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ŞƏRTİ İŞARƏLƏR

plastilin

banka 
qapağı

balqabaq
toxumu

günəbaxan
toxumu

mərci

su, fırça və
rəngli boya

yapışqan

rəngli kağızyarpaq A4 kağızı və
albom vərəqi

stiker kağızı

düşünürük öyrənirik fəaliyyət
göstəririk

nəticəyə 
gəlirik

karandaş qayçıxətkeş ip

flomaster

önlük

plastilin bıçağı

təməl altlıq
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1. NƏDƏN VƏ NECƏ DÜZƏLDİRİK

Şəkillərdə gördükləriniz haqqında danışın. Uşaqlar nə edirlər?

MƏİŞƏT MƏDƏNİYYƏTİ
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günəbaxan  toxumu

plastilin

təməl
yarpaq və budaq

balqabaq toxumu

ip

mərci

stiker kağızı

Müxtəlif 
materialların 

köməyi ilə özümüz 
sadə məmulatlar 
hazırlaya bilərik. 

rəngli kağız
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Məmulatları hazırlamaq üçün aşağıdakı alət və üsullardan
istifadə edəcəyik.

Məmulatlar müxtəlif üsullarla hazırlanır. Bu üsullar texnologiya
adlanır. Məmulatın hazırlanma texnologiyasını öyrənməklə onu
daha tez və səliqəli hazırlaya bilərik.

Kəsirik Yapırıq

Yapışdırırıq Yonuruq

RəngləyirikÇəkirik
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2. HERBARİ
Çiçək və yarpaqlardan kim necə istifadə edir?
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Çiçək və yarpaqlardan müxtəlif herbarilər hazır lamaq olar.
Bunun üçün onları qurutmaq lazımdır. 

Albomun vərəqləri arasında qurutma 

İpə düzüb asmaqla qurutma
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Aşağıdakılardan hansının köməyi ilə herbari düzəltmək olar?
Seçin və yanındakı çiçəyi (       ) rəngləyin. 

Qurudulmuş çiçək və yarpaqlardan hazırladığınız herbarilər
təbiətlə tanışlıq üçün yaxşı vasitədir.

Herbari üçün çiçək və yarpaq toplayarkən bunları
etmək olmaz.

Yadda saxlayın!
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3. ÖZÜNƏQULLUQ

Şəkildə nə görürsünüz? 

Bəs siz yuxarıdakı şəkillərdə gördüklərinizdən hansını özünüz
yerinə yetirir si niz? Seçin və yanındakı dairəni (      ) rəngləyin.



– 13 – 

Öz işimizi özümüz görməyə çalışmalı, təmizliyimizə diqqət
yetirməliyik.

Oğlanın geyinmə ardıcıllığını tapın və sıralayın. 
Bəs siz hansı ardıcıllıqla geyinirsiniz?

Əllərimizi teztez yumalı, çirkli əllərlə üzümüzə toxunmamalıyıq! 

ovucları barmaqların arasını əllərin üstünü

barmaqları dırnaqları qurulayırıq

Əllər sabunlandığı müddətdə su kranı bağlı saxlanılmalıdır!Yadda saxlayın!
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4. OTAQ BİTKİLƏRİ
Bayırdakı bitkiləri evdəkilərlə müqayisə edin. Onların arasındakı
fərq nədir?

Mənzilimizi
yaşıllaşdırmaq üçün

otaq bitkilərinin
əkilməsi qaydalarını

öyrənək.
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Otaq bitkiləri mənzilimizin havasını təmizləyir və ona gözəllik verir.
Gəlin otaq bitkilərinə qulluq qay da la rı ilə tanış olaq.

Şəkilləri müqayisə edin. Nə üçün eyni vaxtda əkilmiş çiyələk kol 
larının inkişafı fərqlidir? Bəs siz otaq bitkilərinə necə qulluq
edirsiniz?

