
Βιβλίο Μαθητή (τεύχη 1 - 3)

Τετράδιο Εργασιών (τεύχη 1 - 2)

Ανθολόγιο Α΄, Β΄ Δημοτικού 

Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού 

Βιβλίο Μαθητή (τεύχη 1 - 2)

Τετράδιο Εργασιών (τεύχη 1 - 4)

Super Minds Level 1, Student's book with e-book (2nd edition) , Cambridge University Press

Super Minds Level 1, Workbook with digital pack (2nd edition) , Cambridge University Press

Super Minds Level 1, Super Practice book (2nd edition) , Cambridge University Press

The Bully , Herbert Puchta, Günter Gerngross, HELBLING PUBLISHING

Μια παράξενη καρδιά , Μυρσίνη Λενούδια, εκδόσεις Καλέντης Λογοτεχνία

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών 

1 τετράδιο πορτοκαλί 50φ. "Ορθογραφίας" 

1 τετράδιο μπλε 50φ. "Αντιγραφής"

Μαθαίνω και Εξασκούμαι στη Γλώσσα (Α΄& Β΄ τεύχος), εκδόσεις Ελληνοεκδοτική

Γραπτή Έκφραση - Β΄ Δημοτικού, εκδόσεις Πατάκη Γραπτός λόγος

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού,  εκδόσεις Μπάρλας

Μαθηματικά Μυστήρια στη Β΄ Δημοτικού,  εκδόσεις Παπαδόπουλος

1 ντοσιέ κόκκινο με διαφάνειες (διάσταση Α4) 

1 τετράδιο κόκκινο 50φ.

1 flash memory disc 1GB (ή μεγαλύτερης χωρητικότητας)

Student Kit by Technokids (εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται αποκλειστικά από την "pergOLA")

1 μπλοκ ζωγραφικής 50 φύλλων Νο.2

1 μπλοκ ακουαρέλας 30 φύλλων Νο.3

1 μαύρο ντοσιέ με 40 ενσωματωμένες διαφάνειες (σουπλ - διάσταση Α4)

Μουσικό όργανο - μεταλλόφωνο (παραμένει στο σπίτι)

1 πλαστικό φάκελο με κούμπωμα

πλαστικά προστατευτικά βιβλίων

Κασετίνα: 2 μολύβια, 1 γόμα, 1 ξύστρα (βαρελάκι), 1 υπογραμμιστικό κίτρινο

Β΄ τάξη

Γλώσσα 

Μαθηματικά

Αγγλικά

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Γλώσσα

Εικαστικά

Μουσική

Γενικής Χρήσης

Μαθηματικά

Αγγλικά

Η/Υ

Μελέτη 
Περιβάλλοντος



1 σετ γεωμετρικών οργάνων

3 πακέτα μαρκαδόρους ζωγραφικής (χοντρή μύτη)

2 πακέτα ξυλομπογιές

1 πακέτο πλαστελίνη (σετ χρωμάτων)

1 πακέτο συνθετικό πηλό (500gr)

1 χάρακας

1 ψαλίδι

6 κόλλες stick 20gr 

1 πακέτο χαρτί Α4 160gr/ 250 φύλλων (χρώμα επιλογής του παιδιού)

4 φύλλα κανσόν διαφόρων χρωμάτων (διαστάσεις 50*70)

Για νέους μαθητές: 1 clipboard

Οι μαθητές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους μόνο ό,τι προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα και ό,τι υποδεικνύεται 
από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μη βαραίνουν οι τσάντες τους και να μην αποσπάται η προσοχή τους από περιττά 
αντικείμενα. Συστήνουμε τη χρήση:
- τσάντας με ροδάκια (ώστε να μην επιβαρύνεται η σπονδυλική στήλη με τη χρήση της τσάντας στους ώμους) 
- κασετίνας μόνο με τα υλικά που προβλέπονται παραπάνω

Φροντίστε, ώστε πάντα να υπάρχουν στο σπίτι χρώματα, ψαλίδι, κόλλα και χάρακας που απαιτούνται για τις εργασίες των 
παιδιών σε διάφορες δραστηριότητες. 

Διαφάνειες για χρήση στα ντοσιέ (100 τμχ.)

5 σετ φόρμες του σχολείου για κάθε εποχή (παντελόνι, T-shirt/μπλούζα, ζακέτα)
(διατίθενται από το κατάστημα "pergOLA" που λειτουργεί στον χώρο του σχολείου)
καπέλο (υποχρεωτική χρήση κατά τους μήνες με έντονη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και της Γυμναστικής: 
Σεπτέμβριο - Οκτώβριο & Μάιο - Ιούνιο)
αθλητικά παπούτσια (χωρίς τάπες) 

Τα υλικά που 
μένουν στο 

σχολείο 
παραδίδονται με 

το όνομα του 
παιδιού 

σημειωμένο στο 
εξωτερικό μέρος 

της σακούλας.

1 μπλε ντοσιέ (Γλώσσας)

1 πράσινο ντοσιέ (Μαθηματικών)

1 ντοσιέ (Εικαστικών)

1 διαφανές ντοσιέ (Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Όλα τα βιβλία θα πρέπει να έχουν πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα και στο εξώφυλλο ετικέτα με το όνομα, το επίθετο & 
την τάξη του παιδιού. 
Στην ετικέτα των ενδυμάτων (όπου αναγράφεται το νούμερο), σημειώστε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο τα αρχικά του 
ονοματεπώνυμου του παιδιού.


