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Κατάλογος υλικού της Α1΄ Δημοτικού
- Όλα τα βιβλία και τα τετράδια εργασιών του Οργανισμού της Γλώσσας
(συμπεριλαμβάνεται το Ανθολόγιο και το Λεξικό) και των Μαθηματικών. Για τα
υπόλοιπα μαθήματα θα γίνεται χρήση των ψηφιακών βιβλίων.
-2 τετράδια 50 φύλλων 17Χ25 εκ. με γραμμές με κόκκινο και πράσινο εξώφυλλο
αντίστοιχα.
-1 τετράδιο καλλιγραφίας τρίγραμμο
-1 τετράδιο 50 φύλλων με μεγάλα τετράγωνα
-1 τετράδιο 50 φύλλων με λευκές σελίδες
-1 τετράδιο 50 φύλλων μισό-μισό
-1 απλό μπλοκ ζωγραφικής
-Μολύβια Νο 2 Faber, γόμα λευκή, ξύστρα απλή
-1 μικρή υφασμάτινη κασετίνα που να χωράει μολύβια, γόμα, ξύστρα, χαρακάκι μικρό,
ψαλίδι, κόλλα stick
-1 κουτί χρωματιστά μολύβια stabilo woody 3 in 1 (pack of 12)
-1 κουτί πλαστελίνες
-1 μικρό ψαλίδι με στρογγυλή μύτη
-2 κόλλες stick (τύπου UHU)
-1 κόλλα ρευστή (τύπου UHU)
-2 ντοσιέ με διαφανές εξώφυλλο ένα κόκκινο κι ένα μπλε
-1 διαφανή φάκελο με κουμπί
-1 μεγάλη υφασμάτινη κασετίνα με φερμουάρ που να χωράει τα χρωματιστά μολύβια.
- 2 ζάρια
-1 κούκλα χοντρό βαμβακερό ή μάλλινο νήμα
- 1 σακουλάκι χάντρες σε μέγεθος ρεβιθιού με μεγάλη τρύπα
- 1 σακουλάκι μπίλιες
- 1 κουτάκι κάρτες (CARD VISIT) λευκές

Υλικά για το μάθημα των Εικαστικών
1) 2 μπλοκ ακουαρέλας μεγέθους 25Χ35εκ (το χαρτί να μην προέρχεται από
ανακύκλωση, όπως της μάρκας Goomby)
2) 2 πινέλα στρογγυλά No4 και Νο8 , από συνθετική τρίχα καλής ποιότητας (π.χ.
Winsor and Newton).
3) 1 κουτί με 12 τέμπερες σωληνάρια (Gouach, τύπου Pelikan)
4) 2 μολύβια Νο 2Β και Νο 4Β
5) 1 γόμα λευκή και 1 μεταλλική ξύστρα
6) 1 ψαλίδι χαρτιού μεσαίου μεγέθους ( με ειδική πρόβλεψη για αριστερόχειρες)
7) 1 κουτί χονδροί μαρκαδόροι
8) 1 χονδρός μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος
9) 3 σωληνάρια κόλλα UHU, Νο 13

•

•

Τα μπλοκ των παιδιών πρέπει οπωσδήποτε να έχουν στο εξώφυλλό τους
ετικέτα με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του παιδιού. Τα υπόλοιπα υλικά
δεν χρειάζονται όνομα γιατί τα χρησιμοποιούμε από κοινού.
Μέσα στη χρονιά ενδέχεται να ζητηθούν και άλλα υλικά, ανάλογα με τις
ανάγκες του μαθήματος.

English books
1. Our World Starter:
• Student’s Book
• Workbook
National Geographic Learning, Cengage
2.
3.
4.
5.

1 κουτί μαρκαδόροι
1 ψαλίδι
1 κόλλα stick (τύπου UHU)
1 πλαστικός φάκελος με κουμπί

Στο μάθημα της Γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να φορούν:
- άνετα ρούχα που δεν εμποδίζουν την κίνηση
- αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο (τύπου “running”)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όλα τα υλικά, βιβλία, ντοσιέ κ.λ.π., θα πρέπει να έχουν ετικέτα με το
όνομα και το τμήμα του παιδιού. (Τα τετράδια να έχουν γραμμένο μέσα το
ονοματεπώνυμο του παιδιού) Το σχολικό υλικό θα το φέρουν τα παιδιά σταδιακά στο
σχολείο ώστε να οργανωθεί η τάξη σωστά και να μην κουβαλούν υπερβολικό βάρος. Ο
κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης. Στη διάρκεια της χρονιάς ενδέχεται να ζητηθούν
εξωσχολικά βιβλία ή κάποιο επιπρόσθετο υλικό.

Καλή Χρονιά!

