
 

 
 
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 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Σχολικό Έτος 2019-2020) 

Τα παιδιά θα χρειαστούν κατά το τρέχον σχολικό έτος τα παρακάτω αντικείμενα: 

a) * 1 τσάντα πλάτης (μεσαίου μεγέθους, χωρίς ροδάκια) 

b) * 1 παγουράκι για νερό, το οποίο θα έχουν τα παιδιά μέσα στην τσάντα τους 

c) 1 χάρτινο κουτί με μαρκαδόρους χοντρούς 24 τμχ. 

d) 1 κουτί χοντρές ξυλομπογιές 12 τμχ. ( τύπου Faber Castell) 

e) * 5 ντοσιέ (μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί) με έλασμα (LEITZ) 

f)  1  (50φυλλο) πακέτο χρωματιστά χαρτόνια για χειροτεχνίες (Α4 220 γρ. – Color Cardboard) 

g)  5 μεγάλες κόλλες στικ 

h) 1 ψαλίδι χειροτεχνίας κλασικό με στρογγυλή μύτη για τους δεξιόχειρες και 2 αντίστοιχα ψαλίδια για 

τους αριστερόχειρες με αναγραφόμενα τα ονόματά τους ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ) 

i) 6 φωτογραφίες μικρές (τύπου διαβατηρίου) 

j)  Στην τσάντα του παιδιού σας πρέπει να υπάρχει πάντα μια δεύτερη αλλαξιά ανάλογα με την εποχή 

για να έχουμε την δυνατότητα να το αλλάξουμε, σε περίπτωση που λερωθεί. 

Για τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα κολύμβησης είναι απαραίτητα σε 

ξεχωριστό σακίδιο τα παρακάτω αντικείμενα: 

a) * μαγιό 

b) * μπουρνούζι 

c) * σκουφάκι κολύμβησης σιλικόνης (όχι υφασμάτινα) 

d) * σαγιονάρες 

e) * μάλλινο ή βαμβακερό  σκουφάκι (ανάλογα με την εποχή) 
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Για τη συμμετοχή των παιδιών στο απογευματινό πρόγραμμα «Γερμανικό 

Παιχνίδι» είναι απαραίτητα τα παρακάτω αντικείμενα: 

a. * 1 άσπρο ντοσιέ τύπου Leitz 

b. 1 μπλοκ (50φυλλο) με χρωματιστά χαρτόνια για χειροτεχνίες Α4 

c. *1 δοχείο τάπερ φαγητού, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων με αποσπώμενη θήκη για 

σαλάτα 

 

Σε ΟΛΑ τα ανωτέρω αντικείμενα, στα οποία υπάρχει αστερίσκος (*), καθώς και στα μπουφάν / 

ζακέτες των παιδιών, σας παρακαλούμε να αναγράψετε το ΟΝΟΜΑ του παιδιού σας με ανεξίτηλο 

μαρκαδόρο. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Ελίνα Γκαλδανίδου 

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου 
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KINDERGARTEN (Schuljahr 2019-2020) 

Die Kinder benötigen für das laufende Schuljahr folgende Sachen: 

a) * 1 Rucksack (mittlere Größe) 

b) * 1 Wassertrinkflasche, die sich immer in der Tasche der Kinder befinden sollte 

c) 1 Paket dicke Filzstifte (24 Stck) 

d) 1 Paket dicke Buntstifte (12 Stck) 

e) * 5 Schnellhefter (Leitz) in den Farben blau-rot-gelb-grün-orange 

f) * 1 Paket buntes Tonpapier A4 220gr (50 Stck) 

g) * 5 dicke Klebestifte  

h) 1 Schere zum Βasteln mit abgerundeter Spitze für Rechtshänder und zwei Scheren für 

Linkshänder ( Nur für die neue Einschreibungen) 

i) 6 Passfotos (klein) 

j) * Jedes Kind sollte - je nach Jahreszeit bedingt – Kleidung zum Wechseln in seiner Tasche 

haben 

 

 

Für den Schwimmunterricht brauchen die Kinder eine Schwimmtasche, die 

Folgendes beinhaltet: 

a) * Badeanzug / Badehose 

b) * Bademantel 

c) * Bademütze 

d) * Badeschuhe 

e) * Wollmütze 
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Für das “Deutsche Spiel” benötigen die Kinder: 

 

a. * 1 Schnellhefter (Leitz) in Weiss 

b. *  1 Paket buntes Tonpapier A4 (50 Stück) 

c. * 1 Brotdose, mikrowellengeeignet mit extra abtrennbarer Schale für den Salat 

 

 

Wir bitten Sie darum, dass ALLE oben aufgelisteten Sachen, die mit einem Stern 

(*) gekennzeichnet sind, sowie die Jacken den NAMEN Ihrer Kinder tragen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Elina Galdanidou 

Kindergartenleiterin 

 