Bitkilərə qulluq qaydalarını öyrənib onlara riayət etsək, otağımızdakı
bitkilər yaxşı inkişaf edər.
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5. SÜFRƏNİN BƏZƏDİLMƏSİ

Şəkildəkilərin köməyi ilə səhər süfrəsi hazırlayın.

Aşağıdakı süfrələr birbirindən nə ilə fərqlənir? Sizcə, bu süfrə lərin
hansı nə zaman hazırlanır?
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Süfrəni öz zövqünüzlə  bəzəsəniz, daha fərqli və gözəl görünər. 

Səhər süfrəsi üçün verilmiş nümunələri uyğun ərzaqlarla
birləşdirin.



– 18 – 

6. YEMƏK MASASI ARXASINDA 

Sizcə, kimlər masa arxasında  davranış qaydasına riayət etmir?

Yemək masası arxasında davranış qaydalarına əməl etmək
lazımdır!

Bıçağı sağ, çəngəli
isə sol əldə tutmaq

lazımdır!

Yeyərkən kitab 
oxumaq olmaz!

Dartınmaq 
olmaz!

Tələsmədən
yemək lazımdır!

Yemək zamanı
danışmaq olmaz!

Yeməyi hazırlayana
təşək kür etmək

lazımdır!

Nuş
olsun!
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Hər birimiz masa arxasında davranış qaydalarını bilməli və bu
qaydalara əməl etməliyik. 

Necə düşünürsünüz, uşaqlar nəyi səhv edirlər? Bəs siz masa
arxasında özünüzü necə aparırsınız? Bu haqda danışın.
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7. GÖYQURŞAĞI VƏ GÜNƏŞ

Plastilin bağlardan göyqurşağı düzəldək.

BİZƏ LAZIMDIR

plastilin

təməl banka
qapağı

PLASTİLİNLƏ YAPMA

plastilin
bıçağı

O nədir elə,
Yeddi rəngi var?
Yağış kəsəndən
Sonra o çıxar.

altlıq
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Gəlin sarı plastilin bağlardan
günəş düzəldək.

Göyqurşağı və günəş hazırdır.

– 21 – 

Səmadan baxır,
Yandırıb-yaxır.
Kim ondan qorxsa,
Tez eynək taxır.
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8. ÇİÇƏK VƏ İLBİZ 

Müxtəlif rəngli plastilin bağlardan çiçək düzəldək.

BİZƏ LAZIMDIR

plastilin

təməl plastilin bıçağı

altlıq

Çəməndə açar,
Dibçəkdə açar.
Olduğu yerə
Xoş ətir saçar.
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Burma-burma evciyi
Kürəyində daşıyır.
Bu evciyin içində
O çox xoşbəxt yaşayır.

Çiçək və ilbiz hazırdır.

Narıncı və mavi plastilin bağlardan
ilbiz düzəldək.
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9. DOVŞAN VƏ YERKÖKÜ

Bənövşəyi plastilindən dovşan düzəldək.

BİZƏ LAZIMDIR

plastilin

plastilin bıçağı

altlıq

Sürətlə qaçan
Kimdir, yaxşı bax!
O həm qoçaqdır,
Həm də ki qorxaq.

karandaş
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Gəlin dov şan üçün yerkökü
düzəldək.

Dovşan və yerkökü hazırdır.  Sizcə, dovşan yerkökünü necə
tutmalıdır? Doğru olanı işarələyin.

Dovşanlar yaman
Sevirlər onu.
Əynində vardır
Narıncı donu.
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10. PANDA VƏ BAMBUK

Ağ və qara plastilindən panda düzəldək.

Orada kim var? 
Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
O kimdir, yeyir
Yepyekə bambuk?

Düzəltdiyimiz hissələri birləşdirək.

BİZƏ LAZIMDIR

plastilin

plastilin bıçağı

altlıq
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Gə lin panda üçün bambuk
düzəl dək. Panda üçün o

Həm nahar, həm şam.
Yeyib ləzzətlə
Yatır hər axşam.

