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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ A ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 1. ΒΙΒΛΙΑ  

 «Γλώσσα» (2 τεύχη) για την Α΄ δημοτικού, ΟΕΔΒ.  

 «Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας» (2 τεύχη) για την Α΄ δημοτικού.  

 «Mαθηματικά» (2 τεύχη) για την Α΄ δημοτικού, ΟΕΔΒ.  

 «Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών» (4 τεύχη) για την Α΄ δημοτικού.  

 Ανθολόγιο για την Α΄ και Β’ Δημοτικού, ΟΕΔΒ.  

 «Μελέτη περιβάλλοντος» για την Α΄ δημοτικού, ΟΕΔΒ.  

 «Τετράδιο Εργασιών Μελέτης περιβάλλοντος» για την Α΄ δημοτικού.  

 «Λεξικό για την Α΄, Β΄, Γ΄ δημοτικού», ΟΕΔΒ.  

  

2. ΤΕΤΡΑΔΙΑ  

 1 τετράδιο 30/φυλλο, μακρόστενο, με σκληρά εξώφυλλα και κίτρινο κάλυμμα (Πρόχειρο).  

 2 τετράδια 30/φυλλα, μακρόστενα, με σκληρά εξώφυλλα, το ένα με πράσινο κάλυμμα και το άλλο με 

κόκκινο (Ορθογραφία).  

 2 τετράδια 30/φυλλα μεγάλα, το μισό λευκό για ζωγραφιά, με μπλε κάλυμμα (Αντιγραφή).  

 1 τετράδιο 30/φυλλο, μακρόστενο, με σκληρά εξώφυλλα και άσπρο κάλυμμα (Σκέφτομαι και γράφω). 

 1 διαφανή ζελατίνα, ανοιχτή από τις δύο πλευρές (Καθήκοντα-Ανακοινώσεις). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Βιβλία – εκδόσεις του σχολείου για το μάθημα των Ελληνικών και των Μαθηματικών, καθώς και το Εγχειρίδιο 

Γραμματικής Α’ και Β’ Δημοτικού, θα μοιραστούν στα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

 

Παρακαλούμε πολύ όλα τα τετράδια να είναι 30/φυλλα (για να μειώνεται το βάρος της τσάντας) και να έχουν σκληρά 

εξώφυλλα (για να μη βγαίνει το κάλυμμα).  

Το σχολείο προτείνει την πιο απλή μορφή σχολικών αντικειμένων.  

 

Αγαπητοί Γονείς,  

Σας παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.ά. από τα βιβλιοπωλεία της πόλης 

μας.  

Πάνω στα τετράδια, τα βιβλία και τα ντοσιέ θα πρέπει να υπάρχουν ετικέτες αυτοκόλλητες, γραμμένες με το όνομα, 

το μάθημα και το τμήμα του κάθε παιδιού.  

Στα βιβλία του οργανισμού και στη ζελατίνα η ετικέτα να μπει στο κάτω δεξί μέρος του εξώφυλλου.  

Επίσης, είναι σκόπιμο να καπλαντιστούν τα 6 βιβλία του οργανισμού με διαφανές πλαστικό αυτοκόλλητο, που θα 

προστατέψει τα βιβλία από τη φθορά της καθημερινής χρήσης.  

 

Υπόδειγμα ετικετών βιβλίων και τετραδίων αντίστοιχα:  

 
Για την καλύτερη λειτουργία μέσα στην τάξη και τη διευκόλυνση των μικρών μαθητών μας, σας παρακαλούμε να μας 

βοηθήσετε με τον ακόλουθο τρόπο:  

 Φροντίστε ώστε μέσα στην κασετίνα (την πιο απλή) να υπάρχουν καθημερινά:  

 - 2 καλοξυμένα μολύβια (σκέτα). 
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 - 1 σβηστήρα απλή για μολύβι. 

 - 1 ξύστρα, που να μαζεύει τα ξύσματα . 

 - 1 χάρακας . 

 - 1 κουτί ξυλομπογιές.  

 Να ελέγχετε καθημερινά την τσάντα των παιδιών σας, ώστε να ενημερώνεστε για τη δουλειά μέσα στην 

τάξη και τις ανακοινώσεις του σχολείου μας, που θα μπαίνουν στη διαφανή ζελατίνα.  

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα των μαθημάτων που έχει ήδη μοιραστεί, τα παιδιά θα πρέπει να έρχονται κάθε 

μέρα προετοιμασμένα για τα δευτερεύοντα μαθήματα (Αγγλικά, Γαλλικά, Μουσική, Τεχνικά, Γυμναστική).  

 Τέλος, σας παρακαλούμε, να αφαιρείτε από τη σχολική τσάντα όλα τα παιχνίδια, που συχνά φέρνουν τα 

παιδιά στο σχολείο.  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε πολύ να φυλάξετε το «Εγχειρίδιο της γραμματικής της Α΄ και Β΄ Δημοτικού» (Εκδ. 

ΔΕΛΑΣΑΛ), το Ανθολόγιο, καθώς και το λεξικό για την επόμενη σχολική χρονιά.  

  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  

Οι δασκάλες της Α' τάξης 

Λυκοπούλου Σοφία 

Αθανασιάδου Νατάσα 

Παπαδοπούλου Ιουλία 

 

 


