
 

  

 

Καινούρια τάξη ! 

 

         Καινούρια χρονιά ! 

 

Τα εφόδια  των μαθητών  για την Β΄ τάξη το σχολικό έτος  2019– 2020 

είναι : 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

➢ Γλώσσα  

➢ Μαθηματικά  

➢ Μελέτη Περιβάλλοντος   

➢ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων  

➢ Φυσική Αγωγή  

➢ Εικαστικά Α΄, Β΄, τάξης  

➢ Εικονογραφημένο λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄, τάξης  

 

(Όλα τα τεύχη τους και τα Τετράδια Εργασιών) 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 

 

Βιβλιοτετράδια με επιπλέον ασκήσεις εμπέδωσης θα διανεμηθούν στους 

μαθητές από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς. 

 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΣΙΕ 

 

➢ 2 τετράδια SUPERSCAG με σκληρό κίτρινο εξώφυλλο 

(Ορθογραφία) 

➢ 1 τετράδιο με σκληρό μπλε εξώφυλλο (Πρόχειρο) 

➢ 2 τετράδια με σκληρό πράσινο εξώφυλλο (Μαθηματικά) 

➢ 2 τετράδια με σκληρό κόκκινο εξώφυλλο (Αντιγραφή) 

  



➢ 1 ντοσιέ ΚΛΑΣΕΡ για να μπαίνουν τα Leitz μέσα (θα παραμένει στο 

σπίτι) 

➢ 30 πλαστικές διαφάνειες με τρύπες για ντοσιέ (15 για κάθε Leitz) 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

 

 

➢ Κασετίνα απλή, τύπου « βαρελάκι » 

➢ Μολύβια Faber Νο 2 

➢ 1 γόμα απλή 

➢ 1 ξύστρα απλή (σκεπαστή) 

➢ 1 στυλό μπλε, 1 κόκκινο και 1 πράσινο 

➢ 1 χαρακάκι 

Για το μάθημα των Εικαστικών οι μαθητές θα πρέπει να 

προμηθευτούν:  1 κουτί  ξυλομπογιές, 1 κουτί λαδοπαστέλ, 1 κουτί 

μαρκαδόρους και να φέρουν δύο χαρτόνια κανσόν κόκκινο, κίτρινο, 

πράσινο ή μπλε ο καθένας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

α) Τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο και ετικέτα με το 

όνομα, την τάξη και το  σχολικό έτος. 

β) Τα τεύχη των βιβλίων να αγορασθούν όλα από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς. 

γ) Όσα βιβλία ή υλικά έχετε από την προηγούμενη χρονιά, δε χρειάζεται 

να αγορασθούν και πάλι. 

δ)Για οποιαδήποτε βιβλία επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί του 

εμπλουτισμένου προγράμματος του σχολείου μας, ως απαραίτητο για τη 

διδασκαλία του μαθήματός τους κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς 

θα ενημερώνεστε έγκαιρα. 

ε.)Για τα βιβλία των Αγγλικών θα ενημερωθείτε με την έναρξη των 

μαθημάτων από το Τμήμα των Αγγλικών. 

 

 

 

Καλή κι ευλογημένη η νέα σχολική χρονιά,  

                                              με υγεία και κέφι για δουλειά !  

                                               

Από τη Διεύθυνση και τους Δασκάλους του Σχολείου 


