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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, για να διεξαχθεί το μάθημα της μουσικής επιτυχώς, σας παρακαλούμε να 

προμηθευτείτε: 

 Ένα μεταλλόφωνο σε βαλιτσάκι «ANGEL AX-25». 

 

Σας παρακαλούμε να γράψετε το όνομα του παιδιού στο μεταλλόφωνο, σε μία ετικέτα και να το φέρετε 

στο σχολείο, όπου και θα παραμείνει ως το τέλος της χρονιάς, ώστε να μην είναι υποχρεωμένα τα παιδιά 

να το φέρνουν κάθε φορά στο μάθημα. Το μεταλλόφωνο, θα σας επιστραφεί στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. 

 

Παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκαιρη αγορά του μεταλλόφωνου, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, για να διεξαχθεί το μάθημα της μουσικής επιτυχώς, σας παρακαλούμε να 

προμηθευτείτε: 

 Ένα μεταλλόφωνο σε βαλιτσάκι «ANGEL AX-25». 

 

Σας παρακαλούμε να γράψετε το όνομα του παιδιού στο μεταλλόφωνο, σε μία ετικέτα και να το φέρετε 

στο σχολείο, όπου και θα παραμείνει ως το τέλος της χρονιάς, ώστε να μην είναι υποχρεωμένα τα παιδιά 

να το φέρνουν κάθε φορά στο μάθημα. Το μεταλλόφωνο, θα σας επιστραφεί στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. 

 

Παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκαιρη αγορά του μεταλλόφωνου, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

 

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, για να διεξαχθεί το μάθημα της μουσικής επιτυχώς, σας παρακαλούμε να 

προμηθευτείτε: 

 Α. Μία φλογέρα Soprano Baroque πλαστική YAMAHA (τύπος YRS 24B). 

 Β. Τη μέθοδο φλογέρας της Μαρίας Μελίδου με τίτλο «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ», εκδόσεων ΝΤΟ ΡΕ 

ΜΙ. 

 Γ. Μια ζελατίνα αρχειοθέτησης  - φύλαξης φωτοτυπιών. 

 

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία της πόλης. 
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Το βιβλίο «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ» καθώς και τη φλογέρα θα τα χρειαστούμε ως και τη Στ΄ Δημοτικού. 

Παρακαλείσθε να γράψετε το όνομα του παιδιού στο εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς και στη φλογέρα, σε 

μία ετικέτα, για να μη χαθούν και για να μην αναγκάζεστε να αγοράζετε κάθε χρόνο καινούρια. 

 

Παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκαιρη αγορά του βιβλίου και της φλογέρας, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, για να διεξαχθεί το μάθημα της μουσικής επιτυχώς, σας παρακαλούμε να 

προμηθευτείτε: 

 Α. Μία φλογέρα soprano YAMAHA (πλαστική η ξύλινη). 

 Β. Τη μέθοδο φλογέρας της Μαρίας Μελίδου με τίτλο «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ», εκδόσεων ΝΤΟ ΡΕ 

ΜΙ. 

 Γ. Μια ζελατίνα αρχειοθέτησης  - φύλαξης φωτοτυπιών. 

 

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία της πόλης. 

 

Το βιβλίο «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ» καθώς και τη φλογέρα θα τα χρειαστούμε ως και τη Στ΄ Δημοτικού. 

Παρακαλείσθε να γράψετε το όνομα του παιδιού στο εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς και στη φλογέρα, σε 

μία ετικέτα, για να μη χαθούν και για να μην αναγκάζεστε να αγοράζετε κάθε χρόνο καινούρια. 

 

Παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκαιρη αγορά του βιβλίου και της φλογέρας, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, για να διεξαχθεί το μάθημα της μουσικής επιτυχώς, σας παρακαλούμε να 

προμηθευτείτε: 

 Α. Μία φλογέρα soprano YAMAHA (πλαστική η ξύλινη). 

 Β. Τη μέθοδο φλογέρας της Μαρίας Μελίδου με τίτλο «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ», εκδόσεων ΝΤΟ ΡΕ 

ΜΙ. 

 Γ. Μια ζελατίνα αρχειοθέτησης  - φύλαξης φωτοτυπιών. 

 

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία της πόλης. 

 

Σας παρακαλούμε να γράψετε το όνομα του παιδιού στο εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς και στη φλογέρα, 

σε μία ετικέτα, για να μη χαθούν. 

 

Παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκαιρη αγορά των βιβλίων και της φλογέρας, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, για να διεξαχθεί το μάθημα της μουσικής επιτυχώς, σας παρακαλούμε να 

προμηθευτείτε: 

 Μια ζελατίνα αρχειοθέτησης  - φύλαξης φωτοτυπιών. 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση. Καλή σχολική χρονιά! 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές 

 

 


