
 

Σχολικό έτος 2022 – 2023 

Υλικά Α΄ Δημοτικού 

Α.  Από τα βιβλιοπωλεία: 

Όλα τα βιβλία του ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την Α΄ τάξη (εκτός του βιβλίου των Εικαστικών). 

Β.  Από τo κατάστημα:   

CAROUSEL (Ιντζέ 6, Ναύπακτος - τηλ. επικοινωνίας: 2634301331-6942011980)  

(online κατάστημα: www.carouselkids.gr) 

• Καθημερινή στολή (χειμερινή και θερινή) 

Γ.  Από τα χαρτοπωλεία: 

1 τετράδιο  Γλώσσας τρίγραμμο (50 φύλλων με μπλε εξώφυλλο Skag) 

1 τετράδιο Μαθηματικών (50 φύλλων με κουτάκια με κόκκινο εξώφυλλο) 

1 τετράδιο ορθογραφίας (50 φύλλων με πράσινο εξώφυλλο) 

1 κασετίνα με φερμουάρ απλή (βαρελάκι) με: 

− 2 μολύβια 2Β 

− 1 ξύστρα βαρελάκι 

− 1 γόμα  

− 1 χάρακα 15 εκατοστών 

1 κασετίνα  (βαρελάκι) με: 

− μαρκαδόρους χοντρούς 12 χρωμάτων 

− ξυλομπογιές 12 χρωμάτων  

1 ψαλίδι με στρογγυλή μύτη (με όνομα) 

1 κόλλα UHU stick 

1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας (πρόσφατη) 

1 πλαστικός φάκελος με κουμπί Α5 (πορτοκαλί) 

1 χάρτινος φάκελος με λάστιχο Α4 

1 πακέτο χαρτί Α4 x 500 φύλλα (80 gr/m2) 

  

Για το μάθημα των Αγγλικών: 

 2 φάκελοι Α4 με κουμπί (1 διαφανής και 1 της αρεσκείας σας) 

 

       Για το μάθημα της  Μουσικής: 

1 τετράδιο πενταγράμμου (για όλες τις τάξεις του Δημοτικού) 

 

 

 



 

 

Για το μάθημα των Εικαστικών: 

3 μολύβια  

2 γόμες 

2 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3 

1 κουτί μαρκαδόρους χονδρούς 24 χρωμάτων 

1 κουτί ξυλομπογιές 24 χρωμάτων 

1 ξύστρα βαρελάκι 

2 λευκούς πηλούς 

1 μπλοκ με χρωματιστά Canson 

2 πινέλα Νο4, Νο8 

1 τέμπερα 500ml λευκό χρώμα 

(Σημείωση: Παρακαλούμε όλα τα μπλοκ να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή) 

 

       Για το μάθημα της Κολύμβησης: 

 Αθλητικό μαγιό (ολόσωμο για τα κορίτσια) 

 Σκουφάκι σιλικόνης 

 Σαγιονάρες αθλητικές 

 Μπουρνούζι  

 Πετσέτα μπάνιου 

*βεβαίωση δερματολόγου 

*ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΜΟΝΟ για τις τάξης Α΄ και Δ΄ ) 

 

Σημειώσεις: 

Για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής χρονιάς, παρακαλούμε τα εξής: 

1. Όλα τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο και να αναγράφουν απέξω σε ετικέτα το 

ονοματεπώνυμο του μαθητή. 

2. Όλα τα τετράδια και τα ντοσιέ να έχουν εξωτερικά ετικέτα με το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 

3. Όλα τα αντικείμενα (μολύβια, γόμες, ξύστρες κ.ά.) να αναγράφουν σε ετικέτα το ονοματεπώνυμο του 

μαθητή. 

4. Παρακαλούμε πολύ να φροντίσετε έγκαιρα (πριν αρχίσουν τα μαθήματα) για την αγορά των παραπάνω 

ειδών, τα οποία θα παραδώσετε στους δασκάλους των παιδιών σας την πρώτη μέρα γνωριμίας μαζί τους. 

5. Αναφορικά με την αγορά της καινούργιας σχολικής τσάντας, να φροντίσετε ώστε να είναι εύχρηστη 

(ελαφριά, με θήκες και εύκολο κούμπωμα).  

6. Είναι απαραίτητο, επίσης, να αναγράφεται το όνομα του παιδιού στις ετικέτες των ρούχων, ώστε σε 

περίπτωση που χαθούν, να μπορούν να επιστραφούν. 


