
 

 

 
 

 
 

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 ριγέ 40φυλλα  χωρίς περιθώριο στο 
πάνω μισό μέρος) 

 

 1 Ορθογραφίας (κίτρινo ριγέ 50φυλλo) 
 

 1 Μαθηματικών Α4 (πράσινο ριγέ 50φυλλο) 

 
 1 Γραμματικής (μπλε 50φυλλο) 

 
 1 εκθέσεων µε ειδικό περιθώριο αριστερά (μπλε ριγέ 20φυλλο) 

 

 1 Μυθολογίας (πορτοκαλί µε περιθώριο στο πάνω μισό μέρος 20φυλλο 

ριγέ) 
 

 1 πρόχειρο (οποιουδήποτε χρώματος ριγέ 40φυλλο) 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 1 ντοσιέ λευκό µε μεταλλικά ελάσµατα και ζελατίνες για τη Μουσική 
 

 3 μολύβια, 2 γόµες, 1 ξύστρα µε θήκη 
 

 1 φάκελο (ό,τι χρωμα θέλετε) µε κουμπί μεγέθους Α4

 
Β΄ ΤΑΞΗ 

 

Κατάλογος σχολικών ειδών για το σχολικό έτος 2022- 2023 



 

 

 1 κόλλα ρευστή και 6 στικ       Τα συγκεκριμένα 
 

 1 χάρακα 10 εκατοστών   είδη να έχουν ετικέ- 
 

 1 ψαλίδι   τες. Θα παραμένουν 
 

 1 µπλοκ ζωγραφικής μεγέθους Α4                             στην τάξη προς 
 

 1 κουτί  ξυλοµπογιές µε 12 χρώματα                          διευκόλυνση του 
 

 1 κουτί μαρκαδόρους µε 24 χρώματα                         μαθήµατος. 
 1 πακέτο χαρτί Α4 

 

 1 πακέτο παιδικά αυτοκόλλητα 

 1 μεγάλο ρολό χαρτί κουζίνας 
 

 2 πακέτα µε υγρά μαντηλάκια 
 

 

 

 

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 

µμπορούν να χρησιμοποιηθούν και φέτος. 

 Απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης του ιατρού, 

για να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της γυμναστικής. 



 

 
 
 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 

 την πρώτη μέρα να έχουν μαζί τους: 

1. Το πρόχειρο τετράδιο και την κασετίνα τους (με 3 μολύβια, 2 
γόμες, 1 ξύστρα με θήκη) 

2. το βιβλίο της Γλώσσας και το Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας α’ 

τεύχος 

3. Το βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος και το αντίστοιχο Τετράδιο 

Εργασιών 

4. Όλα τα ντοσιέ και τους φακέλους 
 
5. Το ρολό κουζίνας και τα υγρά μαντηλάκια 

 
 

 την δεύτερη μέρα να έχουν μαζί τους: 

1. το βιβλίο των Μαθηματικών και το Τετράδιο Εργασιών 

Μαθηματικών α’ τεύχος 

2. Όλα τα τετράδια Αντιγραφής- Ορθογραφίας- 

Γραμματικής-Μαθηματικών- Μυθολογίας- 

Έκθεσης 

 

 την τρίτη μέρα να έχουν μαζί τους: 

1. Όλα τα υπόλοιπα σχολικά- εικαστικά είδη 

 

 

 
 *Υποσημείωση 

 

 Σε όλα τα βιβλία και τα τετράδια να αναγράφεται απαραιτήτως το όνομα του 

 μαθητή/της μαθήτριας. 
 
 

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 
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