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müraciət edərək mövzu ilə 
əlaqədar daha çox maraqlı 

məlumat əldə edə bilərsiniz.
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1. Sizcə, insanlar nə üçün birlikdə ya  şayirlar?  2. Ailə 
üzvlərini bir-birinə bağla yan nədir?  3. Şəkildə gördü-
yü nüz ailələr haqqinda danişin. Bu iki ailə bir-birindən 
nə ilə fərqlənir?

4. Ailədə sizə hansi müsbət xüsusiy yət lər 
öyrədilir?  5. Nə üçün qayği, sevgi, hör mət 
ailədə vacib hesab edilir? 6. Ailədə yaşlila-
rin olmasi nin hansi müsbət cəhətləri var?

İnsan qrupları

AİLƏ1
Dərs

ailə, valideyn, övlad, 
ünsiyyət

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Ailə insanların ən 
güvəndiyi mühitdir.

Ailə insanlar üçün hava, su və qida 
qədər vacibdir. Çünki hər kəsin 
sevgiyə və qayğıya ehtiyacı var.

Ailə insanlar üçün hava, su və qida 
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Verilmiş söz və ifadə-
lərdən istifadə edə-

rək şəkillərdə təsvir edil-
miş ailə münasibət lərini 
adlandirin.

laqeydlik

BİRLİKDƏ EDƏK

Uyğun yar paq lari 
seçərək ailə ağa cini 
bəzə yək. Yarpaq lar-
dan hansi bu ağacin 
üstündə olmalidir?

yardımsevərlikbirlikdə zaman 
keçirmək mehribanlıq qayğıkeşlik

Bu ailələr haq qinda nə deyə bi-
lər siniz? Sizcə, şəkillə rin han-

sinda ailə üzvləri arasinda ünsiy yət 
azdir?

Hansi işləri ailə ilə 
birlikdə etmək 

daha maraqlidir?

tapşırıqlar
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“Mənim ailəm məni qoruyur” fikrinə münasibət bildirin.

Ailə kökünüzlə bağli doğmalarinizla söhbət edin.  
Baba niz, babanizin babasi haqqinda məlumat öyrənin. 
Bunu ailə albomlarina baxaraq da edə bilərsiniz.

Dünyada elə xalqlar var ki, ailə 
dedikdə həm də dayi, bibi, xala, 
əmi və onlarin övlad larini nə-
zərdə tutur. Məsələn, hindli 
ailələr belədir.

Birlikdə yaşayan və bir-birinə doğma olan insanlara 
ailə deyilir. Bu insanlari bir-birinə qohumluqdan 
başqa, sevgi, qayği, hörmət hissləri bağlayir. Ailə 
üzvləri birlikdə çalişmaği və istirahət etməyi sevirlər.

 Şəkillərdə təsvir edilən vəziyyətlər haqqinda danişin. Ailədə 
təhsi liniz, əyləncəniz, maraq lari nizla bağli qərar verilərkən 
sizin fikriniz öyrənilirmi? Səbəbini izah edin.

tapşırıqlar

Ailənizdə hansi xüsusi günlər qeyd edilir? Bunu nə üçün 
ailə ənənəsi adlandirirlar?

Ailədəki vəzifələrinizi sadalayin. 
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Layihə

İstifadə etmək üçün: rəngli karandaşlar, yapışqan, şəkillər, vatman kağızı, 
qayçı, rəngli kağız.

AİLƏ GÜZGÜSÜ 

Musiqisi Tofiq Quliyevin,
sözləri Fikrət Qocanındır. 

Bildiyiniz kimi, bəzi ailələr böyük, bəziləri isə kiçik olur. Müasir ailə-
lərin əksəriyyəti kiçik ailələrdir. Bəzən cəmiyyətdə çox böyük ailə-
lərə də rast gəlirik. Məsələn, uşaq kəndlərində yaşayan və dövlə tin 

himayə etdiyi ailələr var. Bakıdakı SOS uşaq kəndində bu cür ailələr yaşayır. 
Gəlin onlar haqqında müzakirə aparaq və “ailə güzgüsü” hazırlayaq.

Layihənin işləndiyi yer: 
Sinif otağı

Birlikdə “Biz mehriban 
ailəyik” mahnısını dinləyək. 
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1-ci mərhələ. Qruplara bölünün. Hər qrup öz rəhbərini seçsin. Qrup rəhbəri 
püşkatma vasitəsilə öz qrupunun “Böyük ailə”, “Kiçik ailə”, “Ailə kəndləri” 
mövzularından hansını işləyəcəyini müəyyənləşdirsin.

2-ci mərhələ. Qrupunuzun işləyəcəyi mövzunu öz aranızda müzakirə edin. 
Hazırlayacağınız “ailə güzgüsü”nün neçə nəfər üçün nəzərdə tutulduğunu 
müəyyənləşdirin.

3-cü mərhələ. Əvvəlcədən hazırladığınız kağızın üzərində həmin sayda dairə-
lər çəkərək kənarlarını bəzəyin və içərisinə ailə üzvlərinin şəkillərini yapışdırın. 
Bunlar ana, ata, bacı, qardaş və b. şəkilləri olmalıdır.

4-cü mərhələ. Şəkillər arasında hansı canlıların ola biləcəyini müzakirə edin 
və nəticəyə uyğun olaraq, onun da şəklini “güzgü”yə yapışdırın.

5-ci mərhələ. “Güzgü”sünü hazırladığınız ailənin ən üstün cəhətlərini (baba 
və nənənin olması, ev heyvanının olması, ailə üzvlərinin sayının çox olması 
və s.) və başqa ailələrdən fərqini müəyyənləşdirib kağızda qeyd edin. Hazır 
olan “ailə güzgüsü”nü sinifdə nümayiş etdirin.
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1. Şəkildə gördükləriniz haqqinda danişin. 2. Bu bir likləri necə 
adlandira bilərsiniz? 3. Sizcə, bu insanlari bir-birinə hansi ümumi 
maraqlar bağlayir? 4. Nə üçün insan lar bir-birinə yararli olmali, 
birgə işləməli, birlikdə fəaliyyət gös tər mə lidirlər? 

5. Sizin sinfi kollektiv 
adlandir maq olarmi? 
Nə üçün belə dü  şü-
nürsünüz? 6. Sinifdə 
kollek tiviniz qar şi sinda 
hansi vəzi fələriniz var?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Fərd dedikdə bir insan nəzərdə tutulur. Şagird də bir fərddir. 
Şagirdlərdən ibarət sinif kollektiv adlanır.

İnsan qrupları

KOLLEKTİV2
Dərs

İnsanlar birgə işlə məşğul olmaq 
üçün kollektiv yaradırlar.

İnsanlar birgə işlə məşğul olmaq fərd, kollektiv,  
birlik



13

“Qarşiliqli kömək”, “əməkdaşliq”, “mehriban ünsiyyət” anla-
yişlarini izah edin. Nə üçün kollektivdə onlar vacib hesab 
edilir?

İməcilikdə ha mi-
nin işləməsi nə 

üçün va  cib dir? Hansi 
hallarda kollektiv qar-
şisinda vəzifələri niz 
yerinə yetirilməmiş 
qalir?

birlikdə EDək

Kollektiv iş tələb edən 
bəndləri müəyyənləşdirək. 

Ümumi maraqlari olan, birlikdə oxuyan, birlikdə 
çalişan insanlari kollektiv adlandirirlar.

İnsanlar hələ qədim za-
man lardan kollektiv hal  da 
yaşa miş və birlikdə çalişmiş-
lar. Hətta on lar yemək əldə 
etmək üçün ova belə kol-
lektiv şəkildə getmişlər.

 piano çalmaq 
 dərs oxumaq 
 sinfi səliqəyə salmaq
 ev tikmək 
 yazıçı olmaq 
 xorda oxumaq

tapşırıqlar
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1. Nə üçün gün rejiminə əməl etmək lazimdir? Bunun 
insanlara nə xeyri var? 2. Sizcə, şəkillərin ardicilliği necə 
olmalidir? 3. Şəkillərdə göstə ri lənlərdən hansi mək təbə 
gedənə qədər görülən işlərdir? 

4. Siz onlardan hər birinə nə qədər zaman sərf edirsiniz? 5. Nor-
mal qidalanmaq, yat maq və istirahət etmək üçün vaxt ayir maq 
niyə vacibdir? 6. Yu  xunun sağlamliğimiza hansi təsiri var?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

vvəlcədən qurduğunuz gün rejiminə əməl etsəniz, həyatınız 
daha maraqlı və zəngin olacaq.

Məktəbə gedərkən

GÜN REJİMİ3
Dərs

gün rejimi, vaxt bölgüsü, 
saat, gigi yena qaydaları

Vaxtdan səmərəli istifadə etmək üçün insanlar gün rejiminə  
əməl etməyə çalışırlar. Bu halda məktəbə vaxtında çatmaq,  

oxumaq, istirahətə və əyləncəyə zaman ayırmaq çətin olmur.

