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GİRİŞ
Тexniki tяrяqqinin bюyцk vцsяt aldыьы, elektron vя informasiya texnologiyalarыnыn
rolunun artdыьы vя bazar iqtisadiyyatы шяraitindя rяqabяtin gцndяn-gцnя gцclяndiyi mцasir dюvrdя “Технолоэийа” фянни цmumtяhsil mяktяblяri шagirdlяrinin texnoloji tяfяkkцrцnцn inkiшafыna, onlarda texnoloji bacarыqlarыn formalaшmasыna, тящсилин sonrakы mяrhяlяlяrинdя zяruri bilik вя баъарыглара yiyяlяnmяlяrinя xidmяt edir. Чцнки рesurslarыn vя informasiyalarыn insanыn maraq vя mяnafeйиnя xidmяt etmяyя yюnяldilmяsinin zяruri tяlяb
kimi irяli sцrцldцyц bir vaxtda шagirdlяrin texnoloji bilik vя bacarыqlara yiyяlяnmяlяri, юz
fяaliyyяtlяrindя onlardan mяqsяdyюnlц шякилдя istifadя edя bilmяlяri mцhцm vяzifя kimi
meydana чыxыr. “Texnologiya”nыn bir fяnn kimi цmumtяhsil mяktяblяrindя tяdris olunmasы, ilk nюvbяdя, bu zяrurяtdяn irяli gяlir vя hяyati bacarыqlarыn шagirdlяrя aшыlanmasы
baxыmыndan bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr.
Mцasir dюvrdя иnsan юz texnoloji bacarыqlarы sayяsindя universal istehsal sahяlяrindя
fяaliyyяt gюstяrя bilmяlidir. Мящз цmumtяhsil mяktяblяrindя gяlяcяyin geniшprofilli mцtяxяssisinin formalaшdыrыlmasыnыn ilkin tяmяli qoyulur.
“Texnologiya” fяnninin tяdrisi шagirdlяrin emal texnologiyalarыndan mцstяqil hяyatda istifadя etmяlяrinя, onlarda yaradыcыlыq qabiliyyяtinin formalaшdыrыlmasыna, texniki
sahяlяr цzrя tяhsillяrini davam etdirmяlяrinя hяrtяrяfli шяrait yaradыr. Tяlim prosesindя
шagirdlяr texniki fяaliyyяt imkanlarыnы mцяyyяnlяшdirir, problemlяrin hяlli цчцn ideyalar
irяli sцrцr, sadя texnoloji iшlяri yerinя yetirir vя nяticяlяri qiymяtlяndirmяk imkanы яldя
edirlяr. Eyni zamanda bu fяnnin tяdrisi шagirdlяrin xarakterinin formalaшdыrыlmasыna,
onlarыn mяnяvi, intellektual vя estetik inkiшafыna, dюvrя uyьun texnoloji bacarыqlar яldя
etmяklя sosial-iqtisadi шяraitя uyьunlaшmalarыna zяmin yaradыr.
Технолоэийа мцяллимляринин истифадясиня верилян мцяллим цчцн вясаит Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин тясдиг етдийи “Азярбайъан Республикасынын цмумтящсил мяктябляри цчцн Технолоэийа курикулуму (Ы–ЫВ синифляр)” ясасында щазырланмышдыр.
Мцяллим цчцн вясаитдя “Texnologiya” фяннинин тялиминин тяшкили цчцн ян зярури практик
материаллар тягдим едилмишдир. Бу фянни тядрис едяъяк мцяллимляря кюмяк мягсядиля фяал (интерактив) тялим методуна ясасланан дярс иъмаллары вясаитдя юз яксини тапмышдыр.
“Texnologiya” фянни цзря мязмун стандартлары ясасында дярсляр щазырланаркян шаэирдлярин идраки, информатив-коммуникатив, психомотор фяалиййятляринин инкишафы, щабеля зярури вярдишляря йийялянмяляри диггят мяркязиндя сахланылмышдыр.
Дярс щяр бир мцяллимин йарадыъылыьынын мящсулу олдуьу цчцн тягдим олунан дярсляря йарадыъы йанашылмагла ону зянэинляшдирмяк вя даща мараглы етмяк мцяллимин ихтийарына верилир.
Башлыъасы, биликлярин шаэирд тяряфиндян мцстягил газанылмасына имкан вя шяраит йаратмаг, фяал
(интерактив) тялимин башлыъа вязифяляриндян бири олан “юйрянмяйи юйрятмяк” принсипиня садиг
галмаг лазымдыр.
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МЯЗМУН СТАНДАРТЛАРЫ
Ы синфин сонунда шаэирд:
• Садя емал технолоэийаларыны таныйыр, емал просесиня щазырлыг эюрцр, тящлцкясизлик вя санитарийаэиэийена гайдаларына ямял етмякля садя мямулатлар щазырлайыр, онлары тягдим едир;
• Техноложи машынлары вя техноложи васитяляри тясниф едир, онлары айрылыгда бир-бириндян фяргляндирир;
• Юзцнягуллуг, биткиляря гуллуг вя мядяни давраныш гайдаларыны садя формада изащ едир;
• Зярури мяишят техникаларындан истифадя баъарыглары нцмайиш етдирир;
• Садя яшйалары график тясвир едир.
1. Емал технолоэийалары
Шаэирд:
1.1. Емал технолоэийаларыны вя васитялярини таныйыб анладыьыны нцмайиш етдирир.
1.1.1. Мцвафиг емал технолоэийаларыны (юлчмя, кясмя, йапма, бирляшдирмя, гатлама, тикмя) садалайыр.
1.1.2. Садя емал технолоэийаларыны фяргляндирир.
1.1.3. Емал васитялярини садалайыр.
1.2. Емал просесиня щазырлыг ишлярини йериня йетирир.
1.2.1. Щазырланаъаг мямулата эюря иш йерини тяшкил едир.
1.2.2. Мямулатын щазырланмасы цчцн уйьун емал васитяляри сечир.
1.2.3. Мямулатын щазырланмасы ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир.
1.2.4. Щазырланаъаг мямулатын материалына уйьун емал технолоэийасы сечир.
1.3. Верилмиш материаллардан (каьыз, картон, парча, пластилин) мцхтялиф мямулатлар щазырлайыр.
1.3.1. Мямулатларын деталларыны щазырлайыр.
1.3.2. Деталлары бирляшдирмякля садя мямулат (мямулатлар) щазырлайыр.
1.3.3. Мямулатларын щазырланмасында садя тяртибат баъарыглары нцмайиш етдирир.
1.3.4. Мямулатларын груп тяряфиндян щазырланмасы просесиндя бирэяфяалиййят вя ямякдашлыг баъарыглары нцмайиш етдирир.
1.3.5. Мямулатын щазырланмасында мцвафиг тящлцкясизлик вя эиэийена гайдаларына ямял едир.
1.3.6. Щазырладыьы мямулаты тягдим едир.
2. Техника елементляри
Шаэирд:
2.1. Техноложи машынлар вя техноложи васитяляр щаггында тясяввцря малик олдуьуну нцмайиш етдирир.
2.1.1. Верилмиш тясвирлярдя техноложи машынлары (няглиййат, йцк, мяишят) вя техноложи васитяляри (ял
алятляри, механики алятляр) адландырыр.
2.1.2. Техноложи машынлары вя васитяляри садалайыр.
2.1.3. Мяишят техникаларыны садалайыр.
3. Мяишят мядяниййяти
Шаэирд:
3.1. Мяишятдя зярури щесаб едилян илкин баъарыглара йийяляндийини нцмайиш етдирир.
3.1.1. Юзцнягуллуг вя санитарийа-эиэийена гайдалары щаггында фикирлярини садя формада шярщ едир.
3.1.2. Отаг биткиляриня гуллуг гайдаларыны шярщ едир.
3.1.3. Йемяк масасы архасында давраныш гайдалары иля баьлы фикирлярини билдирир.
3.1.4. Мцхтялиф тяйинатлы (сящяр, нащар, шам, чай) йемяк сцфряляри вя онларын атрибутларыны садалайыр.
3.1.5. Сящяр сцфрясини тяртиб едир.
4. Графика
Шаэирд:
4.1. Яшйалары график тясвир едир.
4.1.1. Яшйаларын айры-айры щиссяляринин график тясвирини чякир.
4.1.2. Чякилмиш айры-айры щиссяляри бирляшдирмякля яшйанын там тясвирини чякир.
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Тядрис
ващиди

Мяишят мядяниййяти
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Пластилинля йапма

Щ-б. 1.1.1.;
А-д. 1.2.1., 1.2.3.
Щ-б. 1.1.1.;
А-д. 1.2.1., 1.2.3.
А-д. 1.2.1., 1.2.3.
Щ-б. 1.1.1.;
А-д. 1.2.1., 1.2.3.

А-д. 1.2.1., 1.2.3.

А-д. 1.2.1., 1.2.3.
Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.
Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.
Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.;
1.3.4.; 1.3.6.
3.1.1.; 1.3.5.
1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 3.1.2.; 1.3.4.
1.2.1.; 1.2.3.; 1.3.3.;
1.3.5.; 3.1.4.; 3.1.5.

3.1.3.; 1.3.4.; 1.3.6.
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.

2. Щербари

3. Юзцнягуллуг

4. Отаг биткиляри

5. Сцфрянин
бязядилмяси

6. Йемяк масасы
архасында

7. Эюйгуршаьы
вя эцняш

8. Чичяк вя илбиз

9. Довшан
вя йеркюкц

Интеграсийа

1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.;
1.3.4.; 1.3.6.

Стандарт

1. Нядян вя неъя
дцзялдирик

Мювзу

Ресурслар

Дярслик, пластилин, алтлыг, пластилин бычаьы, карандаш,
довшан вя йеркюкцнцн шякли

Дярслик, чящрайы рянэдя картон тямял, алтлыг, пластилин,
пластилин бычаьы, чичяк вя илбизин шякли

Дярслик, мави рянэдя картон тямял, алтлыг, пластилин,
эюйгуршаьы вя эцняш шякилляри, рянэли каьыз вя тябият
мянзяряси тясвири

2

2

2

1

1

Дярслик, сцфрянин (сящяр, нащар, шам, чай) зярури лявазиматлары (гашыг, бошгаб, чянэял, бычаг, финъан, каьыз салфет, ядвиййат дясти) вя онлары якс етдирян шякилляр, сящяр
йемяйи нювляринин шякилляри
Дярслик, маса архасында давраныш гайдаларыны якс етдирян шякилляр

1

1

1

1

Саат

Дярслик, отаг биткиляриня гуллуг гайдаларыны якс етдирян
шякилляр

Дярслик, юзцнягуллуг вя санитарийа-эиэийена гайдаларына аид шякилляр

Дярслик, щербари нцмуняляри, гурудулмуш йарпаглардан
мямулат нцмуняляри

Дярслик, илбойу щазырланаъаг мямулат нцмунялярини,
мямулатларын щазырландыьы материаллары, истифадя едиляъяк
алятляри вя кюмякчи васитяляри якс етдирян шякилляр

Ы синиф цчцн “Технолоэийа” фяннинин иллик планлашдырылмасы

Тядрис
ващиди

Пластилинля йапма

Апликасийа
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Мозаика

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.;
А-д. 1.2.1.; 1.2.3.
Щ-б. 1.1.1.;
T-и. 2.2.4.;
А-д. 1.2.1.; 1.2.3.

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.
1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.
1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.

12. Тойуг, хоруз,
ъцъяляр

13. Мещрибан
байгушлар

14. Сичан

15. Ачыгча

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.;
А-д. 1.2.1.; 1.2.3.

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.

11. Балыг вя йосунлар

1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.

16. Чярчивядя
чичякляр

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.

Интеграсийа

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.5.; 1.3.6.

