
 
 
 
 

 

 
 
Ecole française de Thessalonique  
 

Année Scolaire 2022-2023 
 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES | CLASSE DE CP  
 
Voici la liste du matériel dont votre enfant disposera à la rentrée des classes. Le matériel sera étiqueté au  
nom de votre enfant et sera à renouveler, au besoin, en cours d’année. 

 
 

1 trousse fourre-tout pratique 

6 stylos à bille : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges (pas de stylo effaçable ou stylo gadget) 

2 crayons à papier 

1 gomme pour crayons à papier 

1 taille-crayon avec réservoir 

2 gros bâtons de colle 

1 règle plate rigide de 20 cm 

1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité 

1 boîte de crayons de couleur 

1 pochette de feutres fins 

2 pochettes en plastique (bleu -rouge) 

1 pochette à rabats avec élastique 

1 paquet de pochettes mobiles transparentes en plastique 

1 ardoise Velleda  (recto : lignes seyès, verso : blanc ) 

2 feutres effaçables à sec 

1 éponge ou petit chiffon 

2 rouleaux de scotch avec dévidoir de bonne qualité 

1 pochette de feuilles de couleur Canson 24x34 

1 pochette de feuilles blanches Canson, format au choix 

1 pochette de feuilles « fantaisie » (vitrail, imprimé, soie…) 

1 tablier de peinture ou chemise en coton 

1 boîte de gouaches en tube avec une palette en plastique et 2 pinceaux (1 fin et 1 gros) 

1 plaque de terre à modeler 

1 plante (pour observer et prendre soin de sa plante au fil des saisons) 

1 dictionnaire illustré (pour les 7-10 ans) 

1 dossier de pochettes transparentes fixes 

1 boîte à chaussures (pour le rangement) 

1 photo d’identité 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Ecole française de Thessalonique  
 

Σχολικό έτος 2022-2023 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Σας παραθέτουμε το σχολικό υλικό που θα χρειαστεί το παιδί σας. Σας παρακαλούμε να αναγράφεται το  
όνομά του σε όλα τα σχολικά είδη και το υλικό να ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, εάν είναι απαραίτητο.  
 

 

1 Κασετίνα χωρίς θήκες 

6 στυλό : 2 μπλε, 2 πράσινα, 2 κόκκινα (που δεν σβήνονται) 

2 μολύβια 

1 γόμα για μολύβια  

1 ξύστρα με υποδοχέα  

2 κόλλες σε μορφή stick μεγάλου μεγέθους  

1 σκληρός πλαστικός χάρακας  20 εκ. 

1 ψαλίδι με στρογγυλές άκρες καλής ποιότητας  

1 ξυλομπογιές σε μεταλλικό κουτί  

1 κουτί με λεπτούς μαρκαδόρους 

2 πλαστικές θήκες σε μπλε και κόκκινο χρώμα 

1 φακέλος με αυτιά και λάστιχο 

1 πακέτο με διαφανείς πλαστικές θήκες 

1 πίνακας λευκός μελαμίνης Velleda (με seyès γραμμές εμπρός και χωρίς πίσω) 

2 μαρκαδόροι (που σβήνονται με στεγνό πανί) 

1 σφουγγάρι ή πανάκι 

2 ρολά σελοτέϊπ, με μικρή βάση για την κοπή, καλής ποιότητας  

1 φάκελος με χρωματιστά φύλλα Canson 24x34 εκ. 

1 φάκελος με λευκά φύλλα Canson διαστάσεων της επιλογής σας 

1 φάκελος φύλλων διακοσμητικού χαρτιού "βιτρώ", "εμπριμέ", "μεταξωτό"¨κ.α.) 

1 ποδιά για την ζωγραφική ή μακρύ βαμβακερό πουκάμισο 

1 κασετίνα με νερομπογιές (σωληνάρια) με πλαστική παλέτα & πινέλα (1 λεπτό και 1 χοντρό) 

1 Πλάκα πηλού 

1 Φυτό για παρακολούθηση και φροντίδα ανά τις εποχές 

1 εικονογραφημένο λεξικό (για παιδιά 7-10 ετών) 

1 ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφανείς πλαστικές θήκες 

1 κουτί παπουτσιών (για τακτοποίηση) 

1 φωτογραφία του παιδιού σε διαστάσεις φωτογραφίας ταυτότητας 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Ecole française de Thessalonique  
School year 2022-2023 
 
LIST OF SCHOOL SUPPLIES | CP 
 
Here is the list of supplies your child will have at the start of the school year. The equipment will be labeled 
with your child’s name and will be renewed, if necessary, during the school year.   
 
 

1 Pencil case 

6 ballpoint pens: 2 blue, 2 green, 2 red (no erasable pen or gadget pen) 

2 Pencils 

1 pencil eraser 

1 pencil sharpener with reservoir 

2 large glue sticks 

1 20 cm rigid flat ruler 

1 good quality round tip scissors 

1 box of colored pencils 

1 fine felt box 

2 plastic sleeves (blue-red) 

1 flap pocket with elastic 

1 pack of transparent plastic mobile sleeves 

1 Velleda slate (front: seyès lines, back: white) 

2 dry erase markers 

1 sponge or small cloth 

2 good quality tape rolls with dispenser 

1 colored sheet Canson 24x34 pack 

1 Canson white sheet pack, size of your choice 

1 pouch of "fancy" leaves (stained glass, prints, silk, etc.) 

1 painting apron or cotton shirt 

1 box of tube gouaches with a plastic palette and 2 brushes (1 fine and 1 large) 

1 clay plate 

1 plant (to observe and take care of throughout the seasons) 

1 illustrated dictionary (for 7-10 year olds) 

1 fixed transparent pocket folder 

1 shoe box (for storage) 

1 ID photo 

 
 


