
Classe de CP 
Matériel à fournir par la famille - Шкільне приладдя, яким забезпечує сім’я 

Merci de tout marquer au nom de l'enfant - Прохання підписати усі предмети іменем дитини 
CARTABLE 
 РЮКЗАК 

 
1 

Adapté pour les grands cahiers (format 24X32 cm), solide à porter sur le dos 
Рюкзак має вміщати зошити великих розмірів (формату 24Х32 см), з товстими стінками, 
щоб можна було носити на спині. 

Trousse de travail 
 Шкільний пенал 

1 
Trousse simple de type poche souple, pas de trousse avec rangement individuel du matériel 
Простий пенал-сумочка, без індивідуальних відділів для предметів 

Stylo bleu 
Синя ручка 

1 
 

Stylo vert 
Зелена ручка 

1 
 

Сrayons de bois 
Дерев’яний олівець 1 

Crayon HB de bonne qualité 
Олівець НВ гарної якості 

Taille crayon 
Чинка 

1 
Avec réservoir de petite taille et de bonne qualité 
Маленька, з контейнером, гарної якості 

Gomme 
Гумка 

1 
de bonne qualité 
Гарної якості 

Règle graduée plate 
Лінійка з мітками пласка 

1 
De 15 cm, qui doit tenir dans la trousse, qui ne doit pas être en métal 
Довжиною 15 см, має вміщатися у пенал, не металева 

Сiseaux 
Ножиці 

1 
A bouts ronds (attention, gaucher prévoir ciseaux spéciaux) 
Із заокругленими кінцями. Для лівші передбачити спеціальні ножиці 

Bâton de colle 
Клей-олівець 

1 
Attention aux marques à bas prix qui ne collent pas toujours bien ! 
Іноді клей недорогих марок погано клеїть! 

   

Trousse de couleurs 
 Пенал для кольорових олівців 

1 
Trousse de type poche souple, pas de trousse avec rangement individuel du matériel 
Простий пенал-сумочка, без індивідуальних відділів для предметів 

Сrayons de couleur de bonne qualité 
Кольорові олівці гарної якості 

12 
 

Feutres de bonne qualité 
Фломастери гарної якості 

12 
 

Sac de réserve 
 Сумка для запасного приладдя 

 Sachet de congélation épais avec glissière 
Маленька папка або пакет із застібкою 

Сrayons de bois 
Дерев’яний олівець 

5 
Crayon HB de bonne qualité 
Олівець НВ гарної якості 

Stylo bille bleu 
Синя кулькова ручка 

4 
 

Stylo bille vert 
Зелена кулькова ручка 

2 
 

Gommes 
Гумка 

4 
 

Feutres velleda 
Фломастери для дошки 

6 
 

Bâton de colle 
Клей-олівець 

6 
Attention aux marques à bas prix qui ne collent pas toujours bien ! 
Іноді клей недорогих марок погано клеїть! 

Boite de mouchoirs 
Коробка носових хустинок 

2 
 

Effacette d’ardoise 
Ганчірочка для сухостираючої дошки 

1 
 

Tablier 
Фартушок 

1 
Pour la peinture, manches longues 
Для уроків малювання, з довгими рукавами 

Tenue de sport 
Спортивна форма 

 Baskets, short/pantalon (à adapter selon la saison), t-shirt, pull de sport 
Кросівки, шорти/штани (відповідно до погоди), футболка, спортивна кофта 

Gourde de bonne qualité 
Пляшка багаторазового використання 
Гарної якості 

1 
 

Paire de chaussons 

Змінне взуття для класу 

 

1 
 

 Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (étiquette + scotch ou feutre indélébile). 
 Прохання підписати усі предмети іменем дитини (наклейка + скотч або напис перманентним фломастером). 

 