Vaxtdan səmərəli istifadə etmək üçün insanlar gün rejiminə 
əməl etməyə çalışırlar. Bu halda məktəbə vaxtında çatmaq,  

oxumaq, istirahətə və əyləncəyə zaman ayırmaq çətin olmur.oxumaq, istirahətə və əyləncəyə zaman ayırmaq çətin olmur.
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Dərs hazirlamaq üçün nə qədər zaman sərf etsəniz, yaxşi 
nəticə əldə edə bilərsiniz?

“Əylənmək”, “istirahət etmək” dedikdə nəyi nəzərdə tutur-
su nuz? Gün ərzində gəzintiyə nə qədər vaxt sərf edirsiniz? 
Gəzmək nə üçün vacibdir? 

birlikdə Edək

“Rejim saati” dü  zəldək. 
Böyük bir saat modeli 
üzərində rejimimizi 
quraq.

Qədim zamanlarda insanlar vaxti ölç mək 
üçün Gü  nəş və su saatin dan isti fadə 
edib lər. Azərbaycan alimi Nəsirəd din 
Tusi nin Marağadaki rəsədxanasinda da 
Gü  nəş və su saati olub. 

Gününüzün maraqli keçməsini, hər işə vaxti-
nizin çatmasini istəyirsinizsə, zamaninizi düz-
gün bölüş dürməyi öyrənməlisiniz. 

tapşırıqlarSizcə, hansi şəkildəki qiz dərsə zama ninda yetişəcək? Nə 
üçün belə düşünürsünüz?
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1. Sizcə, şəkillərdə təsvir edilən vasitələri necə adlan dir-
maq olar? Onlar bizə nə üçün lazimdir? 2. Məktəbə 
gedəndə bu vasitələ rin hansindan istifadə edirsiniz?

3. Avtobusda hansi qaydalara 
əməl edilmə lidir? 4. Avtobusda, 
avtomobildə gedərkən nə üçün 
əlini, qolunu, başini pəncərə dən 
çixarmaq təhlükəlidir? 5. Eska-
la tordan istifadə zamani hansi 
qaydalari unutmaq olmaz?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Yalnız qaydalara əməl 
etməklə təhlükəsizliyi
nizi qoruya bilərsiniz!

Məktəbə gedərkən

NƏQLİYYAT  
VASİTƏLƏRİ4

Dərs

İnsanlar məktəbə, iş yerlərinə 
gecikməmək üçün müxtəlif nəqliyyat 

vasitələrindən istifadə edirlər. 
gecikməmək üçün müxtəlif nəqliyyat 

təhlükəsizlik qay 
daları, nəqliyyat
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Təsvir edilən nəqliyyat vasitələrinin aşağida verilən sözlərlə 
hansi əlaqəsi var?

yerüstü  
nəqliyyat

su  
nəqliyyatı

yeraltı  
nəqliyyat

hava  
nəqliyyatı

birlikdə edək

Nəqliyyatdan istifadə zamani 
yanliş olanlari müəyyən edək:

K

Hava şarlari da nəqliyyat 
va  sitəsidir. Fran sada ixtira 
edilən bu şarlar hava nəq-
liyyatinin ilk nü mu nəsi idi.

Nəqliyyat vasitələri insanlarin həyatini asanlaşdirir 
və vaxta qənaət etmələrinə imkan verir. Onlardan 
istifadə edərkən qaydalara əməl etmək vacibdir. 

 Eskalatorda qaçmaq;
 Liftin düymələri ilə oynamaq;
 Avtobusun ön qapısından minmək;
 Avtobusun arxa qapısından minmək;
  Avtobusun pəncərəsindən başını,  
qolunu çıxarmaq;

  Avtobusdan düşdükdən sonra qar
şısından keçmək;

 Liftin içərisində atılıbdüşmək.

Sizcə, hansi nəqliyyat vasitələri bu gün müasir hesab edilmir 
və nə üçün?

tapşırıqlar
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Layihə

İstifadə etmək üçün: dəftər, yapışqan, qayçı, rəngli qələmlər, nəqliyyat vasitə
lərinin əvvəlcədən hazırlanmış şəkilləri.

“NƏQLİYYAT” ENSİKLOPEDİYASI

Musiqisi Vasif Adıgözəlovun,
sözləri Ramiz Rövşənindir. 

Bizim bu gün hər yerdə – havada, suda, quruda gördüyümüz nəq-
liyyat vasitələri əvvəllər, yəni ilk yaradıldığı zaman tamamilə fərqli 
olub. Məsələn, təyyarənin “əcdadı” hava şarları hesab edi lir. Nəq-

liyyat vasitələrinin necə inkişaf etdiyini bilmək çox maraqlıdır. Ona görə də 
gəlin birlikdə nəqliyyat ensiklopediyaları yaradaq.

Layihənin işləndiyi yer: 
Sinif otağı

Birlikdə “Yol” mahnısına 
qulaq asaq.
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1-ci mərhələ. Qruplara bölünün. Hər qrup öz rəhbərini seçsin. Qrup rəhbəri 
püşkatmada iştirak edərək öz qrupunun “Hava nəqliyyatı”, “Su nəqliyyatı”, 
“Yerüstü nəqliyyat”, “Yeraltı nəqliyyat” mövzularından hansını işləyəcəyini 
mü əyyənləşdirsin.

2-ci mərhələ. Qrupunuzun işləyəcəyi mövzunu öz aranızda müzakirə 
edin. Ensiklopediyasını hazırlayacağınız nəqliyyat növünün ilk dəfə harada 
yaradıldığı haqqında bildiklərinizi yada salın.

3-cü mərhələ. Əvvəlcədən topladığınız şəkillər arasından işləyəcəyiniz möv-
zuya aid olanları seçin və səliqə ilə kəsin. 

4-cü mərhələ. Şəkilləri keçmişdən müasirə doğru olmaqla, dəftərə yapış-
dırın. Şəkillərə uyğun olaraq, bildiyiniz məlumatları qısa şəkildə dəftərə qeyd 
edin.

5-ci mərhələ. Ensiklopediyanı sinifdə nümayiş etdirin. Yanlış bildiyiniz məlu-
matları müəllimin köməkliyi ilə dəqiqləşdirin və düzəldin.
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1. Şəkillərdə gördükləriniz haqqinda danişin. 2. Gördü-
yü nüz yol nişanlarinin mənasini izah edin. 3. Başqa hansi 
yol nişanlarini taniyirsiniz? 4. Sizcə, şəkillərdə hansi şa -
girdlər düzgün dav ran mirlar? Niyə belə düşünürsünüz? 

5. Yerüstü və yeralti keçidlər nə üçün daha təhlükə siz dir?  
6. Piyadalarin hərəkətini nizamlayan nədir? 7. Svetofor olma-
yan və ya işləməyən yerlərdə hərəkəti kim nizamlayir?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Svetoforun olmadığı yerlərdə piyada keçidindən keçər kən sürü
cünün maşını saxlayıb yol verməsini gözləmək lazımdır.

Məktəbə gedərkən

YOL HƏRƏKƏTİ 
QAYDALARI5

Dərs

Məktəbə, getdiyimiz ünvana təhlükəsiz çatmaq  
üçün yol hərəkəti qaydalarını bilmək və onlara  

əməl etmək vacibdir.

yol nişanları, svetofor
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Şəkillərdəki yol ni  şan la rinin mənasini izah edin.

Nə üçün velosipedi yol kənarinda sürmək olmaz? 

Sizcə, nə üçün piyada keçidindən keçərkən telefonla daniş-
maq, pleyerdə musiqiyə qulaq asmaq olmaz? Müzakirə 
edin.

Verilmiş yol nişanlari ilə “Məlumatverici” və “Qadağandir” 
sözlə rini əlaqə lən dirin. Bunu nəyə əsasən müəyyən etdiniz?

Verilmiş nişanlardan hansi lar piyada keçidi üçündür? 

Yol polisi sizin keçmək istədiyiniz 
yerdə əlindəki bu işarəni qaldirirsa, 
nə etməlisiniz?

QadağandırMəlumatverici

tapşırıqlar
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birlikdə EDək

Şəkildəki nişanlari 
“Məlumatverici” və 
“Qadağan dir” başliği 
altinda qrup laşdiraq.

Yol nişanlari içərisində elə-
ləri də var ki, yaxinliq da ye -
məkxana, xəstəxana, tele-
fon, su olduğunu göstərir.

İnsanlar yol hərəkəti qaydalarina əməl edərək özlə-
rinin də, başqalarinin da təhlükəsizliyini qoruyurlar.

Bu uşaqlardan hansi düzgün hərəkət edir? Niyə belə hesab 
edirsiniz?

tapşırıqlar

Məlumatverici Qadağan dır
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1. Şəkillərdə gördük lə-
riniz haqqinda da nişin.  
2. İki şəkil ara sinda 
hansi fərqləri görürsü-
nüz?  3. Şa girdlər mək-
təbdə hansi qayda lara 
əməl etməlidirlər?  
4. Sizcə, qaydalara yal-
niz dərs zamani əməl 
edil mə lidir? Nə üçün 
belə düşünürsünüz?