Стандарт

10. Панда вя бамбук

Мювзу

1

2

Дярслик, рянэли каьыз, сары рянэдя тямял, ПВА вя
каьыз йапышганы, фырча, карандаш, гайчы, стикер каьызы, хяткеш вя цлэцлц хяткеш, “Чярчивядя чичякляр” мозаикасынын щазыр нцмуняси

1

Дярслик, гурудулмуш йарпаглар, ПВА вя каьыз йапышганы, мави картон тямял, фырча, гара фломастер,
“Турп”, “Тыг-тыг ханым” вя йа “Том вя Ъери” ъизэи
филмляри щаггында тясвирляр
Дярслик, рянэли каьыз, гайчы, хяткеш, цлэцлц хяткеш,
карандаш, йапышган, стикер каьызы, щазырланаъаг ачыгча нцмуняси

1

2

Дярслик, тямял цчцн А4 каьызы вя албом вяряги, су,
фырча, рянэли бойа, нарынъы вя гара рянэдя фломастер,
йапышган, гайчы, юнлцк, тойуг, хоруз вя ъцъяляри якс
етдирян шякил
Дярслик, эюй рянэдя картон тямял, гайчы, йапышган,
гара фломастер вя байгуш тясвирляри

2

2

Саат

Дярслик, мави рянэдя картон тямял, алтлыг, пластилин,
пластилин бычаьы, балыг вя йосунларын шякли

Дярслик, алтлыг, пластилин, пластилин бычаьы, панда вя
бамбук шякли

Ресурслар

Тядрис
ващиди

Мозаика

Каьызла иш
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Щ-б. 1.1.1.

Щ-б. 1.1.1.

1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2..

1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.

1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.

1.2.1.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.

19. Пишик

20. Кирпи

21. Шян ипякгурду

22. Парабцзян

23. Эями

24. Эялинъик

25. Гуш

Йекун мяшьяля

Щ-б. 1.1.1.

1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.

18. Тарагга

Дярслик, мцхтялиф рянэли ипляр, гайчы, иплярдян щазырланмыш “Эялинъик” нцмуняси

Щ-б. 1.1.1.;
А-д. 1.2.1.;
Т-и. 2.2.4.
Щ-б. 1.1.1.;
А-д. 1.2.1.;
Т-и. 2.2.4.

1.1.1.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.

1.1.1.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.

Дярслик, рянэли ипляр, гайчы, йапышган, эцнябахан
тохумлары, мяръи, иплярдян щазырланмыш “Гуш”
нцмуняси

1

Дярслик, рянэли каьыз, хяткеш, карандаш, гайчы, каьызгатлама цсулу иля щазырланмыш эями вя дальа нцмуняси

Щ-б. 1.1.1.

1

1

1

1

2

1

Дярслик, рянэли каьыз, гайчы, хяткеш, карандаш, ПВА вя
каьыз йапышганы, фырча, гара рянэли фломастер, каьызгатлама цсулу иля щазырланмыш “Кирпи” нцмуняси
Дярслик, рянэли каьыз, хяткеш, йапышган, карандаш, гара вя
сары рянэли фломастер, гайчы, “Шян ипякгурду” нцмуняси

1

1

1

Саат

Дярслик, рянэли каьыз, гара рянэли фломастер, гайчы вя
каьызгатлама цсулу иля щазырланмыш “Пишик” нцмуняси

Дярслик, рянэли каьыз, гара рянэли фломастер, щазыр тарагга
нцмуняси

Дярслик, мави рянэли картон, тямял, ПВА вя каьыз йапышганы, фырча, гырмызы рянэли фломастер, гайчы, су, фырча
вя рянэли бойа, балгабаг тохумлары, “Алма аьаъы” мозаикасынын щазыр нцмуняси

Ресурслар

Дярслик, стикер каьызы, гайчы, гара вя сары рянэли фломастер,
каьызгатлама цсулу иля щазырланмыш “Парабцзян” нцмуняси

Щ-б. 1.1.1.

Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.

1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.3.4.

17. Алма аьаъы

Интеграсийа
Щ-б. 1.1.1.;
Т-и. 2.2.4.;
А-д. 1.2.1.; 1.2.3.

Стандарт

1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.

Мювзу

Cədvəldəki inteqrasiya qrafasında işarələmələrin mənası: H-b – Həyat bilgisi; T-i – Təsviri incəsənət; A-d – Ana dili

Иплярля иш

MƏİŞƏT MƏDƏNİYYƏTİ

DƏRS 1
Mövzu: Nədən və necə düzəldirik
Standart: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.3.4.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Ölçmə, kəsmə, yapma, birləşdirmə, qatlama, tikmə kimi emal texnologiyalarını sadalayır.
2. Birləşdirmə, qatlama, kəsmə kimi sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
3. Emal texnologiyalarını icra edərkən istifadə edilən emal vasitələrini sadalayır.
4. Şagirdlər birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
5. Tapşırıqlar əsasında təqdimatlar edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, şagirdlərin ilboyu hazırlayacaqları məmulatları, məmulatların hazırlanacağı materialları, məmulatları hazırlamaq üçün istifadə ediləcək alətləri, köməkçi vasitələri əks etdirən şəkillər (hərəsindən 4 ədəd)
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə dərsliyin 5-ci səhifəsini açmağı tapşırır və şərti işarələri göstərərək
qeyd edir ki, biz texnologiya dərslərində ilboyu müəllimlə birlikdə oxumağı, müşahidə etməyi,
düşünməyi, müzakirə edərək öyrənməyi, fəaliyyət göstərərək tapşırığı yerinə yetirməyi və
nəticə çıxarmağı öyrənəcəyik.
Müəllim şagirdlərə müraciət edir:
1. Bizi əhatə edən məmulatlar nədən hazırlanmışdır?
2. Məmulatı hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır?
3. Materialları emal etmək üçün nədən istifadə etmək lazımdır?
Tədqiqat sualı: Gördüyünüz şəkillərdə hansılar məmulat, hansılar materiallar, emal
vasitələri (alətlər) və köməkçi vasitələrdir?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki I mövzuya uyğun səhifələrlə
tanış olmağı tapşırır və hər bir qrupa 3 şəkil (məmulatları, materialları, emal vasitələrini və köməkçi vasitələri əks etdirən şəkillər) paylayır.
I qrup. Məmulatlar olan şəkli seçin və onların hansı materiallardan hazırlandığını izah edin.
II qrup. Materiallar olan şəkli seçin və materialların adını sadalayın.
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III qrup. Emal vasitələri (alətlər) olan şəkli seçin və alətlərin yerinə yetirdiyi əməliyyatları
izah edin.
IV qrup. Köməkçi vasitələr olan şəkli seçin və onların hansı məqsədlə istifadə edildiyini
söyləyin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ. Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ. Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim sualları verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. 6-cı səhifədə nə görürsünüz? (Biz uşaqların müxtəlif məmulatlar hazırladığını görürük.)
2. Deməli, texnologiya dərslərində biz nə edəcəyik? (Müxtəlif kiçik məmulatlar hazırlayacağıq.)
3. 7-ci səhifədə nə təsvir olunub? (Müxtəlif materiallar təsvir olunub.)
4. Bu materialların adlarını bilirsinizmi? (İp, plastilin, təməl (karton), rəngli kağız, stiker kağızı,
mərci, müxtəlif toxumlar (balqabaq, günəbaxan), təbiət materialları (yarpaq və budaq).)
5. Deməli, 6-cı səhifədəki kiçik məmulatlar nədən hazırlanıb? (Kiçik məmulatlar sadalanan materiallardan hazırlanıb.)
6. Məmulatı hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır? (Materialı emal etmək lazımdır.)
7. 8-ci səhifədə hansı emal vasitələri (alətlər) təsvir olunub? (Karandaşyonan, karandaş,
yapışqan, fırça, qayçı, plastilin bıçaqları.)
8. Bunlarla hansı əməliyyatlar yerinə yetirilir? (Yonma, çəkmə, yapışdırma, rəngləmə,
kəsmə, yapma işləri.)
9. Yapışqana alət demək olarmı? (Yapışqan köməkçi vasitədir.)
10. Texnologiya nədir? (Məmulat hazırlamaq üçün üsuldur.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirərək bir daha məmulatları hazırlamaq üçün
lazım gələn alət və üsullar üzərində dayanır. Qeyd edir ki, məmulat hazırlamaq üçün kəsmək,
yapmaq, çəkmək, rəngləmək, yapışdırmaq, yonmaq kimi üsullardan və təbii ki, bu üsulları reallaşdırmaq üçün lazım olan alətlərdən (qayçı, plastilin bıçağı, karandaş, fırça, karandaşyonan)
istifadə etmək lazımdır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Evdə istifadə etdiyiniz mebelin hansı materialdan, hansı alətlərlə və hansı əməliyyatlarla hazırlandığını söyləyin.
Qruplar tapşırıq haqqında fikirlərini bildirirlər.
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DƏRS 2
Mövzu: Herbari
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Təbiət materiallarının emalı texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Herbari hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Herbari hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
4. Herbarinin hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Herbarinin hazırlanmasına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Herbarinin hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
7. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
8. Herbarini təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, herbari nümunələri, qurudulmuş yarpaqlardan məmulat nümunələri
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim stolun üzərindəki qutuları göstərərək sual verir: Sizcə, bu qutular nə üçündür?
(Şagirdlər öz variantlarını söyləyirlər.)
Müəllim qeyd edir ki, bu qutulara materiallar (qurudulmuş yarpaq və çiçəklər) yığılır. Bu
materiallardan kiçik məmulatlar hazırlanır.
Yardımçı suallar:
1. İlin hansı fəslində ağaclar yarpaqlarını tökür? (Payız fəslində yarpaqlar tökülür.)
2. Saralmış yarpaqlardan başqa, təbiətdən daha nə yığmaq olar? (Yarpaqlardan başqa,
təbiətdən xırda daşlar, çiçəklər, budaqlar toplamaq olar.)
Tədqiqat sualı: Məmulat hazırlamaq üçün təbiətdən hansı materialları əldə etmək olar?
Sual ətrafında şagirdlər tədqiqat aparır.
Müəllim üçün məlumat: Müəllim qeyd edir ki, təbiət materialları mənşəyinə görə 3 qrupa
bölünür:
1. Bitki mənşəli materiallar (yarpaq, çiçək, qoza, budaq, kol və ağac kökləri və s.);
2. Heyvan mənşəli materiallar (yumurta və onun qabığı, dəri, lələk);
3. Mineral mənşəli materiallar (daşlar, qum, gil, balıqqulağı və s.)
Qeyd edilir ki, yarpaqları saxlamaq üçün onları qurutmaq lazımdır. Sonra herbari haqqında məlumat verilir. Herbari qurudulmuş bitkilər kolleksiyasıdır. Müəllim şagirdlərə yarpaqların qurudulması qaydalarını izah edir.
Təbiət materiallarını topladıqda əməl olunacaq qaydalar haqqında da şagirdlərə məlumat
verir.
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 3 qrupa bölür və dərslikdəki şəkillər və mətnlə tanış olmağı tapşırır.
Sonra onlara tapşırıqlar verir.
I qrupa bitki mənşəli, II qrupa heyvan mənşəli, III qrupa mineral mənşəli materialları
sadalamağı tapşırır.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir. Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Təbiət materialları hansılardır? (Təbiətdə rast gəldiyimiz materiallar.)
2. Mənşəyinə görə materiallar hansı qruplara bölünür? (Mənşəyinə görə materiallar
3 qrupa bölünür. Bitki, heyvan və mineral mənşəli materiallar.)
3. Bitki mənşəli materiallar hansılardır? (Yarpaqlar, güllər. Meyvələr, budaqlar, kol kökləri,
ağac qabığı.)
4. Heyvan mənşəli materiallar hansılardır? (Yumurta qabığı, dəri, yumşaq dəri, lələk və s.)
5. Mineral mənşəli materiallar hansılardır? (Daşlar, qum, gil, balıqqulağı və s.)
6. Herbari nəyə deyilir? (Qurudulmuş bitki kolleksiyasına herbari deyilir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, bir daha təbiət materiallarının növləri və onları yığdıqda hansı qaydalara riayət olunması haqqında məlumat verir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə dərsliyin 11-ci səhifəsindəki tapşırığı yerinə yetirməyi tapşırır. Eləcə də
təbiətdən yarpaqlar yığmağı, onları qurudaraq herbari hazırlamağı tapşırır. Qeyd edir ki, gələcək dərslərin birində onlar qurudulmuş yarpaqlardan məmulat düzəldəcəklər.

