
Α. Τα βιβλία του Οργανισμού (Ο.Ε.Δ.Β.)  

 Βιβλία Γλώσσας (τεύχη α΄ και β΄) 

 Τετράδια Εργασιών Γλώσσας (τεύχη α΄ και β΄) 

 Βιβλία Μαθηματικών (τεύχη α’ και β’) 

 Τετράδια Εργασιών Μαθηματικών (τεύχη α’, β’, γ’  και  δ’) 

 Ανθολόγιο για τα παιδιά της Α΄και Β' Δημοτικού 

 Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος 

Β. Τετράδια  

 50/φυλλο που θα χρησιμοποιηθεί ως Γενικό Πρόχειρο για εργασίες Γλώσσας - 

Μαθηματικών (με σκληρά εξώφυλλα) χρώματος κόκκινου 

 50/φυλλο που θα χρησιμοποιηθεί για την Ορθογραφία (με σκληρά εξώφυλλα) χρώματος 

πράσινου 

Γ. Διάφορα  

 Ένα ντοσιέ μεγέθους Α4 με λαστιχάκι, για τη φύλαξη των φυλλαδίων Γλώσσας και 

Μαθηματικών (παραμένει  πάντα στο σπίτι) 

 Μία ζελατίνα μεγέθους Α4 με μορφή φακέλου που κουμπώνει (παραμένει πάντα μέσα 

στην τσάντα του παιδιού) 

 1 κουτάκι πλαστελίνες (μη τοξικές) 

 Κυβάκια για τα Μαθηματικά (κασετίνα με 50 κυβάκια) 

 Ένα μπλοκ ζωγραφικής ( όχι ακουαρέλα) 

 Μία κασετίνα, όσο πιο απλή γίνεται, με: 

 2 μολύβια μαλακά Faber No2 

 1 στιλό μπλε και κόκκινο ή πράσινο 

 1 γόμα απλή 

 1 ξύστρα σιδερένια 

 1 μικρό χάρακα 



 Ξυλομπογιές, χοντροί μαρκαδόροι,ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες άκρες, μεγάλη κόλλα σε 

stick  

 Μία στρογγυλή μολυβοθήκη, όσο πιο απλή γίνεται, για τη φύλαξη των ξυλομπογιών, των 

μαρκαδόρων, του ψαλιδιού και της κόλλας stick (παραμένει στο σχολείο). 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Βιβλία: The Cat is Back – Pre-junior 

 Student’s Book 

 Workbook 

(εκδόσεις Burlington) 

1 φάκελο πλαστικό με κουμπί (για τις φωτοτυπίες) 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

 Μουσική με ζωγραφιές 1. Πέτρος Κωνσταντόπουλος 

Μουσικές εκδόσεις 

 Μουσική με ζωγραφιές 

www.musicbooks.gr 

τηλ. 6948.888.444 

 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 Μελόντικα HOHNER με 26 πλήκτρα (ό,τι χρώμα θέλουμε) 

 1 τετράδιο πεντάγραμμο 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  

Το υλικό που χρειάζονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους θα το προμηθεύεται 

το Σχολείο μας , και θα είναι στη διάθεσή τους από την υπεύθυνη των καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

Έτσι θα αποφεύγεται η μεταφορά από τους μαθητές των υλικών και η τυχόν απώλειά τους .Το 

κόστος ανά μαθητή  για την αγορά των σχετικών υλικών ανέρχεται στο ποσό των 25ευρώ, ποσό το 

οποίο θα καταβάλουν οι μαθητές με την έναρξη του διδακτικού έτους στους δασκάλους των 

τάξεων.  

 

 

http://www.musicbooks.gr/
http://www.musicbooks.gr/


ΥΓ. ΟΧΙ διορθωτικό υγρό [BLANCO]  

ΟΧΙ μηχανικά μολύβια  

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

  

 

Παρακαλούμε πολύ να είναι καθαρά γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού και η τάξη σε όλο το 

υλικό του (ετικέτες σε τετράδια, ζελατίνες και στα εξώφυλλα των βιβλίων). Ακόμη να υπάρχουν 

μικρά αυτοκόλλητα με τα αρχικά του, στερεωμένα με σελοτέιπ, σε όλο το υπόλοιπο υλικό (μολύβια, 

στιλό, ξύστρες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, χάρακες, ψαλιδάκια κτλ.). 


