
Υλικά χειροτεχνίας/ ζωγραφικής και είδη παιχνιδιών που μπορούν να 
προσφερθούν στο πλαίσιο της έκθεσης του Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης  
«Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες» 

 
Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης  
(Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών) 

 
- Παιχνίδια  για εξωτερικό χώρο και αθλοπαιδιές (μπάλες, σκοινάκια κλπ) 
- Χαρτί φωτοτυπίας Α4 80 γρ. πακέτο 500 φύλλων 

- Κηρομπογιές συσκευασία 12 τεμαχίων τουλάχιστον, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 

μη τοξικές, κατάλληλες για παιδιά 

- Ψαλιδάκια χειροτεχνίας 

- Κόλλα στικ μικρή, τουλάχιστον 8 γραμμαρίων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη 

τοξική, υδατοδιαλυτή, κατάλληλη για παιδιά 

- Κόλλα υγρή μικρή, τουλάχιστον 50 γραμμαρίων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη 

τοξική, υδατοδιαλυτή, κατάλληλη για παιδιά 

- Χαρτόνια κανσόν σε διάφορα χρώματα, 50Χ70cm, 220 γραμμαρίων 

- Χαρτί γκοφρέ, διάφορα χρώματα, 2 μέτρων Χ 45cm 

- Πούλιες φακελάκι, τουλάχιστον 4 γραμμαρίων 

- Χάντρες διάφορες ξύλινες, περίπου 100 τεμάχια 

- Ματάκια μεσαία 8mm, περίπου 100 τεμάχια 

- Πον-πόν διακοσμητικά συσκευασία 50τεμ 

- Σύρμα πίπας, συσκευασία 100 τεμαχίων  

- Χαρτοταινία μεγαλύτερη από 1- 2cm, 50 μέτρων 

- Κορδέλες σατέν σε διάφορα χρώματα, 6mm X 100 γιάρδες 

- Κορδόνι (ποντικοουρά) σε διάφορα χρώματα,2mm Χ 50 μέτρα 

- Τέμπερα σε διάφορα χρώματα 250 γραμμαρίων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη 

τοξική, υδατοδιαλυτή, κατάλληλη για παιδιά 

- Δακτυλομπογιές πακέτο με 6 χρώματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη τοξική, 

υδατοδιαλυτή, κατάλληλη για παιδιά 

- Χαρτί του μέτρου λευκό (φάρδους 1 μέτρου) 

- Γλωσσοπίεστρα χειροτεχνίας (πλακέ ξυλάκια) πακέτο 100 tmx 



- Καλαμάκια για σουβλάκι 21,5cm X 3,2mm, συσκευασίας 100 τμχ (για χειροτεχνία) 

- Πινέλα ζωγραφικής πλακέ (λεπτά φάρδους 1 cm) 

- Μαρκαδόροι λεπτοί πακέτο 24 τμχ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη τοξικοί, 

κατάλληλοι για παιδιά 

- Μαρκαδόροι χοντροί πακέτο 24τμχ, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη τοξικοί, 

κατάλληλοι για παιδιά 

- Ατλακόλ 500 γρ. (βάζο) 

- Χρώματα μακιγιάζ προσώπου (σετ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη τοξικά, 

κατάλληλα για παιδιά 

- Χαρτοταινίες  

- Μολύβια 2ΗΒ με γόμα 

- Σβήστρες 

- Ξύστρες 

- Χαρτί βελουτέ σετ με διάφορα χρώματα 25 εκ Χ 35 εκ. Πακέτο 10 χρώματα 

- Συρραπτικά 

- Ανταλλακτικά συρραπτικών 

- Διακορευτής 

- Χαρτί οντουλέ (ρολό) φάρδους 1 μέτρου 

- Πηλός (αυτοξηρούμενος ή φυσικός) 

- Σετ Εργαλεία για πηλό (πλαστικά) 

- Μπωλάκια, μεταλλικά δοχεία,  κουτιά για τα υλικά διάφορα μεγέθη 

- Λεκανίτσες για πλύσιμο υλικών ζωγραφικής και πηλού 

- Χαρτί κουζίνας 

- Μωρομάντηλα 

- Υγρό καθαρισμό χεριών (απολυμαντικό) 

 

 

 

 

 

 