DƏRS 3
Mövzu: Özünəqulluq
Standart: 3.1.1.; 1.3.5.
Məqsəd:
1. Özünəqulluq və sanitariya-gigiyena qaydaları haqqında fikirlərini sadə şəkildə şərh edir.
2. Gigiyena qaydalarına əməl edir.
İnteqrasiya: A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş
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İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, özünəqulluq və sanitariya-gigiyena qaydalarına aid şəkillər
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə sual verir:
1. Özünəqulluq qaydaları dedikdə nə başa düşürsünüz?
2. Sanitariya-gigiyena qaydaları dedikdə nə başa düşürsünüz?
Şagirdlər müxtəlif variantlar söyləyirlər. Müəllim şagirdlərə dərslikdəki III mövzu ilə tanış
olmağı tapşırır.
Tədqiqat sualı: Özünəqulluq və sanitariya-gigiyena qaydaları hansılardır?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür və dərslikdəki materialla tanış olmağı tapşırır, sonra qruplara şəkilləri paylayaraq tapşırıqlar verir:
I və III qrup. Özünəqulluq qaydalarına aid şəkilləri seçin və fikrinizi şərh edin.
II və IV qrup. Sanitariya-gigiyena qaydalarına aid olan şəkilləri seçin və fikrinizi şərh edin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müzakirə sualları:
1. Özünəqulluq qaydalarına nələr daxildir? (Özünəqulluq qaydaları sadalanır.)
2. Özünəqulluq qaydalarının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? (Şagirdlər əmək prosesində iştirak
etmələri və bir çox işlərdə böyüklərə kömək etmələri haqqında fikirlərini şərh edirlər.)
3. Sanitariya-gigiyena qaydalarına nələr daxildir? (Sanitariya-gigiyena qaydalarını sadalayırlar və xüsusən əllərin yuyulması qaydalarına daha çox diqqət yetirirlər.)
4. Siz sağlamlığınızı necə qoruyursunuz? (Sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl edirik və
qidalanmaya diqqət yetiririk.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim qeyd edir ki, hər bir insan özünəqulluq etməyi və sanitariya-gigiyena qaydalarına
əməl etməyi bacarmalıdır. O, şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və bir daha özünəqulluq və
sanitariya-gigiyena qaydaları haqqında fikirlərini onlara çatdırır.
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VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Sonda müəllim dərsliyin 13-cü səhifəsində verilmiş tapşırığı yerinə yetirməyi şagirdlərə
tapşırır.
Qruplar işləri yerinə yetirirlər.

DƏRS 4
Mövzu: Otaq bitkiləri
Standart: 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 3.1.2.; 1.3.4.
Məqsəd:
1. Otaq bitkilərinə qulluq zamanı sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Otaq bitkilərinə qulluq zamanı emal vasitələrini sadalayır.
3. Otaq bitkilərinə qulluq zamanı uyğun emal vasitələrini seçir.
4. Otaq bitkilərinə qulluq ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Hər bir otaq bitkisinə uyğun qulluq qaydalarını müəyyənləşdirir.
6. Otaq bitkilərinə qulluq qaydalarını şərh edir.
7. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Böyük qruplarla iş, kiçik qruplarla iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, otaq bitkilərinə qulluq qaydalarını əks etdirən şəkillər
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim qeyd edir ki, çox vaxt məişətdə, idarələrdə, sinifdə otaq bitkiləri becərilir. Bu
bitkilər evləri və otaqları bəzəməklə yanaşı, həm də havanı təmizləyir, oksigenlə zənginləşdirir
və mənzilə gözəllik verir. Müəllim sual verir:
1. Sizin evdə hansı otaq bitkiləri var?
2. Hansı otaq bitkilərini tanıyırsınız? (Variantlar dinlənilir.)
Tədqiqat sualı: Otaq bitkilərinə qulluq qaydaları nədən ibarətdir?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür və dərslikdəki mətnlə tanış olmağı tapşırır. Sonra suallara
cavab verməyi tapşırır.
I qrup. Otaq bitkilərinə nə lazımdır?
II qrup. Otaq bitkilərinə qulluq edərkən hansı alət və köməkçi vasitələrdən istifadə etmək
lazımdır?
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III qrup. Otaq bitkilərinə qulluq qaydaları hansılardır?
IV qrup. Otaq bitkilərinə qulluq edərkən istifadə olunan alət və köməkçi vasitələrlə hansı
əməliyyatlar yerinə yetirilir?
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim şəkillər üzrə suallar əsasında müzakirə təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Hansı otaq bitkilərini tanıyırsınız? (Bənövşə, ətirşah, aloe, kaktus və s.)
2. Otaq bitkiləri nə üçün lazımdır? (Otaq bitkiləri havanı oksigenlə zənginləşdirmək və
gözəllik yaratmaq üçün lazımdır.)
3. Sinfinizi hansı bitkilər bəzəyir? (Şagirdlər müxtəlif cavablar verir.)
4. Otaq bitkilərinə qulluq qaydaları hansılardır? (Bitkini sulamaq, torpağı yumşaltmaq,
bitkinin tozunu almaq, qurumuş yarpaqları kəsmək otaq bitkilərinə qulluq qaydalarına
daxildir.)
5. Otaq bitkilərinə qulluq etmək üçün hansı alət və vasitələrdən istifadə etmək lazımdır?
(Otaq bitkilərinə qulluq etmək üçün çubuqdan və ya karandaşdan, susəpələyəndən, süngərdən və qayçıdan istifadə etmək lazımdır.)
6. Otaq bitkilərinə nə lazımdır? (Otaq bitkilərinə günəş şüası, su, gübrə, yumşaq torpaq və
təmizlik lazımdır.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir, cavabları sistemləşdirir, otaq bitkilərinə qulluq qaydaları, emal vasitələri və emal texnologiyaları üzərində dayanır. Qeyd edir ki,
hər bir otaq bitkisinin xüsusiyyətlərinə uyğun qulluq qaydaları tətbiq edilməlidir.
Müəllim qeyd edir ki, otaq bitkilərinə günəş işığı, su, gübrəli yumşaq torpaq və təmizlik lazımdır.
Otaq bitkilərinə qulluq zamanı istifadə olunan emal vasitələrinin adını sadalayır: nazik
taxta çubuq və ya karandaş, susəpələyən, süngər və ya əski, fırça, qayçı. Yazı taxtasından şəkilləri asaraq otaq bitkilərinə qulluq qaydaları ilə şagirdləri tanış edir.
Qeyd edir ki, ilk növbədə, bitkinin dibinə su tökülür. Sonra bitkinin köklərinin hava alması
üçün torpağın səthi taxta çubuq və ya karandaş vasitəsilə yumşaldılır. Su susəpələyənlə üstdən
yox, yandan tökülür. Daha sonra yarpaqların tozu nəm süngər və ya əski ilə silinir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq. Dərsliyin 15-ci səhifəsində verilmiş tapşırığı icra edin.
Dərsin sonunda müəllim sinifdə olan otaq bitkilərinə qulluq qaydalarını icra etməyi şagirdlərə tapşırır.
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DƏRS 5
Mövzu: Süfrənin bəzədilməsi
Standart: 1.2.1.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.3.5.; 3.1.4.; 3.1.5.
Məqsəd:
1. Səhər süfrəsini hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
2. Səhər süfrəsinin hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
3. Səhər süfrəsini hazırlamaq üçün tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
4. Səhər süfrəsini hazırladıqda təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
5. Müxtəlif təyinatlı (səhər, nahar, şam, çay) yemək süfrələri və onların ləvazimatlarını
sadalayır.
6. Səhər süfrəsini tərtib edir.
İnteqrasiya: A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarda iş, böyük qruplarda iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, süfrənin (səhər, nahar, şam, çay) zəruri ləvazimatları (qaşıq, boşqab,
çəngəl, bıçaq, fincan, kağız salfet, ədviyyat dəsti) və ya onları əks etdirən
şəkillər, səhər yeməyi növlərinin şəkilləri
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim qeyd edir ki, siz hər gün səhər yeməyi yeyərək məktəbə gəlirsiniz.
Suallar verir:
1. İnsan nə üçün yemək yeyir? (Müxtəlif cavablar.)
2. Təyinatına görə hansı yemək süfrələrini tanıyırsınız? (Səhər, günorta, şam, çay süfrələrinin adlarını çəkirlər.)
3. Yemək süfrəsinin ləvazimatları hansılardır? (Müxtəlif cavablar.)
Tədqiqat sualı: Yemək süfrəsinin ləvazimatlarından istifadə edərək masanı səhər yeməyinə necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Yemək süfrəsinin ləvazimatları hansılardır?
II və IV qrup: Təyinatına görə hansı yemək süfrələrini tanıyırsınız və masanı səhər yeməyinə necə hazırlamaq olar?
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
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IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir və müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Təyinatına görə hansı süfrə növlərini tanıyırsınız? (Səhər, nahar, şam, çay süfrələrini.)
2. Növündən asılı olmayaraq süfrənin ən əsas ləvazimatları hansılardır? (Dərin və dayaz
boşqablar, çəngəl, qaşıq, bıçaq, içki qabları (stəkan, fincan), ədviyyat, salfet kağızı içərisində gül olan güldan.)
3. Səhər yeməyinə masanı hansı ardıcıllıqla hazırlayırlar? (Masaya süfrə salır, boşqabları
(dərin və dayaz), yemək ləvazimatlarını, şüşə qabları və salfet kağızını düzür, ədviyyat
dəstini, içərisində gül olan güldanı qoyurlar.)
4. Səhər yeməyi menyusunun hansı variantları sizə məlumdur? (Variantları söyləyirlər.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirir və masanın səhər yeməyinə hazırlanması
ardıcıllığı üzərində dayanır. Süfrə açmaq – masanın qida qəbuluna hazırlanması və bəzədilməsidir. Qeyd edir ki, təyinatına görə yemək süfrəsinin bir neçə hazırlanma növü vardır: səhər,
günorta, şam, çay süfrələri. Hər bir yemək süfrəsinin ayrılıqda öz ləvazimatları (süfrəyə qoyulacaq avadanlıq) vardır. Lakin bütün süfrələrdə boşqab (dərin və dayaz), qaşıq (xörək, çay),
çəngəl, bıçaq, ədviyyat (duz, istiot, xardal), salfet kağızı, fincan və ya stəkan olmalıdır. Süfrələrin zəruri ləvazimatlarını və ya onların şəkillərini nümayiş etdirir.
Müəllim lövhədən şəkilləri asaraq qeyd edir ki, səhər yeməyinə masaya süfrə salır, kətan
və ya kağız salfet qoyurlar. Hər bir adama ayrılıqda yemək ləvazimatı düzürlər.
Səhər yeməyinə masanın hazırlanması menyudan – yəni masaya veriləcək yeməklərdən
asılıdır. Səhər yeməyinə masanı müəyyən ardıcıllıqla hazırlayırlar:
1) masaya süfrə salırlar;
2) boşqabları düzürlər;
3) yemək ləvazimatını düzürlər;
4) şüşə qabları qoyurlar;
5) salfet kağızlarını düzürlər;
6) ədviyyat dəstini, içərisində gül olan güldanı qoyurlar.
Səhər yeməyinə yemək qablarından kiçik yemək boşqabları (sıyıq, qayğanaq üçün), piroq
boşqabları (çörək, bulka, peçenye və digər çörək-bulka məmulatları üçün) lazımdır. Masaya
mütləq nəlbəkili fincanlar, qənd, duz və istiot qabları verilir.
Əsas yemək ləvazimatına bıçaq, çəngəl və qaşıqlar (xörək və çay) aiddir.
Səhər yeməyinə lazımdır: xörək qaşığı – sıyıq üçün; çay qaşığı – stəkanda və ya fincanda
verilən isti içkilər (çay, kakao) üçün; çəngəl – qayğanaq və ya sosiska üçün.
Müəllim şagirdləri səhər yeməyi süfrəsinin menyu variantları ilə tanış edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərsliyin 17-ci səhifəsində verilmiş şəkil üzərində səhər süfrəsini bəzəyin. Şəkildəki nümunələri uyğun ərzaqlarla birləşdirin.
Şagirdlər tapşırığı icra edirlər.
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DƏRS 6
Mövzu: Yemək masası arxasında
Standart: 3.1.3.; 1.3.4.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Yemək masası arxasında davranış qaydaları ilə bağlı fikirlərini bildirir.
2. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
3. Tapşırıqlar əsasında təqdimat edir.
İnteqrasiya: A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Böyük qruplarla iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, masa arxasında davranış qaydalarını əks etdirən şəkillər
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə sual verir:
1. Siz gün ərzində neçə dəfə qida qəbul edirsiniz? (Gün ərzində üç dəfə qida qəbul edirik:
səhər, günorta və axşam.)
2. Qidanın qəbulu üzrə hansı qaydalar sizə məlumdur? (Müxtəlif fikirlər səslənir.)
3. Yemək masası arxasında nə etmək olmaz? (Şagirdlər öz fikirlərini bildirirlər.)
Tədqiqat sualı: Yemək masası arxasında davranış qaydaları nədən ibarətdir?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Yemək masası arxasında davranış qaydaları ilə bağlı fikrinizi şərh edin.
II və IV qrup. Yemək masası arxasında qadağan olunan hərəkətlər haqqında fikrinizi
şərh edin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ. Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların cavabını sistemləşdirir və müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Yemək masası arxasına oturmazdan əvvəl nə etmək lazımdır? (Əlləri sabunla yaxşı yumaq lazımdır.)
2. Yemək masası arxasına necə oturmaq lazımdır? (Stulu səssiz çəkmək, oturduqdan sonra
onu lazımi məsafəyə yaxınlaşdırmaq lazımdır.)
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3. Yemək ləvazimatlarından necə istifadə edilməlidir? (Bıçağı sağ, çəngəli isə sol əldə tutmaq lazımdır.)
4. Salfetdən necə istifadə edilməlidir? (Salfetlə ağız və əllər silinir, salfet nimçəyə və ya digər qaba qoyulur.)
5. Yeməyi qurtardıqdan sonra nə etmək lazımdır? (Yeməyi qurtardıqdan sonra onu hazırlayan şəxsə təşəkkür etmək və yeməyin çox ləzzətli olduğunu demək lazımdır.)
6. Yemək masası arxasında nə etmək olmaz? (Yemək masası arxasında kitab oxumaq, stulda yırğalanmaq, yeməklə, qab-qacaqla, çəngəl-bıçaqla oynamaq, yemək üçün dartınmaq, masaya dirsəklənərək xəyal etmək, tələsə-tələsə yemək, yeyərkən danışmaq olmaz.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin cavablarını sistemləşdirir və əlavə olaraq qeyd edir ki, qida qəbulu zamanı
özünü düzgün aparmaq və gözəl yemək bacarığı masa arxasında mədəni davranışın əsasıdır.
Qidanı bağlı ağızla çeynəmək lazımdır. Yemək vaxtı danışmaq olmaz.
Masa arxasına gecikmək olmaz. Hamı eyni vaxtda masa arxasına oturmalıdır. Masa arxasına oturduqda stulu səssiz çəkmək, oturduqdan sonra onu iki əllə lazımi məsafəyə yaxınlaşdırmaq lazımdır.
Yemək zamanı mayeni (çayı, meyvə şirəsini və s.-i) ucadan, qurtum-qurtum içmək, isti xörəyə üfürmək, boşqabı qaşıqla taqqıldatmaq olmaz.
Ümumi yeməkdən sizə yaxın olan parçanı (tikəni) götürmək lazımdır. Əgər yemək masaya
çox olmayan miqdarda verilibsə, onun masa arxasında digər oturanlara çatması üçün bir qədər
az götürmək lazımdır.
Əlləri batırmayan bütün ərzaqlar (çörək, peçenye, suxarı, meyvələr və s.) əllə götürülür.
Çay, qəhvə, kakao fincandan və ya stəkandan içilir, əgər qənd və ya şəkər tozu əlavə edilərsə, qaşığı stəkanın və ya fincanın kənarlarına toxundurmadan hərəkət etdirmək lazımdır.
Masa arxasından hamının eyni zamanda durması qəbul olunmuşdur. Əgər başqalarından
əvvəl durmaq vacibdirsə, böyüklərdən icazə almaq lazımdır. Masa arxasından stulu yerinə
səssiz qoyaraq və yeməyə görə təşəkkür edərək dururlar.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim dərsliyin 19-cu səhifəsində verilmiş şəkillər əsasında uşaqların nəyi səhv etmələri
ilə bağlı fikirlərini dinləyir və qruplara tapşırıq verir.
I və III qrup. Şəkillər əsasında yemək masası arxasında qadağan olunanlarla əlaqədar
təqdimat hazırlayın.
II və IV qrup. Şəkillər əsasında yemək masası arxasında davranış qaydaları ilə əlaqədar
təqdimat hazırlayın.
Qruplar dərslikdə verilən və ya yazı taxtasından asılan şəkillərə əsaslanaraq tapşırığı icra
edirlər.
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PLASTİLİNLƏ YAPMA

