
Sevgili Anne Ve Babalar,

Çocuklarınıza bir hafla süreyle kullanmaları için kitap çantası veriyoruz.
Bu çantaya Türkçe ve Fransızca , birçok hikaye,şiir,kelime hazinesine faydalı 
sözcükler ve dinleme cd'si koyduk.
Sizlerden ricamız; haftanın birçok günü  hem Fransızca hemde Türkçe olarak 
bunları çocuklarınızla birlikte okumanız ve dinlemeniz.
Öğretmenler Kurulu, çocuğunuzun Fransız Okulunda daha fazla başarılı 
olması için bir şans vermek istiyor.
Bu çalışma içindeki hikaye ve masalları okumalarıyla  çocuklarınız,  anadilleri 
Türkçe  ve Fransızca arasında bağ kurmasına yardımcı olacaktır,CP'ye 
(ilkokul 1.sınıf) geçtikleri zaman da faydası hissedilecektir.
Klasör dosyası  sonundaki sorulara çocuklarınızla beraber cevap 
verebilirsiniz..Boyama yapılabilen kısımları boyayabilirsiniz.Çocuklarınız bu 
çantayı geri getirdiği zaman bu şekilde öğretmenle biraz daha fazla iletişim 
imkanı yakalamış olacaktır.
Bu çantanın meydana gelmesi  bir hayli emek ve  zaman almıştır.
Bu çalışmanın teknik kısmında (kesim,yapıştırma vs.) bizlere yardımcı olan 
Eren,Süreyya ve Ravza'nın annelerine hassaten teşekkür ediyoruz.
Tercümede bizlere yardımcı olan Süreyya'nın babasına da teşekkür 
ediyoruz,zira bu proje onsuz gerçekleşmezdi.
Eksiksiz ,bakımlı olarak  zamanında teslim etmeye dikkat ediniz!
Teşekkürler...

Madame, monsieur,
voici le « sac à livres » que votre enfant apporte chez lui pour UNE 
SEMAINE. Il contient une ou   plusieurs histoires , une comptine, du 
vocabulaire, un CD à écouter.... le tout en Français et en Turc.
Nous vous demandons de prendre le temps de lire, d'écouter , plusieurs 
fois dans la semaine le contenu de ce sac AVEC votre enfant ,si possible 
dans les deux langues  .L'équipe enseignante veut ainsi lui donner des 
chances supplémentaires de réussite à l'école française. Il fera le lien entre 
sa langue maternelle, le Turc et le Français qu'il doit mieux maîtriser pour
s'intéresser aux histoires et  donc à la lecture quand il entrera  au CP..
Il peut faire le coloriage et répondre avec vous à la petite question à la fin 
du classeur : cela pour donner une base d'échanges  avec la maîtresse 
quand il rendra son sac à l'école. 
Cela a représenté beaucoup de travail et de temps pour créer ce sac : nous 
remercions tout particulièrement les mamans d'Eren ; de Surreya , de 
Ravza  pour la préparation  technique ( découpage, collage,...) et le papa de 
Surreya pour les traductions,sans qui ce projet n'existerait pas.
Prenez en soin, veillez à ce qu'il ne manque rien et n'oubliez pas de le 
rendre à temps ! 