Məktəbə gedərkən

MƏKTƏB QAYDALARI6
Dərs

Cəmiyyətdə, ailədə olduğu kimi, məktəbdə də qaydalara əməl 
etmək vacibdir. Bunun üçün şagirdlər düzgün davranmağı, 
başqalarının hüquqlarına hörmət etməyi bacarmalıdırlar.

Cəmiyyətdə, ailədə olduğu kimi, məktəbdə də qaydalara əməl 
etmək vacibdir. Bunun üçün şagirdlər düzgün davranmağı, 
başqalarının hüquqlarına hörmət etməyi bacarmalıdırlar.

məktəb, qaydalar, nizamintizam

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

İntizamlı şagirdlər heç 
vaxt narahatlıq yarat
maz, dərsin gedişinə 
mane olmazlar.
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birlikdə edək

“Məktəbdə düzgün davraniş 
qaydalari” tərtib edək.

Bakida Haci Zeynalabdin Taği-
yevin açdirdiği ilk qizlar mək-
tə binin qaydalarina görə, bu-
rada yalniz qizlar təhsil alirdi. 
Onlara fənlərlə bərabər, nəza-
kət və cəmiy yətdə özünü apar-
maq qaydalari da öyrədilirdi.

1. Dərsin gedişini pozmamalıyıq. 
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________

Bu şagirdin görünüşü 
əsa sinda onun məktəb 

qayda larina əməl edib-
etmədiyi haqqinda nə 
demək olar? Səliqəsiz olmaq 
nə üçün qaydalari pozmaq 
deməkdir?

tapşırıqlar

Hansi şəkillərdə məktəbdə nizam-intizam qayda la rinin 
pozulduğu təsvir edilib? Nə üçün belə düşünürsünüz?
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Məktəbin özünəməxsus nizam-intizam qaydalari 
var. Şagirdlər dərsə vaxtinda gəlməli, dərsi pozma-
mali, bir-birinə qarşi diqqətli olmalidirlar.

Müəllimin verdiyi suallara hami birlikdə cavab verərsə, nə 
olar? Bu, qaydalari pozmaq hesab edilirmi?

Məktəbdə nizam-intizam qaydalarina əməl olunmazsa, nə 
baş verər?

Şəkillərə ba  xin. 
Məktəb qay da-

la rinin po zulduğu 
şəkil ləri tapin. 
Uşaq larin hərəkə-
tində yanliş olan 
nədir? 

Nəzakət qaydalari ilə nizam-intizam qaydalari ara sinda 
hansi bağliliq var? 

tapşırıqlar
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1. Şəkillərdə təsvir edi-
lənlər haqqinda danişin. 
2. Sizcə, insanlar nə 
üçün nəzakət qaydala-
rina əməl etməlidir lər? 
3. Bu qay da lara daim 
əməl edən ləri necə 
adlandirirlar?

4. Hansi hərəkətləri kobudluq adlandirirsiniz? 5. Nəzakət qay-
dala rina əməl etməyən insanlar haqqinda nə dü  şü nürsünüz?  
6. Belə adamlarla dostluq edərdinizmi? Səbəbini izah edin.

_ Buyurun, 
tanış olun.

_ Banu. Tanış 
olmağıma 

şadam.

_ Lalə.

_ Təbrik 
edirəm.

_ Təşəkkür 
edirəm. _ İcazə verin, 

kömək edim._ Minnətdaram.

Davranış mədəniyyəti

NƏZAKƏT  
QAYDALARI7

Dərs

ünsiyyət, nəzakət 
qayda ları, nəzakətdən 

kənar davranışlar

Tanış olduqda, salamlaşdıqda, 
təşəkkür etdikdə gülümsəmək 

xoş təsir bağışlayır.

Tanış olduqda, salamlaşdıqda, 
təşəkkür etdikdə gülümsəmək 
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Sizcə, şəkillərdə təsvir edilmiş vəziyyətlərdə nəzakət qayda la-
rina əməl etmək üçün hansi sözlərdən istifadə olunmalidir?

Öskürdüyünüz, asqirdiğiniz zaman necə davransaniz, 
nəzakətli olar?

Kitab alarkən saticiya hansi sözlərlə müraciət edər diniz?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI Kobudluq etsəniz, dost qazana bilməzsiniz.

Süfrə arxasinda əməl etməli olduğunuz nəzakət qaydalari 
hansilardir?

Danişarkən səsini qaldirmaq nə üçün nəzakətsizlik hesab 
edilir?

tapşırıqlar
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birlikdə edək

Nəzakət qaydalari illər keçdikcə 
dəyişir. Bu gün ziyafətlərdə, 
məclislərdə əllə yemək, əsa sən, 
nəzakətə uyğun hesab edil mir. 
Lakin bəzi ölkələrdə əllə yemək 
etiketi hələ də qalmaqdadir.

Nəzakət qaydalarina əməl etməklə biz daha 
nümunəvi insan ola bilərik.

Şəkillər haq qinda 
danişin. Onlardan 

hansinda nəzakət qay-
da la rina əməl edildiyi 
təsvir olunmuşdur? 
Niyə belə düşünür-
sünüz?

Xeyr, bilmirəm. Yox, haradan bilim ey?!
Bəli, mənəm. Hə, mənəm. 
Ey, mənə bax!  Zəhmət olmasa,  

ba  xarsınızmı?
Mənə nə? Mənə aid deyil.
Buyurun. Al, götür.

Lövhədə işləyərək nəzakət 
qaydalarina uyğun sözlərin 
qarşisina bu işarə lərdən uy-
ğun olanini yapişdiraq. 

tapşırıqlar
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1. Şəkillər haqqinda da  nişin.  
2. Sizcə, onlarda insanin hansi 
mənəvi xüsusiyyətləri təsvir 
edi lib? 3. Bu xüsusiyyətləri bir 
sözlə necə adlandir maq olar?

4. Hansi hərəkətləri edən insanlar vətən-
sevər adlandirila bilər? 5. İnsan hansi yaxşi 
xüsusiyyətlərə malik olarsa, cəmiyyətə xeyir 
verə bilər? 6. Özünüzdə bu xüsusiyyətlər-
dən hansinin olduğuna əminsiniz? 

Davranış mədəniyyəti

YAXŞI  
XÜSUSİYYƏTLƏR8

Dərs

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Vətənsevərlik insana 
ucalıq gətirən ən gözəl 

xüsusiyyətdir.

İnsanı dəyərli edən ondakı müsbət xüsusiyyətlərdir.  
Mehriban, qayğıkeş, mərhəmətli insanların arasında  

yaşamaq daha gözəldir.

yardımsevərlik, mərhəmət, qayğı
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Səhvini etiraf etmək bacariği nə üçün müsbət keyfiyyət he -
sab edilir? 

Hansi xüsusiyyətlər insanlar tərəfin dən yaxşi qarşilanmir?

Şəkillərdə təsvir edilən mənəvi xüsusiyyətlər haqqinda 
danişin.

Bildiyiniz yaxşi xüsusiyyətləri sadalayin və hər birinin nə 
üçün yaxşi hesab edildiyini əsaslandirmağa çalişin.

tapşırıqlar
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birlikdə Edək

Bənzəmək istədiyimiz nağil 
qəhrəmaninin şəklini çəkək 
və hansi xüsusiyyətinə görə 
ona oxşamaq istədiyimizi 
bildirək.

Azərbaycanin ən səxavətli 
insanlarindan biri Nabat 
xanim Aşurbəyli idi. O, şollar 
su kəmərinin çəkilmə sinə, 
kasiblarin mü alicəsinə çoxlu 
pul xərcləmiş, məscid tikdir-
mişdir. 

Hər kəs istəsə, özündə yaxşi xüsusiyyətlər tərbiyə 
edə bilər. 

Həyati nizda baş vermiş və sizin hansisa yaxşi xüsusiyyəti-
nizi göstərən bir hadisə danişin.

Sizə qayği göstərən hansi insanlari taniyirsiniz? Sadalayin.
Böyüklərə hörmət etdiyinizi hansi hərəkətlərinizlə hiss 
etdirə bilərsiniz?

Səxavətli olmaq nə deməkdir və o nə üçün yaxşi xüsusiyyət 
hesab edilir?

tapşırıqlar
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1. Şəkillərdə gördük-
ləriniz haqqinda da-
nişin. 2. Təsvir edilən 
davranişlari bir sözlə 
necə adlandirardiniz?

3. Sizcə, şəkillərdəki davranişlarda yanliş olan nədir? 4. Əgər eyni 
hərəkəti siz etsəydiniz, onu düzəltmək üçün necə davranardiniz?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

İnsan yanlış hərəkətləri ilə başqalarına da, özünə də ziyan 
vurur. 

Davranış mədəniyyəti

YANLIŞ 
DAVRANIŞLAR9

Dərs

kin, nifrət, paxıllıq, 
laqeydlik

Yanlış davranışlarımız insanlarla 
yaxşı münasibət qurmağa  

mane olur.

Yanlış davranışlarımız insanlarla 
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İnsanlarda həm yaxşi, həm də xoşa gəlməz 
xüsusiyyətlər ola bilər. Yanliş davranişlari aradan 
qaldirmaq hər birinizin öz əlindədir.

birlikdə edƏK

Ətrafimizdaki insanlarin 
yanliş hesab etdiyimiz dav-
ranişlarini seçək və lövhəyə 
yazaq.

