
Liste de fournitures scolaires pour les CE1 

Année scolaire 2019-2020 
 

• un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format) 

• une trousse 

• 15 CRAYONS à papier HB de bonne qualité 

• 3 gommes    

• un taille-crayon simple 

• 3 stylos rouges 

• 3 stylos verts 

• une ardoise blanche +  feutres effaçables pointe fine : 2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs + 

•  un chiffon 

• une paire de ciseaux (bouts RONDS) 

• 15 bâtons de colle 

• 1 règle plate 20cm en bois, graduée et rigide 

• pochette de crayons de couleur (12 couleurs) 

• pochette de feutres (12 couleurs) 

 

Pour l'EPS  (sport et natation) : 

 

• 1 maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette, des lunettes dans un sac pour la natation 

• 1 paire de tennis ou de baskets avec tenue de sport 

• 2 boites de mouchoirs (pas de petits paquets) 

 

– Une boite à chaussure ou boite en carton pour stocker tout le matériel en classe au nom de 

votre enfant. 

– Un gobelet réutilisable écologique au prénom de l'enfant (il sera utilisé pour les 

anniversaires pour ne pas acheter de gobelets en plastique et sera gardé en classe) 

  

Le matériel  sera stocké en classe et  devra être renouvelé pendant l'année si besoin. 
 

Nous vous remercions et à bientôt ! 

Les maîtresses de CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სასკოლო ნივთების ჩამონათვალი მე-2 კლასი 

2019-2020  

 

 
 

• 1 მოწრდილი ჩანთა (დიდი ფორმატის რვეულებისთვის) 

• პენალი 

• 15 შავი ფანქარი HB კარგი ხარისხის 

• 3 საშლელი 

• ფანქრის სათლელი 

• 3 წითელი კალამი 

• 3 მწვანე კალამი 

• თეთრი პატარა დაფა +  წვრილთავიანი არაპერმანენტული მარკერი : 2 წითელი, 2 

მწვანე, 2 ლურჯი, 2 შავი+ 

•  1 დაფის საშლელი 

• 1 მაკრატელი (მომრგვალებული ბოლოებით) 

• 15 მშრალი წებო 

• 1 ხის სახაზავი 20 სმ-იანი (მყარი) 

• ფერადი ფანქრების შეკვრა (12 ფერი) 

• ფლომასტერები ( 12 ფერი) 
 

ფიზკულტურისთვის  (სპორტი და ცურვა) : 
 

• 1 საცურაო კოსტუმი, ქუდი აუზისთვის, პირსახოცი, სათვალეები და ცურვის 

ჩანთა 

• 1 წყვილი კედი ან ბოტასი და სპორტული ტანსაცმელი 

• 2 ყუთი ქაღალდის ხელსახოცი (დიდი შეკვრა) 
 

– 1 ფეხსაცმელების ყუთი ან უბრალოდ მუყაოს ყუთი, რომელსაც დააწერენ 

თავიანთ სახელს და ჩააწყობენ თავიანთ ნივთებს 

– ეკოლოგიურად სუფთა პლასტმასის ჭიქა, რომელსაც დაეწერება მოსწავლის 

სახელი (გამოვიყენებთ დაბადების დღეებისთვის, რათა ყოველ ჯერზე არ გახდეს 

საჭირო ახალი პლასტმასის ჭიქების შეძენა) 
  

ყველა ნივთი შეინახება საკლასო ოთახში და საჭიროების შემთხვევაში განახლდება  
 

მადლობა და შეხვედრამდე ! 

მე-2 კლასის მასწავლებლები 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


