
  

 

  

       

  
      

Ενημέρωση για τη λειτουργία και την οργάνωση  
της Α΄ τάξης 

 
Αγαπητοί γονείς, 

 
Θέλοντας να κάνουμε πιο εύκολη και κυρίως πιο γόνιμη και παραγωγική τη 
συνεργασία μας, σας παραθέτουμε - και γραπτώς - τα κυριότερα σημεία από τη «δια 
ζώσης» ενημέρωσής σας, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος προσέγγισης του 
παιδιού και των μαθημάτων του. 

 
 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: 
 
▪ Βιβλίο μαθητή: 

 
Στο Σχολείο γίνεται επεξεργασία της εικόνας και του κειμένου και οι σχετικές ασκήσεις. 
Στο σπίτι το παιδί πρέπει πάντα να κάνει εξάσκηση στην ανάγνωση (το σκιασμένο 
κομμάτι). 
 

▪ Τετράδιο εργασιών: 
 
Όλες οι ασκήσεις γίνονται στο Σχολείο. Κάποιες φορές, η αντιγραφή κι η ορθογραφία 
των παιδιών θα βρίσκεται εδώ σημειωμένη. 
 

▪ Τετράδιο πρώτης γραφής (κόκκινο / μπλε Α): 
 
Τα δουλεύουμε εναλλάξ. Στο Σχολείο συμπληρώνουμε τη μία σελίδα μαζί κι η επόμενη 
είναι για το σπίτι. 
 

▪ Πρόχειρο τετράδιο (πράσινο): 
 
Αυτό το τετράδιο το χρησιμοποιούμε για επαναληπτικές ασκήσεις και ασκήσεις 
εμπέδωσης. 
 

▪ Τετράδιο ορθογραφίας (κίτρινο):  
 
Ορθογραφία γράφουμε πάντα στο Σχολείο. Τα παιδιά στο σπίτι πρέπει να 
συμπληρώσουν τη “μεγάλη” ημερομηνία (π.χ. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021), δίπλα 
από την τελεία που βάζει η δασκάλα τους. 
 

▪ Τετράδιο αντιγραφής (κόκκινο): 
 

Αυτό το τετράδιο θα το χρησιμοποιήσουμε μετά τα Χριστούγεννα. Οι μαθητές πρέπει 
να σημειώνουν πάντα τη “μεγάλη” ημερομηνία, να ζωγραφίζουν στο πλαίσιο και ν’ 
αντιγράφουν ό,τι τους έχει ζητηθεί (συνήθως 3 φορές). 
 
 



Τετράδιο κολάζ (μπλε) 
 
Στο Σχολείο, χρησιμοποιούμε το τετράδιο για να κολλάμε τις καρτέλες με τις καινούριες 
λέξεις που μαθαίνουμε κι ύστερα κάνουμε ανάλυση. 
Κάθε Παρασκευή στο σπίτι, τα παιδιά βρίσκουν και κόβουν από εφημερίδες και 
περιοδικά γράμματα (πάντα αναγράφεται ψηλά το γράμμα που επεξεργαζόμαστε), τα 
κολλούν στο πλαίσιο και δίπλα από τις τελείες γράφουν 3 λέξεις που ξεκινούν απ΄αυτό 
το γράμμα. 
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν κολλάμε τα γράμματα που έχουμε κόψει και έχουμε τοποθετήσει 
μέσα στον μικρό φάκελο με το κούμπωμα!!! 
  
*** Τις πρώτες μέρες χρησιμοποιούμε καθημερινά το κολάζ, ΜΟΝΟ στο σχολείο. *** 
 

▪ Φυλλάδια: 
 
Τα φυλλάδια συμπληρώνονται στο Σχολείο. Ορισμένες ασκήσεις θα γίνονται σπίτι 
(υπάρχει σχετική σημείωση πάνω από τις αντίστοιχες ασκήσεις). 
 
 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 
 

▪ Βιβλίο μαθητή/ Τετράδιο εργασιών: 
 
Οι ασκήσεις των δύο αυτών βιβλίων γίνονται στο Σχολείο. Σε περίπτωση που χρειαστεί 
να γίνει κάποια άσκηση στο σπίτι, θα είναι κυκλωμένη και δίπλα θα υπάρχει η 
σημείωση “σπίτι”.  

 
▪ Πρόχειρο τετράδιο: 

 
Σ’ αυτό το τετράδιο δουλεύουμε επιπλέον ασκήσεις μαθηματικών, για εμπέδωση, 
όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

 
▪ Φυλλάδια: 

 
Τα φυλλάδια συμπληρώνονται στο Σχολείο. Ορισμένες ασκήσεις θα γίνονται σπίτι 
(υπάρχει σχετική σημείωση πάνω από τις αντίστοιχες ασκήσεις). 
 
 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 
 

Στο Σχολείο γίνεται επεξεργασία του κειμένου που έχουμε επιλέξει, συζήτηση και 
δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο. Το βιβλίο αυτό παραμένει στην τάξη, για να 
μην έχει περιττό βάρος η τσάντα των παιδιών. 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
 

Τα βιβλία της Μελέτης Περιβάλλοντος παραμένουν στην τάξη, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς. Η διδακτική προσέγγιση του συγκεκριμένου μαθήματος γίνεται, εκτός των 
άλλων, με διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια στην αυλή, με προβολή σχετικών 
video, επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό κ.α. Τα παιδιά θα το φέρουν στο σχολείο, εφ’ όσον 
τους ζητηθεί. 
 