Yalan danişan insan daha çox 
əziyyət çəkir. Çünki dediyi 
yalani həm də yadda saxlama-
lidir ki, aldatdiği üzə çixmasin.

Gördükləriniz haqqinda kiçik mətnlər qurun. Şəkil lərdə təs-
vir edilənlərin düzgün və ya yanliş olduğunu müəyyən edin.

Yaninizda başqa birinə qarşi yanliş rəftar edildiyini gör-
səniz, nə edərdiniz?

Siz ətrafinizda hansi yanliş davranişlarla qarşilaşirsiniz? 
Onlarin yanliş olduğunu nədən bilirsiniz?

Yanlış davranışlar...

tapşırıqlar
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DİNLƏR10
Dərs

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI İslam, xristianlıq və yəhudilik dinləri yaxşılıq və mərhəmət 

his slə rini təbliğ edir. 

Davranış mədəniyyəti

4. İnsanlar, sizcə, nə üçün ibadət edirlər? 5. İslam, xristianliq və 
yəhudilik dinlərinə ibadət edən insanlar necə adlandirilir?  
6. Hansi dini kitablari taniyirsiniz?

1. Şəkillərdə gördüklə rini zin 
hansi dinlərə aid olduğunu 
təx min edin. 2. Bu ibadət gah-
lara rast gəlmi sinizmi?  
3. Şəkildə verilənləri bir-biri ilə 
müqayisə edin, oxşar və fərqli 
xüsusiyyətləri tapmağa çalişin. 

ibadət, inanc, islam,  
xristianlıq, yəhudilik

Bir çox insanlar dünyanı yara
dan qüv vəni Allah adlan dırır  

və ona ibadət edirlər.

Bir çox insanlar dünyanı yara
dırır 
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Şəkillərdə gördüyünüz atributlarin hansi dinlərə aid oldu-
ğunu dəqiqləşdirin.

Sizcə, insanlarin həyatina dinlərin hansi müsbət təsiri var?

Hansi dini bayramlar haqqinda məlumatiniz var?

Birlikdə edək

Xris tianliq, islam və yəhudilik 
dinlərinin oxşar və fərqli 
xüsusiyyətlərini müəyyən-
ləşdirək və qeyd edək.

İslam, xristianliq və yəhu-
dilik dinləri arasinda ən 
gənci islam dinidir.

Dinlər müxtəlif olsa da, hər biri insanlara ibadət 
etməyin yollarini öyrədir.

Fərqli

Oxşar

Dinin təbliğ etdiyi mənəvi dəyərlər insanlara hansi 
vasitələrlə çatdirilir? Bu barədə bildiklərinizi danişin.

tapşırıqlar
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Layihə

İstifadə etmək üçün: rəngli karandaşlar, yapışqan, 44 günlük Qarabağ mü
ha ribəsini əks etdirən şəkillər, vatman kağızı, qayçı.

ZƏFƏR ÇƏLƏNGİ

44 günlük Vətən müharibəsi zamanı bizim hər birimiz Azərbaycan 
xalqının birliyinin və əzmkarlığının, Ali Baş Komandanın rəhbərlik 
etdiyi rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığının şahidi olduq. Bütün 

bunları nümayiş etdirmək üçün “Zəfər çələngi” adlı divar qəzeti hazırlayıb 
sinifdə və məktəbin dəhlizində nümayiş etdirək.

Layihənin işləndiyi yer: 
Sinif otağı

Birlikdə “Əsgər marşı”nı 
dinləyək. Musiqisi Cavanşir Quliyevin,

sözləri Əli Kamilindir. 
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1-ci mərhələ. Qruplara bölünün. Hər qrup öz rəhbərini seçsin.

2-ci mərhələ. Müzakirə edərək qrupunuzun hazırlayacağı qəzetdə təqdim 
edəcəyiniz məlumatları müəyyənləşdirin. 

3-cü mərhələ. Əvvəlcədən hazırladığınız şəkillər arasından qəzetdə təqdim 
etmək istədiyiniz ən maraqlı şəkilləri seçin və sıralayın.

4-cü mərhələ. Şəkilləri yapışdırın və Vətən müharibəsində işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin adını qırmızı qələmlə qəzetdə qeyd edin.

5-ci mərhələ. Vətən müharibəsinin başlandığı və bitdiyi tarixi, bu müharibədə 
torpaqlarımız uğrunda şəhid olanların sayını qəzetdə yazın. Hazır olan qəzeti 
sinifdə nümayiş etdirin.
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1. Şəkillərdə nə təsvir olu-
nub? 2. Canli adlandira 
biləcəyi niz varliq lari sada-
la yin və quruluşlari haq-
qinda dani şin. 3. Nə üçün 
onlar canli hesab edilir? 

4. Sizcə, bitkilərdən han-
sina mədəni, hansina 
yabani bitki deyə bilə-
rik? 5. Şə killərdəki 
canlilari müqayisə edin 
və bir-birindən nə ilə 
fərq ləndiklərini 
araşdirin.

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI İnsan canlılar arasında yeganə şüurlu varlıqdır.

Yaşadığımız dünya

CANLILAR ALƏMİ11
Dərs

Bəzi varlıqlar tənəffüs edir, qidalanır, böyüyür və çoxalırlar.  
Bu onları cansız varlıqlardan fərqləndirən əsas  

xüsusiyyətlərdir. 

Bəzi varlıqlar tənəffüs edir, qidalanır, böyüyür və çoxalırlar. 

insan, bitki, heyvan
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Şəkillərdə gördüklərinizdən hansilar çöl quşlaridir? Nə 
üçün belə hesab edirsiniz? 

Şəkillərdə gördüklərinizdən hansilar ev heyvanlaridir? 

birlikdə edək

Məktəbin həyətində ətrafi mü-
şa hidə edək. Gördü yümüz var-
liq larin adini müşahidə vərəqinə 
yazaq və fərq lən dirməyə çalişaq. 

At insanin əhliləşdirdiyi ilk 
vəhşi heyvanlardan biridir. 
İlk at çox balaca olub, itə 
bənzəyib. Hətta yirticilar dan 
qorunmaq üçün alçaq kol-
luqlarda belə gizlənə bilib. 

İnsan, bitki və heyvanlar canlidirlar. Heyvanlar vəhşi və 
ev, bitkilər mədəni və yabani olmaqla, iki yerə bölünür.

Canlı Cansız Nəfəs 
alır

Böyü
yür Çoxalır 

Göyərçin + + + +
Ağac 
Skamya 

Canlı Cansız Nəfəs 
alır

Böyü
yüryür Çoxalır 

Göyərçin + + + +
Ağac 
Skamya 

tapşırıqlar
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Layihə

İstifadə etmək üçün: dəftər, yapışqan, rəngli kağız, rəngli qələmlər, fırça, 
canlıların əvvəlcədən hazırlanmış şəkilləri.

“QIRMIZI KİTAB”

Musiqisi Əfsər Cavanşirovun,
sözləri Tacəddin Şahdağlınındır. 

Təbiətdə elə canlılar var ki, sayı azalmaqda, nəsli tü kən məkdədir. 
Onlar haqqında məlumatlar “Qırmızı kitab”da toplanır. Azərbay-
can Respublikasının öz “Qırmızı kitab”ı var. Burada Azər baycan 

Respublikası ərazisində nadir və nəsli kəsilməkdə olan vəhşi heyvan, yabanı 
bitki növləri haqqında məlumat topla nıb. Biz də araşdırma apararaq öz 
“Qırmızı kitab”ımızı yaradaq.

Layihənin işləndiyi yer: 
Sinif otağı

Birlikdə “Ağacdələn”  
mahnı sını dinləyək.
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1-ci mərhələ. Qruplara bölünün. “Nəsli kəsilməkdə olan heyvanlar”, “Nəsli 
kəsilməkdə olan quşlar”, “Nəsli kəsilməkdə olan bitkilər” mövzusunda əvvəl-
cədən topladığınız şəkilləri və informasiyaları birlikdə müzakirə edin.

2-ci mərhələ. Seçilən şəkilləri kəsərək əvvəlcədən müəyyən edilmiş dəftərə 
səliqə ilə yapışdırın.

3-cü mərhələ. Şəkillərin mətnlə birlikdə təqdim edilməsinə çalışın. Hazırla-
dığınız dəftərə mətnlərin üzü də köçürülə bilər. Mətni seçərkən onun yığcam, 
dolğun olmasına və əsas məlumatı əks etdirməsinə diqqət yetirin. 

4-cü mərhələ. Kitabda özünüzün çəkdiyiniz şəkilləri də yapışdırın.

5-ci mərhələ. Hazırladığınız kitabı sinifdə nümayiş etdirin. Kitaba daxil etdi-
yiniz canlılar haqqında məlumat verin və nə üçün məhz onları seçdiyinizi 
izah edin.
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1. Şəkillərdə gör dük lə-
riniz haq qinda danişin.  
2. Sizcə, göstərilən lər-
dən hansilari cansiz 
var liq adlan dira bilərik?  
3. Cansiz varliqlar hansi 
xüsusiyyətlə rinə görə 
fərqlənir?

