ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΤAΞΗΣ
Για τη φετινή χρονιά θα χρειαστούμε:
Όλα τα βιβλία και τα Τετράδια Εργασιών της Α΄ τάξης.
2 τετράδια μεγάλα με ρίγες 40 φύλλων, των 80 γραμμαρίων (Ορθ.)
3 τετράδια μικρά με ρίγες (μακρόστενα) 40 φύλλων, των 80 γραμμαρίων (Ασκήσ.)
2 καλύμματα μεγάλα σιελ (για τα δύο 40 φύλλων, όλο ρίγες)
2 καλύμματα μακρόστενα μπλε σκούρο (για τα μικρά 40 φύλλων, τα μακρόστενα)
1 κάλυμμα μακρόστενο κόκκινο (για το 3ο μικρό 40 φύλλων, το μακρόστενο)
1 μπλοκ ζωγραφικής μικρό
1 ντοσιέ λεπτό για τα «καθήκοντα» και τις «ανακοινώσεις» (θα το κρατούν στο σπίτι)
κασετίνα με μολύβια, σβήστρα, ξύστρα και ξύλινες μπογιές (και μαρκαδόρους)

Προσοχή ! Σας παρακαλούμε να μη γράψετε τις ετικέτες. Γράψτε σε όλα τα
τετράδια απαλά, με μολύβι στην εσωτερική μεριά του εξωτερικού χοντρού φύλλου το
όνομα και το επίθετο του παιδιού. Επίσης περάστε τα καλύμματα στα αντίστοιχα
τετράδια.
Προσπαθήστε να προμηθευτείτε όλα τα τεύχη της Γλώσσας, των Μαθηματικών και
των Τετραδίων Εργασιών από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Για το μάθημα της μουσικής οι μαθητές θα χρειαστούν:
Από τον Ιανουάριο του 2019 στο πρόγραμμα του μαθήματος θα ενταχθεί η
διδασκαλία του μεταλλόφωνου. Γι’ αυτό τα παιδιά θα πρέπει να διαθέτουν το δικό
τους μεταλλόφωνο που μπορείτε να προμηθευτείτε από μουσικούς οίκους της πόλης
μας.
Τα χαρακτηριστικά του οργάνου είναι τα εξής:
SOPRANO χρωματιστό μεταλλόφωνο δύο οκτάβων (δύο σειρών-σύνολο 25 πλάκες).
Οι μεταλλικές πλάκες να μη βγαίνουν από τη θέση τους.
Όσα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική και έχουν ήδη μεταλλόφωνο μπορούν να
το χρησιμοποιήσουν.

Παρατηρήσεις:
1. Την επομένη του αγιασμού, τα παιδιά της Α΄ τάξης πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε
όλα τα τετράδια και τα καλύμματα που ζητήσαμε για να τα πάρουμε εμείς, να τα
ετοιμάσουμε και να αρχίσει σύντομα η εργασία μας.
2. Τα βιβλία να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα και να είναι γραμμένο,
σε ετικέτα, το όνομα του παιδιού στο εξώφυλλο (γιατί πολλές φορές τα χάνουν ή
τα μπερδεύουν).
3. Στην κασετίνα τους θα έχουν: 2 μαλακά μολύβια, σβήστρα, ξύστρα, ξύλινες
μπογιές (και μαρκαδόρους), μαρκαδόρο λευκοπίνακα (μαύρου ή μπλε χρώματος),
αντισηπτικά μαντιλάκια.
4. Για τις καρτούλες που θα τους δίνουμε καθημερινά θα χρειαστούν ένα πάνινο
σακουλάκι ή μια μικρή (πάνω από 10 πόντους) νάιλον κασετίνα, απλή, σα
μακρόστενο πορτοφολάκι (να κλείνει από πάνω).
5. Κάθε μέρα θα υπάρχει στην τσάντα του παιδιού ένα χαρτί με καθήκοντα, που θα
το δίνει η δασκάλα. Θα πρέπει να το αναζητάτε για να ενημερώνεστε.

Καλή σχολική χρονιά!
Οι δασκάλες της Α΄ τάξης

