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Burada hansı
canlılar var?

Şəkildə nələri
görürsünüz?

Ətraf aləmdə gördüyünüz hər şey canlı və cansızlara
ayrılır. 

Bəs hansı
cansızlar var? Canlıları

cansızlar dan
necə

ayırdınız?
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Cansızlardan fərqli olaraq canlılar tənəf füs edir, qi da  lanır,
böyüyür. Ona görə də canlıların ha vaya, suya, qidaya və Günəşə
ehtiyacı var. 

Qida 
canlılara nə üçün

lazımdır?

Uyğunluğu tapıb 
şəkil ləri birləşdirin.

Bu şəkillər nəyi
göstərir?

Canlıların daha
nələrə ehtiyacı

var?

Bəs onların fərqi
nədir?



Şəkillərdəki hey van -
ların yaşadığı yerlər

necə fərqlənir?

Bunlar hansı
heyvan lardır?
Onlar harada

yaşayırlar? 

Heyvanlar çox müxtəlifdir. 

Ayı ətdən baş qa 
ar mud və bal ye   məyi 

də sevir.

Gördüyünüz heyvan -
lardan  hansı otyeyən,

hansı yırtıcıdır?
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Vəhşi heyvanlar meşələrdə, çöllərdə yaşayırlar. Ev hey -
vanlarını isə insanlar bəsləyib çoxaldırlar. Onların insanlara çox
faydası var.

İnsanlar bu
heyvanları nə

üçün bəsləyirlər?

Bu məhsullar  
hansı ev heyvanlarından 
alınır? Çərçivələri uyğun

rənglərlə rəngləyin.
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Təbiətdə dağlar, təpələr, çaylar, göllər vardır. 

Şəkildə nə
görürsünüz?

Dağ, təpə və düzənlik 
bir-birindən necə

fərqlənir?



11Dağ hündür, təpə alçaq olur.  Çay axır, göl isə axmır. 

1. Dağdan gəlir,
Daşdan gəlir,
Nə yorulur, 
Nə dincəlir. 2. Ayaqları yerdədir,

Başı buluda dəyir.

Oğlan balığı
harada tutur?

Qayıq harada
üzür?

Çayla gölün
fərqi nədir?

Tapmacaları 
cavablandırıb
rəsmini çəkin.
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Bu otağı nə üçün
səliqəli hesab
etmək olmaz?

Günün bir hissəsini evdə, bir hissəsini məktəbdə keçi 
rir siniz. Boş vaxtlarınızda parkda, həyətdə oynayır sınız.  

A a
Sinif otağının  

təmiz liyi nə üçün 
vacibdir?
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Evimiz, həyətimiz,  küçəmiz, sinif otağımız bizi əhatə edən
mühitdir. Bu mühiti təmiz və səliqəli saxlamaq bizim borcu-
muzdur.

Bunlardan 
hansı  ətrafın çirklənmə-

sinə səbəb olur? 
Seçiminizi izah edin.

Ətrafı təmiz 
saxlamasaq, 

nə baş verər?

Həyətin və
küçənin

təmizliyini necə 
qorumaq olar?
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5. Otyeyən heyvanları yaşıl, ətyeyən heyvanları qırmızı rənglə
rəngləyin.

1. Canlıları qırmızı, cansızları
sarı rənglə rəngləyin.

3. Dağı və çayı seçib işarələyin.

2. Uyğunluğu müəyyən edib
xətlərlə birləşdirin.

4. Hansı ev heyvanıdır?
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Gün gecə və gündüzdən ibarətdir. Yayda gündüzlər,
qışda isə gecələr uzun olur.

Gün hansı
hissə lə rə
bölünür?

Bizim ölkədə gecə olanda   
bəzi ölkə lərdə səhər, 

bizdə səhər olanda bəzi 
ölkə lərdə gecə olur.

Şəkildə gördüklərinizi
danışın.

