Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-2018)

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
 1 τετράδιο Ορθογραφίας (κίτρινο)
 1 τετράδιο Πρόχειρο
 1 τετράδιο Αριθμητικής(πράσινο-όχι με κουτάκια)
 1 τετράδιο Αντιγραφής με μισή σελίδα λευκή (κόκκινο)
 1 τετράδιο Γραπτής έκφρασης
 1 τετράδιο Ευρετήριο

Να μας προσέχετε φίλοι μας!
Καθαριότητα και

τάξη!

*Στα τετράδια γράφουμε το ονοματεπώνυμο του μαθητή και την ένδειξη του μαθήματος (π.χ. ορθογραφία)!!!

ΥΛΙΚΑ (που θα μείνουν στην τάξη μας)



















3 μπλοκ κανσόν 32×24
1 χαρτί γκοφρέ
2 κόλλες UHU ρευστές μεγάλου μεγέθους
2 κόλλες UHU στικ μεσαίου μεγέθους
4 φακέλους με κούμπωμα
1 μπλοκ ζωγραφικής Α4 με ετικέτα και όνομα παιδιού
2 καρτέλες με αυτοκόλλητα
1 σφραγιδούλα
Ένα πακέτο γλωσσοπίεστρα και 1 πακέτο σύρμα πίπας (θα τα χρειαστούμε για τις
κατασκευές μας!)
Ένα πακέτο ματάκια
Ένα πακέτο ξύλινα μανταλάκια κανονικό μέγεθος
Σύρμα χειροτεχνίας χρυσό ή ασημένιο χρώμα
Μαλλί πλεξίματος ό,τι χρώμα σας αρέσει
Ένα μπλανκο
Ένα πακέτο διπλόκαρφα
Ένα πακέτο ξύλινα σχήματα (τυχαία σχέδια π.χ μελισσάκια, παπάκια κτλ)
Ένα μπλοκ φελλού
Δύο πακέτα φύλλα Α4

Καθημερινά στην ΚΑΣΕΤΙΝΑ μου έχω:








Μαρκαδόρους με χοντρή μύτη (σε κασετίνα με φερμουάρ)
Ξυλομπογιές (σε κασετίνα με φερμουάρ)
Μολύβια
Γόμα
Ξύστρα
Ψαλίδι με όνομα
Χάρακας μικρός
ΒΙΒΛΙΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 Γλώσσα Α΄ Δημοτικού: Πρώτο και Δεύτερο Τεύχος
 Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας Α΄ Δημοτικού:Πρώτο και Δεύτερο Τεύχος
 Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού: Πρώτο και Δεύτερο Τεύχος
 Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών Α΄ Δημοτικού: Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Τεύχος
 Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού: Ένα τεύχος
 Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού:Ένα τεύχος
 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων : Ένα τεύχος
 Βιβλίο Φυσικής Αγωγής Α ΄και Β΄ Δημοτικού
 Εικονογραφημένο λεξικό Α΄- Γ΄ Δημοτικού, Το πρώτο μου λεξικό, ΟΕΔΒ ( το κρατάω σπίτι)

Δεν ξεχνώ να βάλω ετικέτες με το όνομά μου στα βιβλία!!!!!!

Όλη η γραφική ύλη έρχεται στο σχολείο πλην των υλικών που
υπάρχουν στην κασετίνα.

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-2018
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Παρακάτω σας αναφέρουμε τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία με το σχολείο μας τα οποία προσφέρουν έκπτωση για
όλους τους μαθητές και τις μαθητριές μας.

•

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ»
Θεομήτορος 7-Άλιμος

Το βιβλιοπωλείο «Καλό Βιβλίο» προσφέρει 15% σε
όλους τους μαθητές της Γενναδείου Σχολής.

τηλ. 2109915537 – 6989085290

•

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Αντωνόπουλος» προσφέρει
για τους μαθητές της Γενναδείου Σχολής έκπτωση
10% στα βιβλία και 15% στα σχολικά είδη.

•

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «PAPER THERAPY»

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Paper Therapy» προσφέρει για τους μαθητές
της Γενναδείου Σχολής, από 1η Ιουλίου έως και 30η Οκτωβρίου
έκπτωση 10% σε όλα τα σχολικά είδη και 5% σε όλα τα βιβλία του
οργανισμού (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων & μουσικών
οργάνων). Ενώ παρέχει και την δυνατότητα δωρεάν παράδοσης κατ´
οίκον. Σε αυτή την περίπτωση μοναδική σας υποχρέωση η
επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω e-mail, fax ή τηλεφωνική
σας κλήσης.

