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ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟ/Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
α. Βιβλία 

 Όλα τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για την Α’ Δημοτικού (νέα έκδοση) με τα 

αντίστοιχα  τετράδια εργασιών, όπου υπάρχουν. Σημείωση: Είναι απαραίτητο να 

αγοράσετε όλα τα τεύχη της Γλώσσας και των Μαθηματικών (και όχι μόνο 

το α΄ τεύχος) από την αρχή, καθώς, όταν δεν αγοράζετε π.χ., το  β΄, γ΄, δ΄ 

τεύχος και μεσολαβούν έστω και λίγες ημέρες από τη στιγμή που θα τα 

χρειαστούν στην τάξη, επικρατεί πλήρης αποδιοργάνωση των παιδιών.  

 Εικονογραφημένο λεξικό της Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού  

 Ανθολόγιο της Α’ & Β’ Δημοτικού 

 Για το μάθημα των Μαθηματικών θα χρειαστούν επιπλέον πέντε τεύχη του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, τα οποία θα προμηθευτείτε από το Σχολείο 

μας (θα ενημερωθείτε με νεότερη επιστολή)  
 

β. Τετράδια 

 1 κίτρινo 50φυλλo μονοχάρακo τετράδιο Ορθογραφίας 

 1 κόκκινο 50φυλλο μονοχάρακο τετράδιο Αντιγραφής 

 1 πράσινο 50φυλλο, με τετραγωνάκια, τετράδιο Μαθηματικών 

 1 πορτοκαλί 50φυλλο μονοχάρακo τετράδιo για Εργασίες στο Σχολείο 

 1 οποιουδήποτε χρώματος 50φυλλο μονοχάρακο τετράδιο για Πρόχειρο στο σπίτι 

 1 τετράδιο εργασιών ημερήσιου σχολικού προγράμματος (Skag-Διεθνές) - Τετράδιο 

επικοινωνίας 
 

γ. Επιπλέον υλικά 

 2 πακέτα λευκό χαρτί Α4 

 1 ψαλίδι με στρογγυλές μύτες 

 1 κόλλα stick 

 Αριθμητήριο 100 μονάδων, κατά προτίμηση με πεντάδες διαφορετικού χρώματος (όχι 

άβακα) 

 Κουτί με 21 ισομεγέθη, ελαφρά και όχι αιχμηρά αντικείμενα μικρού όγκου που να 

μπορούν να σταθούν στο επίπεδο του θρανίου, π.χ. καπάκια, κουμπιά κ.τ.λ. 
 

δ. Υλικά που θα πρέπει να υπάρχουν καθημερινά μέσα στην τσάντα 

 2 μολύβια μαλακά 2Β (όχι μηχανικά) 

 1 γόμα λευκή 

 Ξυλομπογιές 

 1 ξύστρα που να κρατάει τα ξύσματα 

 1 πράσινος μαρκαδόρος υπογράμμισης  

 1 χαρακάκι 15cm (όχι ελαστικό που να λυγίζει) 

 Μαρκαδόροι χοντροί 

Μέσα στην κασετίνα 

 



 

 

 1 πακέτο χαρτομάντιλα 

 1 πακέτο υγρομάντιλα 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
 2 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3 / 12 ή 15 φύλλων 

 1 σετ ξυλομπογιές ακουαρέλας 

 4 μολύβια 2Β σχεδίου 

 2 γόμες λευκές σχεδίου 

 1 σετ χοντρούς μαρκαδόρους 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 1 φάκελος με πτερύγια 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 1 πλαστικός φάκελος με πτερύγια για τις εκτυπώσεις των μαθητών στο μάθημα της 

Πληροφορικής  

Για το μάθημα της πληροφορικής θα χρειαστούν επιπλέον δύο βιβλία, τα οποία θα 

προμηθευτείτε από το Σχολείο μας στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, με 

κόστος 20€ και απόδειξη αγοράς από την Technokids A.E. Τα χρήματα θα 

καταβληθούν έως την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Όλα τα βιβλία και τα τετράδια εργασιών πρέπει να είναι ντυμένα με διαφανές 

αυτοκόλλητο ή διαφανή θήκη και να έχει συρραφεί στο οπισθόφυλλο κορδέλα 

οποιουδήποτε χρώματος, πλάτους 1cm, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως 

σελιδοδείκτης.  

2. Σε όλα τα υλικά του μαθητή (βιβλία, τετράδια, ντοσιέ, φάκελοι κ.τ.λ.) πρέπει να 

υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα ΜΟΝΟ με το ονοματεπώνυμό του στο 

εξώφυλλο (χωρίς το τμήμα και χωρίς προσδιορισμό χρήσης). Μην ξεχάσετε να 

αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού και σε όλα τα προσωπικά του 

αντικείμενα (μπλούζα, παντελόνι, φούστα σχολείου, μπουφάν, τσάντα, κασετίνα, 

καπέλο, τσάντες δραστηριοτήτων, στολή, παπούτσια και κορμάκι  μπαλέτου, στολή 

καράτε, είδη κολυμβητηρίου, ρακέτα, τσαντάκι φαγητού, τάπερ φαγητού, δοχείο νερού).   

3. Για τη χρήση των τετραδίων, βιβλιοτετραδίων και βιβλίων, καθώς και για το ποια 

θα παραμένουν στο Σχολείο και ποια θα μεταφέρονται καθημερινά στην τσάντα 

του παιδιού, θα ενημερωθούν οι μαθητές από τις πρώτες ημέρες του σχολικού 

έτους. 

4. Για τα βιβλία και τα υλικά των Αγγλικών θα ενημερωθείτε στην πρώτη 

συνάντηση με τον/την δάσκαλο/α τον Σεπτέμβριο.  

5. Όσον αφορά στην τσάντα του παιδιού κρίνουμε σκόπιμο να έχει ροδάκια και 

διαχωριστικά για τη σωστή τοποθέτηση των περιεχομένων.  

6. Την πρώτη μέρα του Σχολείου οι μαθητές θα έχουν μαζί τους την κασετίνα 

τους και το τετράδιο επικοινωνίας. Τα υλικά ΔΕΝ θα τα φέρετε στη 

συνάντηση γνωριμίας με τον/τη δάσκαλο/α. Θα έρχονται στο Σχολείο 

τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα του παιδιού και τις οδηγίες που θα 

σας δώσουν οι δάσκαλοι/ες την πρώτη μέρα συνάντησης.  

Μέσα στην τσάντα 

 


