
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 
Κάθε μαθητής λόγω των μέτρων ατομικής υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς, θα έχει στην τσάντα του μια κασετίνα (τύπου “νεσεσέρ” με φερμουάρ, όπως έχουμε για 

τα καλλυντικά μας π.χ.), για προσωπική του χρήση. Τα παιδιά δεν θα δανείζονται ότι περιέχει η κασετίνα 
από τους συμμαθητές τους αλλά θα χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους είδη. 

Πιο συγκεκριμένα, το διάφανο νεσεσέρ με σταθερή βάση και φερμουάρ που θα πρέπει να είναι μεγάλο, θα 

έχει εξωτερικά αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομα του παιδιού και θα περιέχει μέσα:  

 1 μολύβι, τύπου Staedtler ή Faber-castell, χωρίς σβήστρα ενσωματωμένη (όχι με σχέδια 

μολύβια με ήρωες και ηρωίδες γιατί αυτά δεν εξυπηρετούν στην εργασία μας στο σχολείο) 

 1 σβήστρα  

 Mαρκαδόρους, με χοντρή μύτη σε διάφορα χρώματα 

 1 πλαστοζυμαράκι Luna, χρώματος της επιλογής σας (που είναι κλεισμένο σε ποτηράκι) 

 1 ψαλιδάκι 

 1 κόλλα ρευστή, τύπου Pritt ή UHU που στηρίζεται σε τραπέζι όχι στικ, όχι σωληνάριο 

 1 χάρακα μικρό 

 Τακτικά θα γίνεται ανανέωση των χρωμάτων, της κόλλας αλλά και ξύσιμο του μολυβιού του  
 

Μέσα στην τσάντα πέρα από το νεσεσέρ, ο μαθητής θα έχει: 

 Μια πετσετούλα για το κολατσιό μικρή 30 Χ 30 εκατοστά(θα την βρίσκεται νωπή στην τσάντα 

γιατί με αυτήν σκουπίζονται αφού πλυθούν τα παιδιά πριν το φαγητό. Την αλλάζετε 

καθημερινά. 

 Ένα κολατσιό μέσα σε μπολ μικρό με υγιεινό δεκατιανό-κολατσιό (όχι χυμούς και υγρές τροφές) 

για όλα τα παιδιά που μένουν στο σχολείο ως τις 13.00  

 Σχετικά με το είδος  δεκατιανού-κολατσιού: Γιαουρτάκια επιτρέπονται αλλά χωρίς προσθήκη 

σοκολατοειδών, τοστ, φρούτα κομμένα και καθαρισμένα, αυγό σφιχτό, κουλούρι, κέικ σπιτικό. 

Δεν επιτρέπονται  τσιπς, συσκευασμένα κρουασάν, μπισκότα εμπορίου και άλλα είδη 

τυποποιημένα γιατί στο σχολείο ακολουθούμε αγωγή υγιεινής διατροφής. ΟΧΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΣΟΤΡΩΝΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ. 

ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 

 Ένα παγουράκι ή μπουκάλι πλαστικό με νερό, που να μπορεί το παιδί να ανοίγει με ευκολία όχι 

μικρό τουλάχιστον 500 ml που να μπορεί το παιδί να το κουμπώνει και να το ανοίγει ΜΌΝΟ 

του 

 Αντισηπτικά πανάκια ή μπουκαλάκι με αντισηπτικό τζελ, που να μπορεί το παιδί να ανοίγει με 

ευκολία για να απολυμαίνει τακτικά τα χέρια του 

 Μωρομάντηλα για την τουαλέτα (μην σκουπίζετε εσείς το παιδί στο σπίτι γιατί δεν θα μπορεί 

να το κάνει μόνο του στο σχολείο όπως πρέπει .Κάντε αγωγή τουαλέτας με την παρουσία σας 

στο σπίτι, μόνο επιβλέποντάς το ώστε να το κάνει μόνο του χωρίς άγχος παντού) 

 1 αλλαξιά ρούχα, η οποία θα κρατηθεί στο σχολείο σε περίπτωση που το παιδί λερωθεί με ούρα, 

μέσα σε μια διάφανη σακούλα που κλείνει τύπου Lidl και που θα έχετε κολλήσει πάνω της με 

αυτοκόλλητη ετικέτα το όνομα του παιδιού και ένα τηλέφωνο κινητό για ώρα ανάγκης 

 Για τα παιδιά του ολοήμερου μόνο που μένουν και πέραν τις 13.00 ,θα χρειαστεί δεύτερο μπολ 

με το γεύμα τους και  κουτάλι μέσα σε μια δεύτερη μικρή τσάντα που θα αφήνετε σε τραπεζάκι 

μπαίνοντας στο χολ του νηπιαγωγείου. Αποφύγετε τις σούπες γιατί τα παιδιά κατά το πλείστον 

λερώνουν τις τσάντες τους με αυτές . Όσο για τα υπόλοιπα φαγητά θα πρέπει να είναι 

τεμαχισμένα σε μπουκιές για να τα φάνε τα παιδιά μόνο με κουτάλι και όχι με πιρούνι. Πάνω 

στο μπολ αυτό θα έχει αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομά του παιδιού, γραμμένο  με ανεξίτηλο 

μαρκαδόρο.   

Όπως καταλαβαίνετε, η τσάντα του νηπίου θα πρέπει να είναι μεγάλη για να μπορούν να χωράνε μέσα 

όλα τα παραπάνω. Θα ελέγχεται καθημερινά από το σπίτι και θα απολυμαίνεται από εσάς πριν έρθει το 

παιδί στο σχολείο. Μαζί με τα χεράκια του που θα πλένονται λεπτομερώς πριν φύγετε το πρωί από το 

σπίτι ελέγχετε τυχόν αδιαθεσία του. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί παραμένει στο σπίτι. Επίσης 

καλό θα είναι να γίνεται αγωγή στο σπίτι και για το θέμα του βήχα ή του φταρνίσματος μέσα στον 

αγκώνα του παιδιού όπως επίσης κι ότι δεν βάζω τα χέρια μου ή άλλα αντικείμενα στο στόμα ή στην 

μύτη. 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 


