
 

 Σχολικό έτος 2022-2023 
 

Τάξη P1EL 
 

Τι υλικά πρέπει να έχω για τη νέα σχολική χρονιά:  
 

Μια κασετίνα η οποία θα περιέχει:  
 
⚫ 2 γόμες άσπρες  
 
⚫ η ξύστρα με αποθηκευτικό χώρο  
 
⚫ 1 χάρακα πλαστικό 20 εκ.   
 
⚫ 2 κόλλες sticks  
 
⚫ 1 μεταλλικό  ψαλίδι με στρογγυλέμενες άκρες  

 
⚫ 2 μολύβια  
 
⚫ ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, κηρομπογιές  
 
⚫ 2 μαρκαδόρους υπογράμμισης, 1 κίτρινο και 1 γαλάζιο 
 
Τετράδια  
4 τετράδια 50φυλλα, μεγάλα (όρθια) με σκληρά εξώφυλλα:  
✓  1 με κίτρινο κάλυμμα με μεγάλα κουτάκια (Μαθηματικών)  
✓  1 με κόκκινο κάλυμμα (Ορθογραφίας)  
✓  1 με πράσινο κάλυμμα μισό κενό – μισό με γραμμές  
     (για τη γραφή)  
✓  1 με γαλάζιο κάλυμμα (Εργασιών γλώσσας)  
 
✓  1 μικρό μπλε Α5 μέγεθος (πρόχειρο) 
✓  1 σπιράλ με λευκές σελίδες Α4  
 
⚫ μπλοκ με φύλλα  για ζωγραφική  μέγεθος Α3 τύπου κανσόν  224 
γραμμαρίων 
 
⚫ 1 μπλοκ με χαρτόνια  κανσόν μέγεθος Α4  



⚫ 1 μπλοκ  ζωγραφικής μεσαίο μέγεθος     
 
⚫ 1 ντοσιέ μεγάλο χοντρό γραφείου (classeur, θα μένει σχολείο)  
με δύο μεταλλικά ράντο, μέγεθος Α4, 4/32 σε όποιο χρώμα θέλετε 
  
⚫ πλαστικά διαχωριστικά για το ντοσιέ τύπου Metron Α4 
Χρωματιστά 5 Θεμάτων  
 
⚫ ζελατίνες με 11 τρύπες Α4 μέγεθος,  100 τεμάχια  
  
⚫ 1 φάκελο σκληρό, πλαστικό με λάστιχο ή κουμπί για τις 
φωτοτυπίες που θα έρχονται στο σπίτι  
 
⚫ ένα παλιό πουκάμισο, μπλούζα ή πλαστική ποδιά για το  
μάθημα των εικαστικών  
 
 
⚫ 2 πακέτα μωρομάντηλα   

⚫ 2 πακέτα χαρτί αυτοκινήτου  

 
⚫ ένα κουτί από παπούτσια το οποίο θα είναι το «συρτάρι» τους 
και εκεί μέσα θα αποθηκεύουν ό,τι θέλουν. Το κουτί θα παραμένει 
στο σχολείο.  

Αθλητική τσάντα που θα περιέχει:   
▪ σχολική αθλητική στολή (μπλουζάκι και παντελονάκι του σχολείου) 
▪ πάνινα  λευκά παπούτσια 
▪ σκουφάκι κολύμβησης 
▪ μαγιό (1 κομμάτι)   
 

Σημειώστε το όνομα σε ΟΛΑ τα τετράδια, βιβλία και υλικά του 
παιδιού σας (συμπεριλαμβανομένων μολυβιών, μαρκαδόρων 
κ.λπ.). Κάνει τη ζωή πιο εύκολη για την τάξη.  

 

 
 

 
                   Η δασκάλα της τάξης 


