Classe de CE1
Matériel à fournir par la famille- Приладдя, яким забезпечує сім’я
Merci de tout marquer au nom de l'enfant (étiquette + scotch ou feutre
indélébile)- Прохання всі речі підписати перманентним маркером або наклеїти
етикетки
Classe CE1
1 cartable assez grand
cartable assez grand pour contenir des formats 24x32
1 рюкзак
Рюкзак, який вміщує формат 24Х32 см
2 trousses souples
trousses de type poche souple, pas de trousse avec rangement individuel du matériel
2 пенали
Пенал-сумочка, без індивідуальних відділів для предметів
3 stylos bleus effaçables
3 сині ручки що стираються
3 stylos verts effaçables
3 зелені ручки що стираються
3 stylos rouges effaçables
3 червоні ручки що стираються
4 crayons de papier HB
de bonne qualité- гарної якості
4 графітових олівці НВ
1 taille crayon avec reservoir
1 чинка для олівців з контейнером
2 gommes blanches
2 білі гумки
1 règle graduée de 20 cm
pas en métal, doit tenir dans la trousse
1 лінійка 20 см
Не металева, що вміщається до пеналу
1 équerre de 15 cm
1 косиинець 15 см
1 compas
1 циркуль
1 paire de ciseaux
à bouts ronds, prévoir des ciseaux pour gaucher si nécessaire
1 пара ножиць
Із заокругленими кінцями. Для лівші передбачте спеціальні ножиці
4 bâtons de colle
de bonne qualité- гарної якості
2 клей-олівці
12 crayons de couleur
de bonne qualité- гарної якості
12 кольорових олівців
12 feutres
lavables en machine
12 фломастерів
На водній основі
1 ardoise Velleda
1 дошка-планшет маркерна
4 feutres Velleda bleus
4 синіх маркери для дошки
2 feutres Velleda rouges
2 червоних маркери для дошки
1 brosse ou 1 chiffon
1 губка або 1 ганчірочка
1 surligneur fluo jaune
1 жовтий текстовий маркер
1 chemise cartonnée à élastiques
1 картонна папка на резинках
1 cahier de textes ou 1 agenda
1 записничок А5
1 tablier pour la peinture
manches longues
1 фартушок для малювання
З довгими рукавами
1 sac de reserve
type sac transparent de congélation avec glissière
1 папка для запасного приладдя
Папка із zip замком
2 boites de mouchoirs en papier
des grandes boites, et non des paquets individuels
2 коробки паперових хустинок
Великі коробки, не індивідуальні упаковки
1 verre en plastique réutilisable
le prénom de l’enfant est à inscrire sur le verre
1 пластиковий стакан багаторазового Підписаний ім’ям вашої дитини
використання
Il est conseillé d'éviter les objets fantaisie et fournitures gadget – règles molles, feutres lumineux, etc.
Прохання не купувати нестандартне приладдя: м’які лінійки, фломастери, що світяться і т.п
Nous vous demandons de veiller à réaprovisionner régulièrement
ce stock de matériel en fonction de la consommation de votre enfant.
Ми вас просимо час від часу перевіряти наявність приладдя у вашої дитини по мірі
використання.