Gecə ilə gündüz
bir-birindən

necə fərqlənir?
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Biz səhər oyanır, məktəbə gedir, gü  nor ta evə qayıdıb nahar
edirik. Axşam ailəmizlə birlikdə vaxt keçirir, şam edirik.  

Şəkillər ara sın  da
hansı fərqlər var?

Siz gün ərzində han sı işləri
görürsünüz?

Şəkillərdə 
günün hansı vaxtı

olduğunu tapıb uyğun
rənglə rəngləyin.

səhər günorta axşam gecə
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Yaz ilin dörd fəslindən biridir. Mart, aprel, may yaz ayla rı dır.

Yazda təbiətdə hansı
dəyişikliklər baş

verir? 

Yaz fəslinin
payızla oxşar və
fərqli cəhətlərini

söyləyin.

Bağda uçar səhər-səhər, 
Verər bizə yazdan xəbər.

Tapmacanın
cavabını 

xanalara yazın.
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Yaz fəslində hava istiləşməyə başlayır, ağaclar tu mu r c uq -
layır. Tarlalarda əkin başlanır. 

Yazda  
hansı işlər 
görülür? 

Yaz geyimlərini
seçib işarələyin.
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Yazdan sonra yay fəsli gəlir. İyun, iyul, avqust yay
aylarıdır. 

Yayda insanlar necə
dincəlirlər?

Yay başqa fəsillərdən
hansı xüsusiyyətləri ilə

fərqlənir?
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Yay ən isti fəsildir. Yayda mək təblilər tətilə çıxırlar. İnsanlar
yayda qış üçün hazırlıq görürlər.  

Yay geyimləri
hansılardır?

Seçib işarələyin.

Uşaqlar 
nənə və babaya

han sı işlərdə
kömək edirlər?

Yayda
hansı
işlər

görülür?



Yaydan sonra payız fəsli gəlir. Sentyabr, oktyabr,
noyabr payız aylarıdır.

Payızda təbiətdə
hansı dəyişik-

liklər baş verir?

Payızda 
quşlar niyə isti

yerlərə
uçurlar?
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Payızda havalar sərin ləşir. Tez-tez yağışlar yağır. Bəzi quşlar isti
ölkə lərə köçür. 

Payızda  hansı işlər 
görülür?

Payız
meyvələrini 
rəngləyin.

Payız 
geyim lərinə nələr 

aiddir?
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Payızı qış fəsli əvəz edir. De kabr, yanvar, fevral qış
ay larıdır. 

Şəklə əsasən
qış fəslinin əlamətlərini

söyləyin.

Qışda uşaqlar necə
əylənirlər?

Bu fəsildə
heyvanların
yem tapması

niyə çətinləşir?

İnsanlar qışda hansı
geyimlərdən istifadə

edirlər?
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Qış ilin ən soyuq fəsl idir. Qışda heyvanların yem tap ma sı
çətin ləşir. Qışda təbiət dincəlir.

Yun idi qoyunun belində,
Yumaq oldu nənəmin əlində.
Sonra da naxışlı geyim oldu,

Dolandı boynuma, mənim oldu.

Qışda heyvanlar
soyuqdan necə

qorunurlar?

Bir çox heyvanlar 
yu va la rı na çəki lib 
qışın çox hissəsini 

yatırlar. 

Tapmacaların
cavabını tapıb
şəklini çəkin.

İki kürküm var,
On qardaşa çatar. 
Bunu kim tapar? 
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1. Şəkillərə uyğun günün hansı vaxtları olduğunu tapıb səhəri sarı,
günortanı qırmızı, gecəni göy rənglə rəngləyin.

2. Qış fəslini seçib işarələyin.

3. Hansı geyimlər payız fəslinə uyğundur?

4. Bu meyvələrdən hansı yayda yetişmir?

5. Yazdan xəbər verən quşu seçin.
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Siz həm övlad, həm dost, həm də sinif yoldaşısınız.

Şəkildə
gördüklərinizi

danışın.

