
Σχολικό έτος 2022-2023 
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ΥΛΙΚΟ 
 
 

 
1. Ένα πακέτο άσπρο πηλό και ένα καφέ 
2. Ένα κουτί μαρκαδόρους χοντρούς ΣΕΤ 24χρώματα και ένα λεπτούς 
3. Kόλλες (μία stick, μία ρευστή και δύο ατλακόλ) 
4. Τρία ντοσιέ με λάστιχο και αυτιά 
5. Ένα κουτί νερομπογιές 
6. Ένα ψαλίδι με στρογγυλές μύτες - Υπάρχει και για αριστερόχειρες 
7. Ένα πακέτο άσπρο χαρτί φωτοτυπικού, μεγέθους Α4 (80γρ) 
8. Ένα πακέτο πλαστελίνη μη τοξική  
9. Ένα ντοσιέ κλασέρ 8x32 με 100 πρόσθετες διαφάνειες 
10. Ένα μπουκάλι τέμπερα επιλογής του παιδιού (κόκκινο, κίτρινο, άσπρο, μπλε,  

πορτοκαλί,καφέ, πράσινο) 
11. Χαρτιά κανσόν (διάφορα χρώματα ) ένα πακέτο 
12. Ένα παραμύθι της προτίμησης του παιδιού, το οποίο θα επεξεργαστούμε κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 
13. ΄Αχρηστο υλικό (π.χ. ξύλινα μανταλάκια ,σφουγγάρια,χάρτινα κουτιά, υλικά από 

τη φύση (άμμος, βότσαλα, κουκουνάρια, θαλασσόξυλα) παλιές υφασμάτινες 
κορδέλλες, φελλούς, περιοδικά, εφημερίδες, βαζάκια, μεγάλες χάντρες, κουμπιά)           

14. Τρείς ατομικές φωτογραφίες του παιδιού και μια οικογενειακή 
15. Μια αλλαξιά ρούχα, εσώρουχα και κάλτσες   
16. Σε περίπτωση που το παιδί φοράει πάνα, θα θέλαμε να έχει πάνες μέσα στην 

τσάντα του μαζί με υγρά μαντηλάκια 
17. Ένα καμβά ζωγραφικής 
18. Ένα πακέτο μωρομάντηλα 

 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 Το υλικό που προαναφέραμε θα παραμείνει στο Σχολείο και πρέπει να το 
έχουμε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 
 Την πρώτη μέρα τα παιδιά να έχουν μαζί τους  την τσαντούλα και 
παρακαλούμε να έχετε γράψει επάνω το όνομα του παιδιού σας. 
 Τα παιδιά την πρώτη μέρα θα επιστρέψουν με μια κονκάρδα που θα γράφει το 
όνομά τους και τον αριθμό του σχολικού τους. Είναι απαραίτητο να τη φορούν κάθε 
μέρα, τουλάχιστον για 10 ημέρες. 
 Το Γραφείο Κίνησης θα σας ενημερώσει για την ώρα παραλαβής των παιδιών 
την πρώτη μέρα. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας για το θέμα αυτό. 
 

Εάν δεν έχετε φέρει το Πιστοποιητικό Γεννήσεως του παιδιού, 

παρακαλούμε να μας το φέρετε έως το τέλος Σεπτεμβρίου. 

 

 

 


