
Paul, Lisa & Co

Η σειρά που αγαπήθηκε 

από μαθητές 

και καθηγητές!

Η ιδανική επιλογή για το Δημοτικό



Διαλέγοντας το Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό  
διδάσκω στο δημόσιο σχολείο με τη σειρά που  
ξετρέλανε μαθητές και καθηγητές στην Ελλάδα.

Ξεχωρίζει γιατί:

•  αποτελείται από δύο τεύχη, ένα για την Ε’ και ένα για την ΣΤ’ τάξη 
του Δημοτικού

•  κάθε τεύχος περιέχει το Βιβλίο του μαθητή και το έγχρωμο Βιβλίο 
ασκήσεων σε ένα, παρέχοντας έτσι όλο το απαραίτητο υλικό στους 
μαθητές

•   κάθε τεύχος αποτελείται από 6 κεφάλαια, δηλαδή ύλη που 
καλύπτεται άνετα με δίωρη διδασκαλία

•  ανταποκρίνεται στα δεδομένα της διαθεματικής διδασκαλίας

•  απευθύνεται μέσα από παιχνίδια, τραγούδια και ρίμες σε όλους 
τους μαθησιακούς τύπους

•  παρουσιάζει τη γραμματική συστηματικά και βήμα βήμα

•  κόμικς, θέματα που κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών, η πλούσια 
εικονογράφηση και μια χαρούμενη παρέα παιδιών διασφαλίζουν το 
κίνητρο για μάθηση και μετατρέπουν την ώρα των Γερμανικών στο 
πιο ευχάριστο μάθημα της ημέρας

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει μεταξύ άλλων:

•  κατανομή ύλης και πλάνο διδασκαλίας για κάθε διδακτική ώρα

•  λεπτομερείς οδηγίες για όλα τα διδακτικά παιχνίδια

•  τεστ αξιολόγησης (εκδοχή Α’ και Β’)

•  τις λύσεις όλων των ασκήσεων

Επιπλέον για όσους εισάγουν τη σειρά στο μάθημά τους:

α) πλούσιο υλικό για τάξεις με διαδραστικούς πίνακες

β)  για την ΣΤ’ Δημοτικού ένα ευχάριστο βιβλιαράκι για 
τον ελεύθερο χρόνο με τίτλο «Ein Hundekrimi» και 
πρωταγωνιστές τη χαρούμενη παρέα του βιβλίου

γ) πέντε αφίσες για την τάξη

Η ιδανική επιλογή για το Δημοτικό

Στη διεύθυνση www.hueber-hellas.gr (klick!) Δημόσια Σχολεία Öffentliche 
Schulen (klick!) Δημοτικό Grundschule μπορείτε να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ 
και για τα δύο τεύχη:  
το Βιβλίο του καθηγητή, το γλωσσάριο, καθώς και πιστοποιητικά επιτυχίας 
για τους μαθητές σας.

Komm, wir packen unsere Schulsachen ein!

der Bleistift
das 

Mäppchen

die 
Schultasche

der Malkasten das Heft

der Farbstift
der Pinsel

die Schere der Filzstift

der Spitzer
der Klebstoffder Radiergummi

der Füller

der Block
das Lineal

das Buch
der Kugelschreiber

Schulsachen
Was nimmt das Gespenst mit? Und du?
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Was machst du in den Ferien?

skaten

faulenzen

lesen

Mountainbike 
fahren

wandern

spielen

reiten

schwimmen

Boot fahren

Fische angelnOma und Opa 
besuchen

eine Radtour 
machen

einen Ausflug 
machen

Was machen die Gespenster  

in den Ferien? Und du?
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Πιστοποιητικό 
επιτυχίας 

 
Ο μαθητής / Η μαθήτρια _____________________  
ολοκλήρωσε με επιτυχία το μάθημα των Γερμανικών  

της τάξης ________ τη σχολική χρονιά ___________  
με το βιβλίο  

 
 __________________              _______________               

            Καθηγ. Γερμανικών                                         Ημερομηνία                                             
 

 

  

Για τη ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή όλου του υλικού με  

courier αρκεί ένα τηλεφώνημα στα  

ΤΗΛ. 210 600 7801-4 ή ένα e-mail στα  

info@hueber-hellas.gr ή info@karabatos.gr
Πιστοποιητικό 

επιτυχίας 
 

Ο μαθητής / Η μαθήτρια _____________________  

ολοκλήρωσε με επιτυχία το μάθημα των Γερμανικών  

της τάξης ________ τη σχολική χρονιά ___________  

με το βιβλίο  

 
 

__________________              _______________               

            Καθηγ. Γερμανικών                            
             Ημερομηνία                            

                 

 
 

 

 
 



Paul, Lisa & Co
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!

Για την Ε’ Δημοτικού Για την ΣΤ’ Δημοτικού

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen

Tel. 210 600 7803-4
Fax 210 600 7800

info@hueber-hellas.gr www.hueber-hellas.gr  

Kurs- & Arbeitsbuch
ISBN 978-960-7396-96-9

Lehrerhandbuch
ISBN 978-960-548-000-4

1 CD
ISBN 978-960-7396-97-6

Kurs- & Arbeitsbuch
ISBN 978-960-7396-98-3

Lehrerhandbuch
ISBN 978-960-548-001-1

1 CD
ISBN 978-960-7396-99-0

και ως ΔΩΡΕΑΝ downloads:

• Lehrerhandbuch (A & B Τεύχος)

• Glossar (A & B Τεύχος)

στο www.hueber-hellas.gr (klick!) Δημόσια Σχολεία 

 Öffentliche Schulen (klick!) Δημοτικό Grundschule


