
 

Σχολικό έτος 2022– 2023 

Υλικά ΣΤ΄ Δημοτικού 

Α.  Από τα βιβλιοπωλεία: 

-Όλα τα βιβλία του ΙΤΥΕ  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την ΣΤ΄ τάξη (εκτός Γραμματικής, Ανθολόγιου, 

Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών) 

-Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλαντας «Η Ευρώπη και οι Ήπειροι», Σιόλα-Αλεξίου  

-Λεξικό Συνωνύμων – Αντωνύμων (μικρή έκδοση) 

-Ορθογραφικό- ερμηνευτικό λεξικό 

(Σημείωση: Η Γραμματική και το Ανθολόγιο αγοράζονται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από 

την προηγούμενη τάξη) 

Β.  Από τo κατάστημα:   

CAROUSEL (Ιντζέ 6, Ναύπακτος - τηλ. επικοινωνίας: 2634301331-6942011980) 

(online κατάστημα: www.carouselkids.gr) 

• Καθημερινή στολή (χειμερινή και θερινή) 

• Επίσημη ενδυμασία σχολείου 

 

Γ.  Από τα χαρτοπωλεία: 

1 τετράδιο γραπτής έκφρασης 50 φύλλων με πλατύ περιθώριο 

1 ατζέντα ή μπλοκάκι 

1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων 

1 κλασέρ με διαφάνειες 

1 φάκελος με λάστιχα 

Μολύβια (όχι μηχανικά) 

Γόμα 

Ξύστρα 

              1 μπλε στιλό  

              1 κόλλα stick 

       1 ψαλίδι με στρογγυλές μύτες 

                  για   1 σετ γεωμετρικών οργάνων με χάρακα, τρίγωνο και μοιρογνωμόνιο (διπλής  

                 το Γ΄     αρίθμησης) 

                τρίμηνο 1 διαβήτης με σταθερό άνοιγμα 

 1 πλαστικός φάκελος με κουμπί Α5 πορτοκαλί 



 

1 πακέτο χαρτί Α4 x 500 φύλλα (80 gr/m2) 

 

Για το μάθημα των Αγγλικών: 

1 κίτρινο τετράδιο 50 φύλλων 

1 πράσινο τετράδιο 50 φύλλων 

1 φάκελος Α4 με κουμπί (σε χρώμα της αρεσκείας τους) 

1 μαρκαδόρος υπογράμμισης 

(Σημείωση: Παρακαλούμε όχι σπιράλ ή 2-3 θεμάτων) 

 

Για το μάθημα της Β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικά/Γερμανικά):  

2 τετράδια 50 φύλλων 

 

Για το μάθημα των Εικαστικών: 

2 μολύβια 2B 

1 γόμα 

1 μπλοκ ακουαρέλας Νο 2 

2 μαρκαδοράκια μαύρα 0,8 

1 καφέ ή μαύρο χαρτόνι Canson 

2 λευκούς πηλούς 

(Σημείωση 1: Παρακαλούμε όλα τα μπλοκ να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή) 

(Σημείωση 2: Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα φιλοτεχνήσουμε πίνακες σε καμβά με 

ακρυλικά χρώματα. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει από το σχολείο και θα ενημερωθείτε για το 

αντίστοιχο κόστος ) 

 

Για το μάθημα της Κολύμβησης:  

Αθλητικό μαγιό (ολόσωμο για τα κορίτσια) 

 Σκουφάκι σιλικόνης 

Γυαλιά κολύμβησης  

 Σαγιονάρες αθλητικές 

 Μπουρνούζι λευκό  

 Πετσέτα μπάνιου 

*βεβαίωση δερματολόγου 

 



 

Σημειώσεις: 

Για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής χρονιάς, παρακαλούμε τα εξής: 

1. Όλα τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο και να αναγράφουν απέξω σε ετικέτα το 

ονοματεπώνυμο του μαθητή. 

2. Όλα τα τετράδια και τα ντοσιέ να έχουν εξωτερικά ετικέτα με το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 

 

3. Είναι απαραίτητο, επίσης, να αναγράφεται το όνομα του παιδιού στις ετικέτες των ρούχων, ώστε σε 

περίπτωση που χαθούν, να μπορούν να επιστραφούν. 

4. Παρακαλούμε πολύ να φροντίσετε έγκαιρα (πριν αρχίσουν τα μαθήματα) για την αγορά των 

παραπάνω ειδών, τα οποία θα παραδώσουν οι μαθητές/τριες στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων 

την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς.  

5. Υλικά τα οποία έχετε από την προηγούμενη τάξη και βρίσκονται σε καλή κατάσταση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά. 

 


