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I. YARIYIL TATİL ÖNERİLERİ 

6.Sınıf  

 Türkçe Dersi Tatil Önerileri: 

"Sevgili çocuklar, 

Bu ara dönem tatilinde isteğim bol bol dinlenmeniz ve okulumuza sağlıklı, dinç bir şekilde dönmeniz. 
Tatil boyunca önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Mutlu tatiller :) 

--En az iki kitap okuyup bitirmeye çalış. Çünkü kitap okumak seni zenginleştirir. 
--Evine en yakın kütüphanede kitap oku. Kitaplarla ve kitap okumayı sevenlerle aynı havayı solumak iyi 

gelecektir. 

--Mutlaka müzeleri gez. Müzeler canlı bilgi kaynağıdır. 
--Tiyatro ve sinemayı da unutma. Sana uygun oyunları ve filmleri mutlaka bulacaksın. 

--Bilgisayarın başından kalk, sıkı giyin ve sokakta oyna. Arkadaşlar ekrandan daha eğlencelidir. 
--Tatilin sonunda, tatilde yaşadığın en eğlenceli ya da şaşırtıcı olayları bizlerle paylaşmak için yazmayı 

unutma. 
--Hep mutlu ol ve çevrendekileri mutlu et. İYİ TATİLLER :)"      

 

Matematik Dersi Tatil Önerileri: 

"Sevgili öğrencilerim; yoğun ve verimli geçen bir dönemin ardından dinlenmeyi hak ettiniz. Tatil 

süresince güzel ve verimli vakit geçirmek için aşağıdaki önerilere uyabilirsiniz. 
*Bol bol dinlenin, gezin ve eğlenin  

*Proje görevleriniz ile ilgili araştırma yaparak taslaklarını oluşturabilirsiniz. 
*Strateji geliştirme ve zekâ oyunları oynayabilirsiniz(Satranç, domino, sudoku...) 

*Tony Crilly'nin ''Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Matematik Fikri''kitabını alarak okuyabilirsiniz. 

  Her anından keyif aldığınız bir tatil dilerim. İyi tatiller..."      

Fen Bilimleri Dersi Tatil Önerileri: 
 

"Sevgili Öğrencilerim, 
Bir eğitim-öğretimin daha ara dönemine ulaşmış bulunmaktayız. Çalıştınız, araştırdınız, öğrendiniz 

yoruldunuz... 

Artık dinlenme vakti:) 
Dinlenin, eğlenin, aileniz ve sevdikleriniz ile zaman geçirin. Bunların yanı sıra sizlere öneride 

bulunacağım etkinliklere de yer verebilirsiniz. 
Keyifli, sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmenizi diliyorum. 

Sevgilerimle:) 
*ODTU Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. 

*Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek, yaparak yaşayarak öğrenmeyi keyifli hale getirebilirsiniz. 

*Şehir dışına çıkarsanız Eskişehir Bilim Merkezi ve Konya Bilim Merkezi'ni mutlaka ziyaret ediniz. 
*Ankara NATA VEGA alışveriş merkezinde büyük tünel akvaryum olan Aqua Vega'yı ziyaret 

edebilirsiniz."     
 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Tatil Önerileri: 
 

"Sevgili öğrencilerim, 
 Bir dönemin daha sonuna geldik. Emeklerinizin karşılığını almak ve öğrendiklerinizi unutmamak için 

deftere yazdıklarınızı tekrar ederek test kitabından çözmediğiniz yerleri çözerek öğrendiklerinizi 
pekiştirebilirsiniz. Ayrıca Anadolu medeniyetleri Müzesini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye haritası çizerek 

şehirlerin yerini yazarak harita bilginizi geliştirebilirsiniz. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili 

bir belgesel izleyebilirsiniz. 
  Hepinize iyi tatiller…"       



 

 
 

 
 

İngilizce Dersi Tatil Önerileri: 

 
"Sevgili 6. Sınıf öğrencilerimiz, çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdik. Hepinizi tebrik ediyoruz, 

sizlerle gurur duyuyoruz. Bu sırada çok çaba gösterdiniz aynı zamanda da yoruldunuz. Şimdi biraz tatil 
zamanı! Bol bol dinlenin, aynı zamanda bol bol da eğlenin. Bu sırada, İngilizceye de zaman ayırın ki 

tüm dönem boyunca verdiğiniz emekler kalıcı olsun, öğrendikleriniz pekişsin. SuperMinds 5 kitabımızın 
5. üniteye kadar olan tüm online alıştırmalarını tamamlayın. Seçtiğiniz kitaplarda  “CD” ya da “digital 

application kodu” olacak. Okurken bunları kullanmanız doğru telaffuz açısından önemlidir. Kitabın 

sonundaki etkinlik ve alıştırmaları da tamamlayarak anlama becerimizi geliştirebiliriz. Dağıtılan 
fotokopiler ve FUN for Starters kitabımızdan verilen ödevi yapmanız, konuları tekrar edip pekiştirmenizi 

sağlayacaktır. Cambridge Online alıştırmalarımızdan 1-15 arası üniteleri tamamlayın.   
Tüm güzel enerjinizi depolayıp ikinci döneme çok güzel başlayın. İyi tatiller!     "   

    

Fransızca Dersi Tatil Önerileri: 
 

"Sevgili Öğrencilerim, 
Yoğun ve verimli bir dönem geçirdik. Şimdi kısa bir mola veriyoruz. Bol bol dinlenin,eğlenin 

arkadaşlarınızla ve ailenizle keyifli vakit geçirin.Biliyorsunuz ki yabancı dil nankördür,çabuk unutulur 
derler ;bu yüzden dönem boyu öğrendiklerimizi unutmamak adına zaman zaman tekrarlar yapın, 

kelime ezberleyin. Sizlere kısa öyküler okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Film izleyebilir, şarkı 

dinleyebilirsiniz. Bonnes Vacances!"       
 

 
Beden Eğitimi Dersi Tatil Önerileri: 

 

Sevgili Öğrenciler öncelikle herkese iyi tatiller dilerim. Tatilde dinlenirken sporu da ihmal etmeyin 
lütfen. Her gün dışarı çıkarak bol temiz hava alın ve yürüyüş yapın ama en az 40 dk. olsun. Ayrıca 

evde ya da imkânınız varsa spor salonunda en az 10 tane şınav ve mekik çekin. İp atlayın ( 250 tane ). 
Mutlaka olmazsa olmaz ısınma-soğuma hareketlerini başında ve sonunda mutlaka yapmayı unutmayın. 

İYİ TATİLLER.  

 
Müzik Dersi Tatil Önerileri: 

 
"Sevgili Öğrencilerim; 

tatilde piyano, flüt,gitar keman gibi hobi kurslarına başlayabilirsiniz ,böylelikle yaz tatilinde de devam 
ettirebilirsiniz.Sizin için hem eğlendirici hem de öğretici olacaktır.Operaya,senfonilere gidebilir,bol bol 

müzik dinleyebilirsiniz. 

İYİ TATİLLER"  
 

Görsel Sanatlar Dersi Tatil Önerileri: 
 

 Eğlenceli, keyif dolu bir yarı dönem birlikte geçirdik. Hepinize sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum. Sizden 

isteğim boş zamanlarınızda resim, boyama çalışmaları yapmanızı istiyorum.( mandala çalışması, 
suluboya, pastel boya vb.) görüşmek dileği ile...       

        


