
Εξαζθαλίζηε ένα ηακηικό

ωπάπιο ύπνου για ηο παιδί.

Εμπιζηευηείηε ηιρ/ηουρ

νηπιαγωγούρ και μοιπαζηείηε

μαζί ηουρ ενδεχόμενουρ

πποβλημαηιζμούρ και

ανηζυχίερ ζαρ.

Δώζηε ζηο παιδί ζαρ ηον

χπόνο που χπειάζεηαι, για να

πποζαπμοζηεί ζηο νέο

πεπιβάλλον ηου 

νηπιαγωγείου.

Αποθύγεηε να ηο

«βομβαπδίζεηε» με επωηήζειρ, 

μόλιρ

επιζηπέθει από ηο ζχολείο.

Επιβπαβεύεηε ζυχνά κάθε

μικπή μα ζημανηική ηου 

καηάκηηζη.

Σηοιχεία
επικοινωνίας

Καλή και δημιουργική
σχολική χρομιά !!

Καλωζοπίζαηε

ζηον μαγικό

κόζμο ηου 

Νηπιαγωγείου
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2ο Νηπιαγωγείο Πόλεωσ

Τηλέθωνο:

2243022470

E-mail:

mail@2nip-

kalymn.dod.sch.gr

Ιζηοζελίδα:

2nipkalymn

Νηπιαγωγoί :

Γεωπγαπά Ευαγγελία

Θεοδοζίου Αγλαϊα

Πποϊζηαμένη:

Μικρά μυζηικά
για μία ομαλή
προζαρμογή

Επγά Καλλιόπη



Η χρήςη μάςκασ ςτο Νηπιαγωγείο 

είναι υποχρεωτική. Συνιςτάται το 

πλύςιμο τησ υφαςμάτινησ μάςκασ 

καθώσ και η αλλαγή των ρούχων των 

παιδιών ςε καθημερινή βάςη, 

προκειμένου να αποφευχθεί η 

διαςπορά οποιαςδήποτε ίωςησ.

Η ζχολική ηζάνηα

 Τάπερ με το δεκατιανό.
 Μία μικρή πετςέτα (ςουπλά)

 Μία αλλαξιά ρούχα                                           
(με εςώρουχα και κάλτςεσ).

 Παγουρίνο με φρέςκο νερό.
 Μωρομάντηλα χωρίσ οινόπνευμα για την 

τουαλέτα.
 Αντιςηπτικό τζελ ή μαντηλάκια
 Ένα καπέλο για τον ήλιο.

 2 μάςκεσ [υφαςμάτινεσ ή μίασ χρήςησ].
 2 θήκεσ για τισ μάςκεσ [1 με την ένδειξη 

«καθαρέσ» & 1 με την ένδειξη «βρόμικεσ»]


Ενδυμαζία

Επιλέξτε ρούχα απλά και άνετα, με 
φερμουάρ. Αποφύγετε τα ρούχα με 
κουμπιά, τισ ζώνεσ, τα παπούτςια με 

κορδόνια. Προτιμήςτε παπούτςια με 
βέλκρο [χριτσ-χρατσ]. Καλό θα ήταν να 

διαλέγετε μαζί με το παιδί τα ρούχα που θα 
φορέςει την επόμενη μέρα ςτο ςχολείο, 
εξηγώντασ παράλληλα ποια ρούχα είναι 

περιςςότερο κατάλληλα για το ςχολείο και 
γιατί. 

Σε περίπτωςη ίωςησ
είναι καλύτερο να κρατήςετε το 

παιδί ςτο ςπίτι.  
Στην εποχή του ιού COVID-19, που τα 

δύο τελευταία χρόνια διερχόμαςτε, 
τα μέτρα προφύλαξησ ενάντια ςτη 
διαςπορά των ιώςεων αποκτούν 
ιδιαίτερη ςημαςία και βαρύτητα. 
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Ενημερώςτε τισ/τουσ νηπιαγωγούσ, 
αν διαπιςτώςετε ςτο ςπίτι ςχετικό 

κρούςμα. Το Νηπιαγωγείο θα 
ενημερώςει άμεςα τισ οικογένειεσ 

των παιδιών ςχετικά. Σε κάθε 
περίπτωςη ο ςυχνόσ έλεγχοσ των 

παιδιών είναι πολύ ςημαντικόσ. 