DƏRS 7
Mövzu: Göyqurşağı və günəş
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Plastilinlə işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Göyqurşağını və günəşi hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Göyqurşağını və günəşi hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. Göyqurşağının və günəşin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Göyqurşağını və günəşi hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. Göyqurşağının və günəşin detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə göyqurşağını və günəşi hazırlayır.
8. Göyqurşağını və günəşi hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Plastilin bağlardan hazırladığı göyqurşağını və günəşi təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, mavi rəngdə karton təməl, altlıq, plastilin, banka qapağı, plastilin bıçağı,
göyqurşağı və günəş şəkli, rəngli kağız, təbiət mənzərəsi təsviri
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacaları tapın”.
O nədir elə,
Yeddi rəngi var?
Yağış kəsəndən
Sonra o çıxar.
Səmadan baxır,
Yandırıb-yaxır.
Kim ondan qorxsa,
Tez eynək taxır.
Şagirdlərdən “Göyqurşağı” və “Günəş”cavabları alındıqdan sonra göyqurşağı və günəşi əks
etdirən şəkil yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Plastilin bağlardan göyqurşağı və günəşi necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Rəngli kağızlardan göyqurşağının və günəşin rənglərini seçin.
II və IV qrup. Təbiət mənzərəsi təsvirindən göyqurşağı və günəşin rənglərini seçin.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək göyqurşağında və günəşdə iştirak edən rənglər
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda göyqurşağının və günəşin rəngləri haqqında şagirdlərin
söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Göyqurşağında və günəşdə neçə rəng var? (Göyqurşağında yeddi və günəşdə bir rəng
var.)
2. Bu rənglər göyqurşağında hansı ardıcıllıqla düzülüb? (Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi,
göy, bənövşəyi.)
3. Təməl olaraq hansı materialı seçmək olar? (Təməl olaraq mavi kartonu seçmək
lazımdır.)
4. Günəş hansı rəngdədir? (Günəş sarı rəngdədir.)
5. Təməl nə üçün qalın olmalıdır? (Nazik kağız təməl üzərinə plastilini yapışdırdıqda o əyilir, karton isə əyilmir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, plastilindən göyqurşağının və günəşin hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır.
Rənglərin ardıcıllığını ifadə etdikdə çaşmamaq üçün müəllim şagirdlərə aşağıdakı ifadəni
yadda saxlamağı tövsiyə edir.
“Qarı nənə səksən yaşında məxməri gülə bənzər”.
Bu ifadədə hər sözün baş hərfi göyqurşağının bir rənginin adını göstərir: Q – qırmızı,
N – narıncı, S – sarı, Y – yaşıl, M – mavi, G – göy, B – bənövşəyi
Müəllim plastilinlə iş zamanı şagirdlərə gigiyena qaydalarına riayət etmələri haqqında
məlumat verir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Plastilin bağlardan mavi rəngli karton üzərində göyqurşağı və günəş fiqurlarını
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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DƏRS 8
Mövzu: Çiçək və ilbiz
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Plastilinlə işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Çiçək və ilbizi hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Çiçək və ilbizi hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. Çiçək və ilbizin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Çiçək və ilbizi hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. Çiçək və ilbizin detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə çiçək və ilbizi hazırlayır.
8. Çiçək və ilbizi hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Plastilin bağlardan hazırladığı çiçək və ilbiz fiqurlarını təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, çəhrayı rəngdə karton təməl, altlıq, plastilin, plastilin bıçağı, çiçək və
ilbizin şəkli
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacaları tapın”.
Çəməndə açar,
Dibçəkdə açar.
Olduğu yerə
Xoş ətir saçar.
Burma-burma evciyi
Kürəyində daşıyır.
Bu evciyin içində
O, çox xoşbəxt yaşayır.
Şagirdlərdən “Çiçək” və “İlbiz”cavabları alındıqdan sonra çiçək və ilbizi əks etdirən şəkil
yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Plastilin bağlardan çiçək və ilbizi necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
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I və III qrup. Çiçəklərin hansı rəngdə plastilindən və neçə hissədən ibarət olmasını müəyyənləşdirin.
II və IV qrup. İlbizin hansı rəngdə plastilindən və neçə hissədən ibarət olmasını müəyyənləşdirin.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək çiçək və ilbizdə iştirak edən rənglər, onların neçə
hissədən ibarət olması haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda çiçək və ilbizin rəngləri, onların neçə hissədən ibarət
olması haqqında şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Çiçəklər hansı rəngdə plastilin bağlardan hazırlanmışdır? (Çiçəklər sarı, qırmızı, narıncı, çəhrayı, bənövşəyi, mavi və yaşıl rəngli plastilin bağlardan hazırlanmışdır.)
2. Hər bir çiçək neçə hissədən ibarətdir? (Hər bir çiçək qönçə, gövdə və yarpaq olmaqla üç
hissədən ibarətdir.)
3. Çiçəklərin qönçələri neçə bağdan hazırlanmışdır? (Çiçəklərin qönçələri iki bağdan hazırlanmışdır.)
4. İlbiz neçə rəngdə plastilindən hazırlanmışdır? (İlbiz beş rəngdə (mavi, narıncı, ağ, qara
və qırmızı) plastilindən hazırlanmışdır.)
5. İlbiz fiquru neçə hissədən ibarətdir? (İlbiz fiquru beş hissədən ibarətdir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, plastilindən çiçək və ilbiz fiqurlarının hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır.
Müəllim plastilinlə iş zamanı şagirdlərə gigiyena qaydalarına riayət etmələri haqqında məlumat verir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Plastilin bağlardan çəhrayı rəngli karton təməl üzərində çiçək və ilbiz fiqurlarını
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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DƏRS 9
Mövzu: Dovşan və yerkökü
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Plastilinlə işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Dovşan və yerkökü hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Dovşan və yerkökü hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. Dovşanın və yerkökünün hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Dovşan və yerkökü hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. Dovşanın və yerkökünün detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə dovşanı və yerkökünü hazırlayır.
8. Dovşanı və yerkökünü hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Plastilindən hazırladığı dovşanı və yerkökünü təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, plastilin, altlıq, plastilin bıçağı, karandaş, dovşan və yerkökünün şəkli
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacaları tapın”.
Sürətlə qaçan
Kimdir, yaxşı bax!
O, həm qoçaqdır,
Həm də ki, qorxaq.
Dovşanlar yaman
Sevirlər onu.
Əynində vardır
Narıncı donu.
Şagirdlərdən “Dovşan” və “Yerkökü” cavabları alındıqdan sonra dovşanı və yerkökünü əks
etdirən şəkil yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Plastilin bağlardan dovşan və yerkökünü necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqatlar aparır.

