Α’ Δημοτικού

Σχολικά Εφόδια 2017-2018
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΆ

•
•
•
•
•

• Καθημερινά τα παιδιά να έχουν μαζί τους μία καλά
οργανωμένη κασετίνα με 3 καλοξυμένα μολύβια,
σβήστρα, ξύστρα και χάρακα
• Ένα φάκελο με κούμπωμα για τη φύλαξη των
καθημερινών φυλλαδίων των καθηκόντων-εργασιών του
σχολείου.
• Ένα μπλοκ ζωγραφικής Α4
• Ένα μπλοκ ακουαρέλας Α3
• Ένα κουτί μαρκαδόρους χοντρούς (μέσα σε κασετίνα)
• Ένα κουτί ξυλομπογιές (μέσα σε κασετίνα)
• Μία κόλλα stick μεγάλη και μία κόλλα υγρή μεγάλη
• Ένα ψαλίδι χωρίς μύτη
• Δύο πακέτα φύλλα κάνσον Α4 χρωματιστά
• Ένα πακέτο φύλλα αφρώδη χρωματιστά
• Μία παλέτα
• 2 συσκευασίες τέμπερες
• 2 συσκευασίες δακτυλομπογιές (με διάφορα χρώματα)
• Πινέλα σε διάφορα μεγέθη
• Ένα χαρτόνι χειροτεχνίας (κανσόν), διαστάσεων 50x70
(χρώματος της αρεσκείας σας)
• Δύο πακέτα κόλλες ξηράς αντιγραφής Α4
• Μία κασετίνα (θα λειτουργήσει ως αποθηκευτικός χώρος
των υλικών στο σχολείο)
• Ένα ντοσιέ χάρτινο (κουτί), με λάστιχο, διαστάσεων
31x22.5x3, για τη φύλαξη των ΤΕΣΤ στο σχολείο.
• 1 πακέτο χαρτόνια λευκά Α4 160gr
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Α’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
Β’ τεύχος Γλώσσας βιβλίο μαθητή
Α’ τεύχος τετράδιο εργασιών Γλώσσας
Β’ τεύχος τετράδιο εργασιών Γλώσσας
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για τις Α-Β δημοτικού
(παρακαλώ να κρατηθεί και για του χρόνου)
Εικονογραφημένο Λεξικό Α, Β, Γ δημοτικού (παρακαλώ
να κρατηθεί και για τα επόμενα χρόνια)
Α’ τεύχος Μαθηματικών βιβλίο μαθητή
Β’ τεύχος Μαθηματικών βιβλίο μαθητή
Α’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
Β’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
Γ’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
Δ’ τεύχος τετράδιο εργασιών Μαθηματικών
Βιβλίο μαθητή Μελέτης Περιβάλλοντος
Τετράδιο εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος
Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τις Α-Β δημοτικού
(παρακαλώ να το κρατήσετε και για του χρόνου)

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
•
•
•
•
•

Ένα 50φυλλο μισόφυλλο τετράδιο Αντιγραφής (κόκκινο)
Ένα 50φυλλο μακρόστενο τετράδιο Ορθογραφίας (κίτρινο)
Ένα 50φυλλο τετράδιο Αριθμητικής με κουτάκια (πράσινο)
Ένα 50φυλλο μισόφυλλο τετράδιο Παραγωγής Λόγου (μπλε)
Ένα τετράδιο με ελληνικό ευρετήριο

Σημείωση: Παρακαλούμε να τοποθετηθούν ετικέτες με το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας
σε όλα τα παραπάνω υλικά καθώς και στα βιβλία και τα τετράδια εργασιών τους.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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Α’ Δημοτικού

ΓΙΑ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
• Φάκελο με κούμπωμα (για φύλλα τύπου Α4)
• Τετράδιο Μουσικής (με πεντάγραμμο)

Andreadis English Academy

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: EXPRESS PUBLISHING

• My Phonics 1/ The Alphabet

Pupil’s Book
• My Phonics 1/ The Alphabet

Activity Book

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
• Ένα 50φυλλο πορτοκαλί τετράδιο Αντιγραφής-Copy
(το μισό λευκό για ζωγραφιά)
• Ένα φάκελο με κούμπωμα για τις φωτοτυπίες

Παρακαλώ να γράψετε την ετικέτα στο τετράδιο και να βάλετε ετικέτες
στα εξώφυλλα των βιβλίων και στους φακέλους .

Υπόδειγμα Ετικέτας:
Μιχαηλίδης Θωμάς
Α’
Copy

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.: 570 13  2310 699 900 - 2310 696772 - 2310 697608
info@andreadis-school.gr • FB/andreadis.school • www.andreadis-school.gr

