
Υλικά πξσ θα χοειαρςξύμε ρςημ E΄ ςάνη 
Τα είδη πξσ θα ετξδιαρςξύμε τέςξπ, δεμ απέυξσμ πξλύ από ςημ πεοριμή λίρςα. Η παοακάςω 

λίρςα ατξοά μόμξ ςα δικά μαπ μαθήμαςα και όυι ςα μαθήμαςα ςωμ ειδικξςήςωμ. Διεσκοιμίζω δε, 

πωπ η λίρςα ασςή δεμ είμαι σπξχοεωςική. Τξ κάθε παιδί μπξοεί μα ξογαμωθεί όπωπ ςξ ίδιξ 

επιθσμεί, αμ και μξμίζω πωπ ςξ ρκεπςικό με ςξ ξπξίξ έυω τςιάνει ςη λίρςα ενσπηοεςεί ιδιαίςεοα 

και ςξμ ςοόπξ δξσλειάπ μαπ.  

ΥΛΙΚΑ 

 1 φάκελος με λάστιχα (portfolio) Σ’ αυτό θα φυλάσσονται στο σχολείο με επιμέλεια όλα τα φύλλα 

εργασίας, ταξινομημένα ανάλογα με την ημερομηνία καθώς και το επιπλέον υλικό που θα διανέμεται κατά 

καιρούς. 

 1ντοσιέ και 1 πακέτο φύλλων εκθέσεων με δύο κάθετες γραμμές 

 2 τετράδια  μπλε 30 φύλλων (Γλώσσα, Μαθηματικά) 

 1 τετράδιο μπλε 50 φύλλων πρόχειρο  

 1 ορθογραφικό ερμηνευτικό λεξικό τσέπης 

 Όργανα γεωμετρίας  

 1 μπλοκ ζωγραφικής (μεγάλο) 

Σε κάθε κασετίνα θα πρέπει να υπάρχουν: 

 1 μαρκαδοράκι υπογράμμισης 

 μολύβια 

 1 στυλό μπλε κι ένα πολύχρωμο 

 1 διορθωτική ταινία 

 1 ξύστρα βαρελάκι 

 1 γόμα 

 Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, 1 ψαλίδι,  1 κόλλα stick, κλπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

        --->Μπορώ να χρησιμοποιήσω ό,τι υλικό μου έχει μείνει από πέρυσι. 

            --->  Κάθε βιβλίο θα ντυθεί με διαφάνεια και θα γραφεί στο εξώφυλλο το όνομα του μαθητή. 

          --->  Όπως και πέρυσι, ορισμένα βιβλία θα μένουν στο σχολείο, για να ελαφρύνει το βάρος της 

σχολικής τσάντας.  

ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ: 

    Όλες οι εργασίες του μαθητή, αφού τις ελέγξει ο δάσκαλος, υπογράφονται από το γονέα  και 

μπαίνουν με τη σειρά στο φάκελο με τα λαστιχάκια (portfolio), 

       Σε κάθε φυλλάδιο, γράφω πάντα ΌΝΟΜΑ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Έτσι θα μπορώ να τα 

ταξινομήσω εύκολα στο φάκελο μου, χωρίς να μπερδεύομαι. 

   Τα φυλλάδια που ακόμα δουλεύονται τα έχω καθημερινά μαζί μου. Τα τοποθετώ σε ένα 

φάκελο που θα μένει πάντα στην τσάντα, ώστε να μη τσαλακώνονται και δεν μπορώ μετά να τα 
διαβάσω. 
 

Μημ νευμάμε ςιπ βαρικέπ αουέπ μαπ: 

  

 Καλή αουή πεμπςάκια μξσ!!! 

 

Ο δάσκαλος της τάξης: Αργφρης Καραλιόλιος – karaliolio@sch.gr (τηλ. Σχολείου 246202223-κινητό 6978142551) 

http://users.sch.gr/karaliolio/  
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