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Σχoλική χρονιά 2022 - 2023 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

1. Πέντε κουτιά 12 τμχ. χρωματιστοί μαρκαδόροι χονδροί, καλής ποιότητας  
2. Τέσσερα κουτιά 12 τμχ. χρωματιστοί μαρκαδόροι λεπτοί, καλής ποιότητας 
3. Ένα κουτί 12 τμχ. oil pastel  
4. Ένα κουτί 12 τμχ. χονδρές ξυλομπογιές (μεγάλου μεγέθους) 
5. Τρία μολύβια (2B ή HB) 
6. Δύο γόμες σχεδίου λευκές 
7. Μια ξύστρα με διπλή θέση για λεπτό και χονδρό μολύβι (με θήκη αποθήκευσης 

ξύσματος) 
8. Ένα ψαλίδι κλασικό στο σχήμα, για ευκολία των νηπίων, με στρογγυλές μύτες 

 (ΟΧΙ με πλαστικές λεπίδες) 
9. Τρεις κόλλες STICK μικρές  
10. Πέντε κόλλες ρευστές, με ελεγχόμενη ροή 
11. Πέντε μπλοκ με χρωματιστά χαρτόνια κανσόν (ΟΧΙ ενωμένα με συνδετήρες) 
12. Ένα μπλοκ καρό φύλλα κανσόν για χειροτεχνία 
13. Τρία γκοφρέ  
14. Ένα φύλλο βελουτέ 50Χ70 εκ.  
15. Ένα σετ αφρώδη φύλλα χειροτεχνίας με χρυσόσκονη  
16. Τρία σετ αφρώδη φύλλα χειροτεχνίας χρωματιστά 
17. Δεκατέσσερα χαρτόνια κανσόν 50Χ70 εκ.  

(1 κόκκινο, 1 πράσινο ανοιχτό, 1 πράσινο σκούρο, 1 καφέ, 1 κίτρινο, 5 λευκά,  
1 μαύρο, 1 μωβ ή ροζ, 1 γαλάζιο, 1 μπλε σκούρο) 

18. ΄Εξι χαρτόνια κουσέ 50Χ70 εκ. (1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 κίτρινο,  
1 πορτοκαλί, 1 μπλε, 1 ροζ) 

19. Τρία χαρτόνια οντουλέ 50Χ70 εκ. (1 κόκκινο, 1 πράσινο ανοιχτό, 1 πράσινο 
σκούρο) 

20. Ένα σακουλάκι ματάκια (μεγάλο μέγεθος) 
21. Ένα σακουλάκι φτερά 
22. Ένα ρολό καρό κορδέλα υφασμάτινη  
23. Ένα πακέτο χόρτο κατασκευών χρωματιστό  
24. Ένα ρολό βαμβακόχαρτο 50Χ300 εκ. 
25. Ένα πακέτο σύρμα πίπας απλό χρωματιστό 
26. Ένα πακέτο πον-πον κόκκινα 
27. Ένα πακέτο λουλούδια χειροτεχνίας στρας  
28. Ένα πακέτο καμπανάκια χρυσά (12τμχ) 
29. Ένα πακέτο πούλιες χειροτεχνίας (στρογγυλές)  
30. Ένα πακέτο μανταλάκια (ξύλινα - πολύχρωμα) 
31. Μια κουτάλα (ξύλινη μεγάλη) 
32. Ένα πακέτο μπάλες φελιζόλ (μεσαίου μεγέθους – 8 εκ.) 
33. Ένα πακέτο γλωσσοπίεστρα (χρωματιστά) 
34. Δυο κουτιά πλαστελίνες 
35. Δυο πλαστικά δοχεία καθαρισμού πινέλων με κλείσιμο 
36. Ένα πινέλο ζωγραφικής μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (όχι λεπτό) 
37. Ένα πακέτο (10 τμχ.) λευκά χάρτινα πιάτα (μεσαίο μέγεθος) 
38. Ετικέτες (για να γράψετε το όνομα του παιδιού στο εξώφυλλο του κάθε βιβλίου 

