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              ΓΡΑΦΙΚΗ  ΥΛΗ – ΒΙΒΛΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ        2021-22 

 
Όλα τα Βιβλία που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας  για τη συγκεκριμένη τάξη. 

 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   Βιβλίο & 1 τετράδιο 50 φύλλων  

 
ΙΣΤΟΡΙΑ    Βιβλίο, 1 τετράδιο 50 φύλλων  &  1 ντοσιέ με διαφάνειες για σημειώσεις  

 
ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡ. Βιβλίο (Ομήρου Οδύσσεια) & 1 τετράδιο 50 φύλλων &  
                                                    1 ντοσιέ με διαφάνειες για σημειώσεις 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Βιβλίο,  1 τετράδιο 2 θεμάτων  Α4 
                                                    (ΟΧΙ βιβλία Γραμματικής  - Συντακτικού κ.λ.π.) 

 
ΝΕΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ             Βιβλίο,1 ντοσιέ Α4 με  φύλλα με περιθώριο & 1 & 1 διαφάνεια  
                                                για σημειώσεις και 1 τετράδιο 50 φύλλων 

 
Ν.Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ               Βιβλίο μια διαφάνεια για σημειώσεις 1 τετράδιο 50 φύλλων 

 
                    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   Βιβλίο, 4 τετράδια 50 φύλλων, γεωμετρικά  όργανα: χάρακας     

                    τρίγωνο, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης (θα χρησιμοποιηθούν και τις επόμενες 
χρονιές),  μερικά φύλλα  χαρτί μιλιμετρέ  

 
ΦΥΣΙΚΗ   Βιβλίο &  1 τετράδιο 50 φύλλων & 1 ντοσιέ με διαφάνειες 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ      1 τετράδιο 2 θεμάτων κανονικού μεγέθους, ντοσιέ για  τα φυλλάδια  για το 

βιβλίο θα ενημερωθούν τα παιδιά στην τάξη. 
                                                 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ                      Φόρμα γυμναστικής, 2 άσπρα ή μπλε μπλουζάκια & αθλητικά παπούτσια 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ               Βιβλίο (όχι το τετράδιο εργασιών)  & 1 ντοσιέ με διαφάνειες 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ                         Βιβλίο (όχι το τετράδιο εργασιών)  & 1 τετράδιο 30 φύλλων  
 

           ΑΓΓΛΙΚΑ                              1 ντοσιέ μεγέθους τετραδίου & 1 φάκελο για φύλαξη φυλλαδίων, οι τίτλοι 
των βιβλίων  θα δοθούν στην τάξη  

 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  Μπλοκ ακουαρέλας 30 Χ 40,  Mολύβι   2Β, 4 χαρτιά CANSON σε διάφορα                      

χρώματα & μέγεθος Α4, ψαλίδι, κόλλα στικ, 1 σετ ξυλομπογιές 12 
χρωμάτων & 1 μαύρο λεπτό μαρκαδόρο 0,5, 1 σετ νερομπογιές 12 
χρωμάτων & 1 πινέλο λεπτό (όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν και τις 
επόμενες χρονιές)   

                                      
ΜΟΥΣΙΚΗ                            Βιβλίο και τετράδιο εργασιών, 1 πεντάγραμμο & 1 τετράδιο 60 φύλλων (θα 

χρησιμοποιηθεί και στις επόμενες τάξεις). 
                                        

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ     Βιβλίο & 1 ντοσιέ με διαφάνειες 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   1ντοσιέ με διαφάνειες 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                         Βιβλίο Πληροφορικής Α΄ Γυμνασίου του Οργανισμού 

 
                                                                                                              Από τη Διεύθυνση 
 

 
                             

 


