
 

  

 

 

   

                       ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΕΦΟΔΙΩΝ 
 

1. ΒΙΒΛΙΑ 
            Τα  βιβλία  του  Οργανισμού  θα  διανεμηθούν  από  το  Σχολείο. Για να 

διατηρηθεί η καλή τους εμφάνιση παρακαλούμε να φροντίσετε να τα ντύσετε 

έγκαιρα με διαφανές αυτοκόλλητο ή με διαφανή καλύμματα που πωλούνται στα 

βιβλιοπωλεία ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.  

 

2.  ΤΕΤΡΑΔΙΑ  

 Τρία τετράδια  50  φύλλων  (μεγάλου  μεγέθους) με γραμμές, 

       1  πράσινο, 1  πορτοκαλί, 1 μπλε 

 Ένα  τετράδιο  30  φύλλων, μπλε,  μεγάλου  μεγέθους  με  πλατύ  αριστερό  

περιθώριο  (Εκθέσεων) 

 Ένα τετράδιο 50 φύλλων, μπλε, χωρίς γραμμές 

 Ένα τετράδιο 50 φύλλων (μισή σελίδα λευκή – μισή με γραμμές) 

 

Σημείωση: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκολύνουμε τη σωστή 

εργασία και την καλλιγραφία των μαθητών με την επιλογή 

τετραδίων, τα φύλλα των οποίων θα έχουν ικανοποιητικό πάχος, 

ώστε να μη σκίζονται και τσαλακώνονται (συνιστώνται τετράδια με 

φύλλα 70 ή 80 γραμμαρίων). 
 

3. 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ τα οποία θα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο 

ΔΙΓΡΑΜΜΑ, Παπαναστασίου 83, τηλ. 2410 626352 από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 

2022. 

 

4. Καρτέλες Πρώτης Ανάγνωσης (εκδ. Σμυρνιωτάκη) 

 

5.  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΥΛΙΚΑ 

 2   ντοσιέ  μεγάλα  με  20  ενσωματωμένες  διαφάνειες 

 1 χάρτινο φάκελο με λάστιχο 

 1 διαφάνεια με κουμπάκι 

 20 διαφάνειες απλές 

 20 ετικέτες  

 1  χάρακα  μήκους  20  εκατοστών 

 1  μπλοκ  ιχνογραφίας  μικρό 

 1  κουτί  ξυλομπογιές  δώδεκα  τεμαχίων 

 1  κουτί  με  χοντρούς μαρκαδόρους  δώδεκα  τεμαχίων 

 1  κουτί  παστέλ  μεσαίου  μεγέθους (PANDA). 

 Κόλλα  stick, 4  ξύλινα  μολύβια  Faber- Castell ή STAEDTLER(όχι  

μηχανικά) με μύτη 2ΗΒ, 2 ξύστρες  μολυβιών  με θήκη για τα ξύσματα, 2 

άσπρες μικρές γομολάστιχες  για  μολύβι,  (όχι  αρωματικές), ένα  ψαλιδάκι  

με  στρογγυλή  μύτη και 1 κασετίνα μεταλλική ή βαρελάκι που θα περιέχει 

μόνο δύο  μολύβια, μία ξύστρα, τον χάρακα και μία γόμα. 

 1 σειρά μικρά αυτοκόλλητα. 

Σχ. Έτος  2022-2023 

Τάξη  Α΄ 



 1 πακέτο ξύλινα κυβάκια χειροτεχνίας μικρού μεγέθους (1 Χ 1,5)  

 Διαφανές αυτοκόλλητο σε ρολό για το ντύσιμο τετραδίων που πωλείται ειδικά 

για το σκοπό αυτό σε όλα τα βιβλιοπωλεία. 

 Υγρά μαντιλάκια με ήπια αντισηπτική δράση και χαρτομάντιλα που θα πρέπει 

να έχουν τα παιδιά καθημερινά στην τσάντα τους για την ατομική τους 

υγιεινή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο τα παιδιά να έχουν μαζί 

τους καθημερινά όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Πιθανόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς να χρειαστούν και κάποια 

επιπλέον υλικά. 

