
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022 
 
 

       CM1 
 

 

Chers parents, 
 

Merci de fournir à votre enfant le matériel suivant : 
 

- 1 cartable léger mais rigide 
 

- 1 trousse marquée au nom de l’élève contenant : 
 

2 stylos à bille bleus 
 

1 stylo à bille vert 
 

1 stylo à bille rouge 
 

2 crayons à papier HB 
 

1 taille-crayon 

1 gomme 
 

1 bâton de colle 
 

1 paire de ciseaux à  bouts ronds 
 

1 règle plate graduée 20 cm, en  plastique rigide transparent 
 

- 4 feutres effaçables pour ardoise  Velléda  
- 3  feutres à surligner  (fluo) 

 

- 1 boîte de crayons de couleur 
 

- 1 boîte de feutres fins 
 

- 1 chiffon (ou une brosse pour effacer l’ardoise) 
 

- 1 liseuse (Kindle ou Kobo) 
 

- 1 boite de mouchoirs en papier 
 

Tout ce matériel doit être réservé à l’usage de la classe et doit être marqué au nom et à la classe de votre enfant. 
Il devra aussi être remplacé par la famille au cours de l’année en cas de perte ou d’usure. 
 

Merci d’éviter le matériel fantaisie pour une meilleure efficacité en classe. 
 

Les cahiers à réglure française seront fournis par l’école, ainsi que les manuels pédagogiques. Il vous faudra les 
protéger en les recouvrant (protèges cahiers ou papier transparent) et les marquer au nom de votre enfant. 
 

 

  Pour l ’Education physique:  
 

- un petit sac à dos ou un sac en toile avec une paire de baskets adaptées aux activités physiques. Pour la piscine, un 
maillot de bain, Une serviette, des sandales de bain, un bonnet de bain et des lunette 

 

 Les affaires d’anglais: 
 

 

 A pencil case with pens, pencils, coloring pens, rubbers, pencil sharpeners and rulers 
          Une trousse avec des stylos, des crayons, des feutres, des gommes, des tailles crayons et des règles



 

 
სასკოლო  ნივთების  ჩამონათვალი  2021-2022  სასწავლო  წელი 

 
 
 

        მე-4  კლასი 
 
 

ძვირფასო მშობლებო, 

გთხოვთ, თქვენს შვილს შეუძინოთ შემდეგი ნივთები: 
 
 

1 სასკოლო ჩანთა, მსუბუქი, მაგრამ გამძლე. 

1 პენალი, რომელსაც მოსწავლის სახელი ეწერება, შემდეგი ინვენტარით: 

2 ლურჯი ბურთულიანი კალამი 

1 მწვანე ბურთულიანი კალამი 

1 წითელი ბურთულიანი კალამი 

2 ფანქარი HB 

1 საშლელი 

1 სათლელი 

1 მშრალი წებო 

1  მრგვალპირიანი მაკრატელი 

20 სანტიმეტრიანი 1 გამჭვირვალე სახაზავი 

4 წვრილწვერიანი (წასაშლელი) მარკერი პატარა მაგნიტური დაფისთვის 
 

ერთი ელექტრიკი ფერის მარკერი 
 
 

-       1 ფერადი ფანქრების ნაკრები 

-       1 წვრილ წვერიანი ფლომასტერების ნაკრები 

-       1 დაფის წასაშლელი ჩვარი (ან ღრუბელი) 

-       1 ქინდლი(Kindle ან Kobo) 

-       1 შეკვრა ცხვირსახოცები 

 

 

ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა 

ეწეროს ბავშვის სახელი და კლასი. ოჯახმა უნდა იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის 

განმავლობაში დაკარგვის ან გახარჯვის შემთხვევაში. 

გთხოვთ, ერიდოთ ძალიან ლამაზი ნივთების შეძენას, გაკვეთილზე მათი ეფექტური გამოყენების 

მიზნით. 
 

ფრანგული რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ 

მოგიწევთ მათი გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის 

სახელის და გვარის მითითება



   სპორტისთვის: 

 

1 სპორტული ტანსაცმელი 

1 ინვენტარი ცურვისათვის (მთლიანისაცურაო კოსტუმი, ქუდი, პირსახოცი, სათვალე, 

„შლოპანცები“) 

1 წყვილი საცეკვაო ჩუსტი (ტანვარჯიშისთვის) 
 

 
 

  ქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის  
 

 

 ქართული ენის IV კლასის სახელმძღვანელო I და II ნაწილები (ავტორები: ნინო 

გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე); 

 ქართული ენა/ გრამატიკა -თეორიული მასალა (ავტორები: ნინო გორდელაძე, თინათინ 

კუხიანიძე); 

 ქართული ენარვეული (ავტორები: ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე); 

 2 ცალხაზიანი რვეული (სასურველია, არ იყოს 12-ფურცლიანი). 
 
 
 
 

 ინგლისურის ნივთები  

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 

სათლელით და სახაზავები 


