
 

 
 
25ης Μαρτίου & Δ. Βερνάρδου 9, 152 35 Βριλήσσια 
25. Martiou & Dim. Vernadou Str. 9, 152 35 Vrilissia 
 
t +30 210 6820566 
f +30 210 6844063 

e sekretariat@athenerschule.gr  www.athenerschule.gr 

 

Α΄ ΤΑΞΗ  

(Σχολικό Έτος 2019-2020) 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 

Ελληνικά 

 Σχολικό Βιβλίο Γλώσσας (β’ τεύχος) 

 Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας (β’ τεύχος) 

 Σχολικό Βιβλίο Μαθηματικών (β’ τεύχος) 

 Τετράδια Εργασιών Μαθηματικών (γ’ και δ’ τεύχη) 

 

Υλικά για το μάθημα των Ελληνικών:  

 1 μπλε τετραχάρακο τετράδιο 50 φύλλων 

 1 κόκκινο τετράδιο 50 φύλλων ( όχι μισό-μισό) 

 1 κίτρινο τετράδιο 50 φύλλων 

 1 πορτικαλί ντοσιέ Leitz με μεταλλικό έλασμα και διαφανές εξώφυλλο 

 1 πορτοκαλί τετράδιο 50 φύλλων ( για όσους μαθητές παρακολουθούν την 

απογευματινή Μελέτη) 

 1 πλαστικός φάκελος με λάστιχα τύπου Α4 

 1 μπλε ντοσιέ Leitz με μεταλλικό έλασμα και διαφανές εξώφυλλο 

 1 πλαστικό φακελάκι (που κουμπώνει) μεγέθους Α5 

 4 μολύβια (όχι μηχανικά και χωρίς παιχνιδάκια) 

 γόμες για μολύβι 
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 1 ξύστρα που να κρατάει μέσα τα ξύσματα 

 1 μπλοκ ζωγραφικής 

 1 κουτί μαρκαδόρους 

 1 κουτί ξυλομπογιές 

 1 κουτί πλαστελίνη 

 1 ψαλίδι 

 1 χάρακας 

 2 κόλλες stick  

 1 mini επιτραπέζιο 

 1 λογοτεχνικό βιβλίο κατάλληλο για την ηλικιακή τους βαθμίδα 

 

Τα υλικά των ελληνικών, της μουσικής και των καλλιτεχνικών να είναι σε 
ξεχωριστές σακούλες, οι οποίες να αναγράφουν απ’έξω το ονοματεπώνυμο του 
μαθητή και το μάθημα.   
 
Όλα τα βιβλία να έχουν στο εξώφυλλο ετικέτες με το όνομα του παιδιού.  

 

Δε χρειάζεται να προμηθευτείτε τα βιβλία και τα τετράδια εργασιών της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής! 

 

Μουσική: 

 1 πράσινο ντοσιέ με μεταλλικό έλασμα και διαφανές εξώφυλλο τύπου Leitz 

 Μουσική Α' Δημοτικού  Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο εργασιών 

 

Καλλιτεχνικά: 

 2 κόλλες στικ 

 1 κουτί μαρκαδόρους 

 1 φάκελο Α3 με όνομα 

Κολυμβητήριο: 
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 μαγιό 

 σκουφί κολυμβητηρίου  

 μπουρνούζι 

 μάλλινο σκούφο 

 αντιολισθητικές παντόφλες 

 

ΒΙΒΛΙΑ και ΥΛΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ  

„Hueber Verlag“: 

1. „Jana und Dino 1“  Kursbuch (Hueber Verlag) [978-3-19-101061-4] 

2. „Jana und Dino 1“ Arbeitsbuch (Hueber Verlag) [978-3-19-111061-1] 

 

 Lineatur 1 DIN A5 (τετραδιάκι πρώτης γραφής από γερμανικό βιβλιοπωλείο) 

 1 κόκκινο ντοσιέ τύπου Leitz 

 1 κίτρινο ντοσιέ τύπου Leitz (για όσα παιδιά θα μένουν στη μεσημεριανή 

μελέτη) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 