 

Θα θέλαμε, επίσης, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα υλικά του παιδιού τα εξής: 

-  Στα βιβλία των παιδιών η δασκάλα θα βάλει ετικέτες . Ύστερα εσείς θα πρέπει 

να τα ντύσετε άμεσα οπωσδήποτε με καλύμματα ή με διαφανές αυτοκόλλητο. 
- Τις ετικέτες των τετραδίων θα τις γράψει η δασκάλα της τάξης. Κατόπιν θα 

πρέπει εσείς να τα ντύσετε άμεσα με διαφανές αυτοκόλλητο. 

-Τα τετράδια θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: 

- 1 πορτοκαλί: Ελληνικών 

- 1 πράσινο: Καθημερινού ελέγχου της Ορθογραφίας  

- 1 τετράδιο 30 φύλλων μπλε με περιθώριο: Εκθέσεων 

(Αυτό θα μείνει στο σχολείο και θα δοθεί στο παιδί αργότερα) 

- 1 τετράδιο (μισό – μισό): Αντιγραφής/ 1 τετράδιο μπλε με γραμμές: 

Αντιγραφής 

-    1 τετράδιο 50  φύλλων μπλε, χωρίς γραμμές: Επικοινωνίας 

- Τα ντοσιέ θα χρησιμοποιηθούν ως αρχεία (Γλώσσας, Μαθηματικών). Αυτά θα 

μείνουν στο σπίτι. Εκεί θα τοποθετεί ο μαθητής τα καθημερινά ασκησιολόγια και τις 

εβδομαδιαίες επαναληπτικές εργασίες. Σε τακτικά διαστήματα τα αρχεία θα έρχονται 

στην τάξη για έλεγχο. 

(Οι εβδομαδιαίες επαναληπτικές εργασίες θα δίνονται στο παιδί την Παρασκευή. Θα 

συμπληρώνονται στο σπίτι το σαββατοκύριακο και θα  επιστρέφονται τη Δευτέρα για 

έλεγχο από τη δασκάλα). *Τα αυτοκόλλητα και τα κυβάκια θα αξιοποιηθούν στα 

μαθηματικά. 

 

Ο/Η μαθητής/τρια στην τσάντα του καθημερινά θα έχει μια διαφάνεια με κουμπάκι, 

για να μεταφέρει τα ασκησιολόγια και ενημερωτικά σημειώματα από το σχολείο στο 

σπίτι. 

- Χάρτινος φάκελος: Αρχείο κριτηρίων αξιολόγησης (θα μείνει στο σχολείο). 

- Στις 20 αυτοκόλλητες ετικέτες που θα αγοράσετε παρακαλούμε να γράψετε το 

όνομα του παιδιού σας και να τις κολλήσετε στα παρακάτω υλικά: 

 καρτέλες πρώτης ανάγνωσης 

 μπλοκ ιχνογραφίας 

 κασετίνα 
 κουτί παστέλ 

 2 ντοσιέ(ως αρχεία γλώσσας και μαθηματικών) 

 1 χάρτινο φάκελο με λάστιχο(που θα μείνει στο σχολείο) 

 1 διαφάνεια με κουμπάκι 

 Χάρακα 

 Αυτοκόλλητα 

 Πακέτο με κυβάκια 

 

- Το παιδί να έχει καθημερινά στην τσάντα του : 

1 μακό μπλουζάκι, 1 εσώρουχο, καπέλο, 1 πακέτο χαρτομάντιλα, 1 πακέτο 

υγρομάντιλα και το παγουρίνο. 

  

 



      Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να προμηθευτείτε άμεσα όλα τα παραπάνω 

εφόδια  και να τα στείλετε (εκτός από τα 2 ντοσιέ που θα μείνουν στο σπίτι) 

συγκεντρωμένα σε μια σακούλα με το όνομα του παιδιού όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα, αφού έχετε τοποθετήσει τις ετικέτες στα υλικά που αναφέραμε 

παραπάνω. 

      Τέλος, καλό θα ήταν η σχολική τσάντα να είναι εύχρηστη και ελαφριά, ώστε να 

μην επιβαρύνει το παιδί. Σας επισημαίνουμε πως το σύστημα με τα ροδάκια 

προσθέτει περιττό βάρος, αφού η μετακίνηση των παιδιών από την τάξη προς το 

σχολικό και αντίστροφα με φορεμένη την τσάντα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

 

 

 

  Σας  ευχόμαστε  καλή  σχολική  χρονιά! 

 

Οι δασκάλες της  Α΄ τάξης 

  


