
 
 

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΝΛΑΣΑΛ» | Τ. Θ. 06 – Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης 

Ιδιωτικό Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ» | Τηλ. 2310 675020, 674396 | Fax 2310 675021 | elementary@delasalle.gr | www.delasalle.gr 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
  

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 
 

 Ένα μολύβι μαύρο 2 Β.  
 Μία γόμα για μολύβι, άσπρη, απλή.  
 2 πινέλα συνθετικής τρίχας No 8 και No 10 (καλής ποιότητας τύπου Da Vinci).  
 Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος λευκού.  
 Χαρτόνια κάνσον σε μπλοκ Α4. 
 Άσπρα χάρτινα πιατάκια των 10 τεμαχίων. 
 1 ρολό χαρτί κουζίνας. 
 Κόλλα UHU στικ, μεσαίο μέγεθος (Στα παραπάνω υλικά δεν χρειάζεται να είναι γραμμένο το όνομα του 

παιδιού). 
 Ένα κουτί λαδοπαστέλ (20 χρώματα περίπου– ΟΧΙ κηρομπογιές), καλής ποιότητας Liberty, Giotto, Panda, 

επάνω στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού.  
 Ένα κουτί νερομπογιές (12 χρώματα) καλής ποιότητας μάρκας Pelican ή Faber Castell, επάνω στο οποίο πρέπει 

να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
 Ένα μπλοκ ακουαρέλας Νο 4 (30x40 εκ. - 30 φύλλα ή 2 των 15), επάνω στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένο 

το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
 Ένα κουτί μαρκαδόρους με διπλή μύτη (λεπτή και χοντρή) σε όλα τα χρώματα, επάνω στο οποίο πρέπει να 

είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού.  
 1 τελάρο ζωγραφικής με καμβά (20x20 εκ. ή 20x25 εκ.), επάνω στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένο το 

ονοματεπώνυμο του παιδιού.  
 To βιβλίο των εικαστικών του Οργανισμού για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού, καθώς και το τετράδιο εργασιών δεν 

χρειάζεται να τα αγοράσετε, γιατί υπάρχουν αποθέματα στο σχολείο.  
 
Όλα τα υλικά θα παραμένουν στο σχολείο.  
Θα υπάρξει επιπρόσθετη ενημέρωση για αγορά τέμπερας (μπουκάλι 500ml) τον Σεπτέμβριο, με συγκεκριμένη 
αναφορά σε χρωματολόγιο. Οι μαρκαδόροι, το μολύβι, τα πινέλα και η γόμα καλό θα είναι να μπουν σε μια απλή 
κασετίνα με το όνομα και το τμήμα του μαθητή, για να μην χάνονται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλώ όλα τα υλικά του παιδιού εκτός από αυτά με τον αστερίσκο * να μπουν σε πλαστικό 
χαρτοφύλακα/τσάντα σχεδίου που να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 45x32x5cm. Όσοι από τους μαθητές έχουν υλικά 
από την προηγούμενη χρονιά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.   
 
 
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 
 

 Ένα μολύβι μαύρο 2 Β. 
 Μία γόμα για μολύβι, άσπρη, απλή.  
 1 ψαλιδάκι καλής ποιότητας. 
 2 πινέλα συνθετικής τρίχας No 6 και No 8 (καλής ποιότητας τύπου Da Vinci).  
 Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος λευκού.  
 Χαρτόνια κάνσον σε μπλοκ Α4. 
 Άσπρα χάρτινα πιατάκια των 10 τεμαχίων. 
 1 ρολό χαρτί κουζίνας. 
 Κόλλα UHU στικ, μεσαίο μέγεθος (Στα παραπάνω υλικά δεν χρειάζεται να είναι γραμμένο το όνομα του 

παιδιού). 
 Ένα κουτί λαδοπαστέλ (20 χρώματα περίπου – ΟΧΙ κηρομπογιές), καλής ποιότητας Liberty, Giotto, Panda, 

επάνω στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού.  
 Νερομπογιές (12 χρώματα) καλής ποιότητας Pelican ή Faber Castell, επάνω στο οποίο πρέπει να είναι 

γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού.   
 Ένα μπλοκ ακουαρέλας Νο 4 (30Χ40 εκ. - 30 φύλλα ή 2 των 15), επάνω στο οποίο πρέπει να είναι 

γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
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 Ένα κουτί μαρκαδόρους με διπλή μύτη (λεπτή και χοντρή) σε όλα τα χρώματα, επάνω στο οποίο πρέπει 
να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του παιδιού.  