4. Cansiz varliqlarin həyatimizda nə kimi rolu var? 5. Daş, su və 
ev əşyalari arasinda hansi fərqlər var?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI Hava, su, daş, qaya, bulud, buz, ulduz cansız təbii varlıqlardır. 

Yaşadığımız dünya

CANSIZLAR12
Dərs

daş, günəş, hava,  
su, bulud

Təbiət təkcə canlılardan  
ibarət deyil. Təbiətdə  

cansız varlıqlar da var. 
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Cansiz təbii varliqlari seçin və fikrinizi əsaslandirin. 

Canli və cansiz təbii varliqlar arasinda hansi bağliliq var? 
Müzakirə edin.

Canli varliqlara aid hansi xüsusiyyətlər cansiz varliqlarda 
yoxdur?

birlikdə edək

Sinifdə iki dibçəkdən birində 
toxum, digərində isə daş əkək. 
Sulayaq və bir neçə gün göz-
ləyək. Nəticə əsasinda hansinin 
canli, hansinin cansiz varliq 
olduğunu müəyyənləşdirək.

Canli təbiətin yaşamaq 
üçün cansiz varliqlara 
ehtiyaci var. 

Təbiətdə rast gəldiyimiz cansiz varliqlar tənəffüs 
etmir, qidalanmir, böyümür və çoxalmir. 

tapşırıqlar



44

CANLILARA LAZIM 
OLANLAR13

1. Şəkildə təsvir edilmiş quruda və suda ya  şa yan heyvanlari 
sada layin. 2. Bu canlilara yaşa maq üçün nə lazimdir? 3. Sizcə, 
su mühi tində yaşayan canlilar quruda yaşaya bilərmi? Misal 
göstərin. 4. Ba  liqlari sudan çi xarsaq, nə baş verər?

Dərs

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Hər bir canlı yaşadığı mühitə uyğunlaşır və onun əlamətlərini 
qazanır.

Yaşadığımız dünya

su, qida, sığınacaq Canlılar yaşadıqları 
mühitə uyğunlaşırlar.
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Hava və su haqqinda bildiklərinizi danişin. Sizcə, sular neçə 
cür olur və canlilarin yaşamasi üçün hansi daha vacibdir? 

Canlilar yaşamaq üçün seçdikləri yeri hansi xüsusiyyətlə-
rinə görə müəyyən edirlər? 

Tutuquşu ilə ağ ayinin, kaktusla dibçək gülünün ya  şa yiş 
mühitini müqayisə edin. Onlarin hər birinin yerini dəyiş-
səniz, nə baş verər?

birlikdə edək

Heyvanlari plakatlarda yazilan-
lara uyğun qruplaşdiraq və mü-
hitləri haq qinda bildiklərimizi 
danişaq.

Dələ çox yaxşi “bağban”dir. 
Onun unutduğu toxumlar dan 
milyonlarla ağac bitir.

Canlilar təbiətin bir hissəsidir. Onlar suya, qidaya, 
siğinacağa ehtiyaclarini təmin edən mü hitlərdə 
yaşa yir və o mühitin əlamətlərini qazanirlar. 

tapşırıqlar

Quruda 
yaşayanlar

Suda 
yaşayanlar
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1. Şəkilləri müqayisə edin. Gördüyünüz oxşar və fərqli 
xüsusiy yətlər haq qinda danişin. 2. Yazda, yayda, payizda 
və qişda baş verən təbiət  hadisələri, bitki və heyvanlarin 
həyatinda olan dəyişikliklər haqqinda nə bilirsiniz? 

3. Sizcə, şəkillərdə havanin istilik və soyuqluq dərəcəsini nə mü-
əyyən edir? 4. Termometrdən başqa harada istifadə olunur?

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI Yerin Günəş ətrafında fırlanması nəticəsində fəsillər dəyişir.

Yaşadığımız dünya

FƏSİLLƏR14
Dərs

Havanın istilik dərəcəsi 
fəsillərdən asılı olaraq dəyişir.fəsillərdən asılı olaraq dəyişir.yaz, yay, payız, qış
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“Qiş yuxusuna getmək” dedikdə nə başa düşürsünüz? 
Sizcə, hansi heyvanlar qiş yuxusuna gedir?

Yağiş, əsasən, hansi fəsillərdə daha çox yağir? Bu fəsilləri 
hansi xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək olar?

Köçəri quşlarin hərəkəti hansi fəsillərlə əlaqədardir?  
Quşlarin köç etməsinin səbəbi nədir?

birlikdə edək

Termometrdən istifadə edərək 
əvvəlcə stəkanlardaki suyun, 
daha sonra havanin istilik və ya 
soyuqluq dərəcəsini ölçək.

34

36

38

40

42

35

37

39

41

43

K

Yer üzündə elə ölkələr var 
ki, orada il ərzində havalar 
isti keçir. Məsələn, Maldiv 
adalari, Malayziya və s.

Yer planetində 4 fəsil möv cuddur. Fəsillərdən asili 
olaraq, havanin temperaturu da, təbiət də dəyişir.

tapşırıqlar
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1. Buz parçalarini stə-
kana yiğib sax lasaq, 
yaxud çaydana töküb 
qazda isitsək, nə gö-
rə cə yik? 2. Təbiətdə 
buna oxşar hansi 
hadi sələri müşahidə 
etmisiniz? 3. Şəkildə 
gördükləriniz haqqin-
 da danişin. Suyun hə -
rəkətini necə adlan-
dira bilərik? 4. Sizcə, 
su təbiətdə hansi 
şəkildə döv r edir?  
5. Suyun buxarlan-
ma sina səbəb olan 
nədir?

Yaşadığımız dünya

SUYUN DÖVRANI15
Dərs

su, buxar,  
yağış, qar Canlıların yaşaması üçün vacib 

olan su hər zaman dövr edir.
Canlıların yaşaması üçün vacib 

olan su hər zaman dövr edir.

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Təbiətdə su yağış, qar, 
dolu şəklində yerə 
enir, bu xara çevrilib 
havaya qalxır.
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Şəkillərdə bir buluddan 
qar, digərindən isə 
ya ğiş yağir. Sizcə, bu-
nun səbəbi nədir? 

Su dövraninin baş verməsi nədən asilidir? Əgər təbiətdə  
su dövrani olmasaydi, nə olardi?

birlikdə edək

Böyüdücü şüşə altinda buza 
baxaq, ərimə prosesini izləyək. 
Sonra suyun qay nama, buxar-
lanma pro sesini müşahidə edək.

Təbiətin çox qəribə möcü zə-
ləri var. Məsələn, qar dənə-
cikləri bir-biri ilə eyni olmur. 
Böyüdücü şüşə altinda 
baxdiqda onlarin hər birinin 
çox fərqli naxişlara malik 
olduğunu görə bilərsiniz.

Günəşin istisi ilə su dənizlərdən, okeanlardan 
buxarlanib havaya qalxir, bulud əmələ gətirir,  
yağinti kimi yerə qayidir.

Təbiətdə suya harada rast gəlirsiniz? Havadaki buludlar,  
sizcə, nədən yaranir?

tapşırıqlar
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Dağıdıcı gücə malik olan zəlzələ və daşqınlardan sonra gözəl 
təbiət mənzərəsi də yarana bilər.

1. Şəkildə gördüklərinizi təsvir edin. 2. Sizcə, yeni dağ larin, 
göllərin yaranmasi hansi təbiət hadisələri ilə bağli ola bilər?  
3. Siz belə bir hadisə haqqinda eşitmisinizmi? Bildiklə rinizi 
müzakirə edin.

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Yaşadığımız dünya

16
Dərs

COĞRAFİ  
OBYEKTLƏR

təpə, düzənlik, dağ, 
çay, göl

Bir çox təbiət hadisələri yeni 
dağların, dərələrin, göllərin 

yaranmasına səbəb olur.

Bir çox təbiət hadisələri yeni 
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Yaşadiğiniz ərazidə və ölkəmizdə hansi coğrafi obyektləri 
taniyirsiniz? Onlar haq qinda bildiklərinizi danişin.

Hansi dənizlər, çaylar haqqinda eşitmisiniz? Onlarin hansi 
Azərbaycandadir? 

Dağ, təpə və dərə bir-birindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycan-
da hansi dağ adlarini eşitmisiniz? 

birlikdə edək

Müxtəlif coğrafi obyektlərin 
maketini hazirlayaq və onlari 
bir-birindən fərqləndirək.

K

Gən cədə baş vermiş zəlzələ 
za mani Kəpəz daği uçaraq 
Ağsu çayinin qarşi sini kəsib.
Nəticədə məşhur Göygöl və 
daha yeddi göl yaranib.

Yer kürəsi dağlar, dərələr, göllər, çaylarla zən-
gindir. Təbiət hadisələri nəticəsində o, daim 
dəyişikliyə uğrayir.

