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Κατάλογος υλικού της Β΄ Δημοτικού
-Όλα τα βιβλία και τετράδια εργασιών του Οργανισμού μόνο για τη Γλώσσα και
τα Μαθηματικά. Για τα υπόλοιπα θα γίνεται χρήση των ψηφιακών βιβλίων
-2 τετράδια μαθηματικών 50 φύλλων με μεγάλα τετραγωνάκια (μπλε)
-4 τετράδια 50 φύλλων με γραμμές, όχι σπιράλ, κανονικά (πράσινο, κόκκινο, κίτρινο,
μπλε)
-1 τετράδιο 50 φύλλων (μία σελίδα λευκή- μία σελίδα με γραμμές)
-1 τετράδιο καλλιγραφίας τρίγραμμο
-2 μολύβια Faber Νο 2, γόμα, *ξύστρα απλή μέσα σε μία μικρή κασετίνα
-1 ψαλίδι με στρογγυλή μύτη
-1 κόλλα stick (τύπου UHU)
-1 κόλλα ρευστή (τύπου UHU)
- λεπτά ντοσιέ με έλασμα (2 κόκκινα, 6 μπλε)
-1 κουτί μαρκαδόρους λεπτούς
-1 κουτί μαρκαδόρους χοντρούς
-1 κουτί ξυλομπογιές ακουαρέλας
-1 γαλλικό μέτρο (ξύλινο) με το όνομα του παιδιού
-1 χάρακα 20 εκατοστών και ένα γνώμονα
-1 παιχνίδι τάγκραμ
-κυβάκια μαθηματικών (50-100) που κουμπώνουν μεταξύ τους
-1 σχολικό ημερολόγιο μεσαίου μεγέθους (θα σας δείξουμε δείγμα)
-1 φάκελο διαφανή με κουμπί
-Εικονογραφημένο λεξικό, εκδόσεις Πατάκη

Υλικά για το μάθημα των Εικαστικών
1) 1 μπλοκ ακουαρέλας μεγέθους 25Χ35εκ (το χαρτί να μην προέρχεται από
ανακύκλωση, όπως της μάρκας Goomby)
2) 2 πινέλα στρογγυλά No4 και Νο6, από συνθετική τρίχα καλής ποιότητας
(π.χ. Winsor and Newton).
3) 1 χονδρός μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος
4) 1 λεπτός μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος με μύτη περίπου 0,7mm.
5) 2 μολύβια Νο 2Β και Νο 4Β
6) 1 γόμα λευκή
7) 1 μπουκαλάκι ή σωληνάριο μαύρο μελάνι χαρακτικής.
8) 1 κουτί με 24 χονδρά λαδοπαστέλ ( τύπου Panda)
9) 1 κουτί με 24 λεπτούς μαρκαδόρους
10) 2 σωληνάρια υγρή κόλλα UHU, Νο 13
11) 1 μεσαία κόλλα stick UHU
•

Τα μπλοκ των παιδιών πρέπει οπωσδήποτε να έχουν στο εξώφυλλό
τους ετικέτα με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του παιδιού. Τα

υπόλοιπα υλικά δεν χρειάζονται όνομα γιατί τα χρησιμοποιούμε από
κοινού.
•

Μέσα στη χρονιά ενδέχεται να ζητηθούν και άλλα υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες
του μαθήματος.

Υλικό για το μάθημα της Μουσικοκινητικής
-Ένα πλαστικό ντοσιέ με είκοσι (20) ή τριάντα (30) ενσωματωμένες ζελατίνες Α4

English books
1. Happy World 1:
• Student’s Book
• Workbook
National Geographic Learning, Cengage
2. 1 τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων με μαλακό εξώφυλλο, όχι σπιράλ
3. 1 πλαστικό ντοσιέ Α4 για ζελατίνες
Τα παιδιά μεταφέρουν τα τετράδια και τα βιβλία των Αγγλικών τους, μέσα στη
σάκα τους και όχι σε ξεχωριστό τσαντάκι.
Στο μάθημα της Γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να φορούν:
- άνετα ρούχα που δεν εμποδίζουν την κίνηση
- αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο (τύπου “running”)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Όλα τα βιβλία, τετράδια, ντοσιέ κ.λ.π., θα πρέπει να έχουν ετικέτα με το όνομα και το
τμήμα του παιδιού. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης. Στη διάρκεια της χρονιάς
ενδέχεται να ζητηθούν εξωσχολικά βιβλία ή κάποιο συμπληρωματικό υλικό.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Καλή χρονιά!