 1 τελάρο ζωγραφικής με καμβά (20x20 εκ. ή 20x25 εκ.), επάνω στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένο το 
ονοματεπώνυμο του παιδιού. 

 To βιβλίο των εικαστικών του Οργανισμού για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού, καθώς και το τετράδιο εργασιών 
δεν χρειάζεται να τα αγοράσετε, γιατί υπάρχουν αποθέματα στο σχολείο. 

 
Όλα τα υλικά θα παραμένουν στο σχολείο.  
Θα υπάρξει επιπρόσθετη ενημέρωση για αγορά τέμπερας (μπουκάλι 500ml) τον Σεπτέμβριο, με συγκεκριμένη 
αναφορά σε χρωματολόγιο. Οι μαρκαδόροι, το μολύβι, τα πινέλα και η γόμα καλό θα είναι να μπουν σε μια απλή 
κασετίνα με το όνομα και το τμήμα του μαθητή, για να μην χάνονται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλώ όλα τα υλικά του παιδιού εκτός από αυτά με τον αστερίσκο * να μπουν σε πλαστικό 
χαρτοφύλακα/τσάντα σχεδίου που να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 45x32x5cm. Όσοι από τους μαθητές έχουν υλικά 
από την προηγούμενη χρονιά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.   
 
 
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 
 

Σε όλα τα υλικά πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
 

 Ένα μολύβι μαύρο 2 Β.  
 Μία γόμα για μολύβι, άσπρη.  
 Κόλλα UHU στικ, μεσαίο μέγεθος.  
 Κόλλα UHU σε σωληνάριο, μεσαίο μέγεθος.  
 Ένα κουτί λαδοπαστέλ  (20 χρώματα περίπου – ΟΧΙ κηρομπογιές), καλής ποιότητας Liberty, Giotto, 

Panda.  
 Νερομπογιές (12 χρώματα) μάρκας Pelican ή Faber Castell.  
 Ένα μπλοκ ακουαρέλας Νο 4 (30Χ40 εκ.) επάνω στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο 

του παιδιού (20 φύλλα).* 
 2 πινέλα συνθετικής τρίχας Νο 6 και No 10 (καλής ποιότητας τύπου Da Vinci). 
 Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος καφέ.  
 Ένα κουτί τέμπερες σε σωληνάρια των 7,5 ml κατά προτίμηση Liberty ή Pelican. 
 Επιπλέον 4 σωληνάρια τέμπερες των 7,5 ml (1 άσπρο, 1 μπλε βασικό, 1 κόκκινο βασικό, 1 κίτρινο βασικό).  
 Ένα κουτί μαρκαδόρους με διπλή μύτη (λεπτή και χοντρή) σε όλα τα χρώματα.  
 Δύο canson χαρτόνια (50 x 70 εκ.) σε χρώματα κόκκινο-κίτρινο. * 
 1 τελάρο ζωγραφικής με καμβά (20x20 εκ. ή 20x25 εκ.). 
 To βιβλίο των εικαστικών του Οργανισμού για την Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, καθώς και το τετράδιο εργασιών 

δεν χρειάζεται να τα αγοράσετε, γιατί υπάρχουν αποθέματα στο σχολείο.  
 
Όλα τα υλικά θα παραμένουν στο σχολείο.  
Θα υπάρξει επιπρόσθετη ενημέρωση για αγορά τέμπερας (μπουκάλι 500ml) τον Σεπτέμβριο, με συγκεκριμένη 
αναφορά σε χρωματολόγιο. Οι μαρκαδόροι, το μολύβι, τα πινέλα και η γόμα καλό θα είναι να μπουν σε μια απλή 
κασετίνα με το όνομα και το τμήμα του μαθητή, για να μην χάνονται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλώ όλα τα υλικά του παιδιού εκτός από αυτά με τον αστερίσκο * να μπουν σε πλαστικό 
χαρτοφύλακα/τσάντα σχεδίου που να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 45x32x5cm. Όσοι από τους μαθητές έχουν υλικά 
από την προηγούμενη χρονιά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.   
 
