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ΠΡΟΝΗΠΙΑ 2022-2023 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές των τμημάτων των 
Προνηπίων θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω σχολικά είδη: 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: Όλα αυτά τα είδη θα παραμείνουν στον χώρο της τάξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, και θα χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα παιδιά. 

• 2 μπλοκ χρωματιστά χαρτόνια κανσόν 

• 2 χαρτόνια κανσόν, 50x70 cm, ένα σε λευκό χρώμα και ένα σε χρώμα της επιλογής σας (όχι ροζ και μπλε) 

• 2 κόλλες Logo ή Giotto (stick), μεσαίου μεγέθους 

• 1 κόλλα Logo ή Giotto (υγρή), μεσαίου μεγέθους 

• 2 πακέτα μαρκαδόρους χονδρούς, Carioca ή Giotto, Washable Nontoxic, 12 χρώματα 

• 1 πακέτο πλαστελίνη διαφόρων χρωμάτων 

• 1 πακέτο γλωσσοπίεστρα σε φυσικό χρώμα, μεγάλο μέγεθος 

• 2 αυτοκόλλητες ταινίες διακόσμησης (washi tape) σε χρώμα και σχέδιο της επιλογής σας 

• 1 πηλό Das, 500 gr, σε φυσικό ή λευκό χρώμα 

• 1 πακέτο χαρτί Α4 

• 1 πακέτο χάρτινα πιάτα λευκού χρώματος 

• 3 μεγάλα ρολά χαρτί κουζίνας 

• 3 πακέτα μωρομάντηλα 

• 1 μπλούζα του μπαμπά ή της μαμάς για τις δημιουργίες μας μέσα στην τάξη 

• CD που δεν χρειάζεστε (υλικό ανακύκλωσης για τις δημιουργίες μας) 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να τοποθετήσετε τα υλικά σε μια σακούλα, έξω από την οποία να αναγράφεται 
«ΠΡΟΝΗΠΙΑ» και το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας.  
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές πρέπει να φορούν καθημερινά τη στολή του Κολεγίου. 
 
Η σχολική τσάντα των παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει καθημερινά τα εξής: 

• 1 μπουκάλι νερό ή παγούρι 

• 1 πετσετούλα 

• 1 πλήρη εποχική αλλαξιά ρούχων (εσώρουχα, κάλτσες, παντελόνι, μπλούζα) 
• Τάπερ φαγητού κλεισμένα σε σακούλα 
• Ένα κουτάλι ή πιρούνι για το δεκατιανό, όποτε αυτό είναι απαραίτητο 

 
Στην τσάντα, στα μπουφάν, στα καπέλα και στα τάπερ των παιδιών θα πρέπει να υπάρχουν ετικέτες με το 
ονοματεπώνυμό τους. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπονται οι μαστίχες, τα παιχνίδια από το 
σπίτι, τα κοσμήματα και τα κορδόνια στα παπούτσια και μπουφάν των παιδιών, για λόγους τάξης και 
ασφάλειας. 
 
Τέλος, θα παρακαλούσαμε θερμά οι τσάντες των μαθητών να είναι σε μικρό μέγεθος (όχι τσάντα δημοτικού 
σχολείου), ώστε να χωράνε στις κυψέλες της τάξης του Νηπιαγωγείου. 
 
Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά! 
 
 Οι Νηπιαγωγοί της τάξης 


