
                                                                                            4ο Δημοτικό  Σχολείο Βριλησσίων 

                                                                                                  Σχολική χρονιά 2021-2022 

                  Υλικό Β΄1 Τάξης 

   Αγαπητοί γονείς τα υλικά για το Β΄1 που θα χρειαστούμε είναι: 

    Τετράδια 

 1 μπλε με γραμμές, 50φ. (Γλωσσικών Εργασιών) 

 1 κόκκινο με γραμμές, 50φ. (Γραπτής έκφρασης) 

 1 κίτρινο με γραμμές, 50φ. (Ορθογραφίας) 

 1 πράσινο με γραμμές, 50φ. (Μαθηματικών) 

 1 πορτοκαλί με γραμμές, 50φ. (Αγγλικών) 

  Άλλα υλικά 

 1 πακέτο χαρτί φωτοτυπικό Α4, 80γρ.  

 2 ντοσιέ με έλασμα (Leitz), ένα μπλε για τη Γλώσσα κι ένα πράσινο για τα 

Μαθηματικά 

 1 διαφανή μονόχρωμο φάκελο με κουμπί Α4 (εργασιών-επικοινωνίας) 

 1 πολύχρωμο φάκελο με κουμπί Α4 (Αγγλικών) 

 1 διαφανή φάκελο με κουμπί Α5 

 1 “κουτί”  με λάστιχα  Α4, με ράχη 4εκ. 

 1 μπλοκ πολυγράφου 

 1 μπλοκ κανσόν  

 1 κουτί επιτραπέζιο χαρτομάντιλα ή 1 ρολό χαρτί  κουζίνας 

Ένα κουτί παπουτσιών (γεμάτο από το σπίτι) με: 

 1 κασετίνα βαρελάκι με μαρκαδόρους 

 λαδοπαστέλ 

 2 κόλλες στικ και 1 ρευστή, σε σωληνάριο 

 1 πορτοφολάκι ή κουτάκι με όλων των αξιών ψεύτικα κέρματα (τα περσινά) 

 Επίσης από πέρυσι: τον  μαρκαδόρο ασπροπίνακα,  το σφουγγάρι,  το 

«πινακάκι» , μικρό ορθογώνιο τρίγωνο και τον άβακα. 

   Κασετίνα με: 

3 απλά μολύβια ΗΒ ή 2Β, γόμα, ξύστρα , μία κόλλα στικ, χάρακα (15-20εκ. δίχως 

υποδιαιρέσεις σε ίντσες), ξυλομπογιές, ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες και  

μαρκαδόρο υπογράμμισης. 

 



Επίσης: 

Μία αλλαξιά ρούχα σε σακούλα με το όνομα του παιδιού (που θα αντικαθίσταται 

ανάλογα με την εποχή). 

Σημείωση: 

Στις ετικέτες των τετραδίων  παρακαλώ να γράψετε  όνομα- μάθημα-τμήμα και στα 

βιβλία να βάλετε ετικέτα με το όνομα του παιδιού και σελιδοδείκτη. 

Δεν ξεχνάμε το τσαντάκι του διαλείμματος που εκτός από το κολατσιό και το 

παγούρι, περιέχει σακουλάκι με 3-4 καθαρές μάσκες , σακουλάκι για τις βρόμικες 

και αντισηπτικό. (Τα παιδιά του ολοήμερου φέρνουν το φαγητό και την πετσέτα 

τους σε διαφορετικό τσαντάκι). 

 

                                                                   Καλή σχολική χρονιά 

 

                                                                   Η δασκάλα της τάξης 

                                                                     Ασπασία Ζαμπάρα 

 

 

                                          


