
 
 
 

Σχoλική χρονιά 2022 - 2023 

 

Β΄ Δημοτικού 

ΒΙΒΛΙΑ 

Ελληνικών: 

• Όλα τα βιβλία και τα αντίστοιχα Τετράδια Εργασιών του Οργανισμού - ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ των βιβλίων ΜΟΥΣΙΚΗΣ και των αντίστοιχων Τετραδίων 
Εργασιών). 

• Το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ και το βιβλίο ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (τα οποία έχετε 
προμηθευτεί από την Α΄ τάξη) 

Αγγλικών: 

The Cat is Back, Julie Alexander (Burlington Books) 

• Student’s book (Junior Α) 

• Workbook (Junior Α) 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

7 τετράδια 50φυλλα (2 κίτρινα Ορθογραφίας, 2 κόκκινα Αντιγραφής, 2 
πράσινα Πρόχειρα και 1 μπλε Επικοινωνίας (μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κι αυτό από την Α΄ τάξη) 

2  τετράδια για τα Αγγλικά (1 Εργασιών-Copy και 1 Ορθογραφίας-Dictation) 
2  φάκελοι πλαστικοί διαφανείς με κούμπωμα για φύλλα Α4 (για τη φύλαξη των 

φυλλαδίων –  ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της 
Πληροφορικής) 

1 κόκκινο φάκελο Α4 με αυτιά και λάστιχο (για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων)  
8 μολύβια (2Β ή ΗΒ) 
3 γόμες σχεδίου λευκές 
1 ξύστρα με θήκη 
1  χάρακας 15 - 20 εκ. 
1 κουτί 12 τμχ. ξυλομπογιές  
1 κουτί 12 τμχ. χρωματιστοί μαρκαδόροι χονδροί  
1 ψαλίδι  
3 κόλλες STICK μεσαίο μέγεθος 
3 κόλλες ρευστές μεσαίο μέγεθος 
2 κασετίνες βαρελάκι 
1 μπλοκ ιχνογραφίας 100φυλλο σπιράλ 
2 χαρτόνια κανσόν 50Χ70 εκ.  

Συγκεκριμένα: 
Τα αγόρια: πράσινο και κίτρινο 
Τα κορίτσια: λευκό και πορτοκαλί 

1 μπλοκ με 10 χρωματιστά κανσόν  
1 πακέτο (10 τμχ.) χάρτινα πιάτα λευκά μεσαίο μέγεθος  

Ρολό αυτοκόλλητη μεμβράνη (για ντύσιμο βιβλίων) 
Ετικέτες για βιβλία 

 
Σημείωση:  
1. Οι ξυλομπογιές και οι μαρκαδόροι να μπουν στη μία κασετίνα βαρελάκι. 
2. Στη δεύτερη κασετίνα να μπουν 3 μολύβια, 1 γόμα, η ξύστρα, 1 κόλλα stick, 

το ψαλίδι και ο χάρακας. 
3. Τα υλικά κατασκευών (πιατάκια, κόλλες) θα κρατηθούν στο σπίτι. 



4. Καλύψτε τα βιβλία (όλα τα τεύχη) με διαφανές αυτοκόλλητο και κολλήστε 
απ’ έξω ετικέτες συμπληρωμένες με τα στοιχεία του παιδιού 
(ονοματεπώνυμο, τάξη / τμήμα). 
Συμπληρώστε τις ετικέτες και στα τετράδια καθώς και τη χρήση του 
τετραδίου, π.χ. Πρόχειρο, Αντιγραφής (1). 

 

Αισθητικής Αγωγής: 
2  μπλοκ ακουαρέλας Νο.3 (ΟΧΙ Νο.2 ή Νο.4) (στο πίσω μέρος του μπλοκ να 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη και το τμήμα) 
1 γόμα λευκή 
1  μπλοκ με 10 χρωματιστά χαρτόνια κανσόν 
1 μολύβι 
1 κόλλα STICK 
1 κουτί 24 τμχ. χρωματιστοί μαρκαδόροι  
1 κουτί 24 τμχ. oil pastel 
1  κουτί πλαστελίνες 
1  κουτί νερομπογιές 
1 ψαλίδι 
1  χαρτόνι λευκό κανσόν 50Χ70 εκ. 
Τα παραπάνω υλικά θα παραμένουν στο Εργαστήρι των Καλλιτεχνικών και θα 
χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Παρακαλούμε να παραδοθούν σε ξεχωριστή σακούλα στην καθηγήτρια των 
Καλλιτεχνικών με την έναρξη της Αισθητικής Αγωγής, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα μαθημάτων που θα σας δοθεί. 

Μουσικής: 

• Το βιβλίο της Α΄ Δημοτικού «΄Ηχος Μαγικός» (αν υπάρχει από πέρυσι) 
• Το βιβλίο Μουσικής Β΄ Δημοτικού (θα παραδοθεί στα παιδιά από το Σχολείο, 

μετά την έναρξη των μαθημάτων) 
 

• Φλογέρα Αlto, μάρκας YAMAHA, πλαστική με γερμανικούς δακτυλισμούς. 
 

• Φόρμα γυμναστικής και λευκό T-shirt με το σήμα των Νέων 
Εκπαιδευτηρίων 
(για το μάθημα της γυμναστικής και άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου) 

 

• Μπλούζα τύπoυ polo-shirt σε διάφορα χρώματα με κοντό μανίκι και 
με το σήμα των Νέων Εκπαιδευτηρίων 
(για αγόρια και κορίτσια - συνδυάζεται με ένα οποιοδήποτε μπλου-τζιν παντελόνι) 
 
Ο ρουχισμός με το σήμα του Σχολείου χρησιμοποιείται στις γιορτές, εθνικές 
επετείους, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και στις επισκέψεις των 
παιδιών εκτός Σχολείου (μουσεία, θέατρα, εκπαιδευτικούς χώρους, Μέγαρο 
Μουσικής, κλπ.). 

 

Φόρμα και μπλούζες προμηθεύεστε από το Πρατήριο του Σχολείου 
(Ερεχθείου 1). 

 

Οδηγίες για τις πρώτες ημέρες: 
✓ Την πρώτη ημέρα των μαθημάτων, τα παιδιά πρέπει να φέρουν ΟΛΑ 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΑΥΤΩΝ (Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Ανθολόγιο), ώστε να παραμείνουν στην τάξη. 

✓ Τη δεύτερη μέρα των μαθημάτων, τα παιδιά πρέπει να φέρουν ΟΛΑ 
ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ. 


