
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

ΤΑΞΗ  B΄ 

Αγαπητοί γονείς,  

Σας εύχομαι μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά ! Για τη φετινή χρονιά 

θα χρειαστούμε τα παρακάτω σχολικά είδη: 

       ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  

 Γλώσσα Β΄ Δημοτικού : Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας (τεύχη α΄- β΄- 
γ΄) και Τετράδια Εργασιών (τεύχη α΄- β΄) 

 Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού (τεύχη α΄- β΄) και Τετράδια Εργασιών (τεύχη 
α΄- β΄- γ΄- δ΄) 

 Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού και Τετράδιο Εργασιών 

 Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού (το έχετε ήδη από πέρυσι) 

 Λεξικό Α΄ , Β΄ και Γ΄ Δημοτικού (το έχετε ήδη από πέρυσι) 

    ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 2 αντιγραφής (κόκκινα 50φυλλα) 

 2 ορθογραφίας (κίτρινα 50φυλλα) 

 1 αριθμητικής με τετράγωνα (πράσινο 50φυλλο) 

 1 εκθέσεων με ειδικό περιθώριο αριστερά (μπλε 50φυλλο) 

 1 μυθολογίας (μπλε μισό – μισό 50φυλλο) 

 1 πρόχειρο (οποιουδήποτε χρώματος 50φυλλο) 

 

 

 



 
    ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 5 ντοσιέ με μεταλλικά ελάσματα και ζελατίνες (1 κόκκινο, 1 κίτρινο, 1 
πράσινο, 1 λευκό, 1 μπλε) 

 2 μολύβια, 1 γόμα, 1 ξύστρα με θήκη 

 1 κόλλα ρευστή και 1 στικ* 

 1 μικρό χάρακα 

 1 ψαλίδι* 

 1 μπλοκ ακουαρέλα Νο 3* 

 1 κουτί  ξυλομπογιές, 1 κουτί  μαρκαδόρους * 

 1 πακέτο χαρτί Α4* 

 1 μπλοκ χαρτί κανσόν χρωματιστό μεγάλου μεγέθους* 

 1 βιβλίο της επιλογής σας  για τη δανειστική βιβλιοθήκη* 

o *Τα συγκεκριμένα σχολικά είδη θα παραμένουν στην τάξη προς 
διευκόλυνση του μαθήματος. 

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Όλα τα σχολικά είδη να φέρουν ετικέτα, όπου θα αναγράφεται το όνομα του 
μαθητή και η τάξη του. 

 Όλα τα βιβλία να είναι ντυμένα με διάφανο αυτοκόλλητο. 

  Τετράδια ή υλικά που υπάρχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φέτος. 

 Συνεργασία γονέων και δασκάλων θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των 
κενών διδακτικών ωρών του δασκάλου, δηλ. των Αγγλικών, της Γυμναστικής, 
της Πληροφορικής και της Μουσικής (εκτός των αντίστοιχων ημερών 
εφημερίας) και οποτεδήποτε σε έκτακτες περιπτώσεις. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΚΑΛΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ!!! 
                                                          Υπεύθυνη δασκάλα 

                                                                 Αφροδίτη Δούμα  