İnsana dost nə üçün
lazımdır?

Siz öz dostlarınızla
hansı oyunları
oynayırsınız?
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Qız yaxşı
nəticə

əldə edən 
rə�iqəsinə

niyə 
əsəbi baxır?

Yaxşı insan mehriban, səmimi, çalışqan olur. Yaxşı insan
yaxşı dostdur. Paxıllıq, xəbər çilik, yalançılıq pis key�iyyətlərdir.

Yaxşı 
key�iyyətləri

göstərən sözləri
seçib işarələyin. düzlük xəbərçilik çalışqanlıq

yalançılıq səmimilik paxıllıq

Onun
münasibəti

əslində necə 
olmalıdır?

Bu uşaqlar bir-
biri ilə necə davra–

nırlar? Onlar 
buna necə nail 

olublar? Sizcə, dostda hansı
key�iyyətlər
olmalıdır?



30

Ata, ana, bacı, qardaş bir ailənin üzvləridir. 

Şəkildə hansı ailə
üzvlərini

görürsünüz?

Ailə üzvləri bir-
birinin qayğısına

necə qalırlar?

Ailə üzvlə  rinizə
hansı işlərdə

kömək edirsiniz?

Ailədə daha
kimlər ola

bilər?
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Ailə doğma insanların birliyidir. Ailə üzvləri hər işdə bir-
birlərinə kömək etməlidirlər.

1. Doğulan gündən,  
Qoymayır gözdən. 
Dəcəl olsaq da,
İncimir bizdən.

2. Hamımızın böyüyüdür,
Saçı-saqqalı ağdır.
Nəvəsi ilə qürurlanır, 
Deyir: “Balam qoçaqdır!”

4. Anamızın anasıdır,
Qayğıkeş, mehribandır.
Ondan çox şey öyrənirik,
Bizə əziz insandır.

Ailə üzvləri
boş vaxtlarını

necə keçirə
bilərlər? 

3. Hər gün  bizimlə oynayar, 
Axşam işdən gələndə.
Hamımızın üzü gülər
O, “Afərin!” deyəndə.

Tapmacaların
cavabını 

çərçivələrə yazın.
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Kollektivdə insanlar işləri birlikdə görürlər.

Şəkillərdə hansı
kollektivləri
görürsünüz?

Bu oyunu
təklikdə 

oynamaq
olarmı? 

Birlikdə
oynanılan daha
hansı oyunları

bilirsiniz? 
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Kollektiv birlik deməkdir. Hər işi birlikdə görmək daha 
asan dır. Güc birlikdədir. 

Turpu 
çıxarmaqda babaya

kömək edənləri seçib
ardıcıl sıralayın.

Tapşırığı 
qrupda, yoxsa fərdi 
həll etmək asandır? 

Nə üçün?

Bu binanı 
təklikdə tez tikmək
olar, yoxsa kollektiv

şəkildə?
Nə üçün?

“Turp”
nağılını
AİLƏ və

KOLLEKTİV
mövzuları
ilə əlaqə -
ləndirin.



İnsanlar salamlaşır, söhbət edirlər. Bu, ünsiyyətdir.

Kimdənsə kömək
istəyəndə ona necə

müraciət etmək
lazımdır?

Tanışlarla
qarşılaşanda bir-

birinizə nə
deyirsiniz?

Bəs 
ayrılarkən nə
söyləyirsiniz?

Sizə 
kömək edən

şəxsə nə
deməlisiniz?

34



Ünsiyyət zamanı nitq etiketlərindən istifadə etmək lazımdır.
Bu, insanlar arasında xoş münasibətlər yaradır. 

İnsanlar 
nə üçün nitq

etiketlərindən istifadə
edirlər?

Sizcə, bu uşaqlar
nə söyləyirlər?
Sözləri  yazın.

Daha hansı 
nitq etiketlərindən

istifadə edilir?

35
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Hər bir uşağın hü  q uq ları və vəzifələri vardır. 

