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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Σχολικό έτος 2021-2022

ΒΙΒΛΙΑ
Γλώσσα:
Βιβλίο Μαθητή (τεύχη 2), Τετράδιο Εργασιών (τεύχη 2)
Μαθηματικά: Βιβλίο Μαθητή (τεύχη 2), Τετράδιο Εργασιών (τεύχη 4)
Μελέτη Περιβάλλοντος: Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων (A΄ και B΄ Δημοτικού)
Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού

Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Εικαστικών υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των τάξεων και δε
χρειάζεται να αγοραστούν.
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων, Ελληνικών
Μακρόστενο τετράδιο μικρού μεγέθους μπλε χρώματος 50 φύλλων, Ορθογραφίας
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων, Γραπτής Έκφρασης με ένα φύλλο λευκό κι ένα με γραμμές
εναλλάξ
Τετράδιο μπλε χρώματος 50 φύλλων με μεγάλα τετράγωνα, Μαθηματικών
ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1 πακέτο fabriano χαρτιά 160gr A4
1 πακέτο μαρκαδόροι λεπτοί (12 τεμαχίων)
1 πακέτο μαρκαδόροι χονδροί (12 τεμαχίων)
1 πακέτο ξυλομπογιές (24 τεμαχίων)
1 μπλόκ κάνσον
σβήστρα, ξύστρα
ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες
3 μολύβια (2Β faber castell)
1 κουτί νερομπογιές
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σετ με 100 αλληλοσυνδεόμενους κύβους (δείτε εικόνα)
Άβακας μικρός (όχι αριθμητήριο, δείτε εικόνα)
Ένα ντοσιέ με λάστιχο (26Χ35)
Ένας διαφανής πλαστικός φάκελος με κούμπωμα Α4
Ένας διαφανής πλαστικός φάκελος με κούμπωμα μικρός
Τέσσερα ντοσιέ με πρώτο φύλλο διαφανές και έλασμα στη μέση (ένα κόκκινο για τα Μαθηματικά, ένα
μπλε για τα Ελληνικά, ένα κίτρινο για τη Μελέτη Περιβάλλοντος κι ένα άσπρο για τις ανακοινώσεις)
Ένα πακέτο πλαστελίνες
Ένα πακέτο φύλλων εκτύπωσης
Ένα σουπλά (πλαστικό)
Δύο οποιαδήποτε βιβλία για παιδιά μικρής ηλικίας
Τρία μολύβια (όχι μηχανικά), ξύστρα, σβήστρα και έναν μικρό χάρακα, ψαλίδι, κόλλα μέσα στην
κασετίνα του παιδιού
Παράκληση: Σε όλα τα αντικείμενα να υπάρχει γραμμένο το όνομα και η τάξη του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης θα ενημερώνει κάθε φορά τους μαθητές του για την ημέρα και το
είδος του υλικού που θα παραδίδεται σταδιακά στο σχολείο.

