
  Listes de fournitures Maternelle  
 
 

Matériel à fournir par la famille/ Шкільне приладдя, яким забезпечує сім’я 

  

 

1 
un petit sac qui peut être accroché (les sacs à roulettes ne sont pas autorisés car ils prennent 

trop de place sur nos porte-manteaux). 

Маленький рюкзачок, який можна повісити на гачок (рюкзаки на колесиках заборонені, 

тому що вони займають забагато місця у наших роздягальнях) 

 
 

1 

une tenue de rechange complète (chaussettes, collants, culotte ou slip, pantalon, tee-shirt, pull et 
un sac en plastique), à vérifier chaque soir. Elle sera utilisée en cas d’incident, de temps de pluie  
ou d’éclaboussures. 

Комплект змінного одягу, який треба перевіряти кожного дня: взуття, колготи, спідня 

білизна, штани, футболка, кофта та одноразовий пакет. Він потрібен у випадку дощу, якщо 

дитина забрудниться або треба буде перевдягнутися. 

1 un tablier facile à enfiler, solide, à manches longues pour la peinture. 

Фартушок для уроків малювання, який легко одягнути, з довгими рукавами. 

 
1 

une paire de pantoufles (sans lacets) avec laquelle l’enfant puisse bouger, sauter, courir, qui ne 
quitte pas le pied et facile à enfiler (avec 

nom sur chaque pantoufle). 

Взуття (без шнурків), яке легко взувається, у якому дитина зможе рухатися, стрибати, бігати, 

яке не зісковзує з ніжки (підписати іменем дитини і лівий, і правий) 

3 boîtes de mouchoirs en papier, pas de paquets individuels. 

Коробка носових хустинок, не індивідуальні упаковки 

1 trousse plate 

Пенал-сумочка 

  

Pour le goûter 

Перекус 

dans une boîte fournir un PETIT goûter en évitant les sucreries! 

Класти до коробки МАЛЕНЬКИЙ перекус, уникайте солодощів! 

  

  

  

RAPPEL 

Нагадуємо! 

Les parapluies sont interdits. 

Парасольки заборонені. 

 Votre enfant en maternelle doit être plus autonome pour cela il doit 

avoir des chaussures à scratch et des vêtements facile à mettre et à 

attacher. 

У дитячому садочку ваша дитина вчитиметься бути більш 

самостійною, тому вона повинна мати взуття на липучках та одяг, 

який легко вдягнути та застібати. 

 Pensez à inscrire le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

Підпишіть кожну річ вашої дитини. 

 