Şəkillərdə 
uşaqların hansı
hüquqları əks 

olunub?
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Uşaqların təhsil almaq, sağlamlığını qorumaq, isti ra hət
etmək hü quqları vardır. On ların məktəbdəki vəzifəsi isə mək -
təb qayda larına əməl etməkdir.

Hansı uşaq
məktəb

qaydalarına əməl
etmir?

Düzgün olanların qarşısında 
“+”, yanlış olanların 

qarşısında “–” işarəsi qoyun.

Dərslikləri səliqəli, sinif otağını
təmiz saxlayırıq;
Dərsə istədiyimiz vaxtda gəlirik;
Məktəbin avadanlıqlarından düzgün
istifadə edirik;
Məktəbə istədiyimiz geyimdə gəlirik.
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1. Bunlardan hansı idman kollektividir?

5. Hansı şəkildə uşaq nəzakətlidir?

4. Hansı şəkil məktəb qaydalarına uyğun deyil?

3. Sağlamlığınızı kim qoruyur?

2. Hansı şəkildə ailə təsvir olunub?
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Bayraq, himn, gerb dövlət rəmzləridir. Ölkələr hər
yerdə bu rəmz lərlə tanınır. 

Bu, Azərbaycanın
xəritəsidir. Xəritədəki

hansı dənizdir? 

Bakı

Şabran

Şuşa

Lənkəran

Gəncə

Şəki

Naxçıvan

Gerbimizdə
hansı

təsvirlər var?

Azərbaycan
bayrağında nə
təsvir olunub?
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Bay rağımızı ən uca yerlərdən asır, him nimiz oxunar kən
ayağa qalxıb düz dayanırıq. Dövlət rəmz lərinə hörmət etmək
hamı mızın borcudur. 

Dövlət bayrağı
nə üçün hündür
yerlərdən asılır?

Dövlət rəmzlərinə
hörmət etmək nə üçün

hamımızın borcu
sayılır?

Rənglərin köməyi ilə
hər�ləri oxların göstərdiyi

istiqamətdə oxuyub
xanalara yazın.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

B Ə
K

R
R H

!N

Dövlət himnimiz
nə zaman 
oxunur?



Bayrağımızdakı, gerbimizdəki simvolların hər birinin
mənası var.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət
bayra ğında üç rəng var. Bunlardan:

mavi zolaq türkçülüyü göstərir; 

qırmızı zolaq insan hüquqlarını və    
mədəniyyəti ifadə edir;  

yaşıl zolaq islam dininə işarədir. 

Aypara  və səkkizguşəli ulduz Ayın 

və Günəşin simvoludur. 

Gerbimizdə:
qalxan müda�iə simvoludur; 

mavi, qırmızı və yaşıl rənglər  Azərbaycan bayrağındakı

mənaları ifadə edir; 

səkkizguşəli ulduzun mərkəzində alov təsviri “Odlar

Yurdu” Azərbaycanı ifadə edir; 

palıd budağı uzunömürlülük və möhkəmlik deməkdir; 

sünbül bolluq, bərəkət deməkdir.



Azərbaycan insan hüquqlarını qoruyan, bütün
dinlərə hörmət edən mədəni ölkədir. Vətənimiz bizim
üçün Ay, Günəş kimi həmişə ucadır. Yurdumuz
uzunömürlü və bərəkətlidir.

Bu bayramlar
haqqında

nə bilirsiniz? 

Siz də Dövlət
Bayrağı Gününə

həsr olunmuş
açıqça düzəldin.

43



44

Ölkəmizdə kağız və metal pullardan istifadə edilir. 

Azərbaycanın
pulu necə
adlanır?

Şəkildə gördüyünüz 
pul ların fərqini 

izah edin.

Şəkildə
gördüyünüz

oğlan nə edir?

Azərbaycan
pulları

üzərində hansı
təsvirlər var?

Pul insanlara nə
üçün lazımdır?

