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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού 
μας θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω είδη: 
 

• 2 κόλλα LOGO ή UHU (stick), 21 gr 

• 2 κουτάκια Play-Doh (112 gr) σε χρώματα της επιλογής σας 

• 1 μπλοκ κανσόν χαρτόνι, φύλλα χρωματιστά για κολλάζ 

• 1 πακέτο λευκά χάρτινα πιάτα, μεγάλο μέγεθος 

• 1 πακέτο λευκά χάρτινα πιάτα, μικρό μέγεθος 

• 1 συσκευασία ξύλινοι κορμοί χειροτεχνίας, μεσαίο ή μεγάλο μέγεθος 

• 1 συσκευασία άμμο και χαλίκι χειροτεχνίας, 150 gr 

• 1 συσκευασία φελλούς χειροτεχνίας 

• 1 συσκευασία χόρτο χειροτεχνίας σε φυσικό χρώμα 

• 1 συσκευασία γλωσσοπίεστρα, μεγάλο μέγεθος, πολύχρωμα 

• 1 συσκευασία κουμπιά χειροτεχνίας σε χρώματα και μέγεθος της επιλογής σας 

• 1 κόλλα ατλακόλ, 500 ml 

• 2 πακέτα μωρομάντηλα 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να φέρετε τα υλικά σε μια σακούλα έξω από την οποία να αναγράφεται το τμήμα 
(«ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1» ή «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2») και το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας. Όλα αυτά τα είδη θα 
παραμείνουν στον χώρο της τάξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
 
Η σχολική τσάντα των παιδιών πρέπει να περιέχει τα εξής: 

• 1 παγούρι με νερό 

• 1 πλήρη εποχική αλλαξιά ρούχων – εσώρουχα – κάλτσες 

• 1 καπέλο 

• Το πρωινό φαγητό (σάντουιτς, κρουασάν, πίτες, κ.τ.λ.) 

• Το μεσημεριανό φαγητό: σε ειδικό μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο, κατάλληλο για τον θερμοθάλαμο και 
απ’ έξω να έχει γραμμένο το όνομα του παιδιού (όχι επιπλέον τσάντα για το φαγητό). Η σαλάτα-τυρί 
θα πρέπει να τοποθετείται σε πλαστικό τάπερ για το ψυγείο με γραμμένο το όνομα του παιδιού. Θα 
θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όλα τα τρόφιμα των παιδιών να είναι όσο το δυνατόν προετοιμασμένα 
από το σπίτι (αυγό καθαρισμένο, φρούτα και κρέας κομμένα). 

 
Σε όλα τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους. 
 
Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά! 
 
 Οι Νηπιαγωγοί της τάξης 
 