Sizcə, dəniz və çayi bir-birindən fərqləndirən əsas xüsusiy-
yətlər hansidir?

tapşırıqlar
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1. Şəkillərdə hansi oxşar xüsusiyyətləri görürsünüz? 2. Göylə 
dənizin, göylə torpağin birləşdiyi yeri necə adlandira bilə rik?  
3. Sizcə, Günəş çixdiği yerdəmi batir? 4. Üfü qün cəhətləri 
hansilardir? Bu cəhətləri hansi vasitələrlə tapmaq olar?

5. Kompas olmadiği za  man 
hansi təbii əlamət lərlə 
üfüqün cəhət lərini tapa 
bilərsiniz? 6. Üçüncü şəkildə 
üfüqün görünmə məsi nin 
səbəbi nədir? 7. Gü nəş nə 
zaman ən hün dürdə olur? 

Yaşadığımız dünya

17
Dərs

ÜFÜQ

1 2

3

üfüq, Şimal, Cənub, 
Şərq, Qərb,  

kompas

İnsanlar üçün istiqaməti tapmaq elə 
də asan deyil. Buna görə də Günəşin 
çıxdığı və bat dığı yerə görə üfü qün 

cə  hətlərini müəyyən edirlər.

İnsanlar üçün istiqaməti tapmaq elə 
də asan deyil. Buna görə də Günəşin 

qün 
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Kompas haqqinda bildiklərinizi danişin.

Meşədə olduğunuz zaman Şimal və Cənubu tapmaq üçün 
hansi təbii vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz? 

birlikdə edək

Dairə quraq, bir-birimizdən 
cənubda, şimalda, şərqdə və 
qərbdə du ranlari tapaq. Sonra 
sinifdə şimalda, şərqdə, cə-
nubda və qərbdə olan əşya-
larin siyahisini tutaq.

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI Günəşin çıxdığı yer Şərq, batdığı yer Qərbdir.

■  Kompas ilk dəfə Çində ix-
tira edilib. O, müasir kom-
pasdan fərqli idi.

Üfüqün 4 cəhəti var. Günəş Şərqdə çixir, Qərbdə 
isə batir. Üzü Günəş çixan tərəfə dayandiqda sol 
tərəfimiz Şimali, sağ tərəfimiz Cənubu göstərir.

Ağaclarin üstünə yağan qar bütün tərəflərdə eyni cür  
ərimir. Sizcə, o daha çox hansi tərəfdə əriyə bilər?

Üfüqün hansi cəhətləri bir-birinə əks tərəfdə yerləşir?

tapşırıqlar
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1. Şəkillərdə gördük-
lə rinizi təsvir edin. 
Fərqli olan xüsusiy-
yətləri izah edin.  
2. “Ətraf mü hitin qo-
runmasi” de dikdə nə 
başa düşür sü nüz? 
Sizcə, ətraf mü  hiti 
nədən və kimdən 
qorumaq la  zimdir?

3. Ekoloji çirklənmə 
haqqinda nə bilirsiniz? 
4. Təbiətə ziyan vuran 
vasitələri sadalayin. On -
larin vurduğu ziyanin 
aradan qaldirilmasi 
üçün nə etmək olar? 
5. Sizcə, uşaqlar təbiətə 
ziyan vura bilərmi? Fi -
kirlərinizi əsaslandirin.

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI Plastik qablar tullantıya çevrildikdə çürümür.

Yaşadığımız dünya

ƏTRAF MÜHİT18
Dərs

çirkləndirmək,  
zibil, israf

İnsanlar ətraf mühiti qoru
maqla öz sağlamlıqlarını 

qoruyurlar.
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birlikdə edək

Qutuya müxtəlif əşyalari dol dura-
raq sərf etdiyimiz vaxti ölçək. Sonra 
hə min əşyalari çixarib yerlərinə qo-
yaq. Bunun üçün sərf etdiyimiz vaxti 
mü əyyənləşdirək. Sizcə, nə üçün 
ikinci işə daha çox vaxt getdi?

K

Bakida Heydər Əliyev Fon du-
nun təşəbbüsü ilə “Tullan ti dan 
sənətə” adli muzey yara dilib. 
Burada ancaq tul lan ti lardan 
hazir lanan sənət nümunələri 
nümayiş etdirilir.

Çaylara, də nizlərə çirkab sulari axitmaq, havani çirk lən-
dirmək olmaz! Bununla ətraf mühitə böyük ziyan vurulur.

tapşırıqlarHansi şəkillərdə təbiətə 
vurulan ziyan təsvir 
edil mişdir? Nə üçün 
belə hesab edir siniz?
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Layihə

İstifadə etmək üçün: kompas, kiçik sandıq, bayraq, xəzinəni tapmaq üçün 
xəritə.

XƏZİNƏ AXTARIŞI

İstənilən bir yerdə üfüqün cəhətlərinin köməyi ilə hərəkət istiqa-
mətini müəyyən etmək və doğru yolu tapmaq olar. Bu gün xəzinə 
axtarışına çıxacağıq. Əlimizdə olan vasitələr kompas və xəritədir.

Layihənin işləndiyi yer: məktəb həyəti
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1-ci mərhələ. Əvvəlcə sualları cavablandırın: “Kompas bizə nə üçün la-
zımdır?”, “Üfüqün neçə cəhəti var?” və s.

2-ci mərhələ. Qruplara bölünün. Qruplarınıza rəhbər seçin.

3-cü mərhələ. Qrup rəhbəri müəllimə yaxınlaşaraq hərəkət xəritəsini və 
kompası gö türsün. 

4-cü mərhələ. Xəritədəki göstərişlərə əməl edərək, kompasdan istifadə 
etməklə sandığın yerini tapmağa çalışın. Göstərişlər “İki addım şərqə”, “Üç 
addım şimala”, “Beş addım cənuba” şəklində veriləcək. Bu zaman kompasdan 
da istifadə edin.

5-ci mərhələ. Sandığı tapın. Sizcə, onun içindən nə çıxacaq? 
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4. Özünü zün və ya ətrafinizdaki uşaq lardan kiminsə hüquq la ri-
nin pozulduğunun şahidi olmusunuzmu? 5. Belə hallarda necə 
davranmaq lazimdir? 

1. Sizcə, şəkillərdə uşaq 
hü  quqlari ilə bağli nələr 
təsvir edilib? 2. Uşaq-
larin hüquq larini sada-
la yin. 3. Hansi şəkildə 
uşaqlarin hüquq  lari 
pozu lub? 

Hüquqlar

UŞAQ 
HÜQUQLARI19

Dərs

hüquq, qanun
Uşaqlar öz hüquqlarını bilməli, də 
yərləndirməli və onlardan isti fadə 

etməyi bacarmalıdırlar.

Uşaqlar öz hüquqlarını bilməli, də
fadə 
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YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Fikrini çəkinmədən və sərbəst ifadə etmək uşaq hüquqlarından 
biridir.

Sahib olduğunuz hüquqlardan hansi bəzən pozulur və nə 
səbəbə?

Şəklə baxin. Sizcə, 
hüquqlari nizdan 
istifadə edərkən 
nə üçün qayda lari 
poz ma malisiniz? 
Müzakirə edin. 

birlikdə edək
Qruplara bölünək və 
aşağidaki hallarin 
bizim hansi 
hüquqlari mizi 
pozduğunu 
müəyyən edək: 

■ Uşaq hüquqlarini 
ifadə edən şəkillər 
çəkək və sərgiləyək.

K

1. Qidanın sağlam və qədərində olmaması; 
2. Sinifdə və ya ailədə təhqir edilmək;
3. Qışda isti geyimimizin olmaması;
4. Müharibə şəraitində yaşamaq;
5. İşləməyə məcbur edilmək.

Hansisa hüququnuzun pozulduğunu düşündükdə kimə 
müraciət etməlisiniz?

tapşırıqlar
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Uşaq hüquqlari dövlət tərəfindən qorunur.

Ailənizlə birlikdə uşaq hüquq lari haqqinda fikir mübadiləsi 
aparin. Fikirlərinizi açiq bildirin.

Sizin bütün istəklərini zin yerinə yetirilməməsi hüquqla-
rinizin pozulmasidirmi? Müzakirə edin.

Şəkildə uşaqlar 
özlərinin hansi 
hüquqlarindan  
isti fadə edirlər? 
Sizcə, onlarin 
hüquqlarini  
pozan hansi 
hərəkətdir?

Hüququnuzun pozulduğunu düşündüyünüz bir hadisə 
danişin və sinifdə müzakirə edin.

Uşaq hüquqlarini kimlər müdafiə edir? 

2017-ci ildə məşhur Nobel 
mükafa tini alanlardan biri 
məhz uşaqlarin oxumaq 
hüququnu müdafiə edən 
Məlalə Yusəfzaydir. O öz 
mübari zə sinə 11 yaşindan 
başlayib.

tapşırıqlar
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PAYTAXT
    BAKI

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında 
Konstitusiya Qərarı 1991ci il oktyabrın 18də qəbul edilib.

5. Azərbaycan dövlətinin ərazisi nə qədərdir? 6. Respublikami-
za kim rəhbərlik edir? 7. Ölkəmizi kim qoruyur? 

1. Azərbaycan Respublikasi ilk dəfə nə zaman yaradilib? 2. Azər-
bay can dövləti haqqinda nə bilirsiniz? 3. 28 May nə üçün Respub-
lika Günü kimi qeyd edilir? 4. Ölkəmizin paytaxti hansi şəhərdir?

