
 

 

 

 

Καλώς όρισες στην Πρώτη τάξη!!! 

Για τη φετινή χρονιά θα χρειαστείς: 

 2 ντοσιέ κλασέρ παρουσίασης με δυο κρίκους Α4, με λεπτή ράχη 

(κόκκινο Μαθηματικών, μπλε Ελληνικών) 

 2 τετράδια 50 φύλλων μεγάλου μεγέθους μπλε, με μισή σελίδα λευκή και 

μισή ριγωμένη 

(Γράφω και Μαθαίνω, Σκέφτομαι και Γράφω) 

 1 τετράδιο 50 φύλλων μεγάλου μεγέθους με κόκκινο πλαστικό εξώφυλλο  

(Εργασιών) 

 1 τετράδιο 50 φύλλων μικρού μεγέθους με μπλε πλαστικό εξώφυλλο  

(Ορθογραφίας) 

 1 φάκελο με πτερύγια και 50 κόλλες ζωγραφικής 

 50 φύλλα ριγωμένα μεγέθους μεγάλου τετραδίου 

 Ψαλιδάκι, μαρκαδόρους χοντρής γραφής (παρακαλούμε να τοποθετηθούν σε 

ένα πάνινο βαρελάκι), 1 κουτί λαδοπαστέλ, 2 UHU ρευστές, νερομπογιές, 1 

πηλό DAS PRONTO teracota, 2 μπλοκ με χρωματιστά φύλλα κανσόν 

 Κασετίνα που να περιέχει ξυλομπογιές, 2 μολύβια, 2 γόμες, 2 ξύστρες. 

Τα εγκεκριμένα βιβλία του Ι.Τ.Υ.Ε.  που θα χρειαστούν τα παιδιά στην Α΄ 

είναι: 

 

 Γλώσσα τεύχος  α΄ και β΄και τα τετράδια εργασιών γλώσσας τεύχη  α΄ και β΄ 

 Μαθηματικά τεύχη  α΄ και  β΄και τα τετράδια εργασιών Μαθηματικών τεύχη  α΄ , 

β΄,γ΄ , δ΄ 

 Μελέτη περιβάλλοντος και το τετράδιο εργασιών Μελέτης περιβάλλοντος 

 Ανθολόγιο 



 

Το παιδί θα φέρει στο σχολείο την Τετάρτη 13/9/2017 μόνο: 

 

 Τα βιβλία και τα τετράδια εργασιών τους μόνο τα α΄τεύχη 

 Ανθολόγιο 

 Βιβλία Αγγλικών 

 Όλα τα τετράδια, τα ντοσιέ, τον φάκελο και όλα  τα άλλα σχολικά είδη 

 

Παρακαλώ, τα βιβλία να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο. 

 

Στα dossier, στα τετράδια και στα βιβλία να γραφτούν οπωσδήποτε οι 

ετικέτες. 

 

Στο καθένα από τα άλλα είδη (μολύβια, ξύστρες κ.λ.π) να μπει μια μικρή 

αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομα του παιδιού. 

 

Πολλά από τα πράγματα του παιδιού θα παραμείνουν στην προσωπική του 

θήκη μέσα στην τάξη. 

Αγοράστε στα παιδιά απλά σχολικά είδη (γόμες, ξύστρες, κασετίνες). Τα 

πολύπλοκα είδη διασπούν την προσοχή τους. 

                                                        Καλή χρονιά 

                                                          Η δασκάλα της τάξης 

 