Azərbaycanın
xəritəsi nə üçün

pulların
hamısında təsvir

edilib?
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Pulumuzun adı Azər baycan manatıdır. Pulla ərzaq, ge yim alır,
işlət di yimiz qa zın, suyun, işığın haqqını ödə yirik. Pulu lazımsız
şeylərə xərcləmək olmaz.

Pulları dəyərinin
artmasına görə

nömrələyin.

Pulu lazımsız
şeylərə

xərcləmək
nəyə səbəb ola

bilər? 

Ev üçün bazarlıq
edərkən əvvəlcə

nələri almaq
lazımdır?
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Azərbaycanda islam, xristian, yəhudi dinlərinə
mənsub insanlar yaşayırlar.

Xristianlar kilsədə,
yəhudilər 

sinaqoqda ibadət
edirlər.

Məscidə
kimlər və nə

üçün
gedirlər?

Kilsə

Məscid

Sinaqoq
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Azərbaycan çoxdinli ölkədir. Azərbaycanda fərqli dinlərə
mənsub  insanlar birgə və dinc yaşayırlar.

Qurani-Kərim hansı
dinin müqəddəs

kitabıdır?

İslam dininə aid  işarə hansıdır?

Bibliya

QuraniKərim

Ramazan və 
Qurban bayramları
hansı dinə aiddir ?

Tövrat

Bu kitablardan 
hansının xristianlara,

hansının yəhudilərə aid
olduğunu necə 

bilmək olar?
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1. Azərbaycanın bayrağı hansıdır?

2. Azərbaycanın gerbində bu təsvirlərdən hansı yoxdur? 

3. Himnimiz oxunarkən necə dayanmaq lazımdır?

4. Azərbaycan pulu üzərində bu musiqi alətlərindən hansının şəkli  
var? 

5. Bu açıqçalardan hansı Dövlət Bayrağı Gününə aiddir?
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Təmizlik sağlamlığın vacib şərtlərindən biridir.  

Dişlərinizi niyə
hər gün

fırçalayırsınız?

Gün ərzində əllərinizi
neçə dəfə və nə

zaman yuyursunuz?

Çirkli dırnaqlar
sağlamlıq üçün

necə təhlükə
yaradır?

Əlləri sabunla yumaq
insanı xəstələnməkdən

necə qoruyur?
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Sağlam lığı qorumaq üçün təmizkar olmaq lazımdır.

TƏMİZLİK
Səhər durunca,
Əlimdə fırça
Sildim dişimi,
Bildim işimi.
İnanmırsan, bax,
Dişim ağappaq.
Üstüm tərtəmiz,
Bax, beləyik biz!

Abdulla Şaiq

Təmizlik
əşyalarını seçib

işarələyin. 

Meyvə-tərəvəzi
yeməzdən qabaq 
niyə  yuyurlar?
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Açıq havada oynamaq, yuxu rejimi və istirahət də
sağlamlığı qorumağın əsas şərtlərindəndir.

İdman sağlamlığa 
necə kömək edir?
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Kompüter, 
planşet, telefonla

çox oynamaq
sağlamlığa necə
ziyan vura bilər?

Sağlam lığı qorumaq üçün yuxu rejiminə əməl etmək
vacibdir. Təmiz havada gəzmək, kompüter, plan şet və
telefonla az vaxt keçir mək lazımdır.

Yuxu rejimi sağ -
lamlığa necə

kömək edə bilər?

1. Yeddi günə bərabər vaxt ölçüsü; 
2. Vətəni qoruyan; 
3. Taxtanı yonmaq üçün alət; 
4. Əlləri soyuqdan qoruyan geyim; 
5. Xristianların ibadət yeri; 
6. Kolbasa hazırlamaq üçün əsas ərzaq; 
7. Futbol oynamaq üçün idman əşyası.

Çaynvordu həll 
edin, rəngli xanalarda

sağlamlığın  şərtlərindən
birini oxuyun.
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Qəbul etdiyi qidalar da insanın sağlam olmasına 
kömək edir.