DÖVLƏTİN 
ƏLAMƏTLƏRİ20

Dərs Hüquqlar

Dövlətin əlamətləri:

Ərazi 
Əhali
Ordu
Rəhbər
Müstəqillik

ərazi, əhali, ordu, 
rəhbər, müstəqillik

Dövlətin özünəməxsus 
əlamətləri var və hər bir 

vətəndaş onları bilməlidir.



62

Sizcə, paytaxtlarin digər şəhərlərdən fərqi nədir?

Birlikdə edək

“Dövlətin rəmz ləri və əlamət-
ləri” adli sxem tərtib edək.

K

Azərbaycan Ordusu dün-
yanin ən güclü 50 ordusu 
arasinda yer tutub. Biz 
Və  tən müharibəsində qə-
lə bəni məhz güclü ordu-
muz sayəsində qazandiq.

Hər bir dövlətin öz ərazisi, əhalisi, onu qoruyan 
ordusu, rəhbəri və müstəqilliyi olmalidir.

rəmzlər əlamətlər

Azərbaycan dövlətinin sərhədlərini qorumaq kimlərin əsas 
vəzifəsidir?

Bir dilin dövlət dili elan edilməsi nə deməkdir? Araşdirma 
aparin və bildikləriniz haqqinda danişin.

tapşırıqlar

Azərbaycanin dövlət rəmz lə rini xatirla yin və onlar haqqinda 
bildiklərinizi danişin.
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YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Azərbaycanın milli puluna hörmətlə yanaşma lısınız. Pulu cırmaq, 
üstünə yazı yazmaq, şəkil çəkmək olmaz!

3. “Tələbat” və “pul” anlayişlari arasinda hansi əlaqə var? 4. Sizcə, 
ailə hansi tələbatlarina pul sərf edir? 5. Bəs siz hansi hal larda pul 
xərcləyirsiniz?

1. Şəkildə gördükləriniz haqqinda danişin. 2. Müasir dövrdə 
aliş-veriş zamani ödəniş daha çox hansi vasitələrlə aparilir?  

PULLAR21
Dərs Hüquqlar

dəyər, qəpik, manat
Pul insanlara zəruri 

ehtiyaclarını ödəmək üçün 
lazımdır.

ehtiyaclarını ödəmək üçün 
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Bütün Azərbaycan pullarinin üzərində hansi təsvir əks 
edilib? Pullarimizin üzərindəki hansi təsvirlər sizdə maraq 
doğurub?

Şəkildə göstərilənlərin hər biri üçün sizə nə qədər  
pul lazim ola bilər? Bəs hamisini almaq istəsəniz?  
Sizcə, cibxərcli yi niz nə zaman buna yetər?

Azərbaycanda aliş-veriş hansi pullarla aparilir? Bu zaman 
başqa dövlətlərin pullarindan istifadə edilə bilərmi?

Birlikdə edək

Bu şəkillərin hansi əsginaslar 
üzə rində təsvir edildiyini tapaq 
və on lari cəmləyək. Nə qədər 
alindi?

İlk kağiz pullar hələ 3 min 
il əvvəl Çində yaradilib.

Hər bir dövlətin öz pulu olur. Azərbaycanin pul 
vahidi manatdir.

DƏFTƏR

1 2

3

4

Nə üçün pulu cirmaq, yazmaq, üzərində şəkil çəkmək olmaz? 

tapşırıqlar
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YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI İsrafçılığa yol verməmək qənaət etmək üçün ən yaxşı vasitədir.

6. Sizin şəxsi büd-
cəniz necə yaranir? 
7. Ailə büdcəsinə 
kömək etmək üçün 
nə edə bilərsiniz?

1. Şəkillərdə gördükləriniz haq-
qinda danişin. 2. Ailə büdcəsi 
necə əmələ gəlir? 3. Gəliri nə 
təşkil edir? 4. Ailənin xərc lərinə 
daha çox nələr daxil dir? 5. Göz-
lənilməz xərclərin ödə nilməsi 
üçün ailə nə etmə lidir?

Hüquqlar

BÜDCƏ22
Dərs

büdcə, xərc, gəlir Dövlət və ailə kimi hər bir  
fərdin də öz büdcəsi var.
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Ailə büdcəsindən pul xərclənən zaman əvvəlcə hansi tələ-
batlar nəzərə alinmalidir?

Gündəlik həyatinizda şəkillərdə göstərilənlərdən han-
sindan istifadəni azaltmaqla qənaət edə bilərsiniz? 

Birlikdə edək

Birlikdə ailə büdcəsi tər tib 
edək. Gözlənilməz və göz lə-
nilən xərcləri müəyyən ləş dirək 
və 6 nəfərlik ailənin bir ay 
ərzində xərcləyə biləcəyi məb-
ləği tapaq.

İnsanlar marketə getdik ləri 
zaman ancaq lazim olanla-
rin siyahisini yazmaqla və 
əlavə heç nəyə pul xərc-
ləməməklə ailə büdcə sinə 
qənaət edə bilərlər.

Büdcə ailəyə daxil olan gəlir və nəzərdə tutulan  
xərcləri əhatə edir. Xərc lərə qənaət etmək və israfçiliğa 
yol vermə məklə büdcəni daha yaxşi idarə etmək olar.

Gəlir Xərc
Ata 250 manat yemək:

Ana 200 manat kommunal:

Baba 120 manat gözlənilməz:
Nənə 130 manat gözlənilən:
Cəmi: Cəmi:

Gündəlik cibxərcliyi hansi məqsədlər üçün nəzərdə tutu-
lur? Daha böyük xərc tələb edən məqsədlərə çatmaq istə-
səniz, nə etməlisiniz?

Qənaət nədir, necə edilməlidir? “İsrafçiliq” anlayişi ilə “qənaət” 
anlayişi arasinda necə əlaqə olduğunu müəyyənləşdirin.

tapşırıqlar
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Layihə

İstifadə etmək üçün: dəftər, yapışqan, qayçı, rəngli qələmlər, hazırlanmış 
şəkillər.

BÜDCƏNİ İDARƏ EDİRİK

Musiqisi Tofiq Quliyevin,
sözləri Mirvarid Dilbazinindir. 

Təsəvvür edin ki, bayram ərəfəsində ailənin cəmi 160 manatlıq büd-
cəsini xərcləmək sizə tapşırılıb. Ailə üzvlərinə bayram hədiyyəsinin 
alınması, evdə süfrə açılması və ya gəzintiyə çıxılması nəzərdə tu-

tulub. Bayramda böyüklərin – baba və nənənin ziyarət edilməsi də vacibdir. 
Büdcəni necə idarə edəcəksiniz?

Layihənin işləndiyi yer: 
Sinif otağı

Birlikdə “Bahar bay ramı” 
mahnısını dinləyək.

Bayram 
süfrəsi Oyuncaq Hədiyyə
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1-ci mərhələ. Qruplara bölünün. Hər qrup öz rəhbərini müəyyənləşdirsin.

2-ci mərhələ. 4 nəfərlik ailənin bayram keçirməsi üçün büdcə dəki pulu nəyə 
xərcləyəcəyini müzakirə edin. 

3-cü mərhələ. Müəyyən etdiyiniz xərclərin adını iş dəftərinə yazın. Uyğun 
şəkillərlə fikrinizi əsaslandırın.

4-cü mərhələ. Nəzərdə tutduğunuz bütün işlər üçün tələb edilən pulun 
təxmini məbləğini hesablayın.

5-ci mərhələ. Sizə verilən pulla bu məbləğ arasında necə bir fərq yarandığını 
müəyyənləşdirin. Xərciniz büdcədəki puldan çox alınırsa, nəyə qənaət edə 
biləcəyinizi müzakirə edin. Nəticə çıxararaq hansı qrupun bayram xərcləri 
üçün büdcəni daha yaxşı idarə etdiyini müəyyənləşdirin.
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YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

İnsanlar gigiyena qaydalarına əməl etməklə təkcə özlərini  
deyil, başqalarını da yoluxucu xəstəliklərdən qoruya bilərlər.

4. Sabundan tez-tez istifadə etmək nə üçün sağlam liğinizi qo-
rumağa yardimçi olur? 5. Sizcə, sağlam olmaq üçün başqa 
hansi qaydalari bilmək vacibdir?

1. Şəkildə gördükləriniz haqqinda danişin. 2. İnsanlar öz sağ-
lamliqlarinin qayğisina qalmaq, onu qorumaq üçün hansi vacib 
şərtlərə əməl etməlidirlər? 3. Hansi şəkildə bu şərtlər pozulur?

Sağlamlıq

SAĞLAM HƏYAT23
Dərs

sağlamlıq, qidalanma, 
idman

İnsanlar müəyyən qaydalara  
əməl etməklə sağlamlıqlarını 

qoruya bilərlər.