 
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 
 

Σε όλα τα υλικά πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
 

 Ένα μολύβι μαύρο 2 Β.  
 Μία γόμα  για μολύβι, άσπρη απλή.  
 Κόλλα UHU στικ, μεσαίο μέγεθος.  
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 Κόλλα UHU σε σωληνάριο, μεσαίο μέγεθος.  
 Ένα κουτί λαδοπαστέλ (oil pastel) 20 χρώματα περίπου –ΟΧΙ κηρομπογιές, καλής ποιότητας Liberty, 

Giotto, Panda.   
 Νερομπογιές (12 χρώματα) καλής ποιότητας μάρκας Pelican ή Faber Castell. 
 Ένα μπλοκ ακουαρέλας Νο 4 (30Χ40 εκ.) επάνω στο οποίο να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του 

παιδιού (20 φύλλα). 
 Ένα κουτί τέμπερες σε σωληνάρια των 7,5 ml κατά προτίμηση Liberty ή Pelican. 
 Επιπλέον 4 σωληνάρια τέμπερες των 7,5 ml (1 άσπρο, 1 μπλε βασικό, 1 κόκκινο βασικό, 1 κίτρινο βασικό).  
 Ένα κουτί μαρκαδόρους με διπλή μύτη (λεπτή και χοντρή) σε όλα τα χρώματα.  
 2 πινέλα συνθετικής τρίχας Νο 6 και No 10 (καλής ποιότητας τύπου Da Vinci). 
 Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος καφέ.  
 Δύο canson χαρτόνια (50 x 70 εκ.), σε χρώματα πράσινο και τιρκουάζ ή γαλάζιο. * 
 1 τελάρο ζωγραφικής με καμβά (20x20 εκ. ή 20x25 εκ.). 
 To βιβλίο των εικαστικών του Οργανισμού για την Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, καθώς και το τετράδιο εργασιών 

δεν χρειάζεται να τα αγοράσετε, γιατί υπάρχουν αποθέματα στο σχολείο.  
 

Όλα τα υλικά θα παραμένουν στο σχολείο.  
Θα υπάρξει επιπρόσθετη ενημέρωση για αγορά τέμπερας (μπουκάλι 500ml) τον Σεπτέμβριο, με συγκεκριμένη 
αναφορά σε χρωματολόγιο. Οι μαρκαδόροι, το μολύβι, τα πινέλα και η γόμα καλό θα είναι να μπουν σε μια απλή 
κασετίνα με το όνομα και το τμήμα του μαθητή, για να μην χάνονται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλώ όλα τα υλικά του παιδιού εκτός από αυτά με τον αστερίσκο * να μπουν σε πλαστικό 
χαρτοφύλακα/τσάντα σχεδίου που να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 45x32x5cm. Όσοι από τους μαθητές έχουν υλικά 
από την προηγούμενη χρονιά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.   
 
 
 
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Σε όλα τα υλικά πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
 

 Ένα μολύβι μαύρο 2 Β.  
 Μία γόμα για μολύβι, άσπρη απλή.  
 Κόλλα UHU στικ, μεσαίο μέγεθος.  
 Κόλλα UHU σε σωληνάριο, μεσαίο μέγεθος.  
 Ένα κουτί λαδοπαστέλ (oil pastel) 20 χρώματα περίπου –ΟΧΙ κηρομπογιές, καλής ποιότητας Liberty, 

Giotto, Panda.  
 Νερομπογιές (12 χρώματα) καλής ποιότητας Pelican ή Faber Castell. 
 Ένα μπλοκ ακουαρέλας Νο 4 (30Χ40 εκ.) επάνω στο οποίο να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του 

παιδιού (20 φύλλα). 
 2 πινέλα συνθετικής τρίχας Νο 6 και No 10 (καλής ποιότητας τύπου Da Vinci). 
 Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος λευκού ή καφέ. 
 Ένα κουτί τέμπερες σε σωληνάρια των 7,5 ml κατά προτίμηση Liberty ή Pelican. 
 Επιπλέον 4 σωληνάρια τέμπερες των 7,5 ml (1 άσπρο, 1 μπλε βασικό, 1 κόκκινο βασικό, 1 κίτρινο βασικό).  
 Ένα κουτί μαρκαδόρους με διπλή μύτη (λεπτή και χοντρή) σε όλα τα χρώματα.  
 1 χαρτοταινία 2 εκ. φάρδος. 
 1 χάρακας 30 εκ. και 1 20x10 εκ. 
 Ένα canson χαρτόνι (50 x 70 εκ.), μαύρο. * 
 Ένα canson χαρτόνι (50 x 70 εκ.) άσπρο. * 
 1 τελάρο ζωγραφικής με καμβά (20x20 εκ. ή 20x25 εκ.). 
 Τα βιβλία των εικαστικών και της Θεατρικής Αγωγής για την Ε’ και την ΣΤ΄ Δημοτικού δεν χρειάζεται να 

