Υλικά Νηπίων – Προνηπίων
Σχολ.Έτος 2017-2018
 1 σακουλάκι πούπουλα χρωματιστά (μαλακά)
 8 κόλλες μεσαίες ρευστές UHU


3 κόλλες στικ



4 πακέτα μαρκαδόρους χοντρούς GIOTTO



1 πακέτο μαρκαδόρους λεπτούς GIOTTO

 1 σακουλάκι κουμπιά χρωματιστά
 3 μολύβια faber
 1 μικρό πακέτο χαρτόνια οντουλέ
 1 μικρό πακέτο χαρτόνια βελουτέ
 1 μπουκάλι (120 ml) γκλίτερ σε ό,τι χρώμα θέλετε
 1 ξύστρα για λεπτή και χοντρή ξυλομπογιά
 2 πακέτα χαρτιά φωτοτυπίας Α4
 1 πακέτο πούλιες χρωματιστές
 1 υφασμάτινη κορδέλα 1,5 cm σε ό,τι χρώμα θέλετε
 1 χαρτόνι κάνσον πουά και 1 χαρτόνι κάνσον ριγέ
 15 χαρτόνια κάνσον σε διάφορα χρώματα
 ματάκια για χειροτεχνίες


1 σακουλάκι pon-pon για κατασκευές



1 κουτί νερομπογιές

 1 σετ τσόχες χειροτεχνίας
 1 κουτί κηρομπογιές (λαδοπαστέλ)
 2 πακέτα χάρτινα πιάτα λευκά
 2 πινέλα (1 χοντρό – 1 λεπτό)
 1 σακουλάκι γλωσσοπίεστρα χοντρά


1 κουτί χοντρές ξυλομπογιές BIC

 1 γόμα
 2 σελοτέιπ
 1 σακουλάκι κουδουνάκια
 1 χρυσό και 1 ασημένιο μαρκαδόρο (1 χοντρό και ένα λεπτό)
 1 σακουλάκι χάντρες χρωματιστές
 1 πακέτο πηλό (άσπρο)
 1 κουτί πλαστελίνες
 1 ψαλίδι (να κόβει καλά)
 1 σακουλάκι σύρματα πίπας χρωματιστά
 7 γκοφρέ (άσπρο, μπλε, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, ροζ)
 1 πακέτο ζελατίνες διάφανες (Α4) με τρύπες για ντοσιέ
 3 φακέλους με λάστιχο σε ό,τι χρώμα θέλετε

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ!

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.