Panda və bambuk hazırdır.
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11. BALIQ VƏ YOSUNLAR

Gəlin rəngbərəng plastilin bağlardan balıq düzəldək.

BİZƏ LAZIMDIR

plastilin

plastilin bıçağı

altlıq

təməl

Nə gəmidi, nə qayıq,
Üzür sular boyunca.
Nə dincəlir, nə durur,
Nə də yatır doyunca.
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Gəlin müxtəlif rəngli plas tilin dən
yosunlar və daşlar düzəldək.

Balıq, yosunlar və daşlar hazırdır.

Dəniz dibinin
Bitkisidir o.
Dörd bir tərə	i
Ləpələnən su.
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12. TOYUQ, XORUZ, CÜCƏLƏR

Əvvəlcə toyuqla xoruz düzəldək.

BİZƏ LAZIMDIR

su, fırça və rəngli
boya

albom vərəqi

qayçı önlükyapışqan

Su içib başlarını
Göyə tutarlar onlar.
Gündüz buğda dənləyər,
Gecə yatarlar onlar.

�lomasterlər
A4 kağızı və
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Səhifə 61də verilmiş nümunə (ülgü) əsasında toyuqla xoruzun
pipiyini və gözlərini kəsib yapışdıraq. 

Ayaqlarını və dimdiyini �lomasterlə çəkək. 
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Gəlin cücələri barmağımızın izi ilə
qoyaq. Sonra karandaşla dimdik,
göz, ayaq, quyruq və qanad çəkək. 

Toyuq, xoruz və cücələr hazırdır.

Yumurtadan çıxıbdır
Hamısı bir gecədə.
Ay aman, bir-birinə 
Bənzəyirlər necə də.
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13. MEHRİBAN BAYQUŞLAR

Səhifə 61də verilmiş nümunə (ülgü) əsasında mehriban bayquşlar
aplikasiyasının hissələrini kəsək. 

BİZƏ LAZIMDIR
Gündüz yatar yuvasında,
Ova çıxar gecələr.
Yumru, girdə gözlərindən
Qaçmaz xırda cücülər.

qayçı

yapışqan

təməl

�lomaster
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Bayquşların bədən hissələrini təmələ yapışdıraq.

Mehriban bayquşlar hazırdır.
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14. SİÇAN

Səhifə 63də verilmiş nümunə (ülgü) əsasında qurudulmuş yarpaq 
lardan siçan aplikasiyası düzəldək. 

Quyruğu sanki
Napnazik bir sap.
Pişikdən qorxan
Kimdir, axtar tap.

BİZƏ LAZIMDIR

qayçı

təməl

yapışqan

�lomaster

yarpaq
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Siçan hazırdır.

– 36 – 

Siçanın bədən hissələrinə uyğun yarpaqları seçib yapışdıraq. Bunun üçün
əvvəlcə təməl üzərində yarpağı yapış dıracağımız hissəyə fırça ilə yapışqan
çəkək. 
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15. AÇIQÇA

qayçı

yapışqan stiker kağızı

Gəlin istədiyiniz rəngdə kağızdan açıqça düzəldək. 

karandaşxətkeş

Xoş arzular yazılar,
Bir də ürək sözləri.
Kimə göndərsən, dolar
Sevincindən gözləri.

BİZƏ LAZIMDIR

rəngli kağız



– 38 – 

Açıqçanı bəzəmək üçün çiçəkləri kəsək.
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Açıqça hazırdır.
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16. ÇƏRÇİVƏDƏ ÇİÇƏKLƏR

BİZƏ LAZIMDIR

rəngli kağız təməl

xətkeş

Gəlin çərçi̇vədə çiçəklər mozaikası düzəldək. 

yapışqan karandaş

Dibçəkdə əkdim,
Suladım, açdı.
Mənzilimizə 
Xoş ətir saçdı.

qayçı

stiker kağızı
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Gəlin çiçəkləri düzəldək.

