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1) Όλα τα υλικά των παιδιών να έχουν πάνω το όνομά τους (με αυτοκόλλητη 
ετικέτα). 
 

2) Τα τετράδια και τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα και η ετικέτα με 
το όνομα του κάθε παιδιού να είναι στο εξώφυλλο. 

 
3) Τα παιδιά θα φέρουν όλο το υλικό στο σχολείο και θα κρατηθεί ό,τι είναι 

απαραίτητο στην τάξη. 
 
4) Παρακαλούμε πολύ το υλικό των παιδιών (κασετίνες, ξύστρες, κλπ.) να είναι όσο 

γίνεται πιο απλό στην εμφάνισή του. Η πολύπλοκη κασετίνα, η ξύστρα με 
παραστάσεις και λοιπά, απασχολούν τα παιδιά και αποσπούν την προσοχή τους 
από το μάθημα. 

 
5) Τα βιβλία των ξένων γλωσσών να μην είναι ντυμένα ή γραμμένα, γιατί μπορεί να 

σας έχουν δοθεί λάθος και να χρειαστεί να επιστραφούν και να αλλαχτούν. 
 
6) Τα βιβλία της Πληροφορικής, θα τα προμηθευτούμε από την TECHNOKids. Το 

κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα 36€. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα χρήματα 
για την παραγγελία των βιβλίων, στη γραμματεία του σχολείου μας, μέχρι 23 
Σεπτεμβρίου 2022.  
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Τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων της Α΄ τάξης και το 
Ανθολόγιο (εκτός από τα βιβλία Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών και το «Λεξικό Α΄, 
Β΄, Γ΄ Δημοτικού», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη Β΄ τάξη).  
Η Γλώσσα έχει 2 τεύχη Βιβλίων και 2 τεύχη Τετράδια Εργασιών και τα Μαθηματικά 
έχουν 2 τεύχη Βιβλίων και 4 τεύχη Τετράδια Εργασιών. 
 

 
Τα τεύχη των Εσωτερικών Εκδόσεων του Σχολείου μας, θα τα πάρετε με την έναρξη 
του σχολικού έτους και περιλαμβάνουν:  
 3 τεύχη Γλώσσας   
 2 τεύχη Μαθηματικών 
 

 
 2 τετράδια Γλώσσας (μπλε) με γραμμές, 50 φύλλων 
 1 τετράδιο Ορθογραφίας (κόκκινο) με γραμμές, 50 φύλλων 
 1 τετράδιο Μαθηματικών με μεγάλα τετράγωνα, 50 φύλλων 
 

 
 4 ντοσιέ πλαστικά με έλασμα και διαφανές εξώφυλλο (μπλε για τη Γλώσσα, 

κίτρινο για τα Μαθηματικά, πράσινο για τις Ανακοινώσεις και κόκκινο για τη 
Μουσική) 

 1 φάκελο με λαστιχάκι σε μεγάλο μέγεθος για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής 
 3 μπλοκ κανσόν 
 1 μπλοκ οντουλέ χαρτόνι 
 3 μπλοκ φύλλα πολυγράφου για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής 
 2 χαρτόνια κανσόν (50x70) (άσπρο) 
 1 μπλοκ ακουαρέλας 
 1 ψαλίδι 
 1 χάρακα (να χωράει στην κασετίνα)  
 1 κουτί ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, μαρκαδόρους και νερομπογιές με πινέλο 

 Οι μαρκαδόροι να είναι μέσα σε κασετίνα ή βαρελάκι 
 4 κόλλες (2 ρευστές και 2 στικ), 3 γόμες, 2 ξύστρες (κατά προτίμηση βαρελάκι, 

για να αποθηκεύονται τα ξύσματα), 6 ξυσμένα μολύβια 
 1 πακέτο φύλλα Α4  
 1 αριθμητήριο με 100 χάντρες σε 10 γραμμές  

(Δίχρωμο, δηλαδή οι πρώτες 5 χάντρες κάθε σειράς να έχουν ένα συγκεκριμένο 
χρώμα και οι υπόλοιπες 5 ένα άλλο) 
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 Η κασετίνα να έχει οπωσδήποτε: τουλάχιστον 2 ξυσμένα μολύβια, τη 1 ξύστρα, 

τη 1 γόμα και τον 1 χάρακα. 
 
 Από τα βιβλία Γλώσσας και Μαθηματικών (Βιβλία και Τετράδια Εργασιών) να 

φέρετε στο σχολείο μόνο τα Α’ τεύχη (τα υπόλοιπα να μείνουν στο σπίτι και θα 
τα φέρουν τα παιδιά όταν ζητηθούν). 

 
 Tο Ανθολόγιο θα μείνει στο σπίτι και θα το φέρουν τα παιδιά όταν ζητηθεί. 

 
 

 
 «THE CAT IS BACK» PRE-JUNIOR STUDENT’S BOOK (εκδόσεις Burlington) 
 Έναν φάκελο με λαστιχάκι 

 Παρακαλούμε να μη βάλετε ετικέτες στα βιβλία ξένων γλωσσών,  
μέχρι αυτά να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό. 

 


