
 

 

 

 

 

 

 

Τι θα χρειαστώ για τη νέα σχολική χρονιά… 

Τσάντα Ελληνικών 

 
 2 πλαστικούς  φακέλους με κούμπωμα(1 για καθήκοντα, 1 μουσικής 
και 1 για τα φυλλάδια) 
 1 μπλοκ ζωγραφικής  
 4 μολύβια απλά αποκλειστικά 2ΗΒ 
 2 σβήστρες απλές  
 2 ξύστρες (βαρελάκι και απλή) 
 1 χάρακα (απλό και σκληρό) 
 1 ψαλίδι 
 1 πακέτο μαρκαδόρους 
 1 πακέτο ξυλομπογιές 
 1 κόλλα stick   
 1 κόλλα υγρή 
 Πρώτη Γραφή. Ένα τετράδιο για όλο τον χρόνο. 
Φανή Αναγνώστου. Εκδόσεις Πατάκη.  

 
 2 τετράδια κόκκινα 40φυλλα ορθογραφίας 
 1 τετράδιο κίτρινο 40φυλλο παραγωγής λόγου 
 1 τετράδιο άσπρο 40φυλλο πρόχειρο 
 1 τετράδιο μπλε 40φυλλο γραφής 

 

 
 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 



 

Τσάντα Αγγλικών 
 Smiles Pre-Junior 

1) Pupil’s book 
2) Activity book 
3) My first ABC book  
 
Εκδοτικός Οίκος: Express Publishing 

 Έναν φάκελο με λάστιχο για φυλλάδια.  
 
Τα βιβλία των αγγλικών θα τα προμηθευτείτε από το σχολείο με έκπτωση. 
Παρακαλούμε να φέρετε τα χρήματα μέχρι 17/9, για να γίνει η παραγγελία 
όσο το δυνατόν συντομότερα. 

 

Σημειώσεις 
Φέτος  λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης την οποία ζούμε θα χρειαστούν 
και τα εξής υλικά:  
✓ 1 αποθηκευτικό κουτί για τα προσωπικά αντικείμενα.  
✓ 1 πράσινο τετράδιο μαθηματικών με κουτάκια  
✓ 1 μπλοκ ακουαρέλας  
✓ 1-2 πινέλα  
✓ 1 κουτί νερομπογιές  
✓ 1 κουτί λαδοπαστέλ 

 

Επίσης: 
 
✓ Όλα τα βιβλία πρέπει να καλυφθούν με διαφανές αυτοκόλλητο. 
✓ Τα προσωπικά αντικείμενα (κόλλες, μπογιές κ.λπ) καλό είναι να 

αναγράφουν το όνομα των μαθητών.  
✓ Για την παραγγελία των βιβλίων της Πληροφορικής θα ενημερωθείτε 

με νεότερη ανακοίνωση.  
✓ Να ενημερώσετε την καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τυχόν ιατρικά 

προβλήματα του παιδιού σας (άσθμα, αλλεργίες κ.λπ.). 
✓ Να γράψετε τις ετικέτες των τετραδίων με καθαρά και ευανάγνωστα 

γράμματα! 
 
 
 
 
 



 
✓ Μέχρι τις 17/9 να δηλώσετε ένα email επικοινωνίας. 
✓ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις ώρες επικοινωνίας, τον 

προγραμματισμό των δράσεών μας, το μενού, τα καθήκοντα ή 
ενημέρωση για εκπαιδευτικές επισκέψεις και προγράμματα μπορείτε 
να επισκέπτεστε την σελίδα μας www.axion.edu.gr  

 

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ! 

                                    
 

 

 

 

 

 

Email: dimotiko@axion.edu.gr 
Τηλέφωνο: 25410 81520/81130 

Fax: 25410 81740 
www.axion.edu.gr 

FB: Axion schools/Σχολεία ΑΞΙΟΝ 

http://www.axion.edu.gr/

