύλλα μεγέθους A4 με μεγάλο περιθώριο (για τα Αγγλικά) 
2 κασετίνες βαρελάκι (1 για μολύβια, γόμα, ξύστρα, χάρακα, ξυλομπογιές 

και 1 για μαρκαδόρους) 
1 κουτί 12 τμχ. χρωματιστοί μαρκαδόροι χονδροί (να είναι με ετικέτα και σε 

κασετίνα βαρελάκι, θα παραμείνουν στο Σχολείο) 
1 κουτί 12 τμχ. ξυλομπογιές μεγάλο μέγεθος (να είναι με ετικέτα και σε 

κασετίνα βαρελάκι, θα παραμείνουν στο Σχολείο) 
1 χάρακας 15 εκ. που θα χωράει στην κασετίνα (όχι flex) 
1 γόμα σχεδίου λευκή 
1 ξύστρα με θήκη για τα ξύσματα 
4 μολύβια (2Β ή ΗΒ) 
1 γνώμονας  
1  ψαλίδι  
2  κόλλες STICK 

Ρολό αυτοκόλλητη μεμβράνη (για ντύσιμο βιβλίων) 
Ετικέτες για βιβλία 

 
Πληροφορικής:  
1  φάκελος πλαστικός διαφανής με κούμπωμα για φύλλα Α4 



 

Αισθητικής Αγωγής: 

2 μπλοκ ακουαρέλας Νο.3 (ΟΧΙ Νο.2 ή Νο.4) (στο πίσω μέρος του μπλοκ να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη και το τμήμα) 

1 γόμα λευκή  
1 μολύβι 2Β  
1 χαρτόνι κανσόν λευκό 50Χ70 εκ. 
1 μπλοκ 10 χρωματιστών φύλλων κανσόν 
1  κόλλα ρευστή  
1 κόλλα STICK  
1          κουτί 12 τμχ. oil pastel 
1          κουτί 24 τμχ. χρωματιστοί μαρκαδόροι χονδροί 
1          ψαλίδι 
1 κουτί γυψόγαζα 
1          κουτί νερομπογιές 
 
Τα παραπάνω υλικά θα παραμένουν στο Εργαστήρι των Καλλιτεχνικών και θα 
χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Παρακαλούμε να παραδοθούν σε ξεχωριστή σακούλα στην καθηγήτρια των 
Καλλιτεχνικών με την έναρξη της Αισθητικής Αγωγής, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα μαθημάτων που θα σας δοθεί. 
 
 

• Εγχειρίδια Γραμματικής, Ιστορίας, Αγγλικών και Μουσικής (θα παραδοθούν 
στα παιδιά από το Σχολείο, μετά την έναρξη των μαθημάτων και θα 
πρέπει να «ντυθούν» και να έχουν ετικέτα) 

 

• Φλογέρα Soprano, μάρκας HOHNER, ξύλινη με πλαστικό επιστόμιο και 
γερμανικούς δακτυλισμούς. (Ισχύει μόνο για τους νέους μαθητές και τις 
μαθήτριες. Οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τις φλογέρες που είχαν στη Β΄ 
Δημοτικού) 

 

• Φόρμα γυμναστικής και λευκό T-shirt με το σήμα των Νέων 
Εκπαιδευτηρίων 
(για το μάθημα της γυμναστικής και άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου)  

 

• Μπλούζα τύπoυ polo-shirt σε διάφορα χρώματα με κοντό μανίκι 
και με το σήμα των Νέων Εκπαιδευτηρίων 

(για αγόρια και κορίτσια - συνδυάζεται με ένα οποιοδήποτε μπλου-τζιν παντελόνι) 
 
Ο ρουχισμός με το σήμα του Σχολείου χρησιμοποιείται στις γιορτές, εθνικές 
επετείους, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και στις επισκέψεις των 
παιδιών εκτός Σχολείου (μουσεία, θέατρα, εκπαιδευτικούς χώρους, Μέγαρο 
Μουσικής, κλπ.). 

 

Φόρμα και μπλούζες προμηθεύεστε από το Πρατήριο του Σχολείου 
(Ερεχθείου 1). 

 
 
  


