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ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 
 

Γραφική ύλη 
 

 1 τσάντα νηπιαγωγείου με το όνομα του παιδιού* 

 1 κασετίνα με μαρκαδόρους, 4 μολύβια,2 γόμες και 1 ξύστρα 

 1 κουτί κηρομπογιές 

 3 διαφανείς φακέλους με κουμπάκι 

 1 χάρτινο φάκελο με λάστιχο μεγέθους Α4+ (για τη δανειστική μας 
βιβλιοθήκη) 

 1 πηλό που στεγνώνει στον αέρα.  

 3 σωληνάρια κόλλα υγρή (μεσαίου μεγέθους) 

 1 κόλλα stick (μεγάλου μεγέθους) 

 3 χαρτόνια κανσόν άσπρο χρώμα μεγάλα 

 3 χαρτόνια κανσόν διαφόρων χρωμάτων μεγάλα (Γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο) 

 1 πακέτο αφρώδες χαρτόνι με glitter. 

 1 σακουλάκι με χρωματιστά πον - πον 

 2 μπλοκ κανσόν με χρωματιστά φύλλα Α4 

 1 πακέτο κόλλες χαρτιού Α4 

 1 κουτί νερομπογιές 

 1 κουτί πλαστελίνες 

 1 μπλοκ ζωγραφικής (50 φύλλων) 

 1 πακέτο με πινέλα ζωγραφικής 

 1 πολυσυσκευασία χαρτί γκοφρέ 

 1 ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες (κατάλληλο για αριστερόχειρες ή 
δεξιόχειρες αντίστοιχα)  

 1 πακέτο χοντρούς μαρκαδόρους 

 1 πλαστική ποδιά ζωγραφικής (με το ονοματεπώνυμο του παιδιού) 

 1 παζλ (κατάλληλο για ηλικίες 3-6 ετών) 

 1 ντοσιέ με διαφάνειες (για το μάθημα της μουσικοκινητικής)  
 

Προσωπικά είδη 
 

 1 πακέτο απολυμαντικά μαντιλάκια χεριών 

 1 πολυσυσκευασία με μωρομάντιλα 

 1 πλήρη αλλαξιά ρούχων με το όνομα του παιδιού η οποία θα παραμένει 
στο σχολείο και θα ανανεώνεται ανάλογα με την εποχή. 

 1 τσάντα φαγητού  
 
***Αναφορικά με τη χρήση μάσκας θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση 
όταν κοινοποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

 
 
 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 



 
*Η σχολική τσάντα καθημερινά θα περιλαμβάνει: 

 

 1 πακέτο απολυμαντικά μαντιλάκια χεριών 

 1 παγουρίνο για νερό  

 Τον φάκελο επικοινωνίας (παρέχεται από το σχολείο) 
 
 

 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. 
.  

 
ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
Για το βιβλίο αγγλικών θα σας δοθεί σχετική ανακοίνωση μετά την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς.  
 
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 
 
 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. 

 

Όλες οι ανακοινώσεις αναρωτούνται στο site του σχολείου 
(http://www.nipiodimotiko.manesis.gr) 

 

 

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
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