
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καινούρια τάξη ! 

 

      Καινούρια χρονιά! 

 

Τα εφόδια των μαθητών για την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2019 – 2020 είναι : 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

➢ Γλώσσα   

➢ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων   

➢ Μαθηματικά  

➢ Μελέτη Περιβάλλοντος  

➢ Εικαστικά  

➢ Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης  

➢ Βιβλίο Φυσικής Αγωγής 

➢ Βιβλίο Μουσικής 

 

  

             (Όλα τα τεύχη τους και τα Τετράδια Εργασιών) 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 

 

Βιβλιοτετράδια με επιπλέον ασκήσεις εμπέδωσης θα διανεμηθούν στους 

μαθητές από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

 

 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΣΙΕ 

 

➢ Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης και ορθογραφίας εκδ. Πατάκη 

➢ 2 τετράδια κόκκινα (καλής γραφής). 

➢ 2 τετράδια πράσινα (ορθογραφίας). 

➢ 1 τετράδιο κίτρινο (πρόχειρο). 



 

 

➢ 2 μπλε τετράδια μισά λευκά και μισά με γραμμές (αντιγραφής). 

➢ 2 μπλε τετράδια τετραχάρακα (με τέσσερις παράλληλες γραμμές ίσης 

απόστασης).  

➢ 1 πράσινο τετράδιο αριθμητικής (με μεγάλο τετράγωνο). 

➢ 1 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3. 

➢ 2 ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφάνειες (το ένα για φωτοτυπίες εργασιών 

και το άλλο για φυλλάδια αφιερωμάτων, επετειακά κ.λπ.).  

 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ KAI ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

➢ Μια κασετίνα τύπου « βαρελάκι » που θα περιέχει μόνο 3 ξυσμένα από το σπίτι 

Faber ΗΒ μολύβια, μια γόμα, μια ξύστρα κι ένα χαρακάκι 15 cm. 

      Για το μάθημα των Εικαστικών οι μαθητές θα πρέπει να 

προμηθευτούν: 1 κουτί ξυλομπογιές , 1 κουτί λαδοπαστέλ, 1 

κουτί μαρκαδόρους και να φέρουν  δύο χαρτόνια κανσόν 

κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή μπλε ο καθένας.  

 

  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

α) Τα βιβλία και τα τετράδια να έχουν ετικέτα που θα αναγράφει το όνομα, την 

τάξη και το  σχολικό έτος. Επιπλέον στα τετράδια να αναγράφεται και το θέμα 

του. 

β) Τα τεύχη των βιβλίων να αγορασθούν όλα από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς. 

γ) Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τα επιπλέον βιβλία που θα επιλέξουν οι 

εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

δ) Για τα βιβλία των Αγγλικών θα ενημερωθείτε με την έναρξη των μαθημάτων 

από το Τμήμα των Αγγλικών. 

ε) Καλό θα είναι σε όλα τα σχολικά είδη, τα προσωπικά αντικείμενα και τις 

στολές των παιδιών να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό τους, ώστε να μην 

μπερδεύονται.   

 

 

 

Καλή κι ευλογημένη η νέα σχολική χρονιά,  

                                              με υγεία και κέφι για δουλειά !  

                                               

    Από τη Διεύθυνση και τους Δασκάλους του Σχολείου 

 

 

 


