ΥΛΙΚΑ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
2020-2021
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ρούχα και τα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές στους ομίλους
τους. Οι όμιλοι που δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, δεν θα χρειαστούν υλικά και δεν
απαιτούν συγκεκριμένη ενδυμασία.
ΟΜΙΛΟΣ
ΡΟΥΧΑ - ΥΛΙΚΑ
 Ένα ζευγάρι δερμάτινα παπουτσάκια μπαλέτου, χρώματος σομόν με ενιαίο
πάτο. Τα παπουτσάκια θα παραμένουν στο σχολείο. Παρακαλούμε να
δοκιμαστούν με κάλτσες, όπως αυτές που θα φοράει το παιδί στο σχολείο.
Μπαλέτο – Ρυθμική
 Τα ρούχα που θα φοράνε, θα πρέπει να είναι κολάν ή εφαρμοστή φόρμα
παντελόνι, η μπλούζα ή ζακέτα που θα φορά το παιδί να είναι λεπτή ή
εφαρμοστή.
 Ένα ζευγάρι δερμάτινα παπουτσάκια μπαλέτου, χρώματος σομόν με ενιαίο
πάτο. Τα παπουτσάκια θα παραμένουν στο σχολείο. Παρακαλούμε να
δοκιμαστούν με κάλτσες, όπως αυτές που θα φοράει το παιδί στο σχολείο.
Ενόργανη
*Τα παιδιά που συμμετέχουν και στον Όμιλο Μπαλέτου, θα χρησιμοποιούν
Γυμναστική
τα ίδια παπουτσάκια.
 Τα ρούχα που θα φοράνε, θα πρέπει να είναι κολάν ή αθλητική φόρμα ή
σορτσάκι και μπλουζάκι.
 Αθλητική περιβολή
 Μια ρακέτα. Για το νούμερο της ρακέτας θα ενημερωθείτε από τον
Baby Tennis
υπεύθυνο προπονητή με σημείωμα. Οι ρακέτες θα παραμένουν στο σχολείο,
σε ειδικό χώρο, για να μην τις ξεχνούν ή τις χάνουν τα παιδιά.
Ποδόσφαιρο
 Αθλητική περιβολή
Μπάσκετ
 Αθλητική περιβολή
Tae Kwon Do
 Αθλητική περιβολή
Yoga Play
 Αθλητική περιβολή
Στίβος
 Αθλητική περιβολή
 1 μπλοκ ακουαρέλας Νo 3 (να έχει γραμμένο επάνω «Club Εικαστικών» και
το ονοματεπώνυμο του παιδιού)
 1 πηλό DAS ή JOVVI, 500 gr, χρώματος καφέ
 1 πηλό DAS ή JOVVI, 500 gr, χρώματος λευκό
 1 πακέτο γλωσσοπίεστρα χρωματιστά
Εικαστικά en
 1 πακέτο ξυλάκια για σουβλάκι
Français
 2 τελάρα ζωγραφικής σε διάσταση 25x25 cm
 1 πακέτο χρωματιστό χαρτί Α4, σε χρώμα της επιλογής σας
 1 ατλακόλ (λευκή κόλλα βινυλίου) Giotto Vinilik
Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να μπουν σε μία σακούλα, έξω από την οποία
να αναγράφεται: Club Εικαστικά en Français, το ονοματεπώνυμο και το τμήμα
του παιδιού.
 Μόνο τα Νήπια: Μία φλογέρα soprano μάρκας Yamaha. Το
Μουσική
ονοματεπώνυμο του παιδιού θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη θήκη και
Προπαιδεία
επάνω στη φλογέρα.
Πιάνο
 Θα ενημερωθείτε από την υπεύθυνη μουσικό με σημείωμα.
Θεατρικό Παιχνίδι
 Άνετα ρούχα
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Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Κολύμβηση

«ΔΕΛΑΣΑΛ»
Μέσα σε ξεχωριστή τσάντα πρέπει να υπάρχουν:
1. Ένα μαγιό.
2. Ένα πλαστικό σκουφάκι κολύμβησης τα αγόρια και δύο σκουφάκια
κολύμβησης τα κορίτσια, καθώς και ένα λαστιχάκι για τα μαλλιά.
3. Μαλακά λαστιχένια βατραχοπέδιλα.
4. Γυαλάκια κολύμβησης (εαν επιθυμούν).
5. Σαγιονάρες.
6. Μπουρνούζι.
7. Ένα μάλλινο σκουφάκι (για χρήση μετά το ντους).
8. Ένα δυνατό σεσουάρ.
9. Ένα καθαρό εσώρουχο.
10. Μια σακουλίτσα για τα βρεγμένα.
11. Προαιρετικά, ένα ισοθερμικό μπλουζάκι κολύμβησης.
12. Κολατσιό και νερό, για να γευματίζουν μόλις βγαίνουν από την πισίνα,
καθώς δεν θα τρώνε ΠΟΤΕ πριν από το κολυμβητήριο.
 Όχι αφρόλουτρο ή σαμπουάν, καθώς τα παιδιά μπαίνουν στις ντουζιέρες
χωρίς να αφαιρέσουν το σκουφάκι πισίνας (ολοκληρωμένο μπάνιο γίνεται
στο σπίτι).
 Όλα τα παραπάνω είδη να έχουν γραμμένο επάνω τους το όνομα του
παιδιού, ώστε να μη χάνονται

Γενικές Οδηγίες:
 Για την καλύτερη διεξαγωγή των ομίλων, όλα τα υλικά θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο μέχρι
και την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του.
 Τα ρούχα που χρειάζονται τα παιδιά για τον όμιλο θα τα φοράνε από το σπίτι. Δεν θα γίνονται
αλλαγές στο σχολείο.
 Η αθλητική περιβολή ή όποια άλλα ρούχα ζητούνται, πρέπει να είναι απλά, ελαφριά για να μην
ιδρώνουν, υγιεινά (βαμβακερά) και όχι περίπλοκα ή εξεζητημένα. Η στολή του Νηπιαγωγείου
καλύπτει αυτές τις ανάγκες.
 Τα μαλλιά χρειάζεται να είναι μαζεμένα σε κοτσίδα, αν είναι μακριά, ή να φοράνε κορδέλα, αν
είναι κοντά, για να μην πέφτουν στο πρόσωπο.
 Τα νύχια πρέπει να είναι κομμένα.
 Χωρίς κοσμήματα προς αποφυγή ατυχημάτων.
 Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το μπουκάλι με νερό που θα φέρνουν καθημερινά μαζί τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτές των ομίλων, τις
ημέρες που έχουν μάθημα με τα παιδιά σας, ή με τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου
και του Παιδικού Σταθμού

