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

 Γλώσσα (Βιβλία Mαθητή και Tετράδια Eργασιών) 

 Μαθηματικά (Βιβλία Mαθητή και Tετράδια Eργασιών) 

 Μελέτη Περιβάλλοντος (Βιβλίο Mαθητή και Tετράδιο Eργασιών) 

 Ανθολόγιο (το περσινό) 

 Εικονογραφημένο Λεξικό Α, Β, Γ Δημοτικού (Το Πρώτο μου Λεξικό) 

 

Β. Τετράδια  

 πράσινο 50/φυλλο Ορθογραφίας 

 κόκκινο 50/φυλλο Πρόχειρο 

 

Γ. Διάφορα  

 Κασετίνα με:     

 2 μολύβια μαλακά FaberNo 2   

 1 γόμα απλή 

 1 σιδερένια ξύστρα   

 1 στιλό μπλε 

 1 μικρό χάρακα 

 1 μικρό ορθογώνιο τρίγωνο     

 1 ζελατίνα με κουμπάκι (παραμένει πάντα στη σάκα του παιδιού) 

 1 ντοσιέ με λαστιχάκι (για το υλικό που δίνεται σε έντυπη μορφή,παραμένει στο σπίτι) 

 1 ντοσιέ με 20 ζελατίνες μεγέθους Α4 - «Οι μαγικές μας σκέψεις» (παραμένει στο σχολείο) 

 2 μολυβοθήκες με ξυλομπογιές, χοντρούς μαρκαδόρους, ψαλίδι, κόλλα stick (οι 

μολυβοθήκες να έχουν πάνω σημειωμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού) 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Βιβλία: 1) iWonder 2 Pupil's Book 2) iWonder 2 Activity Book 3) My Wonder ALPHABET Book level 2 

Εκδοτικός Οίκος: Express Publishing   

Υλικό: 1 τετράδιο σπιράλ 50 φύλλων ενός θέματος (στο μέγεθος τετραδίου) και 1 ντοσιέ με φύλλα 
(στο μέγεθος τετραδίου) 
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ΜΟΥΣΙΚΗ 

 Μουσική με ζωγραφιές 2. Πέτρος Κωνσταντόπουλος 

Μουσικές εκδόσεις 

 Μουσική με ζωγραφιές 

www.musicbooks.gr 

τηλ. 6948.888.444 

 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 Bιβλίο μελόντικας: “Μάθε εύκολα μελόντικα – πιανίκα” Χρήστος Ψυχογυιός-Ντόρα Τσιτάκη 

Εκδόσεις Φίλιππος Νάκας 

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

 1 τετράδιο πεντάγραμμο (το περσινό) 

 

 

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.  

ΥΓ. ΟΧΙ διορθωτικό υγρό [BLANCO]  

ΟΧΙ μηχανικά μολύβια 

 

 

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.). 
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