
 

 

 

 

 

Ecole française de Thessalonique  
 

Année Scolaire 2022-2023 
 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES | CLASSE DE TPS-PS 
 
Tout le matériel sera apporté à la rentrée dans un grand sachet marqué au nom de l’enfant. Merci d’écrire le  
prénom de votre enfant sur le materiel pérenne (ardoise, cahiers, ciseaux…). Le matériel devra être régulièrement 
vérifié et renouvelé, le cas échéant. N’hésitez pas à contacter l’instituteur pour plus de précisions. 
 
 

1 Cartable pratique 

2 photos récentes de l’enfant au format d’identité  

1-2 photos de sa famille 

1 grand classeur pour les travaux en classe  

1 pochette pour les travaux en grec  

1 paire de ciseaux en plastique avec des bouts arrondis 

2 tubes de colle en bâton type UHU de 40 gr 

2 pots de pâte à modeler Play Doh  

1 paquet de gros feutres de couleur  

1 tablier ou chemise à manches longues pour la peinture  

2 paquets de lingettes  

1 gourde  

1 change complet (culotte, T-shirt, chaussettes, pantalon) dans un sac  

1 paire de chaussons 

Pour la sieste : 

1 petit coussin lavable 

1 petite couverture et un drap 

1 "doudou" s'il y a lieu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ecole française de Thessalonique  
 

Σχολικό έτος 2022-2023 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΑΞΗ TPS-PS 
 
 
Όλο το υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια μεγάλη τσάντα με το όνομα του παιδιού σας. Σας παρακαλούμε  
να αναγράφεται το όνομά του στα σχολικά είδη. Το υλικό πρέπει να ελέγχεται τακτικά μέσα στη χρονιά και να 
αντικαθίσταται, εάν είναι απαραίτητο.  

 

1 πρακτική σχολική τσάντα  

2 Προσφατες φωτογραφίες του παιδιού σε διαστάσεις φωτογραφίας ταυτότητας  

1-2 Φωτογραφίες της οικογένειάς του 

1 Μεγάλο κλασέρ για τις εργασίες της τάξης 

1 Ντοσιέ για τις εργασίες στα ελληνικά 

1 Πλαστικό ψαλίδι με στρογγυλές άκρες  

2 Μεγάλες κόλλες σε μορφή stick UHU 40 γρ.  

2 Πλαστελίνες Play Doh 

1 Σετ χοντρών χρωματιστών μαρκαδόρων 

1 Ποδιά ή πουκάμισο με μακριά μανίκια για τη ζωγραφική  

2 Πακέτα μωρομάντηλα 

1 Παγούρι 

1 αλλαξιά (εσώρουχο, μπλούζα, κάλτσες, παντελόνι) σε μία τσάντα 

1 Ζευγάρι παντόφλες  

Για τον ύπνο: 

1 Μικρό μαξιλάρι που να πλένεται 

1 Κουβερτούλα και σεντόνι 

1 "αρκουδάκι ύπνου" αν υπάρχει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ecole française de Thessalonique  
 

School year 2022-2023 
 

 

LIST OF SCHOOL SUPPLIES | TPS-PS CLASS 
 
ll the equipment will be brought back to school in a large bag marked with the child's name. Please write your  
child's first name on permanent equipment (board, notebooks, scissors ...). The equipment must be regularly  
checked and renewed, if necessary. Do not hesitate to contact the teacher for more details. 
 
 
 

1 Schoolbag  

2 recent passport photos of the child  

1-2 photos of his family  

1 large file for class work  

1 Plastic folder  

1 rounded tip scissors 

2 stick of glue type UHU  (40 gr)  

2 modeling Play Doh pots  

1 package of large coloured markers  

1 apron or long-sleeved shirt for painting  

2 packages of wipes  

1 water bottle  

1 full change (panties, T-shirt, socks, pants) in a bag  

1 pair of slippers  

For the nap: 

1 small washable pillow 

1 small blanket and sheet 

1 "comfort objet" (teady bear…) if needed  
 

 