– 23 –

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Dovşanın şəklini nəzərdən keçirin və onun neçə hissədən ibarət olmasını
müəyyənləşdirin.
II və IV qrup. Yerkökünün hansı rəngdə plastilindən və neçə hissədən ibarət olmasını
müəyyənləşdirin.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək dovşanda və yerkökündə iştirak edən rənglər,
onların neçə hissədən ibarət olması haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını
dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda dovşanın və yerkökünün rəngləri, onların neçə hissədən
ibarət olması haqqında şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Dovşan hansı rəngdə plastilindən hazırlanmışdır? (Dovşan bənövşəyi rəngdə plastilindən hazırlanmışdır.)
2. Dovşan fiquru neçə hissədən ibarətdir? (Dovşan on iki hissədən ibarətdir.)
3. Yerkökü hansı rəngdə olan plastilindən hazırlanmışdır? (Yerkökü narıncı və yaşıl rəngdə
olan plastilindən hazırlanmışdır.)
4. Yerkökü neçə hissədən ibarətdir? (Yerkökü iki hissədən ibarətdir: gövdə və yarpaqlar.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, plastilindən dovşan və yerkökünün hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır. Həmçinin müəllim plastilinlə iş zamanı şagirdlərə gigiyena qaydalarına riayət etmələri haqqında məlumat verir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Bənövşəyi və qara rəngdə olan plastilindən dovşan, narıncı və yaşıl rəngdə olan
plastilindən yerkökü fiqurlarını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 10
Mövzu: Panda və bambuk
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Plastilinlə işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Panda və bambuku hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Panda və bambuku hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. Panda və bambukun hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Pandanı və bambuku hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. Pandanın və bambukun detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə pandanı və bambuku hazırlayır.
8. Pandanı və bambuku hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Plastilindən hazırladığı pandanı və bambuku təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, altlıq, plastilin, plastilin bıçağı, panda və bambuk şəkli
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacaları tapın”.
Orada kim var?
Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
O kimdir, yeyir
Yepyekə bambuk?
Panda üçün o
Həm nahar, həm şam.
Yeyib ləzzətlə
Yatır hər axşam.
Şagirdlərdən “Panda” və “Bambuk” cavabları alındıqdan sonra panda və bambuku əks etdirən şəkil yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Plastilin bağlardan pandanı və bambuku necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Pandanın hansı rəngdə plastilindən hazırlanması və neçə hissədən ibarət
olması haqqında fikrinizi bildirin.
II və IV qrup. Bambukun hansı rəngdə plastilindən hazırlanması və neçə hissədən ibarət
olması haqqında fikrinizi bildirin.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək panda və bambukda iştirak edən rənglər haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda pandanın və bambukun rəngləri haqqında şagirdlərin
söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Panda hansı rəngə plastilindən hazırlanmışdır? (Panda iki rəngdə (ağ və qara) plastilindən hazırlanmışdır.)
2. Panda neçə hissədən ibarətdir? (Panda on üç hissədən ibarətdir.)
3. Pandanın başı neçə hissə plastilindən formalaşdırılmışdır? (Pandanın başı doqquz hissə
plastilindən formalaşdırılmışdır.)
4. Bambuk hansı rəngdə plastilindən hazırlanmışdır? (Bambuk yaşıl rəngdə plastilindən
hazırlanmışdır.)
5. Bambuk neçə hissədən ibarətdir? (Bambuk beş hissədən (qalın və nazik budaqdan, üç
yarpaqdan) ibarətdir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, plastilindən panda və bambukun hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır.
Müəllim plastilinlə iş zamanı şagirdlərə gigiyena qaydalarına riayət etmələrini tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Plastilindən panda və bambuk fiqurlarını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 11
Mövzu: Balıq və yosunlar
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Plastilinlə işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. Balıq və yosunları hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Balıq və yosunları hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. Balıq və yosunların hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Balıq və yosunları hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. Balığın və yosunların detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə balığı və yosunları hazırlayır.
8. Balığı və yosunları hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Plastilindən hazırladığı balığı və yosunları təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, mavi rəngdə karton təməl, altlıq, plastilin, plastilin bıçağı, balıq
və yosunların şəkli
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacaları tapın”.
Nə gəmidi, nə qayıq,
Üzür sular boyunca.
Nə dincəlir, nə durur,
Nə də yatır doyunca.
Dəniz dibinin
Bitkisidir o.
Dörd bir tərəfi
Ləpələnən su.
Şagirdlərdən “Balıq” və “Yosun”cavabları alındıqdan sonra balığı və yosunları əks etdirən
şəkil yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Plastilindən balıq və yosunları necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Balığın hansı rəngdə plastilindən hazırlanması və neçə hissədən ibarət olması haqqında fikrinizi bildirin.
II və IV qrup. Yosun və daşların hansı rəngdə plastilindən hazırlanması və onların neçə
hissədən ibarət olması haqqında fikrinizi bildirin.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək balıq, yosun və daşlarda iştirak edən rənglər
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda balıq, yosun və daşların rəngləri haqqında şagirdlərin
söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Balıq hansı rəngdə olan plastilinlərdən hazırlanmışdır? (Balıq sarı, bənövşəyi, qırmızı,
ağ, narıncı, çəhrayı, yaşıl, göy və qara rəngli plastilinlərdən hazırlanmışdır.)
2. Balığı düzəltmək üçün neçə hissə plastilindən istifadə edilmişdir? (Balığı düzəltmək
üçün on altı hissə plastilindən istifadə edilmişdir.)
3. Yosunlar hansı rəngdədir və neçə hissə plastilindən hazırlanmışdır? (Yosunlar yaşıl
rəngdə olan altı hissə plastilindən hazırlanmışdır.)
4. Daşlar hansı rəngdə plastilindəndir? (Daşlar tünd-bənövşəyi, narıncı, qəhvəyi, ağ, yaşıl,
qırmızı və qara rəngdə plastilindən hazırlanmışdır.)
5. Daşların və hava qabarcıqlarının sayı nə qədərdir və qabarcıqlar hansı rəngdə plastilindən hazırlanmışdır? (Daşların sayı 19, qabarcıqların sayı 13-dür və onlar ağ rəngli
plastilindən hazırlanmışdır.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, plastilindən balıq, yosunlar və daşların hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır.
Müəllim plastilinlə iş zamanı şagirdlərə gigiyena qaydalarına riayət etmələri haqqında məlumat verir və onları yerinə yetirməyi tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Plastilindən mavi rəngli karton təməl üzərində balıq, yosunlar və daşlar fiqurlarını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 12
Mövzu: Toyuq, xoruz, cücələr
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Rəngli boya ilə işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasının detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını hazırlayır.
8. “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Qayçı, yapışqan və boya ilə işlədikdə təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Hazırladığı “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, təməl üçün A4 kağızı və albom vərəqi, su, fırça və rəngli boya, narıncı
və qara rəngdə flomaster, yapışqan, qayçı, önlük, toyuq, xoruz və cücələri əks
etdirən şəkil
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacaları tapın”.
Su içib başlarını
Göyə tutarlar onlar.
Gündüz buğda dənləyər,
Gecə yatarlar onlar.
Yumurtadan çıxıbdır
Hamısı bir gecədə.
Ay aman, bir-birinə
Bənzəyirlər necə də.
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Şagirdlərdən “Toyuq, xoruz” və “Cücələr” cavabları alındıqdan sonra toyuq, xoruz və cücələri əks etdirən şəkil yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Kağız və rəngli boyalardan istifadə edərək “Toyuq, xoruz, cücələr”
aplikasiyasını necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Toyuq və xoruzda hansı rənglərin iştirak etdiyini bildirin və onların hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup. Cücələrin rəngini və sayını bildirin və onların hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasının hazırlanmasında lazım olan rənglər haqqında məlumat verir və onların hazırlanması ardıcıllığını
şərh edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda toyuq, xoruz və cücələrin və onların hazırlanması ardıcıllığı haqqında şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Toyuq və xoruzun hazırlanmasında hansı rənglərdən istifadə edilmişdir? (Toyuq və xoruzun hazırlanmasında sarı, narıncı, qırmızı, çəhrayı, yaşıl, bənövşəyi, göy, ağ və qara
rənglərdən istifadə edilmişdir.)
2. Toyuq və xoruzun başı və ayaqları necə formalaşdırılmışdır? (Toyuq və xoruzun başı
dərsliyin 61-ci səhifəsində verilmiş hazır nümunələrin kəsilərək yapışdırılması ilə, dimdik və ayaqları isə narıncı rəngdə flomasterlə çəkilərək formalaşdırılmışdır.)
3. Aplikasiyada neçə sayda cücə iştirak edir və onlar hansı rəngdə boyadan hazırlanmışdır?
(Aplikasiyada 6 cücə iştirak edir və onlar sarı rəngdə boyadan hazırlanmışdır.)
4. Cücələrin son görünüşü necə formalaşdırılır? (Cücələrin son görünüşü qara flomasterlə
formalaşdırılır: dimdik, göz, quyruq, ayaqlar və qanad çəkilir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır, qayçı, boya və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik və
gigiyena qaydalarına riayət etmələrini tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: “Toyuq, xoruz, cücələr” aplikasiyasını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 13
Mövzu: Mehriban bayquşlar
Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Kağızla işlədikdə sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
2. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını hazırlamaq üçün uyğun emal vasitələri seçir.
4. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyalarını seçir.
6. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasının detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını hazırlayır.
8. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
10. Kağızdan hazırladığı “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, göy rəngdə karton təməl, qayçı, yapışqan, qara flomaster və bayquş
təsvirləri
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Gündüz yatar yuvasında,
Ova çıxar gecələr.
Yumru, girdə gözlərindən
Qaçmaz xırda cücülər.
Şagirdlərdən “Bayquş” cavabı alındıqdan sonra “Mehriban bayquşlar”ı əks etdirən şəkil
yazı taxtasından asılır.
Tədqiqat sualı: Rəngli kağızlardan “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasında ana bayquş neçə hissədən ibarətdir