τα αγοράσετε, γιατί υπάρχουν αποθέματα στο σχολείο. 
 1 παλιά εφημερίδα ή περιοδικό. * 

 
Όλα τα υλικά θα παραμένουν στο σχολείο.  
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Θα υπάρξει επιπρόσθετη ενημέρωση για αγορά τέμπερας (μπουκάλι 500ml) τον Σεπτέμβριο, με συγκεκριμένη 
αναφορά σε χρωματολόγιο. Οι μαρκαδόροι, το μολύβι, τα πινέλα και η γόμα καλό θα είναι να μπουν σε μια απλή 
κασετίνα με το όνομα και το τμήμα του μαθητή, για να μην χάνονται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλώ όλα τα υλικά του παιδιού εκτός από αυτά με τον αστερίσκο * να μπουν σε πλαστικό 
χαρτοφύλακα/τσάντα σχεδίου που να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 45x32x5cm. Όσοι από τους μαθητές έχουν υλικά 
από την προηγούμενη χρονιά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.   
 
 
 
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Σε όλα τα υλικά πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 
 

 Ένα μολύβι μαύρο 2 Β . 
 Μία γόμα για μολύβι, άσπρη απλή.  
 Κόλλα UHU στικ, μεσαίο μέγεθος.  
 Κόλλα UHU σε σωληνάριο, μεσαίο μέγεθος.  
 Ένα κουτί λαδοπαστέλ (oil pastel) 20 χρώματα περίπου –ΟΧΙ κηρομπογιές, καλής ποιότητας Liberty, 

Giotto, Panda.  
 Νερομπογιές (12 χρώματα) καλής ποιότητας Pelican ή Faber Castell.  
 Ένα μπλοκ ακουαρέλας Νο 4 (30Χ40 εκ.) επάνω στο οποίο να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του 

παιδιού (20 φύλλα).  
 2 πινέλα συνθετικής τρίχας Νο 6 και No 10 (καλής ποιότητας τύπου Da Vinci). 
 Πηλός DAS ½ κιλού χρώματος λευκού ή καφέ. 
 Ένα κουτί τέμπερες σε σωληνάρια των 7,5 ml κατά προτίμηση Liberty ή Pelican. 
 Επιπλέον 4 σωληνάρια τέμπερες των 7,5 ml (1 άσπρο, 1 μπλε βασικό, 1 κόκκινο βασικό, 1 κίτρινο βασικό).  
 Ένα κουτί μαρκαδόρους με διπλή μύτη (λεπτή και χοντρή) σε όλα τα χρώματα.  
 1 χαρτοταινία 2 εκ. φάρδος. 
 1 χάρακας 30 εκ. και 1 20x10 εκ. 
 Ένα canson χαρτόνι (50 x 70 εκ.), μαύρο. * 
 Ένα canson χαρτόνι (50 x 70 εκ.) άσπρο. * 
 1 τελάρο ζωγραφικής με καμβά (20x20 εκ. ή 20x25 εκ.). 
 Τα βιβλία των εικαστικών και της Θεατρικής Αγωγής για την Ε’ και την ΣΤ΄ Δημοτικού δεν χρειάζεται να 

τα αγοράσετε, γιατί υπάρχουν αποθέματα στο σχολείο. 
 1 παλιά εφημερίδα ή περιοδικό. * 

 
 
Όλα τα υλικά θα παραμένουν στο σχολείο.  
Θα υπάρξει επιπρόσθετη ενημέρωση για αγορά τέμπερας (μπουκάλι 500ml) τον Σεπτέμβριο, με συγκεκριμένη 
αναφορά σε χρωματολόγιο. Οι μαρκαδόροι, το μολύβι, τα πινέλα και η γόμα καλό θα είναι να μπουν σε μια απλή 
κασετίνα με το όνομα και το τμήμα του μαθητή, για να μην χάνονται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλώ όλα τα υλικά του παιδιού εκτός από αυτά με τον αστερίσκο * να μπουν σε πλαστικό 
χαρτοφύλακα/τσάντα σχεδίου που να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 45x32x5cm. Όσοι από τους μαθητές έχουν υλικά 
από την προηγούμενη χρονιά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.   
 
 
Σας περιμένω με χαρά στο καλλιτεχνικό μας εργαστήριο!  

 
 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία  
Η υπεύθυνη καθηγήτρια 

 


