
 

 

 

   

         Β΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Τετράδια 
3 τετράδια μεγάλου μεγέθους, 50 φύλλων  

3 τετράδια μικρού μεγέθους, 50 φύλλων  

 

Βιβλία 

Τα βιβλία  του Ο.Ε.Δ.Β. της Β΄ τάξης. 
1. Γλώσσα:   Βιβλίο Μαθητή (Τεύχη 3) 

Τετράδιο Εργασιών (Τεύχη 2) 

2. Μαθηματικά:  Βιβλίο Μαθητή (Δεν  αγοράζουμε κανένα τεύχος) 

Τετράδιο Εργασιών (Τεύχη 4) 

3. Μελέτη Περιβάλλοντος:  Βιβλίο Μαθητή  

Τετράδιο Εργασιών 

4. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Α΄ και Β΄ Δημοτικού) -Υπάρχει από πέρυσι 

5. Φυσική Αγωγή (Α΄ και Β΄ Δημοτικού) (Δεν το αγοράζουμε) 

6. Εικονογραφημένο Λεξικό  Α΄-Β΄- Γ΄ -  Υπάρχει από πέρυσι – Θα παραμείνει στο σπίτι 

7. Εικαστικά  (Α΄ και Β΄ Δημοτικού) μόνο το Τετράδιο Εργασιών 

 

Βιβλία Αγγλικών 
The Cat Is Back   One Year Course    Εκδ. Burlington 

Student’s Book, Companion, Workbook, Test Book   (συνέχεια από πέρυσι) 

2 Τετράδια 50 φύλλων 

 

Υλικά για το μάθημα των εικαστικών 

• 1 μπλοκ ζωγραφικής  Α4 

• 1 μπλοκ ακουαρέλας No 2  (20 χ 30 εκ.) 

• Χαρτόνια κανσόν σε μπλοκ Α4 (χρωματιστά) 

• Ξυλομπογιές 

• Μαρκαδόροι σε όλα τα χρώματα 

• Λαδοπαστέλ 24άδα (προσοχή: όχι κηρομπογιές) 

• 1 κόλλα στικ 

• Ψαλίδι 

• Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος λευκού 

 (Πάνω σε όλα τα υλικά των εικαστικών να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού.) 

 

 

Διάφορα 
4 φάκελοι με  κουμπί  πλαστικοί Α4 

Μολύβια (όχι μηχανικά) , ξύστρα, γομολάστιχα 
αθλητικά παπούτσια 

φόρμα Γυμναστικής  

 

 



 

 

 

Επιπλέον έντυπο υλικό δίνεται από το Σχολείο. 

 

 
 

 

 

Παράκληση 
Τα τετράδια να είναι κατά προτίμηση με σκληρό εξώφυλλο  

και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο ή διαφανές κάλυμμα,  

ώστε να διατηρείται αξιοπρεπής η εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

    Για το μικρότερο βάρος της σχολικής σάκας, το Σχολείο ζητάει από τους μαθητές 

να αφήνουν στην τάξη τους 

τα Τετράδια Εργασιών, Εκθέσεων και το έντυπο υλικό που παρέχει, 

τα οποία σας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για έλεγχο στο σπίτι. 

Για τον ίδιο λόγο σας προτείνουμε να αγοράζετε τετράδια με λίγα φύλλα (40 ή 50). 

 

 

 

 

 