və onun hansı ardıcıllıqla hazırlanması haqqında fikirlərinizi bildirin.
II və IV qrup. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasında bala bayquş neçə hissədən ibarətdir
və onun hansı ardıcıllıqla hazırlanması haqqında fikirlərinizi bildirin.
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III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edərək “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasında iştirak edən
bayquşların neçə hissədən ibarət olması və onların hansı ardıcıllıqla hazırlanması haqqında
məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. O,
hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda bayquşların neçə hissədən ibarət olması və onların hazırlanması ardıcıllığı haqqında şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasında ana bayquş hansı rəngdə olan hissələrdən hazırlanmışdır? (Ana bayquş, bənövşəyi, tünd-qəhvəyi, sarı hissələrdən hazırlanmışdır.)
2. Bala bayquş hansı rəngdə olan hissələrdən hazırlanmışdır? (Bala bayquş açıq-qəhvəyi,
çəhrayı və sarı rəngdə olan hissələrdən hazırlanmışdır.)
3. Ana və bala bayquşun hər biri neçə hissədən ibarətdir? (Ana və bala bayquşun hər biri
üç hissədən (gövdə, qanad və dimdikdən ibarətdir.)
4. Bayquşların gözləri və ayaqları necə formalaşdırılmışdır? (Bayquşların gözləri və ayaqları qara rəngdə olan flomasterlə çəkilir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, dərsliyin 61-ci səhifəsində verilmiş nümunələr
əsasında “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır, qayçı
və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət etmələrini tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərsliyin 61-ci səhifəsində verilmiş nümunələrdən istifadə edərək göy rəngli
karton təməl üzərində “Mehriban bayquşlar” aplikasiyasını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 14
Mövzu: Siçan
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Yarpaqlardan “Siçan” aplikasiyasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
2. “Siçan” aplikasiyasını hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
3. “Siçan” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. “Siçan” aplikasiyasını hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyaları seçir.
5. Dərsliyin 63-cü səhifəsində verilmiş siçanın tam təsvirini kəsərək mavi təmələ birləşdirir.
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6. Yarpaqlardan “Siçan” aplikasiyasının detallarını hazırlayır.
7. Detalları kəsilmiş nümunəyə yapışdırmaqla “Siçan” aplikasiyasını hazırlayır.
8. Flomasterlə siçanın ayrı-ayrı hissələrinin (göz, burun, bığ, quyruq) qrafik təsvirini çəkir.
9. Tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarığı nümayiş etdirir.
11. Qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, qurudulmuş yarpaqlar, PVA və kağız yapışqanı, mavi rəngli karton
təməl, fırça, qara flomaster, “Turp”, “Tıq-tıq xanım” nağılları və ya “Tom və
Ceri” cizgi filmi haqqında təsvirlər
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Quyruğu sanki
Napnazik bir sap.
Pişikdən qorxan
Kimdir, axtar tap.
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Siçan” olduğunu söylədikdən sonra müəllim siçanların
baş qəhrəman olduğu nağıllar və cizgi filmlərinin təsvirlərini, onların yarpaqlardan hazırlanmış “Siçan” aplikasiyasının hazır nümunəsini yazı taxtasından asır.
Tədqiqat sualı: Qurudulmuş yarpaqlardan istifadə edərək “Siçan” aplikasiyasını necə
hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. “Siçan” aplikasiyası neçə hissədən ibarətdir və onun hazırlanma ardıcıllığını
şərh edin.
II və IV qrup. “Siçan” aplikasiyasının hazırlanma ardıcıllığını şərh edin və sonda onun
cizgilərinin və quyruğunun necə formalaşdırılması haqqında fikrinizi bildirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi də təqdimatında uyğun olaraq “Siçan” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığı, siçanın neçə hissədən ibarət olması və onun cizgilərinin və quyruğunun formalaşdırılması haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
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IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. O hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda “Siçan” aplikasiyasının neçə hissədən ibarət olmasına, siçanın cizgilərinin və quyruğunun necə formalaşdırılmasına və ümumiyyətlə, aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və
aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Siçan hansı hissələrdən ibarətdir? (Siçan baş və gövdədən ibarətdir.)
2. Aplikasiyada siçan neçə yarpaqdan hazırlanmışdır? (Siçan səkkiz yarpaqdan hazırlanmışdır.)
3. Siçanın cizgiləri və quyruğu necə formalaşdırılmışdır? (Siçanın cizgiləri və quyruğu
qara rəngli flomasterin köməyi ilə formalaşdırılmışdır.)
4. “Siçan” aplikasiyasının hazırlanmasında hansı resurslardan istifadə edilmişdir? (Siçan
aplikasiyasının hazırlanmasında dərsliyin sonunda verilmiş hazır nümunədən (ülgüdən),
mavi rəngli karton təməldən, qara flomasterdən, yapışqanlardan, fırçadan, qayçıdan,
qurudulmuş yarpaqlardan istifadə edilmişdir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, “Siçan” aplikasiyasını hazırladıqda dərsliyin
63-cü səhifəsində verilən nümunədən (ülgüdən) istifadə etməyi tapşıraraq bir daha aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığı haqqında fikirlər üzərində dayanır. Qayçı və yapışqanla işlədikdə
təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət etmələrini onların yadına salır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Nümunədən (ülgüdən) istifadə edərək “Siçan” aplikasiyasını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 15
Mövzu: Açıqça
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Rəngli kağızlardan “Açıqça” aplikasiyasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
2. “Açıqça” aplikasiyasını hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
3. “Açıqça” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. “Açıqça” aplikasiyasını hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyaları seçir.
5. Rəngli kağızlardan “Açıqça” aplikasiyasının detallarını hazırlayır.
6. Detalları yapışdıraraq birləşdirməklə “Açıqça” aplikasiyasını hazırlayır.
7. Karandaşla “Açıqça”nın ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
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8. Tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarığı nümayiş etdirir.
10. Qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Çəkilmiş ayrı-ayrı çiçəkləri birləşdirməklə aplikasiyanı hazırlayır.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, qayçı, xətkeş, ülgülü xətkeş, karandaş, yapışqan, stiker
kağızı, hazırlanacaq açıqça nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Xoş arzular yazılar
Bir də ürək sözləri.
Kimə göndərsən, dolar
Sevincindən gözləri.
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Açıqça” olduğunu söylədikdən sonra müəllim rəngli
kağızlardan və stiker kağızından hazırlanmış “Açıqça” aplikasiyasının hazır nümunəsini şagirdlərə nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Rəngli kağızlardan və stiker kağızından istifadə edərək “Açıqça” aplikasiyasını necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. “Açıqça” aplikasiyası neçə hissədən ibarətdir və onun hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup. “Açıqça” aplikasiyasının hazırlanma ardıcıllığını şərh edin və onun hazırlanmasında hansı rəngdə kağızlardan istifadə edilməsi haqqında fikrinizi
bildirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimatında uyğun olaraq “Açıqça” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığı, açıqçanın neçə hissədən ibarət olması və onun hansı rəngdə kağızlardan hazırlanması haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
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IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. O hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda “Açıqça” aplikasiyasının neçə hissədən və hansı
rəngdə kağızlardan ibarət olmasına, ümumiyyətlə, aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığına aid
şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. “Açıqça” aplikasiyasının hazırlanmasında hansı rəngdə kağızlardan istifadə edilmişdir?
(“Açıqça” aplikasiyasının hazırlanmasında qəhvəyi və yaşıl rəngli kağızlardan istifadə
edilmişdir.)
2. Çiçəklərin hazırlanmasında hansı rəngdə stiker kağızından istifadə olunmuşdur? (Açıqçanın daxilindəki çiçəklərin hazırlanmasında sarı, qırmızı, bənövşəyi, ağ, çəhrayı, mavi
rəngdə stiker kağızlarından istifadə edilmişdir.)
3. Yaşıl və qəhvəyi kağızların ölçüləri haqqında nə deyə bilərsiniz? (Qəhvəyi kağızın ölçüsü yaşıl kağızın ölçüsündən bir qədər böyükdür.)
4. “Açıqça” aplikasiyasını hazırladıqda hansı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət
etmək lazımdır? (Şagirdlər qayçı və yapışqana aid təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarını
sadalayırlar.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, bir daha “Açıqça” aplikasiyasının hazırlanma ardıcıllığı haqqında fikirlər üzərində dayanır. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik
və gigiyena qaydalarına riayət etmələrini onların yadına salır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə rəngli kağızlardan və stiker kağızından istifadə
edərək “Açıqça” aplikasiyasını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 16
Mövzu: Çərçivədə çiçəklər
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Rəngli kağızlardan “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
2. “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasını hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
3. “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasını hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyaları seçir.
5. “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının detallarını hazırlayır.
6. Detalları yapışdırmaqla “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasını hazırlayır.
7. Karandaşla mozaikanın çiçəklərinin ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
8. Tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarığı nümayiş etdirir.
10. Qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Çəkilmiş hissələri birləşdirməklə “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının tam təsvirini
hazırlayır.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, sarı rəngdə təməl, PVA və kağız yapışqanı, fırça, karandaş, qayçı, stiker kağızı, xətkeş və ülgülü xətkeş, “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının hazır nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Dibçəkdə əkdim,
Suladım, açdı.
Mənzilimizə
Xoş ətir saçdı.
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Çiçəklər” olduğunu söylədikdən sonra müəllim “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının hazır nümunəsini şagirdlərə nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Rəngli kağızlardan istifadə edərək “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasını
necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
– 37 –

