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ΥΛΙΚΑ και ΒΙΒΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 1 πακέτο χαρτί Α4 άσπρο 

 2 μπλοκ ακουαρέλας λευκά (Νο4)  

 4 μπλοκ Canson (μεγέθους Α4, το πιο χοντρό) 

 1 πακέτο τσόχα (διάφορα χρώματα) 

 1 πακέτο αφρώδες υλικό 

 1 φύλλο μαγνήτη 

 1 πακέτο πλαστελίνες 

 1 μέτρο Βέλκρο (Velcro) 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ATOMIKA ΥΛΙΚΑ 

 «Τα πρώτα μου Μαθηματικά για το Νηπιαγωγείο», Αντιγόνη 

Λυκοτραφίτη, εκδ. Σαββάλας 

 1 κασετίνα «βαρελάκι» που να περιέχει :  

o 3 μολύβια γραφής (μαύρα ΗΒ) 

o 2 λευκές γόμες 

o 1 ξύστρα κλειστή (που να κρατάει μέσα τα ξύσματα) 

o 1 κουτί ξυλομπογιές με 12 χρώματα (καλής ποιότητας) 

o 1 ψαλιδάκι με στρογγυλή μύτη (παρακαλούμε να αναγράφεται το 

όνομα του παιδιού) 

 1 κασετίνα «βαρελάκι» που να περιέχει :  

o Μαρκαδόρους λεπτούς (1 κουτί) 

 1 κασετίνα βαρελάκι που να περιέχει μαρκαδόρους χοντρούς 

 1 φάκελος με λάστιχα 

 1 τετράδιο 50φυλλο με μεγάλα τετραγωνάκια 

 1 τετράδιο 50φυλλο μισό μισό 

 1 βιβλίο εντυπώσεων (είναι ένα τετράδιο με λευκές σελίδες Α4 και σκληρό 

εξώφυλλο), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέχρι τη Γ΄ Δημοτικού 

 1 ποδιά πλαστική, χωρίς μανίκια 

 1 κουτί λαδοπαστέλ 

 1 κουτί νερομπογιές 

 

 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ :  

 Captain Jack 2 – Plus Book Pack 

Macmillan Education  

ISBN - 9780230404595 

 

 

 

 Παρακαλούμε, σε όλα τα υλικά με αυτό το σήμα, να αναγράφεται σε 

ετικέτα το ονοματεπώνυμο του παιδιού 

 

 

Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα παρουσίασης του προγράμματος του 

Νηπιαγωγείου, παρακαλούμε να παραδώσετε στη Νηπιαγωγό τα παραπάνω 

υλικά, δηλαδή : 

- τα αναλώσιμα υλικά για χειροτεχνίες 

- τη γραφική ύλη : ατομικά υλικά  

- το βιβλίο Αγγλικών 

 

Την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν 

στην τσάντα τους τα παρακάτω είδη, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται 

το όνομα του παιδιού με ανεξίτηλο μαρκαδόρο:  
 

 1 υφασμάτινο σουπλά φαγητού 

 1 πετσετούλα χεριών μικρή (που θα αντικαθίσταται καθημερινά) 

 1 ποτηράκι πλαστικό (που θα αντικαθίσταται καθημερινά) 

 1 τσαντάκι, που θα περιέχει μία οδοντόβουρτσα και μία οδοντόκρεμα 

 1 παγουράκι, με κλείσιμο ασφαλείας, ή 1 εμφιαλωμένο μπουκάλι νερού 

(κάθε μέρα το παιδί φέρνει μαζί το νερό του) 

 1 μπλοκ επικοινωνίας (για τη χρήση του θα ενημερωθείτε αναλυτικά 

τον Σεπτέμβριο) 

 1 πλήρη αλλαξιά ρούχων που θα περιλαμβάνει και εσώρουχα και 

κάλτσες (Τα ρούχα αυτά θα παραμείνουν στο Σχολείο. Σε περίπτωση 

που θα χρησιμοποιηθούν, παράκληση να αντικαθίστανται άμεσα 

από άλλα καθαρά). Παρακαλούμε πολύ να τοποθετήσετε την αλλαξιά 

μέσα σε ένα υφασμάτινο πουγκί, χωρίς κορδόνια (για λόγους 

ασφαλείας σας παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της πλαστικής 

σακούλας) 

 

Σημειώσεις : 

 Για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά θα πρέπει να φορούν παπούτσια χωρίς 

κορδόνια (αυτό ισχύει και για τη δραστηριότητα του ποδοσφαίρου). 

 Τέλος, θα είναι καλό να αποφύγετε τη χρήση των δίχαλων σανδαλιών 

στα παιδιά τους ζεστούς μήνες (κίνδυνος ατυχήματος).  

 

 

Από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου 

 


