ΠΡΟΝΗΠΙΑ 2020-2021
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
 1 μπλοκ χρωματιστά χαρτόνια κανσόν
 2 πακέτα μαρκαδόρους χονδρούς, Carioca ή
Giotto, Washable Nontoxic, 12 χρώματα
 1 μπλοκ χαρτόνια glitter

1 πινέλο με στρόγγυλη μύτη, Νο 10
 2 χαρτόνια κανσόν, 50x70 cm, ένα σε λευκό
χρώμα και ένα σε χρώμα της επιλογής σας (όχι
 1 κουτί νερομπογιές Pelikan
ροζ και μπλε)
 1 μπουκάλι τέμπερα GIOTTO school paint/
 1 γκοφρέ χαρτί σε χρώμα της αρεσκείας σας
lavable, 500 ml, σε χρώμα της αρεσκείας σας
(εκτός από ροζ και μπλε)
(όχι: ροζ, μπλε και πράσινο)
 1 κόλλα Logo ή Giotto (ρευστή), μεσαίου
 1 πακέτο χαρτί Α4
μεγέθους
 1 μολύβι
 2 κόλλες Logo ή Giotto (stick), μεσαίου
 1 σβήστρα λευκή
μεγέθους
 1 ψαλίδι με μεταλλική μύτη
 1 κόλλα λευκή βινυλίου 500gr
 3 μεγάλα ρολά χαρτί κουζίνας
 1 Glitter Glue, Giotto ή UHU, σε ασημί χρώμα,
 3 πακέτα μωρομάντηλα
10ml
 1 κουτί πλαστελίνες Record
 1 λεπτή (έως 10mm) κορδέλα καρό ή σε χρώμα
 2 διακοσμητικά σελοτέιπ με σχέδια
ασημένιο ή χρυσό
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 και στην ποιότητα 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
«ΠΡΟΝΗΠΙΑ» και το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας.
Η σχολική τσάντα των παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει καθημερινά τα εξής:
• Τάπερ φαγητού κλεισμένα σε σακούλα
 1 μπουκάλι νερό ή παγούρι
• Ένα κουτάλι ή πιρούνι για το δεκατιανό,
 1 πετσετούλα
όποτε αυτό είναι απαραίτητο
 1 πλήρη εποχική αλλαξιά ρούχων
(εσώρουχα, 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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