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. “Çərçivədə çiçəklər” mozaikası neçə hissədən ibarətdir və onun hazırlanma
ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup. “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının hazırlanma ardıcıllığını şərh edin və
mozaikadakı çərçivənin hansı rəngdə kağızlardan hazırlanması haqqında
fikrinizi bildirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimatında uyğun olaraq “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının
hazırlanması ardıcıllığı, mozaikanın neçə hissədən ibarət olması və mozaikadakı çərçivənin
hansı rəngdə kağızlardan hazırlanması haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. O hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının neçə hissədən
ibarət olmasına, ümumiyyətlə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri
fikirlərə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Mozaikanın çərçivəsində hansı rəngdə kağızlardan istifadə edilmişdir? (Mozaikanın
çərçivəsində yaşıl, qırmızı, sarı, mavi, narıncı, bənövşəyi, göy və çəhrayı rəngdə kağızlardan istifadə edilmişdir.)
2. Mozaikadakı çiçəklərin hazırlanmasında hansı rəngdə stiker kağızlarından istifadə edilmişdir? (Mozaikadakı çiçəklərin hazırlanmasında yaşıl, qırmızı, sarı, mavi, narıncı, bənövşəyi, göy və çəhrayı rəngdə stiker kağızlarından istifadə edilmişdir.)
3. Qayçı ilə hansı əməliyyat yerinə yetirilmişdir? (Qayçı ilə rəngli kağızlardan nazik zolaqlar, düzbucaqlılar, dairələr (çiçəklər üçün) əldə etmək üçün kəsmə əməliyyatı yerinə yetirilmişdir.)
4. Mozaikanın hazırlanmasında hansı təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır? (Şagirdlər qayçı və yapışqanla iş zamanı riayət edəcəkləri təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarını sadalayırlar.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, bir daha “Çərçivədə çiçəklər” mozaikasının
hazırlanma ardıcıllığı haqqında fikirlər üzərində dayanır. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət etmələrini onların yadına salır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
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Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə rəngli kağızlardan istifadə edərək “Çərçivədə
çiçəklər” mozaikasını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 17
Mövzu: Alma ağacı
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Rəngli kağızlardan “Alma ağacı” mozaikasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
2. “Alma ağacı” mozaikasını hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
3. “Alma ağacı” mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. “Alma ağacı” mozaikasını hazırlamaq üçün uyğun emal texnologiyaları seçir.
5. “Alma ağacı” mozaikasının detallarını hazırlayır.
6. Detalları yapışdırmaqla “Alma ağacı” mozaikasını hazırlayır.
7. Flomasterlə mozaikanın ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
8. Tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarığı nümayiş etdirir.
10. Qayçı, boya və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Kəsilmiş hissələri birləşdirməklə “Alma ağacı” mozaikasının tam təsvirini hazırlayır.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.; A-d. 1.2.1., 1.2.3.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, mavi rəngli karton təməl, PVA və kağız yapışqanı, fırça, qırmızı rəngli
flomaster, qayçı, balqabaq toxumları, “Alma ağacı” mozaikasının hazır nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Meyvəsi can dərmanı,
Gəl bu ağacı tanı.
Ona çoxlu “Sağ ol” de
Yeyəndə hər almanı.
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Alma ağacı” olduğunu söylədikdən sonra müəllim
“Alma ağacı” mozaikasının hazır nümunəsini şagirdlərə nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: “Alma ağacı” mozaikasını necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
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I və III qrup. “Alma ağacı” mozaikası hansı hissələrdən ibarətdir və onun hazırlanma
ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup. “Alma ağacı” mozaikasının hazırlanma ardıcıllığını şərh edin və mozaikadakı yarpaq və almaların necə hazırlanması haqqında fikrinizi bildirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimatında uyğun olaraq “Alma ağacı” mozaikasının hazırlanması ardıcıllığı, mozaikanın neçə hissədən ibarət olması və mozaikadakı yarpaq və almaların
necə hazırlanması haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini
bildirir. O hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda “Alma ağacı” mozaikasının neçə hissədən ibarət olmasına, mozaikadakı yarpaq və almaların necə hazırlanmasına, ümumiyyətlə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. “Alma ağacı” mozaikasının yarpaqlarının hazırlanmasında nədən istifadə edilmişdir?
(“Alma ağacı” mozaikasının yarpaqlarının hazırlanmasında balqabaq toxumlarından
istifadə edilmişdir.)
2. Mozaikadakı ağacın və onun yarpaqlarının hazırlanmasında hansı rənglərdən istifadə
edilmişdir? (Almalar payız aylarında yetişdiyi üçün mozaikadakı ağacın və onun yarpaqlarının hazırlanmasında tünd-qəhvəyi, yaşıl, narıncı, sarı və açıq-qəhvəyi rənglərdən istifadə edilmişdir.)
3. Qayçı ilə hansı əməliyyat yerinə yetirilmişdir? (Qayçı ilə dərsliyin 63-cü səhifəsində
verilmiş nümunəni (ülgünü) əldə etmək üçün kəsmə əməliyyatı yerinə yetirilmişdir.)
4. Mozaikanın hazırlanmasında hansı təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır? (Şagirdlər qayçı, boya və yapışqanla iş zamanı riayət edəcəkləri
təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarını sadalayırlar.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir, bir daha “Alma ağacı” mozaikasının hazırlanma ardıcıllığı haqqında fikirlər üzərində dayanır. Qayçı, boya və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarına riayət etmələrini onların yadına salır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə “Alma ağacı” mozaikasını hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 18
Mövzu: Taraqqa
Standart: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.3.4.
Məqsəd:
1. Taraqqanı hazırlamaq üçün müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, nişanlama, qatlama) sadalayır.
2. Sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir.
3. Hazırlanacaq taraqqaya görə iş yerini təşkil edir.
4. Taraqqanın hazırlanması üçün uyğun emal vasitəsi seçir.
5. Taraqqanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
6. Taraqqanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
7. Taraqqanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
8. Taraqqanın hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, qara rəngli flomaster, hazır taraqqa nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir; “Tapmacanı tapın”.
Kağızı büküb
Qatlayaq, açaq.
Çırpsaq, səs-küylə
O, açılacaq.
Şagirdlər tapmacanın cavabının “Taraqqa” olduğunu söylədikdən sonra müəllim rəngli kağızdan hazırlanmış taraqqa nümunəsini şagirdlərə nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Rəngli kağızlardan taraqqanı necə düzəltmək olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır.
Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup. Taraqqanın hazırlanmasında hansı texnologiyadan istifadə edilir və onun
hazırlanması ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup. Kağızqatlama texnologiyası ilə daha hansı məmulatların hazırlanması sizə tanışdır və
taraqqanın hazırlanma ardıcıllığı haqqında tədqiqatınızın nəticəsini söyləyin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
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III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi təqdimatında uyğun olaraq taraqqanın hansı texnologiya ilə
hazırlanması, bu texnologiya ilə hazırlanan daha hansı məmulatların onlara tanış olması və
nəhayət, taraqqanın hansı ardıcıllıqla hazırlanması haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. O, hər qrupun yerinə yetirdiyi tapşırıqda taraqqanın hansı texnologiya ilə hazırlanması,
bu texnologiya ilə hazırlanmış daha hansı məmulatların onlara tanış olması və nəhayət,
taraqqanın hazırlanma ardıcıllığı haqqında şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirərək aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Taraqqanın hazırlanmasında hansı texnologiyadan istifadə edilir? (Taraqqanın hazırlanmasında kağızqatlama texnologiyasından istifadə edilir.)
2. Kağızqatlama texnologiyası ilə hazırlanmış daha hansı məmulatlar sizə məlumdur?
(Şagirdlər papaq, gəmi, quş və s. nümunələrini səsləndirirlər.)
3. Taraqqanın hazırlanması ardıcıllığı nədən ibarətdir? (Şagirdlər öz mülahizələrini söyləyirlər.)
4. Taraqqanın hazırlanmasında flomasterdən hansı məqsədlə istifadə olunur? (Flomasterlə
rəngli kağızlardan hazırlanmış taraqqalarda müxtəlif cizgi növləri formalaşdırılır.)
V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və bir daha taraqqanın hazırlanma ardıcıllığı
haqqında fikirlər üzərində dayanır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə rəngli kağızlardan taraqqa hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 19
Mövzu: Pişik
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
2. Pişiyin qatlama üsulu ilə hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir.
3. Pişiyin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. Hazırlanacaq pişiyin materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
5. Pişiyin detallarını hazırlayır.
6. Detalları birləşdirməklə pişiyi hazırlayır.
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7. Pişiyin ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
8. Çəkilmiş ayrı-ayrı hissələri birləşdirməklə pişiyin tam təsvirini çəkir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, qara rəngdə flomaster, qayçı və kağızqatlama üsulu ilə
hazırlanmış “Pişik” nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Soba yananda
Burulub yatar.
Çox yeyər, sonra
Yorulub yatar.
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Pişik” olduğunu söylədikdən sonra müəllim pişiyin
iştirak etdiyi və uşaqların həvəslə baxdıqları “Tom və Ceri” cizgi filminin iştirakçılarından birinin pişik olduğunu onların yadına salır və kağızqatlama üsulu ilə hazırlanmış pişiyi nümayiş
etdirir.
Tədqiqat sualı: Kağızqatlama üsulu ilə düzbucaqlı kağızdan “Pişiyi” necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqatlar aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra qruplara eyni tapşırıq verir.
Tapşırıq: Kağızqatlama üsulu ilə düzbucaqlı kağızdan pişiyin hazırlanması ardıcıllığı ilə
tanış olun və hər bir mərhələni müəyyənləşdirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi pişiyin hazırlanması ardıcıllığı və kağızqatlama mərhələləri
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. Kağızqatlama üsulu ilə pişik fiqurunun hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikrə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Birinci və ikinci mərhələdə nə etmək lazımdır? (Düzbucaqlıdan kvadrat hazırlamaq və
onu şəkildə göstərildiyi kimi iki yerə qatlamaq lazımdır.)
2. Sonrakı mərhələlərdə nə etmək lazımdır? (Şagirdlər dərslikdə göstərilən mərhələlər üzrə
izahat verirlər.)
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3. Pişiyin cizgiləri nə ilə formaşdırılır? (Pişiyin cizgiləri qara rəngdə flomasterlə formalaşdırılır.)
4. Qayçıdan hansı məqsədlə istifadə edilir? (Düzbucaqlıdan kvadrat kəsmək üçün istifadə edilir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və kağızqatlama üsulu ilə pişiyin hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır. Qayçı ilə işlədikdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarını yada
salır və onlara riayət etməyi şagirdlərə tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə düzbucaqlı rəngli kağızlardan pişik fiqurunu
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 20
Mövzu: Kirpi
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
2. Kirpinin qatlama üsulu ilə hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir.
3. Kirpinin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. Hazırlanacaq kirpinin materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
5. Kirpinin detallarını hazırlayır.
6. Detalları birləşdirməklə kirpini hazırlayır.
7. Kirpinin ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
8. Çəkilmiş ayrı-ayrı hissələri birləşdirməklə kirpinin tam təsvirini hazırlayır.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, qayçı, xətkeş, karandaş, PVA və kağız yapışqanı, fırça,
qara rəngli flomaster, kağızqatlama üsulu ilə hazırlanmış “Kirpi” nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Tikanlarından
Qorxuram yaman.
Yumağa dönür
Əl vuran zaman.
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Şagirdlər tapmacanın cavabının “Kirpi” olduğunu söylədikdən sonra müəllim kirpinin iştirak etdiyi və uşaqların həvəslə baxdıqları cizgi filmlərini onların yadına salır və kağızqatlama
üsulu ilə hazırlanmış “Kirpi”ni nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Kağızqatlama üsulu ilə düzbucaqlı kağızlardan kirpini necə hazırlamaq
olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup: Kağızqatlama üsulu ilə hazırlanan “Kirpi”nin neçə hissədən ibarət olmasını
və onun hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup: Kirpinin oxları və gövdəsinin hansı rəngdə kağızdan hazırlandığını və onun
hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi kirpinin neçə hissədən ibarət olması, onun oxlarının və gövdəsinin
hansı rəngdə kağızdan hazırlanması və kirpinin hazırlanma ardıcıllığı haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. Kağızqatlama üsulu ilə kirpi fiqurunun hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikrə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Kirpi neçə və hansı hissələrdən ibarətdir? (Kirpi 2 – gövdə və ox hissəsindən ibarətdir.)
2. Hər iki hissə hansı üsulla hazırlanır? (Hər iki hissə kağızqatlama üsulu ilə hazırlanır.)
3. Kirpinin gövdəsi və oxları hansı rəngdə kağızdan qatlanır? (Kirpinin gövdəsi və oxları
sarı rəngdə kağızdan qatlanır.)
4. Kirpinin hazırlanmasında hansı resurslardan istifadə edilir? (Kirpinin hazırlanmasında qayçı,
fırça, xətkeş, karandaş, yapışqan, flomaster, rəngli kağızdan və dərslikdən istifadə edilir.)
V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və kağızqatlama üsulu ilə kirpinin hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik texnikası və sanitariya-gigiyena qaydalarına riayət etməyi şagirdlərə tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə düzbucaqlı rəngli kağızlardan kirpi fiqurunu
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 21
Mövzu: Şən ipəkqurdu
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
2. İpəkqurdunun hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir.
3. İpəkqurdunun hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. İpəkqurdunun materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
5. İpəkqurdunun detallarını hazırlayır.
6. Detalları birləşdirməklə ipəkqurdunu hazırlayır.
7. Sadə əşyaların ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
8. Çəkilmiş ayrı-ayrı hissələri birləşdirməklə ipəkqurdunun tam təsvirini hazırlayır.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, xətkeş, yapışqan, karandaş, qara rəngli flomaster, qayçı, “Şən ipəkqurdu” nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Tut yarpağı yeyir o,
“Ləzzətlidir”, – deyir o.
Geyinsən, ipək donu,
Mütləq yada sal onu.
Şagirdlər tapmacanın cavabının “İpəkqurdu” olduğunu dedikdən sonra müəllim ipəkqurdu
haqqında onlara məlumat verir və hazır “Şən ipəkqurdu” nümunəsini nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Kağızdan “Şən ipəkqurdu” fiqurunu necə düzəltmək olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıqlar verir.
I və III qrup: “Şən ipəkqurdu” fiqurunun neçə hissədən ibarət olmasını və onun hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
II və IV qrup: “Şən ipəkqurdu” fiqurunun hissələrinin hansı rəngdə olmasını və onun hazırlanma ardıcıllığını şərh edin.
Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi “Şən ipəkqurdu”nun neçə hissədən ibarət olması, onun başının
və gövdəsinin hansı rəngdə kağızdan hazırlanması və ipəkqurdunun hazırlanma ardıcıllığı haqqında məlumat verir.
Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
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IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. İpəkqurdu fiqurunun hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikrə münasibət
bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. İpəkqurdu neçə və hansı hissələrdən ibarətdir? (İpəkqurdu iki hissədən ibarətdir: baş və
gövdə.)
2. Hər iki hissə hansı rəngdədir? (İpəkqurdunun başı sarı, gövdəsi və buynuzları yaşıl rəngdədir.)
3. İpəkqurdunun başı və buynuzları neçə hissədən ibarətdir? (İpəkqurdunun başı və buynuzlarının hər biri iki hissədən ibarətdir.)
4. İpəkqurdunun buynuzları başa necə birləşdirilir? (Əvvəlcə buynuzlar bir-birinə yapışdırılır, sonra onlar iki başın ortasında olmaqla yapışqanla başa birləşdirilir.)
5. “Şən ipəkqurdu” fiqurunun hazırlanmasında hansı resurslardan istifadə edilir? (“Şən
ipəkqurdu” fiqurunun hazırlanmasında qayçı, fırça, xətkeş, karandaş, yapışqan, qara
flomaster, rəngli kağızdan və dərslikdəki nümunədən (ülgüdən) istifadə edilir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və kağızdan “Şən ipəkqurdu” fiqurunun hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır. Qayçı və yapışqan ilə işlədikdə təhlükəsizlik texnikası
və sanitariya-gigiyena qaydalarına riayət etməyi şagirdlərə tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərsliyin 63-cü səhifəsində verilmiş nümunədən (ülgüdən) istifadə edərək “Şən
ipəkqurdu” fiqurunu hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 22
Mövzu: Parabüzən
Standart: 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:
1. Hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
2. Parabüzənin qatlama üsulu ilə hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir.
3. Parabüzənin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. Hazırlanacaq parabüzənin materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
5. Parabüzənin detallarını hazırlayır.
6. Detalları qatlayaraq parabüzəni hazırlayır.
7. Parabüzənin ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
8. Çəkilmiş ayrı-ayrı hissələri qatlamaqla parabüzənin tam təsvirini hazırlayır.
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İnteqrasiya: H-b.: 1.1.1.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, stiker kağızı, qayçı, qara və sarı rəngli flomaster, kağızqatlama üsulu
ilə hazırlanmış “Parabüzən” nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Donu qırmızı,
Xalları qara.
Ay uçan böcək,
Gedirsən hara?
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Parabüzən” olduğunu söylədikdən sonra müəllim parabüzən
haqqında onlara məlumat verir və kağızqatlama üsulu ilə hazırlanmış parabüzəni nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Kağızqatlama üsulu ilə kvadrat kağızdan “Parabüzən”i necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra qruplara eyni tapşırıq verir.
Tapşırıq: Kağızqatlama üsulu ilə kvadrat kağızdan parabüzənin hazırlanması ardıcıllığı
ilə tanış olun və hər bir mərhələni müəyyənləşdirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi parabüzənin hazırlanması ardıcıllığı və kağızqatlama mərhələləri
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. Kağızqatlama üsulu ilə parabüzən fiqurunun hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikrə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Birinci və ikinci mərhələdə nə etmək lazımdır? (Qırmızı rəngli kvadrat stiker kağızını
şəkildə göstərildiyi kimi iki dəfə qatlamaq lazımdır.)
2. Sonrakı mərhələlərdə nə etmək lazımdır? (Şagirdlər dərslikdə göstərilən mərhələlər üzrə
izahat verirlər.)
3. Parabüzənin qanadları necə hazırlanır? (Şəkildə göstərildiyi kimi qayçı ilə kəsilir və
bükülür.)
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4. Parabüzənin başı və xalları nə ilə formalaşdırılır? (Parabüzənin başı və xalları flomasterlə formalaşdırılır.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və kağızqatlama üsulu ilə parabüzənin hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır. Qayçı ilə işlədikdə təhlükəsizlik texnikası qaydaları üzərində dayanır və onlara riayət etməyi şagirdlərə tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə rəngli stiker kağızlardan “Parabüzən” fiqurunu
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.