και στους φακέλους) 
39. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (π.χ. μνήμης, τόμπολα, παρατηρητικότητας, με ζώα, 

χρώματα, σχήματα κλπ) 
40. Ένα κουτί παζλ από 40 μέχρι 100 μεγάλα κομμάτια (ΠΡΟΣΟΧΗ: να είναι κουτί με 

κανονικό καπάκι και ΟΧΙ ανοιγόμενο από τις τρεις πλευρές, γιατί χάνονται τα 
κομμάτια πολύ εύκολα) 

41. Δύο φάκελοι με αυτιά, λάστιχα και στενή ράχη για τις εργασίες, μεγέθους 26Χ36 εκ. 



42. Μια ολοκληρωμένη αλλαξιά ρούχων (εσώρουχα, κάλτσες, ρούχα), σε ειδική 
πλαστική θήκη, για εύκολη αποθήκευση, που θα είναι πάντα μέσα στην τσάντα του 
παιδιού.   

43. Ένα παγουρίνο για να το έχει το παιδί στην τσάντα του. 
 

ΒΙΒΛΙΑ:  
44. Χαρά Ρεντζέλου - Δημητρούλη, 110 φύλλα εργασίας για το Νηπιαγωγείο,  

εκδόσεις Πατάκη 
45. Κατερίνα Χριστόγερου, 15 λεπτά Συγκέντρωση, εκδόσεις Μεταίχμιο  
46. Έλενα Ε., Κανελλόπουλος Γ., Το πρώτο μου βιβλίο για την Ανάγνωση,  

εκδόσεις Πατάκη 
47. Έλενα Ε., Κανελλόπουλος Γ., Το πρώτο μου βιβλίο για τα Μαθηματικά,  

εκδόσεις Πατάκη 
48. Έλενα Ε., Κανελλόπουλος Γ., Το πρώτο μου Χριστουγεννιάτικο βιβλίο,  

εκδόσεις Πατάκη 
49. Έλενα Ε., Κανελλόπουλος Γ., Το πρώτο μου Πασχαλινό βιβλίο, εκδόσεις Πατάκη 
 
Σημείωση: 
 
1. Παρακαλούμε να δώσετε τα παραπάνω υλικά στη νηπιαγωγό μέχρι τις 

9 Σεπτεμβρίου. Τα υλικά που αναφέρονται σ’ αυτή την κατάσταση με αριθμό 
από 39 – 49, να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του νηπίου, επειδή θα 
επιστραφούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
 

2. Η τσάντα του παιδιού να είναι μεσαίου μεγέθους και όχι μεγάλη, να χωράει μέσα 
την αλλαξιά του και το πρόγευμά του, ώστε να μεταφέρεται με ευκολία από τα 
παιδιά κατά τις μετακινήσεις τους εκτός Σχολείου.  

 

• Φόρμα γυμναστικής και λευκό T-shirt με το σήμα των Νέων 
Εκπαιδευτηρίων 

(για το μάθημα της ψυχοκινητικής και άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου) 

 

• Μπλούζα τύπου polo-shirt σε διάφορα χρώματα με κοντό μανίκι και με 
το σήμα των Νέων Εκπαιδευτηρίων 

(για αγόρια και κορίτσια - συνδυάζεται με ένα οποιοδήποτε μπλου-τζιν παντελόνι) 
 
Ο ρουχισμός με το σήμα του Σχολείου χρησιμοποιείται στις γιορτές, εθνικές 
επετείους, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και στις επισκέψεις των 
παιδιών εκτός Σχολείου (μουσεία, θέατρα, εκπαιδευτικούς χώρους, Μέγαρο 
Μουσικής, κλπ.). 

 

Φόρμα και μπλούζες προμηθεύεστε από το Πρατήριο του Σχολείου 
(Ερεχθείου 1). 

 
 
 

 


