
LISTE DES FOURNITURES 2022-2023 
 

 

სასკოლო   ნივთების   ჩამონათვალი  2022-2023 სასწავლო წელი 
 
 

CP 
 
Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour cette année. 
 

 

1 cartable (assez grand pour y mettre un cahier grand format) 

1 trousse 

5 crayons à papier HB* 

1 taille-crayons avec réservoir 

3 stylos à bille bleus* 

2 stylos à bille verts* 

5 feutres effaçables* (pointe moyenne) + 1 chiffon 

2 gommes blanches* 

1 pochette de 12 feutres 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

1 paire de ciseaux (bouts ronds) 

1 règle plate graduée et rigide (20 cm) 

10 bâtons de colle* 

1 grande boîte de mouchoirs en papier. 

1 maillot de bain, un bonnet, une serviette, des lunettes et des tongs dans un sac pour la piscine. 

1 paire de tennis ou de baskets pour l’EPS 
 

 
 

 Pour les enfants qui suivent l es  cours de géorgien : 
 

 1 cahier de géorgien du 1
er 

niveau : CP 

Manuel de géorgien, Gordeladze, éditions Sulakauri 
 

 1 cahier de géorgien du 2ème niveau : CE1 

Manuel de géorgien, Gordeladze, éditions Sulakauri 

 
 

 

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 
 

Merci de bien vouloir respecter la liste du matériel demandé et de la renouveler si besoin. 
 

 

*Une partie du matériel sera stockée dans la classe et distribuée à votre enfant au cours de l'année. Le 
matériel restant sera rendu en juin.



    1-ლი  კლასი 
 
აი, იმ სასკოლო ნივთების ჩამონათვალი, რომელიც თქვენს შვილს პირველ კლასში დასჭირდება: 
 

1 ტევადი ჩანთა (დიდი ფორმატის რვეულების ჩასაწყობად) 

1 პენალი 

5 ფანქარი HB * 

1 სათლელი რეზერვუარით 

3 ლურჯი კალამი* 

2 მწვანე კალამი* 

5 მარკერი საშუალო წვერით + 1 ჩვარი 

2 თეთრი საშლელი* 

12-ფლომასტრიანი1 კომპლექტი 

12-ფანქრიანი1 კომპლექტი 

1 მაკრატელი (მომრგვალებული ბოლოებით) 

1 სახაზავი (20 სანტიმეტრიანი) 

10 მშრალი წებო 

ერთჯერადი ცხვირსახოცების 1 დიდი კოლოფი 

საცურაო კოსტუმი, საცურაო ქუდი, პირსახოცი, სათვალე და 

„შლოპანცები“ცურვის ჩანთაში 

1 წყვილი კედიან ბოტასი სპორტისთვის 

 
 

  ქართული  ენის  შემსწავლელი  მოსწავლეებისათვის: 

  ქართული ენის I კლასის სახელმძღვანელო   -„დედა ენის კვალზე“ I და II ნაწილები 

(ავტორები: ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი); 

    წიგნის სავარჯიშო რვეული (ავტორები: ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი); 

    დედანი და საწერი ბადე (ავტორები: ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი); 

    I კლასის ქართულის 2 რვეული. 
 

  ინგლისურის  ნივთები  
 

     ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის სათლელით 
და სახაზავებით. 
 

 

გთხოვთ, ზუსტად სიის მიხედვით შეიძინოთ სასკოლო ნივთები და საჭიროების შემთხვევაში 

განაახლოთ ინვენტარი. 

 

 

*სასკოლო ნივთების ნაწილს კლასში შევინახავთ და წლის განმავლობაში მივცემთ თქვენს შვილს. 

დარჩენილ ინვენტარს ივნისში დაგიბრუნებთ. 


