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ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 

 
 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  

● 1 τσάντα νηπιαγωγείου με το όνομα του παιδιού* 

● 1 κασετίνα,4 μολύβια,2 γόμες και 1 ξύστρα  
● 1 κουτί κηρομπογιές 

● 1 κουτί ξυλομπογιές χοντρές 

● 3 διαφανείς φακέλους με κουμπάκι 
● 1 χάρτινο  φάκελο με λάστιχο μεγέθους Α4+  ( για τη δανειστική βιβλιοθήκη) 
● 1 ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες ( κατάλληλο για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες αντίστοιχα) 
● 3 σωληνάρια κόλλα υγρή (μεσαίου μεγέθους) 
● 2 κόλλες stick (μεγάλου μεγέθους) 
● 4 χαρτόνια κανσόν (άσπρο, κίτρινο, γαλάζιο και λαχανί) 
● 1 πλαστική ποδιά ζωγραφικής (με το ονοματεπώνυμο του παιδιού) 
● 2 κουτιά πλαστελίνης 

● 1 κουτί δακτυλομπογιές 

● 2 μπλοκ κανσόν με χρωματιστά φύλλα Α4 

● 1 μπλοκ ζωγραφικής ( 25 φύλλα ) 
● 1 επιτραπέζιο παιχνίδι  (εκπαιδευτικού περιεχομένου κατάλληλο για 4-6 ετών) 
● 1 σακουλάκι με χρωματιστά πον-πον 

● 1 πολυσυσκευασία χαρτί αφρώδες με glitter 
● 1 πακέτο κόλλες Α4 

● 1 κουτί 24 τμχ μαρκαδόρους 

● ένα πακέτο πινέλα ζωγραφικής 
 

 
              ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

● 1 πακέτο απολυμαντικά μαντιλάκια χεριών 

● 1 πολυσυσκευασία με μωρομάντιλα 

● Μια πλήρη αλλαξιά ρούχων με το όνομα του παιδιού η οποία θα παραμείνει στο σχολείο και 
θα ανανεώνεται ανάλογα με την εποχή. 

● 1 τσαντάκι φαγητού 
 
* Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ : 
 

● 1 πακέτο απολυμαντικά μαντιλάκια χεριών 
● Το φάκελο επικοινωνίας (παρέχεται από το σχολείο). 
● Ένα παγουρίνο για νερό 
● Τα γεύματα της ημέρας που θα καταναλώσει το παιδί  

 



 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 

  
 

 
 

→ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 
→ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Το βιβλίο Η/Υ της TECHNOKIDS  θα  το προμηθευτείτε από το σχολείο. Στοιχίζει 24€. Θα στείλετε 

το αντίτιμο του ποσού μετρητοίς στη γραμματεία προκειμένου να γίνει η παραγγελία. 

 
 

→ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ για το καθημερινό ντύσιμο των μαθητών/τριων 
Τις αθλητικές φόρμες και την επίσημη στολή του σχολείου, θα τις προμηθευτείτε από το 
κατάστημα «DOMINO» 2117252313 6988639760 

 
→ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ θα δοθεί σχετική ανακοίνωση αμέσως μετά την 
γνωστοποίηση των μέτρων προστασίας που θα εφαρμοστούν στις σχολικές μονάδες τη νέα 
χρονιά 

 

❖ Στα καθημερινά είδη ένδυσης καθώς και στα σχολικά είδη θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του μαθητή. 

 
 
*Τα παραπάνω υλικά είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητες – κατασκευές που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και  παραδίδονται στο σχολείο με 
την έναρξη της φοίτησης του παιδιού.* 

 


