ΝΗΠΙΑ 2021-2022
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές των τμημάτων των
Νηπίων θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω σχολικά είδη:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ
 1 λεπτό ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο για τα φύλλα
εργασίας των παιδιών. Στο ντοσιέ επάνω να
αναγράφεται το όνομα του παιδιού
 ΝΗΠΙΑ Α (επίθετα από Α έως Κ): χαρτόνι κανσόν
50*70cm: κίτρινο, κόκκινο και μαύρο
 ΝΗΠΙΑ Β (επίθετα από Λ έως Ω): χαρτόνι κανσόν
50*70cm: μπλε, σκούρο πράσινο, σκούρο καφέ,
πορτοκαλί
 1 κόλλα Logo ή Giotto (ρευστή), μεσαίου
μεγέθους
 3 κόλλες Logo ή Giotto (stick), μεσαίου μεγέθους
 1 πακέτο λευκό χαρτί φωτοτυπικού Α4
 3 μπλοκ χρωματιστά χαρτόνια κανσόν
 1 μπλοκ μεταλιζέ χαρτόνια
 2 κουτιά μαρκαδόρους χονδρούς Carioca ή Giotto,
Washable, 24 τεμαχίων













2 κουτιά λαδοπαστέλ Liberty oil Pastel non-toxic
4 μολύβια Faber–Castell, 2 ½ =HB
4 γόμες λαχανί Faber–Castell ή Pentel, Dust-Free
1 παιδικό ψαλίδι με μεταλλικές λεπίδες και
στρογγυλεμένες άκρες (όχι πλαστικό)
1 λεπτή καρό κόκκινη υφασμάτινη κορδέλα,
τουλάχιστον 10 μέτρα
1 λεπτή χρυσή υφασμάτινη κορδέλα, τουλάχιστον
10 μέτρα
1 συσκευασία κουμπιά σε διάφορα χρώματα και
μεγέθη
1 πακέτο διάφανα πλαστικά πιάτα μιας χρήσεως
μεσαίου μεγέθους
1 κουτί πλαστελίνες GIOTTO bebe (όχι Play-Doh)
2 ρολά χαρτί κουζίνας
2 πακέτα μωρομάντηλα

Όλα αυτά τα είδη θα παραμείνουν στον χώρο της τάξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και θα
χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα παιδιά.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Και φέτος θα λειτουργήσει στο Νηπιαγωγείο μας δανειστική βιβλιοθήκη μέσα στην τάξη. Στο πλαίσιο
αυτό, λοιπόν, θα θέλαμε να φέρετε στο σχολείο ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας (παρακαλούμε πολύ να
δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του βιβλίου, π.χ. όχι Disney), το οποίο θα
παραμένει στο σχολείο και θα δανείζεται κάθε εβδομάδα σε έναν διαφορετικό μαθητή.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να τοποθετήσετε τα υλικά σε μια σακούλα, έξω από την οποία να αναγράφεται
«ΝΗΠΙΑ» και το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας.
Η σχολική τσάντα των παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει καθημερινά τα εξής:
• 1 μπουκάλι νερό ή παγούρι
• Τάπερ φαγητού κλεισμένα σε σακούλα
• 1 πετσετούλα
• Ένα κουτάλι ή πιρούνι για το δεκατιανό, όποτε
• 1 πλήρη εποχική αλλαξιά ρούχων (εσώρουχα,
αυτό είναι απαραίτητο
κάλτσες, παντελόνι, μπλούζα)
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 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
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