Çərçivədə çiçəklər hazırdır. 
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17. ALMA AĞACI

BİZƏ LAZIMDIR

təməl

balqabaq toxumu

su, fırça və 
rəngli boya

Səhifə 63də verilmiş nümunə (ülgü) əsasında  alma ağacı
mozaikası düzəldək. 

yapışqan

�lomaster

Meyvəsi can dərmanı,
Gəl, bu ağacı tanı.
Ona çoxlu “Sağ ol” de
Yeyəndə hər almanı.

qayçı
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Ağac hazırdır, bəs almalar? Gəlin almaları çəkək.

Alma ağacı mozaikası hazırdır.



BİZƏ LAZIMDIR
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18. TARAQQA

rəngli kağız

�lomaster

Gəlin taraqqa düzəldək. 

Kağızı büküb
Qatlayaq, açaq.
Çırpsaq, səs-küylə
O açılacaq.
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Taraqqa hazırdır. Onun künclərindən tutub var gücünüzlə
çırpsanız, taraqqa açılacaq.
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19. PİŞİK

BİZƏ LAZIMDIR

Gəlin pişik düzəldək. 

Soba yananda
Burulub yatar.
Çox yeyər, sonra
Yorulub yatar.

rəngli kağız

�lomaster qayçı
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Pişik hazırdır.
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20. KİRPİ

BİZƏ LAZIMDIR

rəngli kağız

Gəlin kirpi düzəldək. Əvvəlcə kirpinin oxlarını düzəldək.

yapışqan

Tikanlarından
Qorxuram yaman.
Yumağa dönür
Əl vuran zaman.

�lomaster

qayçı

karandaş

xətkeş
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Kirpi  hazırdır.
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Gəlin şən ipək qurdu düzəldək.

21. ŞƏN İPƏKQURDU

Tut yarpağı yeyir o,
“Ləzzətlidir”, – deyir o.
Geyinsən, ipək donu,
Mütləq yada sal onu.

BİZƏ LAZIMDIR

rəngli kağız

�lomaster qayçıkarandaş

xətkeş

yapışqan
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Səhifə 63də verilmiş nümunə (ülgü) əsasında ipəkqurdunun  başını
və buynuzlarını kəsirik.

Şən ipəkqurdu hazırdır.
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22. PARABÜZƏN

Donu qırmızı,
Xalları qara.
Ay uçan böcək,
Gedirsən hara?

BİZƏ LAZIMDIR

stiker kağızı

Gəlin qırmızı rəngli kağızdan parabüzən düzəldək. 

qayçı

�lomaster
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Parabüzən  hazırdır.
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23. GƏMİ

Dalğaların qoynunda
Yellənir axşam, səhər.
Yolunu gözləyirlər
Limanda sərnişinlər.

BİZƏ LAZIMDIR

rəngli kağız

qayçı
Gəlin gəmi düzəldək. 

karandaş

xətkeş
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Gəmi və dalğalar hazırdır.

Gəlin gəmi üçün dalğalar düzəldək.
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24. GƏLİNCİK
BİZƏ LAZIMDIR

qayçı

Əli var, ayağı var,
Uşaqlar sevir onu.
Əynində var ipəkdən
Hər zaman gözəl donu.

iplər

Gəlin rəngli iplərdən gəlincik düzəldək.
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Gəlincik hazırdır.
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25. QUŞ

Uçub budaqdan
Budağa qonur.
Gözəl nəğmələr
Oxuyan odur.

BİZƏ LAZIMDIR

iplər

mərcigünəbaxan toxumu

Gəlin rəngli iplərdən quş düzəldək.

qayçı yapışqan
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Quş hazırdır. 
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Bayquşlar

Xoruz və toyuq
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Alma ağacı

İpəkqurdu Siçan 
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