Tərəvəzin
sağlamlığa

faydası nədir?

Niyə hər gün meyvə
yemək məsləhət

görülür?

Şəkildə gördüyünüz
tərəvəzləri və onlardan

hazırlanan yeməkləri
sadalayın.
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Meyvə-tərəvəz, ət və süd məhsulları sağlamlıq üçün
faydalıdır. Bu qidaları qəbul etmək sağlamlıq üçün vacibdir.

Ət məhsullarına
nələr daxildir?

İnsanlar süd
məhsullarından

necə istifadə
edirlər?

Krossvordları həll edin, göz və
sümüklər üçün faydalı olan

qidaların adlarını tapın.

3.

2.

5.

1.

1.
2.

3.
4.
5.

4.

1.

1.

4.
5.

6.

2.

3.

4. 5.

6.

3.
2.
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Gün ərzində düzgün qidalanmaq sağlamlığı qoru–
mağın vacib şərtidir.

Səhər yeməyi
süfrəsində hansı qi-

dalar ola bilər?

Sizcə, meyvə və
meyvə şirəsinin

qəbulu günün hansı
vaxtlarında daha

faydalıdır?
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Biz gün ərzində bir neçə dəfə qida qəbul edirik. Qidaların
hər birinin qəbuledilmə vaxtı var. Buna əməl etmək vacibdir.
Bu həm sağlamlıq, həm də qidalanma mə də niyyətidir.

Sizcə, şorbanı nə
zaman yemək

faydalıdır?

Uşaqların həvəslə
gözlədiyi bu yeməklər
günün hansı vaxtında

yeyilir?

Bu qidalardan hansı
səhər yeməyi 

üçündür?

Şam yeməyində 
nə üçün yüngül

yeməklər məsləhət
görülür?
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3. Hansı tərəvəzlər bişirilmədən yeyilməz?

1. Bu uşaqlardan hansı səhvə yol verir? Onun səhvi nədir?
Fikirlərinizi yazın.

2. Bu saatlardan hansı uşağın istirahət vaxtını göstərir? 

4. Boş xananın yerinə hansı şəkil olmalıdır? Həmin məhsulun adını
boş xanaya yazın.

5. Sağlam olmaq üçün hansı qidaları daha çox qəbul etməliyik?
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Hər bir evdə müxtəlif cihaz və alətlər var. Bu əşyalar
insanların həyatını yüngülləşdirir.

Evdə hansı elektrik
cihazlarından
istifadə edilir?

Kəsici və deşici
alətlərdən 

necə istifadə 
etmək lazımdır?

Evinizdə hansı
alətlərdən istifadə 

olunur?

Uşaqlar elektrik cihazlarından
nə üçün böyüklərin nəzarəti
altında istifadə etməlidirlər?
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Uşaqlar evdəki cihazlardan və alətlərdən böyüklərin
nəzarəti altında istifadə etməlidirlər. Kibritlə oynamaq
olmaz!

Evdə tək olduğunuz 
zaman tanı ma dı ğı nız insanlar

sizdən qapını açmağı xahiş edər sə,
necə hərəkət edərsiniz? 

Nə üçün?

Uşaqların səhvi
nədədir və bu

səhvlər nəyə səbəb
ola bilər?
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Küçənizdə hərəkət edir, həyətinizdə 
oynayırsınız. 

Şəkillərdə
gördüklərinizi

danışın.

Sizcə, həyətdə 
oynayan bu uşaqlardan

hansıları səhv 
hərəkət edir?

Heyvanları nə
üçün incitmək

olmaz?
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Həyətdən uzağa getmək, yad insanlarla ünsiyyətə girmək
olmaz. Naməlum əşyalara, heyvanlara, göbələklərə toxunmaq
həyat üçün təhlükəli ola bilər. 

