
    Β΄ Τάξη 

   Σχολικό έτος 2022-2023 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε για τα υλικά που πρέπει να προμηθευτείτε για το νέο σχολικό έτος. 

 

 ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΤΥΕ  

 Γλώσσα:  (Βιβλίο Μαθητή: α΄, β΄, γ΄ τεύχη- Τετράδιο Εργασιών: α΄, β΄ τεύχη) 

 Μαθηματικά: (Βιβλίο Μαθητή: α΄, β΄ τεύχη - Τετράδιο Εργασιών: α΄, β΄, γ΄, δ΄ τεύχη) 

 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων Α΄ και Β΄ τάξης (το έχετε από πέρσι) 

 Μελέτη Περιβάλλοντος: (Βιβλίο Μαθητή - Τετράδιο Εργασιών) 

 

Παρακαλούμε να γράψετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε ετικέτα στο εξώφυλλο 

των βιβλίων και να τα ντύσετε με διαφανές αυτοκόλλητο για προστασία. 

 

 Τετράδια  

 ένα 40φυλλο γαλάζιο, μακρόστενο  Αντιγραφής 

 ένα 40φυλλο κόκκινο, μακρόστενο Ορθογραφίας 

 ένα 40φυλλο μπλε με γραμμές Μαθηματικών (όχι κουτάκια) 

 ένα πρόχειρο σπιράλ 2 θεμάτων (Β5 κανονικό μέγεθος) 

 

 

 Διάφορα υλικά 

 μολύβια  ΗΒ 

 σβήστρα λευκή  μαλακή 

 ξύστρα με θήκη για τα ξύσματα 

 χάρακας (15 εκατ.) και γνώμονας 

 έναν κόκκινο πλαστικό φάκελο Α4 με κούμπωμα 

 μία μικρή κασετίνα (για το μολύβι, τη σβήστρα, την ξύστρα, τον χάρακα και 

 τέσσερις ξυλομπογιές: κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μπλε) 

 ετικέτες απλές με μπλε πλαίσιο (για όλα τα βιβλία,  φακέλους) 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ» 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 



 Για το μάθημα των Εικαστικών: 

 ένα σετ  χονδρούς μαρκαδόρους 

 ένα σετ ξυλομπογιές 

 ψαλίδι  

 2 κόλλες υγρές, (κατά προτίμηση σε μπουκαλάκι) 

 2 κόλλες stick 

 κουτί αποθήκευσης (για τα παραπάνω υλικά, όχι μεγάλο) 

 ένα μπλοκ ζωγραφικής μέγεθος Α4 

 30 χαρτονάκια εκτυπώσιμα Α4 λευκό χρώμα 

 

 Για το μάθημα των Αγγλικών:    

 Το βιβλίο iWonder Pre-Junior (μόνο το Pupil's Book) από τις εκδόσεις της Express 

Publishing. 

 ένα μπλε τετράδιο κανονικού μεγέθους με 40 φύλλα. 

 

 Για το μάθημα της Μουσικής: 

 το περσινό μεταλλόφωνο 

 (Για τους καινούριους μαθητές:  

μεταλλόφωνο χρωματικό (όχι διατονικό), που έχει διέσεις και υφέσεις.  

Είναι συνήθως μέσα σε ένα κίτρινο βαλιτσάκι.) 

 έναν διαφανή φάκελο Α4 με κουμπί. (Να έχει ετικέτα με το όνομα απέξω) 

 μολύβι 

 σβήστρα 
 

 

 Για το μάθημα της Γυμναστικής: 

 τη μπλε χειμερινή φόρμα του Σχολείου 

 αθλητικά παπούτσια χωρίς τάπες ή σχάρες 

 την μπλε θερινή φόρμα του Σχολείου (για κορίτσια) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Στην αρχή της σχολικής χρονιάς να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο ΜΟΝΟ τα 
πρώτα τεύχη από τα βιβλία Γλώσσας και Μαθηματικών. 

 Τα υλικά υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

(Μέσα στον φάκελο) 


