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ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  Δ2΄ ΤΑΞΗ   
 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ  

2 τετράδια 50 φύλλων  χρώματος μπλε Γλωσσικών ασκήσεων τύπου ΕΞΗΓΗΣΗ 

1 τετράδιο μπλε Γραπτής έκφρασης (με περιθώριο Εκθέσεων) 

2 τετράδια 50 φύλλων χρώματος ανοιχτού πράσινου  Μαθηματικών 

1 τετράδιο 50 φύλλων χρώματος πορτοκαλί Ορθογραφίας 

1 τετράδιο 50 φύλλων χρώματος μοβ  Εργασιών Ιστορίας-Μελέτης 

       ( όχι σπιράλ και όχι Α4)  

1 τετράδιο 50 φύλλων Πρόχειρο με οποιοδήποτε εξώφυλλο 

       Για τα Αγγλικά 

  3 τετράδια 50 φύλλων  (1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 κίτρινο)  
 

   ΧΑΡΤΙΚΑ                         

 2 φάκελοι με αυτιά και λάστιχο 

 1 φάκελος Α4 πλαστικός με κουμπί 

 4 φάκελοι με έλασμα τύπου Leitz χρώματος:  

μπλε  Εργασίες Γλώσσας 

πράσινου Εργασίες Μαθηματικών  

κίτρινου Εργασίες Ιστορίας και 

κόκκινου Κριτηρίων αξιολόγησης 

 1 ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφάνειες (souple) 30 φύλλων για Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

 1 πακέτο χαρτί φωτοτυπικού Α4 (80 γραμμαρίων) 

 1 μπλοκ με χαρτόνια κανσόν 

 1 χαρτόνι κανσόν 50Χ70 οποιουδήποτε χρώματος  
 

      Μία κασετίνα όπου  θα υπάρχουν 

3 στιλό (κόκκινο- μπλε- πράσινο),   

2-3 μολύβια 2Β (όχι μηχανικά)  

 γόμα  

 ξύστρα βαρελάκι 

1 υπογραμμιστικό  -  ξυλομπογιές -  1 κόλλα στικ - μικρός χάρακας (10 εκ.)   

2 μαρκαδόροι με  σφουγγαράκι για ασπροπίνακα  
 

Ένα κουτί αποθήκευσης με το όνομα του παιδιού που θα περιέχει 

1 υποδεκάμετρο ( το περσινό κίτρινο σπαστό μέτρο)  

     1 χάρακα 15-20 εκ.  ( χωρίς ίντσες) 

     σετ γεωμετρικών οργάνων μικρού μεγέθους και διαβήτη 

     μαρκαδόρους  

     λαδοπαστέλ 

     UHU stick και σωληνάριο 

     ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες 

     απλό κομπιουτεράκι τσέπης (το περσινό με αυτοκόλλητο με το όνομα του παιδιού)  



   1 κουτί χαρτομάντιλα (μεγάλο)  

 

Χρησιμοποιούμε τα περσινά μας σχολικά είδη, εφόσον είναι σε καλή 

κατάσταση και δεν  αγοράζουμε καινούρια, καθώς με αυτό τον τρόπο 

προστατεύουμε το περιβάλλον ! 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 

Ένα λεξικό ορθογραφικό-ερμηνευτικό για μαθητές του Δημοτικού που θα υπάρχει και 

θα το χρησιμοποιούν στο σπίτι. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Τα βιβλία να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο και να έχουν 

ετικέτα με το όνομα του παιδιού και σελιδοδείκτη.  

Όλα τα ατομικά τους αντικείμενα να έχουν πάνω ονοματεπώνυμο. 

 

Τα παιδιά πρέπει να έχουν καθημερινά μαζί τους 3-4 μάσκες, ατομικό 

αντισηπτικό, χαρτομάντιλα, κολατσιό και νερό. σε ένα τσαντάκι ώμου για το 

διάλειμμα όπου θα τοποθετούν μέσα τα παραπάνω αντικείμενα. 

 

 

 

 

Κ Α Λ Η     Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η     Χ Ρ Ο Ν Ι Α   

ΜΕ ΥΓΕΙΑ , ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ! ! ! 

 

 

Η δασκάλα της Δ2΄ τάξης 

  

                                             Μαρία Κουφοπούλου 
 
 

 


