
 
 
 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023 
 
 

 ΥΛΙΚΑ A΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
 ΒΙΒΛΙΑ 

 
 Γλώσσα A’ Δημοτικού: Πρώτο και Δεύτερο Τεύχος
 Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας A’ Δημοτικού: Πρώτο και Δεύτερο Τεύχος
 Μαθηματικά A’ Δημοτικού: Πρώτο και Δεύτερο Τεύχος
 Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών A’ Δημοτικού: Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο 

Τεύχος
 Μελέτη Περιβάλλοντος A’ Δημοτικού: Ένα τεύχος
 Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος A’ Δημοτικού: Ένα τεύχος
 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων: Ένα τεύχος
 Βιβλίο Φυσικής Αγωγής A’ & Β’ Δημοτικού
 Εικονογραφημένο λεξικό Α’- Β’ Δημοτικού, Το πρώτο μου λεξικό, ΟΕΔΒ (το κρατάω σπίτι)

 
 

 
 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 
 2 τετράδιο Ορθογραφίας (κίτρινο)
 1 τετράδιο Πρόχειρο (μπλε)
 1 τετράδιο Αριθμητικής (πράσινο, όχι με κουτάκια)
 2 τετράδιο Αντιγραφής (κόκκινο, με μισή σελίδα λευκή)
 1 τετράδιο Ευρετήριο (με αλφάβητο στο πλάι)
 2 τετράδια Εξάσκησης σπιράλ 2 θεμάτων

 

 
 ΥΛΙΚΑ (που θα μείνουν στην τάξη) 
 
 2 μπλοκ ζωγραφικής 
 2 μπλοκ κανσόν 32×24
 1 κόλλα UHU ρευστή μεσαίου μεγέθους
 1 κόλλα UHU στικ μεσαίου μεγέθους
 3 φακέλους με κούμπωμα Α4 
 1 φάκελος με κούμπωμα Α5





 Σημείωση: 
Δεν ξεχνώ να βάλω ετικέτες με το ονοματεπώνυμό μου στα βιβλία. 

 Σημείωση: 
Στα τετράδια γράφουμε το ονοματεπώνυμο του μαθητή και την ένδειξη του 

μαθήματος (π.χ ορθογραφία). 



 4 καρτέλες με αυτοκόλλητα επιβράβευσης, μίκυ μάους, ζωάκια, ήρωες κλπ. (όχι 
τρισδιάστατα, όχι με αγγλικές επβραβεύσεις, απλά αυτοκόλλητα)

 2 σφραγιδούλες (με ζωάκια)
 Goomby, 10 φύλλα χαρτόνι με σχέδια 25 X 35 cm
 Goomby, 1 ρολό αυτοκόλλητο βελούδο 45cm X2m
 Craft Paper Pad Tropikal Paradise 30φύλλα
 1 μπλάνκο ρολέτα
 3 πακέτα φύλλα Α4

 
 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 
 Smiles Pre-Junior από την Express Publishing
 Pupil’s Book 
 Activity Book 

 1 τετράδιο κόκκινο 50 φύλλων
 1 φάκελο με κούμπωμα και με ετικέτα οπού θα αναγράφεται το όνομα του παιδιού και 

το μάθημα «Αγγλικά»
*Τα βιβλία και το τετράδιο να είναι τοποθετημένα μέσα στον φάκελο με το κούμπωμα. 

 

 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

 1 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3 
 1 μπλοκ κανσόν 25 x 35 
 1 κουτί μαρκαδόρους χοντρούς 
 1 κουτί ξυλομπογιές 
 2 μολύβια Faber- Castell 
 1 γόμα και 1 ξύστρα Faber- Castell 
 1 κουτί λαδοπαστέλ 
 2 πινέλα 

 Τα υλικά των εικαστικών να τοποθετηθούν σε ξεχωριστή σακούλα από τα υπόλοιπα 
 υλικά – παραμένουν στην αίθουσα των καλλιτεχνικών. 

 
 
 ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 Θα πραγματοποιηθεί παραγγελία από το σχολείο και θα τα παραλάβετε με την έναρξη 

του σχολικού έτους.

 Σημείωση: 
Σε όλα τα βιβλία των Αγγλικών να αναγράφεται το όνομα του παιδιού. 
Τα CD να παραμείνουν σπίτι. Δεν τα φέρνουμε καθόλου στο σχολείο. 
Χρειάζονται για την εξάσκηση στο σπίτι. 



 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ 
 
 Μαρκαδόρους με χοντρή μύτη (σε κασετίνα με φερμουάρ)
 Ξυλομπογιές (σε κασετίνα με φερμουάρ)
 Μολύβια (Προτεινόμενα: Faber Castell, Pelikan, Staedtler Noris, Stabilo)
 Γόμα
 Ξύστρα με κουβαδάκι
 Χάρακας μικρός
 1 ψαλίδι χαρτοκοπτικής (παιδικό μέγεθος)

 

  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: 
 

 Να γραφτούν ετικέτες με το όνομα του κάθε παιδιού σε όλα τα τετράδια, βιβλία και  ντοσιέ.
 Να κολληθούν μικρά άσπρα αυτοκόλλητα με το όνομα του κάθε παιδιού σε όλα τα αντικείμενα.
 Οι ζακέτες και τα μπουφάν των παιδιών να έχουν οπωσδήποτε σημειωμένο το όνομά τους.

 
 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

 Σημείωση: 
1. Όλη η γραφική ύλη έρχεται στο σχολείο πλην των υλικών που υπάρχουν στην 

κασετίνα. 
2. Τα υλικά για το μάθημα των Εικαστικών να τοποθετηθούν σε ξεχωριστή σακούλα, 

όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 