D Ə R S 23
Mövzu: Gəmi
Standart: 1.2.1.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.
Məqsəd:
1. Hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
2. Gəminin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
3. Hazırlanacaq gəminin materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
4. Gəminin detallarını hazırlayır.
5. Detalları qatlayaraq gəmini hazırlayır.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, rəngli kağız, xətkeş, karandaş, qayçı, kağızqatlama üsulu ilə
hazırlanmış “Gəmi” və dalğa nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Dalğaların qoynunda
Yellənir axşam, səhər.
Yolunu gözləyirlər
Limanda sərnişinlər.
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Şagirdlər tapmacanın cavabının “Gəmi” olduğunu söyləyirlər. Sonra müəllim gəmi haqqında onlara məlumat verir və qeyd edir ki, gəmilər 3 növdə (sərnişin, yük və hərbi) olur. Sonra
kağızqatlama üsulu ilə hazırlanmış “Gəmi” nümunəsini onlara nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Kağızqatlama üsulu ilə düzbucaqlı kağızdan gəmini necə hazırlamaq
olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış
olmağı onlara tapşırır. Sonra bütün qruplara eyni tapşırıq verir.
Tapşırıq. Kağızqatlama üsulu ilə düzbucaqlı kağızdan gəminin hazırlanması ardıcıllığı ilə
tanış olun və hər bir mərhələni müəyyənləşdirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi gəminin hazırlanması ardıcıllığı və kağızqatlama mərhələləri
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun təqdimatına öz fikrini bildirir. Kağızqatlama üsulu ilə gəmi fiqurunun hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikirə münasibət bildirir və suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Birinci və ikinci mərhələdə nə etmək lazımdır? (Düzbucaqlı göy rəngdə kağızı şəkildə
göstərildiyi kimi iki yerə qatlamaq lazımdır.)
2. Sonrakı mərhələlərdə nə etmək lazımdır? (Şagirdlər dərslikdə göstərilən mərhələlər üzrə
izahat verirlər.)
3. Gəminin üzməsi üçün dənizin dalğaları necə hazırlanır? (Ağ və mavi kağız üzərində zolaqlar çəkilərək qayçı ilə kəsilir və karandaş ətrafında burulur.)
4. Gəminin hazırlanma ardıcıllığı daha hansı məmulatın hazırlanma ardıcıllığına oxşayır?
(Papağın hazırlanma ardıcıllığına oxşayır.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və kağızqatlama üsulu ilə gəminin hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə düzbucaqlı rəngli kağızlardan gəmi fiqurunu
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 24
Mövzu: Gəlincik
Standart: 1.1.1.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Müvafiq emal texnologiyalarını (kəsmə, birləşdirmə) sadalayır.
2. Gəlinciyi düzəltmək üçün emal vasitələrini sadalayır.
3. Gəlinciyi düzəltmək üçün iş yerini təşkil edir.
4. Gəlinciyi düzəltmək üçün uyğun emal vasitələri seçir.
5. Gəlinciyin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
6. Gəlinciyin materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
7. Gəlinciyin detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə gəlinciyi hazırlayır.
9. Gəlinciyin hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Gəlinciyin hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Gəlinciyin hazırlanmasında təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir.
12. Gəlinciyi təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; A-d. 1.2.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, müxtəlif rəngli iplər, qayçı, iplərdən hazırlanmış “Gəlincik”
nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Əli var, ayağı var,
Uşaqlar sevir onu,
Əynində var ipəkdən
Hər zaman gözəl donu.
Şagirdlər bu tapmacanın cavabının “Gəlincik” olduğunu söylədikdən sonra müəllim onlara
müxtəlif rəngli iplərdən hazırlanmış “Gəlincik” nümunəsini nümayiş etdirir.
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Tədqiqat sualı: Müxtəlif rəngli iplərdən gəlinciyi necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra bütün qruplara eyni tapşırıq verir.
Tapşırıq: Müxtəlif rəngli iplərdən gəlinciyin hazırlanması ardıcıllığı ilə tanış olun və onun
hazırlanmasında istifadə olunan əməliyyatları müəyyənləşdirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi gəlinciyin hazırlanması ardıcıllığı və istifadə olunan əməliyyatlar
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. Rəngli iplərdən gəlinciyin hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikirlərə
münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Gəlinciyin hazırlanmasında hansı rəngdə iplərdən istifadə olunmuşdur? (Gəlinciyin hazırlanmasında çəhrayı, narıncı və tünd-qəhvəyi rəngli iplərdən istifadə olunmuşdur.)
2. Gəlinciyin hazırlanmasında hansı əməliyyatlardan istifadə olunmuşdur? (Gəlinciyin hazırlanmasında birləşdirmə və kəsmə əməliyyatından istifadə olunmuşdur.)
3. Gəlinciyin hissələri hansı rəngdə iplərdən hazırlanmışdır? (Gəlinciyin gövdəsi çəhrayı,
əlləri narıncı və saçları tünd-qəhvəyi iplərdən hazırlanmışdır.)
4. Gəlinciyin hazırlanma ardıcıllığı neçə mərhələdən ibarətdir? (Gəlinciyin hazırlanma ardıcıllığı 11 mərhələdən ibarətdir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və rəngli iplərdən gəlinciyin hazırlanması
ardıcıllığı üzərində dayanır. Qayçı ilə işlədikdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarını bir daha
təkrarlayır və onlara riayət etməyi şagirdlərə tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim şagirdlərə fərdi tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə rəngli iplərdən istifadə edərək gəlinciyi
hazırlayın.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirirlər.
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D Ə R S 25
Mövzu: Quş
Standart: 1.1.1.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.
Məqsəd:
1. Müvafiq emal texnologiyalarını (kəsmə, birləşdirmə) sadalayır.
2. Quşu düzəltmək üçün emal vasitələrini sadalayır.
3. Quşu düzəltmək üçün iş yerini təşkil edir.
4. Quşu düzəltmək üçün uyğun emal vasitələri seçir.
5. Quşun hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
6. Quşun materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
7. Quşun detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə quşu hazırlayır.
9. Quşun hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Quşun hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş
etdirir.
11. Quşun hazırlanmasında təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir.
12. Quşu təqdim edir.
İnteqrasiya: H-b. 1.1.1.; A-d. 1.2.1.; T-i. 2.2.4.
İş forması: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, müxtəlif rəngli iplər, qayçı, yapışqan günəbaxan toxumları, mərci,
iplərdən hazırlanmış “Quş” nümunəsi
Dərsin gedişi
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: “Tapmacanı tapın”.
Uçub budaqdan
Budağa qonur.
Gözəl nəğmələr
Oxuyan odur.
Şagirdlər tapmacanın cavabının “Quş” olduğunu söylədikdən sonra müəllim onlardan hansı
quşları tanıdıqlarını soruşur və rəngli iplərdən hazırlanmış “Quş” nümunəsini nümayiş etdirir.
Tədqiqat sualı: Müxtəlif rəngli iplərdən quşu necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparır.
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra bütün qruplara eyni tapşırıq verir.
Tapşırıq: Müxtəlif rəngli iplərdən quşun hazırlanması ardıcıllığı ilə tanış olun və onun
hazırlanmasında istifadə olunan əməliyyatları müəyyənləşdirin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi
Hər qrupun nümayəndəsi quşun hazırlanması ardıcıllığı və istifadə olunan əməliyyatlar
haqqında məlumat verir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Müəllim qrupların təqdimatını sistemləşdirir, hər qrupun verdiyi təqdimata öz fikrini bildirir. Rəngli iplərdən quşun hazırlanması ardıcıllığına aid şagirdlərin söylədikləri fikirlərə münasibət bildirir və aşağıdakı sualları verir.
Müzakirə sualları:
1. Quşun hazırlanmasında hansı rəngdə iplərdən istifadə olunmuşdur? (Quşun hazırlanmasında qırmızı, bənövşəyi və narıncı rəngdə olan iplərdən istifadə olunmuşdur.)
2. Quşun hazırlanmasında hansı əməliyyatlardan istifadə olunmuşdur? (Quşun hazırlanmasında birləşdirmə, yapışdırma və kəsmə əməliyyatından istifadə olunmuşdur.)
3. Quşun başı necə formalaşdırılmışdır? (Quşun başında dimdik, gözlər uyğun olaraq günəbaxan toxumu və mərci ilə formalaşdırılmışdır.)
4. Quşun hazırlanma ardıcıllığı neçə mərhələdən ibarətdir? (Quşun hazırlanma ardıcıllığı
11 mərhələdən ibarətdir.)
V mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirir və rəngli iplərdən istifadə edərək quşun hazırlanması ardıcıllığı üzərində dayanır. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik texnikası
və gigiyena qaydalarını bir daha təkrarlayır və onlara riayət etməyi şagirdlərə tövsiyə edir.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Müəllim qruplara tapşırıq verir:
I və III qrup: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə qırmızı, narıncı və bənövşəyi rəngdə olan
iplərdən quşu hazırlayın.
II və IV qrup: Dərslikdə verilmiş ardıcıllıq üzrə qırmızı, bənövşəyi və qara rəngdə olan
iplərdən quşu hazırlayın.
Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər.
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