
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Σχολικό έτος 2017-2018)

ΒΙΒΛΙΑ

 Γλώσσα (3 τεύχη ανάγνωσης και 2 τετράδια εργασιών)
 Μαθηματικά (δεν αγοράζετε τα βιβλία)
 Μελέτη Περιβάλλοντος (βιβλίο και τετράδιο εργασιών)
 Από την Α’ τάξη φέρνετε ξανά στο σχολείο : το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ και το βιβλίο ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

 1 τετράδιο ορθογραφίας (80φ.)
 2 τετράδιa αντιγραφής (η μισή σελίδα να είναι λευκή , 50φ.)
 1 τετράδιο μαθηματικών (80φ.)
 1 τετράδιο γλώσσας (20φ.)
 2 τετράδια πρόχειρα (100φ.)
 2 μπλοκ απλό ζωγραφικής ( θα μείνει κάτω από το θρανίο τους)

ΦΑΚΕΛΟΙ

 Ένας φάκελος με κούμπωμα για το μάθημα της Μουσικής

 Ένας φάκελος για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των παιδιών που θα δίνεται κάθε ΠΕΜΠΤΗ
και όποο άλλο φυλλάδιο ή ανακοίνωση προκύπτει.

ΥΛΙΚΑ

 2 πακέτα κανσον 25 * 35
 1 κόλλα στικ μεγάλου μεγέθους ή 2 μικρές
 2 κόλλες μεγάλες υγρές
 1 πακέτο τσόχα(με διάφορα χρώματα)
 Ψαλίδι (παρακαλώ κολλήστε πάνω αυτοκόλλητο με το όνομα του παιδιού σας για να γνωρίζουμε σε

ποιον ανήκει)
 1 πακέτο ξύλινα ή πλαστικά κουμπιά χειροτεχνίας
 1 τεμάχιο κορδέλα (μονόχρωμη ή με σχέδια)
 1 πακέτο γλωσσοπίεστρα μεγάλα
 1 σακουλάκι πλαστικά ματάκια
 1 μπλοκ φελλού 25*35
 1 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3
 1 πακέτο αυτοκόλλητα
 Ένα πακέτο φύλλα Α4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ κολλήστε έξω από τα υλικά ετικέτες μικρές με το ονοματεπώνυμο
του παιδιού.

Παρακαλώ πολύ τα
τετράδια να είναι όλα
μπλε, ώστε τα παιδιά

να μπαίνουν στη
διαδικασία να

διαβάζουν τις ετικέτες
των τετραδίων τους.



ΜΟΥΣΙΚΗ – Δεν αγοράζετε τα βιβλία της Μουσικής

Αγοράζω μια μελόντικα για το μάθημα της μουσικής.

Επιλογές:   ANGEL  AM-32K3 ή ΑΝGEL AM 27K

STAGG  MELOSTA 32

HOHNER STUDENT 32 ή HOHNER STUDENT 26

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ
Θα θέλαμε τα παρακάτω να βρίσκονται στις κασετίνες των παιδιών καθημερινά μέσα στις
τσάντες :
 Μαρκαδόροι (να τοποθετηθούν ετικέτες με το ονομ/νυμο)
 Ξυλομπογιές (να τοποθετηθούν ετικέτες με το ονομ/νυμο)
 3 Μολύβια(Τα παιδιά συνήθως επιλέγουν μολύβια με διάφορους ήρωες παιδικών,τα

οποία δεν ξύνονται σωστά.Βάλτε τους ένα μέσα στην κασετίνα τους,αλλά παρακαλώ
πολύ τα υπόλοιπα να είναι μιας σωστής μάρκας) , γόμα, ξύστρα, χάρακας (20cm)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΣΑΝΤΑΣ

Θα ήταν καλό τον πρώτο μήνα να βοηθάμε τα παιδιά να ετοιμάζουν τις τσάντες τους.Τοποθετούν
πίσω-πίσω τους φακέλους, έπειτα τα βιβλία και μπροστά τα τετράδια τους.Θα τους το
υπενθυμίζουμε και ‘μεις με τη σειρά μας στην τάξη.

Τα ΒΙΒΛΙΑ να έχουν ετικέτες με το ονομ/νυμο του κάθε μαθητή. Στα ΤΕΤΡΑΔΙΑ κάνετε το ίδιο
και προσθέτετε επιπλέον την ένδειξη του μαθήματος (για πχ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ)

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όταν πραγματοποιηθεί το πρώτο επισκεπτήριο το Σεπτέμβριο, παρακαλoύμε πολύ, ότι έχετε
αγοράσει από ΒΙΒΛΙΑ και ΥΛΙΚΑ , να τα φέρετε μαζί σας, ώστε οι δασκάλες να τα τακτοποιήσουν
στις τάξεις τους.

Με εκτίμηση,

Οι δασκάλες της Β’ τάξης



ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

 

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-2018 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 

 

 

Παρακάτω σας αναφέρουμε τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία με το σχολείο μας τα οποία προσφέρουν έκπτωση για 

όλους τους μαθητές και τις μαθητριές μας. 

 

• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ»   

    

Θεομήτορος 7-Άλιμος 

 

 

Το βιβλιοπωλείο «Καλό Βιβλίο» προσφέρει 15% σε 

όλους τους μαθητές της Γενναδείου Σχολής.

τηλ. 2109915537 – 6989085290 

 

• ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Αντωνόπουλος» προσφέρει 

για τους μαθητές της Γενναδείου Σχολής έκπτωση 

10% στα βιβλία και 15% στα σχολικά είδη. 

 

 

 

 

 

• ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «PAPER THERAPY» 

 

 

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Paper Therapy» προσφέρει για τους μαθητές 

της Γενναδείου Σχολής,  από 1η Ιουλίου έως και 30η Οκτωβρίου 

έκπτωση 10% σε όλα τα σχολικά είδη και 5% σε όλα τα βιβλία του 

οργανισμού (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων & μουσικών 

οργάνων). Ενώ παρέχει και την δυνατότητα δωρεάν παράδοσης κατ´ 

οίκον. Σε αυτή την περίπτωση μοναδική σας υποχρέωση η 

επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω e-mail, fax ή τηλεφωνική 

σας κλήσης. 


