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Καλή σχολική χρονιά στα « πρωτάκια » μας και στους γονείς τους!!! 

Ετοιμαζόμαστε για μια απαιτητική χρονιά αλλά σίγουρα θα τα καταφέρουμε. 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε φέτος είναι τα εξής: 

 1 τετράδιο ( 50/φυλλο) με κίτρινο εξώφυλλο για « ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ » 

 1 τετράδιο ( 50/φυλλο) με κόκκινο εξώφυλλο για « ΠΡΟΧΕΙΡΟ » 

 1 τετράδιο ( 50/φυλλο) με πράσινο εξώφυλλο για « ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΛΟΓΟΥ » 

 2 τετράδιο ( 50/φυλλο) με μπλε εξώφυλλο για « ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ » 

( Τα τετράδια της Αντιγραφής να είναι δίγραμμα ή διχάρακα) 

 1 τετράδιο (50/φυλλο) με μεγάλα κουτάκια, μπλε, για « Μαθηματικά 

» 

( Σε όλα τα τετράδια θα γράψετε τις ετικέτες ανάλογα με το χρώμα και τη 

χρήση του τετραδίου) 

 2 φακέλους πλαστικούς με κουμπί για τις φωτοτυπίες ( όχι με 

έλασμα) 

 1 πακέτο χαρτί φωτοτυπικό (προαιρετικά) καλής ποιότητας 

 5 μολύβια ( καλής ποιότητας) . Τα 4 μολύβια θα βρίσκονται στην 

κασετίνα των παιδιών και 1 θα παραμείνει στην τάξη. Με ανεξίτηλο 

μαρκαδόρο να γράψετε το όνομα των παιδιών για να μην χάνονται 

εύκολα. 

 2 γόμες ( 1 γόμα στην κασετίνα και 1 γόμα στην τάξη) 

 1 ξύστρα για την κασετίνα ( Η ξύστρα να είναι απλή για να μην 

αποσπά την προσοχή) 

 1 χάρακας ευλύγιστος για την κασετίνα 

 1 ψαλιδάκι ( θα βρίσκεται στα μπροστινά τσεπάκια της τσάντας) 

 1 κόλλα stick ( όχι ρευστή για λόγους λειτουργικούς) 

 1 κουτί ξυλομπογιές και 1 κουτί μαρκαδόρους 

 1 κουτί κηρομπογιές ( Θα παραμείνει στην τάξη ) 

 1 μπλοκ ζωγραφικής (μικρό-χαρτί ακουαρέλα) 

 1 μπλοκ με χαρτόνια « κανσόν» 



 4 μεγάλα χαρτόνια «κανσόν» ( όχι σκουρόχρωμα) 

 2 χαρτιά « γκοφρέ» και 2 μεγάλα χαρτόνια «οντουλέ» 

 2 μεγάλα χαρτόνια ριγέ/πουά/καρό ή άλλο σχέδιο  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 Φροντίζουμε όλα τα βιβλία των παιδιών να είναι « ντυμένα » με το 

διάφανο αυτοκόλλητο για λόγους καθαριότητας και σωστής 

διατήρησης. Επίσης να έχουν ετικέτες με ονοματεπώνυμο και 

τηλέφωνα γονέων και κηδεμόνων. 

 Στη σχολική τσάντα των θα υπάρχουν καθ΄όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους υγρά χαρτομάντιλα και απλά χαρτομάντιλα. 

 Για την τάξη θα θέλαμε ένα μεγάλο μαξιλάρι προκειμένου να 

καθόμαστε σε κύκλο για διάφορες δραστηριότητες. Επίσης ένα άδειο 

κουτί από παπούτσια για να αποθηκεύουμε ό,τι χρειαζόμαστε ( π.χ τις 

κηρομπογιές). 

 2 μικρές φωτογραφίες, τις οποίες θα συγκεντρώσουμε στην τάξη για 

κάποιες δραστηριότητες. 

 Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε τα έντυπα που θα σας δοθούν από το 

σχολείο με τα τηλέφωνα και τα στοιχεία τους συμπληρωμένα. Γράψτε 

όσα παραπάνω τηλέφωνα θέλετε προκειμένου να τα έχουμε για ώρα 

ανάγκης. 

 Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την προμήθεια του υλικού, 

καλύτερα να διευκρινιστεί πριν προβείτε στην αγορά και γίνουν 

περιττά έξοδα. 

     Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία 

                                               Η δασκάλα της τάξης 

                                                  Μακρή Γιώτα 

                      