SAĞLAM HƏYAT
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Şəkildə təsvir  
edil miş vəziyyətlə 
sağlam liği miz ara-
sinda hansi əlaqə 
var? Fikir ləri nizi 
bildirin. Nə üçün 
səmimi ünsiyyət 
sağ lamliğa müsbət 
təsir göstərir?

Sağlam olmaqla yaxşi əhvali-ruhiyyədə olmaq arasinda 
hansisa bağliliq varmi? 

Yoluxucu xəstəliklər haqqinda nə bilirsiniz? Onlardan necə 
qorunmaq olar?

İsti yay günü üçün bu geyimlərdən hansini seçərdiniz? Sizcə, 
nə üçün sağlamliğiniz həm də geyimlərinizdən asilidir?

Hər gün etməli olduğunuz hansi gigiyena qaydalarini 
bilirsiniz? Onlari vərdiş halina gətirmək üçün nə etmək 
lazimdir?

Peyvənd haqqinda nə bilirsiniz? Peyvənd olunmaq nə 
üçün vacibdir?

tapşırıqlar
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Birlikdə edək

Qeyd edilənləri sağlamli-
ğimiz üçün “Xeyirlidir” və 
“Ziyanlidir” başliqlari altin da 
qruplaşdiraq. Siyahini özü-
nüz davam etdirin.

Gülüş və xoş əhval insan öm-
rünü uzadan və sağlamliğina 
müsbət təsir edən ən güclü 
vasitədir.

Sağlamliğini qorumaq üçün insan düzgün qida-
lan mali, yuxu rejiminə və gigiyena qaydalarina 
əməl etməlidir.

1. Hər gün 1 saat havada olmaq;
2. Çoxlu təmiz su içmək;
3. Şirniyyatdan çox istifadə etmək;
4. Rəqslə məşğul olmaq;
5. Yedikdən sonra yatmaq;
6. Gigiyena qaydalarına əməl etmək;
7. 8 saatdan artıq yatmaq;
8. Dişləri fırçalamaq.

Xəstələndikdə asqiran, öskürən zaman başqalarini yolux-
durma maq üçün aşağidaki hansi davranişlari düzgün 
hesab edirsiniz?

Uzun müddət telefon və kompüterə baxmaq nə üçün sağ-
lamli ğiniza ziyan vurur?

1 2 3 4 5

tapşırıqlar
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1. Şəkillərdə gördük lə-
riniz haqqinda da nişin. 
2. Sizcə, təsvir edilən 
nişanlar nəyi ifadə edir? 
3. Çimər likdə çimmək 
nə zaman qadağan 
edilə bilər? 

4. Əgər xəbərdarliq 
nişanlarina diqqət 
yetiril məzsə, bu nə 
ilə nəti cələ nər?  
5. “Qadağan dir!” işa-
rəsinə başqa ha ra da 
rast gəlmisi niz? 
Xatirlayin və on larin 
mənasini izah et-
məyə çalişin.

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Xəbərdarlıq nişanlarına qarşı diqqətli olmaq lazımdır! 
Bu sizin təhlükəsizliyiniz üçün vacibdir!

Sağlamlıq

EHTİYAT  
TƏDBİRLƏRİ24

Dərs

1

2

İnsanlar təhlükəli yerlərdən 
uzaq duraraq özlərini qoruya 

bilərlər.

İnsanlar təhlükəli yerlərdən 
uzaq duraraq özlərini qoruya 

qaz qurğusu, elektrik 
qurğusu, gərginlik 
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birlikdə edək

Yaxinliqdaki parkda təhlükəli 
ola biləcək yerləri müəyyən 
edək və təhlükə işarəsi 
hazirlayaraq yerləşdirək.

Buzlu yolda yixilmamaq 
üçün tələsmə mək, aşaği-
daki şəkildə yerimək və 
əlləri mütləq cibdən çixar-
maq lazimdir.

İnsan həyati üçün təhlükəli olan yerlər var.  
Özünüzü qorumaq üçün xəbərdarliq nişanlarina 
diqqət yetirin.

Düzgün yeriş

Bu işarələrin nə üçün qoyulduğunu müəyyən edin və mə-
na sini tapin. Onlardan hansi minalanmiş ərazidə qoyula 
bilər?

Xatirlayin: bu işarə lərə harada 
rast gəlmisiniz və onlarin 
mənasi nədir? 

Yanlış yeriş

tapşırıqlar
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1. Şəkillərdə gördük ləriniz haqqinda danişin. 2. Sizcə, hansi 
əşya lar və avadanliqlar təhlükə yarada bilər?

3. Təhlükələrin qarşisini almaq üçün nə etmək lazimdir? Nümu-
nələrlə fikrinizi əsaslandirin. 4. Dər man vasitələri nə üçün təh-
lükəlidir?

Sağlamlıq

TƏHLÜKƏLİ  
AVADANLIQLAR25

Dərs

YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

Qazla, elektriklə çalışan avadanlıqlarla ehtiyatsız davran
dıqda təhlükə yarana bilər.

alət, avadanlıq, 
təhlükə

Bəzi avadanlıq lardan  
istifadə edərkən çox ehtiyatlı 

olmaq lazımdır.

AVADANLIQLAR

istifadə edərkən çox ehtiyatlı 
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Qay çi nin 3-4 min il 
yaşi var. İlk qayçi  
qoyun qirx maq üçün 
istifadə edilmişdir.

Şəkillərdə gör-
düklərinizi təs-
vir edin. Uşaq-
lar nəyi yanliş 
edirlər?

birlikdə edək

Birlikdə təhlükəsizlik qaydalari 
tərtib edək.

Evdə qaz qoxusu gəldiyi zaman, ilk növbədə, nə etmək 
lazimdir?

tapşırıqlar
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Şəkillərdə gördüyünüz əlaqə nömrələrindən nə zaman  
isti fadə edilir? Hansi şəkillərdə avadanliqdan ehtiyatsiz 
istifadəyə görə yaranan təhlükə təsvir edilib?

Qaz və elektrik avadanliqlari ilə, kəsici alət lərlə 
davraniş qaydalarina əməl etmək lazimdir.

104

101

112

103

Şəkildə təsvir edilənlərdən hansi və nə zaman sizin üçün 
təhlükə yarada bilər?

Təhlükəli avadanliqlarin siyahisini tərtib edin və onlardan 
daha çox hansilarla yanliş davrandiğinizi müəyyənləşdirin.

tapşırıqlar
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YaddaŞ
KartIYaddaŞ
KartI

leyhqaz, su, qum, yanğınsöndürmə balonu 
qəzalar zamanı ən lazımlı vasitələrdir.

5. Sizcə, hansi hadi-
sələr tex nogen  
qəza adlandirilir?  
6. Onlarin qarşisini 
almaq mümkün-
dürmü? 7. Bu cür 
qəzalar zamani hansi 
mühafizə vasitələrin-
dən istifadə edilir?

1. Şəkildə gördükləriniz 
haqqinda danişin. 2. Hansi 
təbii fəlakətlər haqqinda 
eşitmisiniz? 3. İnsanlarin 
məsuliyyətsizliyi səbə bin-
dən yaranan hansi hadi-
sələr haqqinda məluma-
tiniz var? 4. Bu hadisələri 
necə adlandirmaq olar?

Sağlamlıq

QƏZALARDAN 
MÜDAFİƏ26

Dərs

texnogen qəza,  
təbii fəlakət

İnsanların həyatında təbii 
fəlakətlər və qəzalar baş verə 

bilər.
fəlakətlər və qəzalar baş verə 
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Şəkillərdən hansinda texnogen qəza baş verdiyi görünür? 
Nə üçün belə hesab edirsiniz?

Bu vasitələrdən hansi yanğin zamani lazimdir?

Zəlzələ baş verdiyi zaman hansi qaydalara əməl edilməlidir?

Bu tikinti sahə-
sində qəzalardan 
qorunmaq üçün 
hansi işlər görü-
lüb?

tapşırıqlar

Qum
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Suallarin cavablarini müəyyənləşdirin.
1.  Mənzildə qaz sızması nəyə 

səbəb ola bilər?
2.  Sürücünün sürət həddini 

aşması nəyə səbəb ola bilər? 
3.  Zəlzələlər nəyə səbəb ola 

bilər? 
4.  Bütün qəzalar nəyə səbəb 

ola bilər? 

  a. Binaların uçmasına

  b. İnsan tələfatına

  c. Avtomobilin aşmasına

  d. Partlayışa

Yanğin zamani tüstüdən qorunmaq üçün istifadə edilən 
əsas vasitə hansidir? 

Birlikdə edək

Yanğin baş verərsə, necə 
rəftar etməli olduğumuzu 
müəyyənləşdirək. Əməl 
edəcəyimiz əsas qayda 
hansidir?

Dünyada baş verən texnogen 
qəza lardan biri də Çernobil 
qəzasidir. Bu qəzadan sonra 
şüalanma nəticəsində 
minlərlə insan ziyan çəkmiş, 
böyük ərazilər yararsiz hala 
düşmüşdür.

Təbii fəlakətlər və qəzalar zamani təmkinli olmaqla, qay-
dalara əməl etməklə vəziyyətdən çixmaq mümkündür.

tapşırıqlar
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