
Classe de CP 
Matériel à fournir par la famille - Шкільне приладдя, яке має бути в учня 

Merci de tout marquer au nom de l'enfant – Будь ласка, підпишіть всі предмети іменем дитини 

CARTABLE / НАПЛІЧНИК 1 
Adapté pour les grands cahiers (format 24X32 cm), solide à porter sur le dos 
Рюкзак має вміщати зошити великого розміру (формат 24Х32 см), з жорсткими 
вставками, 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 
Звичайний пенал-косметичка, без окремих відділень для предметів  

Stylo vert 
Зелена кулькова ручка 1  

Crayons à papier 
Графітні олівці 2 

Crayon HB de bonne qualité  
Якісний олівець НВ 

Taille crayon 
Чинка 1 

Avec réservoir de petite taille et de bonne qualité 
Якісна маленька, з контейнером для сміття 

Gomme 
Гумка 1 

De bonne qualité  
Якісна 

Règle graduée plate en plastique 
Пласка пластикова лінійка з позначками  1 

De 20 cm, qui doit tenir dans la trousse, qui ne doit pas être en métal 
Двадцятисантиметрова, має вміщатися у пенал, не металева 

Ciseaux 
Ножиці 1 

A bouts ronds (attention, gaucher prévoir ciseaux spéciaux) 
З заокругленими кінцями (для дитини-шульги потрібні спеціальні ножиці) 

Bâton de colle /Клей-олівець Crayons à 
papier / Графітні олівці 1 

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

Feutres Velleda 

Маркери для дошок сухого стирання 4 

Attention aux marques à bas prix qui ne durent pas dans le temps et ne sont pas adaptées aux 
ardoises. Avoir les couleurs principales : noir, bleu, vert et rouge.  
Основні кольори: чорний, синій, зелений та червоний. Маркери дешевих марок швидко 
псуються та не підходять для маркерних дошок. 

Affaires complémentaires nécessaires 
Інші необхідні речі   

Ardoise Velleda  

Дошка сухого стирання 1  

Effacette d’ardoise 
Ганчірка/ губка для дошки сухого 
стирання 

1  

Boîte de mouchoirs 
Коробка сухих серветок 2  

Gourde de bonne qualité 
Якісна пляшка для води  1  

Paire de chaussons  
 Капці 1  

Tenue de sport 
Спортивна форма  

Baskets, short/pantalon (à adapter selon la saison), t-shirt, pull de sport. A porter sur soi les 
jours de sport. (emploi du temps donné à la rentrée) 
Кросівки, шорти/штани (відповідно до погоди), футболка, спортивна кофта. В день уроку 
фізкультури необхідно прийти в спортивній формі (розклад уроків буде виданий на 
початку навчального року) 

Tablier ou t-shirt adulte 
Фартух для творчості або доросла 
футболка 

1 

Pour la peinture, manches longues (à laisser en classe pour l’art plastique) 
Для уроків малювання, з довгими рукавами (залишається в класі для уроків 
образотворчого мистецтва) 

Tenue de rechange  
 Комплект змінного одягу 1 

A avoir toujours à l’école, dans un sac au vestiaire, en cas d'accidents divers  
Завжди має бути в шкільній роздягальні на випадок «нестандартної ситуації» 

Trousse de couleurs 
Пенал для кольорових олівців 1 

Trousse de type poche souple, pas de trousse avec rangement individuel du matériel 
Звичайний пенал-косметичка, без окремих відділень для предметів 

Crayons de couleur de bonne qualité 
Якісні кольорові олівці  12  

Feutres de bonne qualité 
Якісні фломастери  12  

Sac de réserve 
Сумка для запасного приладдя  

Sachet de congélation épais avec glissière ou pochette souple et solide à glissière au nom de 
l'enfant. 
Маленька сумочка або пакет із застібкою, підписані іменем дитини 

Crayons à papier  
 Графітні олівці 8 

Crayon HB de bonne qualité 
Якісний олівець НВ 

Règle graduée plate en plastique 
Пласка пластикова лінійка з позначками  1 

De 20 cm, qui doit tenir dans la trousse, qui ne doit pas être en métal 
Двадцятисантиметрова, має вміщатися в пенал, не металева 

Stylo bille vert 
Зелена кулькова ручка 1  

Gommes 
Гумка 5  

Feutres Velleda / Маркери для дошок 
сухого стирання 8 

Attention aux marques à bas prix qui ne durent pas dans le temps et ne sont pas adaptées aux 
ardoises. Avoir les couleurs principales : noir, bleu, vert et rouge. 
Основні кольори: чорний, синій, зелений та червоний. Маркери дешевих марок швидко 
псуються та не підходять для маркерних дошок. 



Bâton de colle 
Клей-олівець 8 

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

Effacette d’ardoise 
Ганчірка/ губка для дошки сухого 
стирання 

3  

Ciseaux  
 Ножиці 1 

A bouts ronds (attention, gaucher prévoir ciseaux spéciaux) 
З заокругленими кінцями (для дитини-шульги потрібні спеціальні ножиці) 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (étiquette + scotch ou feutre indélébile). 
C’EST TRÈS IMPORTANT 

Будь ласка, підпишіть усі речі іменем дитини (наклейка + скотч або напис перманентним фломастером). 
 