Tanımadığınız insan-
larla danış maq nə üçün

təhlükəli ola bilər?

Sahibsiz qutu və bağ -
lama la ra niyə 

toxunmaq olmaz?

Küçənizi yaxşı
tanımaq sizə

nə üçün
lazımdır?

Bu uşaqlar
həyatları üçün hansı

təhlükəni 
yaradırlar? 

Evinizin
ətrafında nələr
var? Küçənizi

təsvir edin. 
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İnsanlar bir yerdən başqa yerə getmək üçün nəqliy 
yatdan istifadə edirlər. Avtomobil ən çox istifadə olunan
nəqliyyat vasitəsidir. 

Svetofordakı
rənglərin mənasını

necə izah edə
bilərsiniz?

Başqa hansı
nəqliyyat vasitə -

lərini tanı -
yırsınız?

Şəkildəki
svetoforlardan

hansıları piyadalar
üçündür?

Üç gözü var, 
Üç sözü:
Biri deyir– Dayan!
Biri deyir– Hazırlaş! 
Biri deyir– Keç!

Bu ağ zolaqlar
avtomobillər üçün -

dür, yoxsa 
piyadalar üçün?

Bu qadın
hara enir?
Nə üçün?

Tapmacanın
cavabını 
xanalara 

yazın.
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Yol hərəkəti qaydaları və yol nişanları insanların təh lü -
kəsizliyi üçündür. Bu qaydalara əməl etmək vacibdir.

Bu uşaq lar
nəqliyyatda dav ra -

nış qay da ları na necə
əməl edirlər?

İşarələrin mə -
 nasını necə izah edə

bilərsi niz ?

Hamı bu oğlana
niyə na  razılıqla

baxır ?

Yol hərəkəti qaydalarına aid nişanla rı seçin.
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Tə bi ət ha di sələri bəzən dağıdıcı olur. Bu cür hadi 
sələrə təbii föv qəladə hadisələr de yirlər. 

Zəlzələ zamanı özü  -
nüzü necə qo ru ya   

bilərsiniz?

Şəkillərdə hansı
hadisə göstərilib?
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Zəlzələ za ma nı,
pilləkənə, eyva na
çıx maq və liftə
minmək OLMAZ.

Zəlzələ, subasma, sürüşmə, güclü külək təbii fövqəladə
hadisələrdir. Belə hadisələr insanlara və ətrafa ziyan vurur.

Zəlzələ
zamanı nə
baş verir?

Sizcə, zəlzələnin baş
verməsi insanlardan

asılıdırmı?

Aşağıdakı şəkillərdə təbii 
fövqəladə hadisələrdən subasma,

torpaq sürüş məsi, güclü külək
göstərilmişdir. Hər şəklin altından

hadisənin adını yazın.  
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Bəzən gözlənilməz qəzalar baş verir. Bu zaman xilas 
edicilər, yanğın sön dü rən lər köməyə gə lirlər. 

Yanğın 
hadisələri 
nə üçün 

baş verir?

Yanğın zamanı
necə hərə kət

etmək lazımdır?
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Qəza baş verərsə, uyğun nömrələrə  zəng vurub xəbər ver -
mək, xilasedicilər gələnə qədər özünümüha�izə qaydalarına
əməl etmək lazımdır . 

Bu balon 
nədən ötrüdür?

Maskadan 
nə üçün istifadə

edirlər?

Çərçivələrin içərisinə
uyğun nömrələri yazın.

101 Yanğın
söndürmə
xidməti

102  Polis

103  Təcili 
yardım

112  Fövqəladə
hallar
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4. Hansı şəkil nəqliyyatda davranış qaydalarına uyğundur?

5. Zəlzələ baş verərkən nə etmək lazımdır?

1. Bu uşaqların səhvi nədir? Fikrinizi qeyd edin.

2. Hansı uşaqlar həyətdə oyun zamanı düzgün davranır?

3. Svetoforun hansı işarəsi “Dayan!” əmrini verir?
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