
 Α΄ Τάξη 

                                                                          Σχολικό έτος 2022-2023                        

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε για τα υλικά που πρέπει να προμηθευτείτε για το νέο σχολικό έτος.  

 

 ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΤΥΕ  

 Γλώσσα: Βιβλίο:  τεύχη α΄, β΄ - Τετράδιο Εργασιών: τεύχη α΄, β΄ 

 Μαθηματικά: Βιβλίο:  τεύχη α΄, β΄ - Τετράδιο Εργασιών: τεύχη α΄, β΄, γ΄, δ΄ 

 Μελέτη Περιβάλλοντος:   Βιβλίο - Τετράδιο Εργασιών 

 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων Α΄ &  Β΄ Δημοτικού 

 
 ΤΕΤΡΑΔΙΑ   

 Αντιγραφής:                δύο 50φυλλα γαλάζια, μακρόστενα  

 Ορθογραφίας:            δύο 50φυλλα κόκκινα, μακρόστενα                 

 Μαθηματικών:           ένα 50φυλλο μπλε, με μεγάλα κουτάκια             

 Πρόχειρο:                    ένα μονόθεμο σπιράλ με γραμμές, μεγέθους Β5 (17 x 25 εκ.)  

 
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 

 4 λεπτά μολύβια με τριγωνική επιφάνεια για σωστό πιάσιμο 

 σβήστρα καλή  

 ξύστρα καλή, με θήκη για τα ξύσματα  

 χάρακας 15 εκατοστών 

 φωσφορούχος κίτρινος μαρκαδόρος 

 κόκκινος πλαστικός φάκελος Α4 με κούμπωμα 

 μπλε πλαστικός φάκελος Α5 με κούμπωμα 

 κασετίνα βαρελάκι για τα μολύβια, τη σβήστρα, την ξύστρα και τον χάρακα  

 κασετίνα βαρελάκι για τις ξυλομπογιές (χύμα), τη μία κόλλα stick και τον 

φωσφορούχο μαρκαδόρο 

 16 ετικέτες  

 ένα αριθμητήρι δίχρωμο, μετρίου μεγέθους, με 10 δεκάδες  

 δύο μικρές φωτογραφίες 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ»  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 



 Για το μάθημα των Αγγλικών: 
  

 το βιβλίο Little Smiles (Pupil's Book) από τις εκδόσεις Express Publishing 
 το Bιβλιοτετράδιο των Εκπαιδευτηρίων μας (θα δοθεί από το σχολείο) 
 

 Για το μάθημα των Εικαστικών:  

 ένα σετ  χοντρούς μαρκαδόρους 
 δύο σετ ξυλομπογιές, ένα για το σχολείο κι ένα για το σπίτι 
 ένα ψαλίδι  
 μία κόλλα υγρή (κατά προτίμηση σε μπουκαλάκι) 
 τρεις κόλλες stick        
 ένα μικρό κουτάκι αποθήκευσης μόνο για το ψαλίδι, τις κόλλες και τους 

μαρκαδόρους (χύμα) 
 ένα μπλοκ ζωγραφικής με αρκετά φύλλα 
 30 λευκά εκτυπώσιμα χαρτονάκια Α4 

 

 Για το μάθημα της Μουσικής:  

 μεταλλόφωνο χρωματικό (όχι διατονικό), που έχει διέσεις και υφέσεις.  
Είναι συνήθως μέσα σε ένα κίτρινο βαλιτσάκι. 
(Θα το στείλετε στο σχολείο αργότερα.) 

 έναν διαφανή φάκελο Α4 με κουμπί. (Να έχει ετικέτα με το όνομα απέξω) 
 μολύβι 
 σβήστρα 

 

 Για το μάθημα της Γυμναστικής:  

 μπλε χειμερινή φόρμα του σχολείου 
 μπλε θερινή φόρμα του σχολείου για τα κορίτσια 
 αθλητικά παπούτσια χωρίς τάπες ή σχάρες 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Στα εξώφυλλα των βιβλίων, στους τρεις φακέλους και στο μεταλλόφωνο να γραφτεί σε 
ετικέτα το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 

2. Οι ετικέτες των τετραδίων Ορθογραφίας και Αντιγραφής θα γραφτούν από τη δασκάλα. 
3. Τα βιβλία να ντυθούν, εκτός από τα Τετράδια Εργασιών των Μαθηματικών και της 

Μελέτης Περιβάλλοντος.  
4. Από τα βιβλία Γλώσσας και Μαθηματικών, να στείλετε στο σχολείο μόνο το Βιβλίο 

Μαθητή α΄ τεύχος και το Τετράδιο Εργασιών α΄ τεύχος. 
5. Οι κασετίνες και το κουτί αποθήκευσης να σταλούν στο σχολείο γεμάτα με τα υλικά 

που αναγράφονται παραπάνω. 
6. Τα υλικά υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Καλό καλοκαίρι! 

(Μέσα στον φάκελο) 


