ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΥΛΙΚΑ B΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ





Γλώσσα (3 Βιβλία μαθητή και 2 Τετράδια Εργασιών)
Μαθηματικά ( 2 τεύχη Βιβλίου μαθητή και 4 Τετράδια Εργασιών)
Μελέτη Περιβάλλοντος (βιβλίο και τετράδιο εργασιών)
Από την Α’ τάξη φέρνετε ξανά στο σχολείο : το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ , το βιβλίο
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και το ΛΕΞΙΚΟ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ









1 τετράδιο ορθογραφίας κίτρινο (50φ.)
1 τετράδιο αντιγραφής κόκκινο (η μισή σελίδα να είναι λευκή, 50φ.)
1 τετράδιο μαθηματικών πράσινο (50φ.)
1 τετράδιο γλώσσας μπλε (50φ.)
1 τετράδιο πρόχειρο πορτοκαλί Γλώσσας (50φ.)
1 τετράδιο πρόχειρο μπλε Μαθηματικών (50φ.)
1 μπλοκ ζωγραφικής απλό (θα μείνει κάτω από το θρανίο τους)
1 τετράδιο σπιράλ της αρεσκείας σας (1 θέμα 50φ.)

ΦΑΚΕΛΟΙ



Ένας φάκελος με κούμπωμα για το μάθημα της Μουσικής.
Ένας φάκελος για την τάξη.

ΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗΣ





1 πακέτο χρωματιστά χαρτόνια κανσόν Α4
1 πακέτο χρωματιστά ξυλάκια (γλωσσοπίεστρα)
1 σφραγίδα
1 πακέτο αυτοκόλλητα

ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ





2 πακέτα κανσόν 25Χ35
1 κόλλα μεγάλη υγρή και 1 κόλλα στικ
2 πακέτα ξύλινα ή πλαστικά κουμπιά χειροτεχνίας
2 τεμάχια κορδέλα (μονόχρωμες ή με σχέδια)




1 μπλοκ ακουαρέλας Ν.3
2 πακέτα χάντρες χρωματιστές



1 πακέτο ματάκια χειροτεχνίας



3 πακέτα φύλλα Α4

Σημείωση: Παρακαλώ κολλήστε έξω από τα υλικά το ονοματεπώνυμο του
παιδιού.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
•

Smiles Junior A από την Express Publishing


Pupil’s Book



Companion



Αctivity Book

•

1 κόκκινο τετράδιο 50 φύλλων (dictation)

•

1 πράσινο τετράδιο 50 φύλλων (copy-exercises)

•

1 κίτρινο τετράδιο 50 φύλλων (homework + classwork)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βιβλία αγγλικών παραμένουν στο σπίτι μέχρι να ζητηθούν από τη
δασκάλα. Πάνω σε κάθε βιβλίο θα πρέπει ν’ αναγράφεται το όνομα του μαθητή. Όσον
αφορά τα cd, τα κρατάτε στο σπίτι για δική σας χρήση.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
•

J’écris, je lis et je chante – Εκδόσεις ABC-Τσουχτίδη

•

1 μπλε τετράδιο ριγέ 50 φύλλων (ορθογραφία)

•

1 κίτρινο τετράδιο ριγέ 100 φύλλων

Παρακαλούμε, σε όλα τα βιβλία και τετράδια των μαθητών να υπάρχει ετικέτα με το
ονοματεπώνυμο και την τάξη του παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα:
Pétros PAPADOPOULOS
Β1

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓEΡΜΑΝΙΚΩΝ
•

Jana und Dino 1 (Εκδόσεις Hueber Hellas)


Kursbuch



Arbeitsbuch

•

1 τετράδιο 1 θέματος

•

1 μικρό ντοσιέ με φύλλα

•

1 μικρό μπλοκάκι για το πρόγραμμα

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• Θα πραγματοποιηθεί παραγγελία από το σχολείο και θα τα παραλάβετε με την έναρξη
του σχολικού έτους.

ΥΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• Δεν αγοράζετε τα βιβλία της Μουσικής
• Αγοράζω μια μελόντικα (μουσικό όργανο). Προτεινόμενα μουσικά
όργανα:



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ANGEL (27 ή 32 ΠΛΗΚΤΡΑ)
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ SWAN




ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ STAGG Melosta (Μπλε ή κόκκινη ή μαύρη)
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ HOHNER (κόκκινη ή μαύρη)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ
Θα θέλαμε τα παρακάτω να βρίσκονται στις κασετίνες των παιδιών καθημερινά μέσα
στις τσάντες:
• Ξυλομπογιές (να τοποθετηθούν ετικέτες με το ονομ/νυμο)
• Τουλάχιστον 3 μολύβια, γόμα, ξύστρα με κάδο, χάρακας (20cm), ψαλίδι

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
τετράδιά τους. Θα τους το υπενθυμίζουμε κι εμείς με τη σειρά μας στην τάξη.

• Τα ΒΙΒΛΙΑ να έχουν ετικέτες με το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή. Στα
ΤΕΤΡΑΔΙΑ κάνετε το ίδιο και προσθέτετε επιπλέον την ένδειξη του μαθήματος
(π.χ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ).

• Τον Σεπτέμβριο βάζουμε σε μια τσάντα τα ΥΛΙΚΑ Εικαστικών και σε μια άλλη τα
βιβλία και τετράδια.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