 
 

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ: 
 

Είναι σημαντικό να γνωρίζει το παιδί τι πρέπει να υπάρχει μέσα στην τσάντα του και πού να το 
εντοπίσει. Τον πρώτο καιρό είναι σημαντική η βοήθεια των γονιών, προκειμένου να μάθει να την 
οργανώνει μόνο του και σωστά. Τα πράγματα που χρειάζονται καθημερινά στην τσάντα είναι τα εξής: 
 

1. Κασετίνα 
Ελέγχουμε καθημερινά αν υπάρχουν 2-3 ξυσμένα μολύβια, γόμα και οι ξυλομπογιές  
(12 χρώματα). 
 

2. Μικρός φάκελος με κούμπωμα 
Εδώ τοποθετούμε τα γράμματα που κόβουμε από τις καρτέλες, με τα οποία παίζουμε 
σχηματίζοντας λέξεις ( μπορείτε να παίζετε το παιχνίδι και στο σπίτι!) 
 

3. Ψαλίδι, κόλλα και χάρακας 
 

4. Ζελατίνα 
Βάζουμε τα φυλλάδια Γλώσσας και Μαθηματικών. Θυμόμαστε πως πρέπει να αφήσουμε σπίτι 
όποιο φυλλάδιο έχει διορθωθεί, ώστε να μην επιβαρύνεται το παιδί. 
 

5. Πρόχειρο τετράδιο και Τετράδιο επικοινωνίας 
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ: 
 

Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε κάθε παιδί να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο εύκολα και 
πιο γρήγορα στη σχολική του καθημερινότητα, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε κι εσείς, ως γονείς, να 
βοηθήσετε, έχοντας στον νου σας τα παρακάτω: 

 
▪ Οργάνωση σχολικής τσάντας 

 
Ήδη έχει προαναφερθεί ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει το παιδί τι υπάρχει μέσα στην τσάντα 
του και πού. Καλό είναι να το βοηθήσετε να τακτοποιεί τα βιβλία μέσα στην τσάντα, από το 
ψηλότερο προς το χαμηλότερο, έτσι ώστε να εντοπίζει αμέσως αυτό που ψάχνει. 

 
▪ Εξάσκηση σωστής θέσης 

 
Το να κάθονται σωστά στο θρανίο τους θέλει εξάσκηση. Εσείς μπορείτε να τους υπενθυμίζετε 
τη σωστή θέση κάθε φορά που κάθονται π.χ. στο τραπέζι για φαγητό (θέση χεριών-ποδιών). 
Καλό είναι ν’ αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε tablet, κινητά ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να 
πείσετε το παιδί να καθίσει να φάει! 
 

▪ Λεπτή κινητικότητα 
 
Μαθαίνουμε στα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά τα χεράκια τους. Τους δείχνουμε πώς να 
χρησιμοποιούν σωστά το ψαλίδι, πώς να ξύνουν τα μολύβια τους, πώς να ξεκουμπώνουν το 
κουμπί του παντελονιού τους κ.α. Είναι μικρές κι απλές κινήσεις που διευκολύνουν πολύ την 
καθημερινότητα του παιδιού! 
 

▪ Στολή του Σχολείου  
 
Πρέπει να την φορούν κάθε φορά που πηγαίνουμε εκδρομή ή παίρνουμε μέρος σε κάποια 
σχολική εκδήλωση.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

▪ Ταπεράκια  
 

Καλό είναι ν’ αποφεύγεται η χρήση τους, διότι συνήθως είναι ογκώδη και δυσκολεύουν τα 
παιδιά, μιας και καταλαμβάνουν αρκετό χώρο μες στην τσάντα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
χάρτινα σακουλάκια για το κολατσιό τους. 
 

▪ E-class 
 
Πρόκειται για τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σχολείου, στην οποία συνδέεστε με τον κωδικό 
που σας έχει μοιραστεί και μπορείτε να δείτε τι έχει να προετοιμάσει το παιδί για την επόμενη 
ημέρα. Κρίνεται απαραίτητο να ενημερώνεστε καθημερινά! 
 

▪ Τουαλέτα 
 

Θα ήταν πολύ βοηθητικό να μπορεί το κάθε παιδί να πηγαίνει μόνο του στην τουαλέτα. Είναι 
μια διαδικασία που μαθαίνεται από το νηπιαγωγείο και καλό είναι να έχει κατακτηθεί μέχρι 
αυτή την ηλικία. 

 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ: 

 
1. Να φέρω το Δελτίο Υγείας του παιδιού, καθώς κι ένα φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου 

υγείας, με τα προβλεπόμενα εμβόλια που έχουν γίνει. 
 

2. Να στείλω την υπογεγραμμένη δήλωση εκδρομών. 
 

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις  

https://www.maliaras.gr 
 

Σας ευχόμαστε ν’ απολαύσετε μαζί με τα παιδιά σας το υπέροχο ταξίδι της Α΄ Δημοτικού! 
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία! 
 

 

Η προϊσταμένη της Α΄ τάξης,     Οι δασκάλες της Α΄ τάξης, 
Φωτεινή Βλάχου, Α΄2    Νικολέττα Νούλα, Α΄1 

Έλενα Μαλαΐνα, Α΄3 

Σοφία Μεντζίνη, Α΄4 

 

https://www.maliaras.gr/

