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G İ R İ Ş

Resursların və informasiyaların insanların maraq və mənafelərinə xidmət etməyə

yönəldilməsinin zəruri tələb kimi irəli sürüldüyü bir vaxtda şagirdlərin texnoloji bilik və

bacarıqlara yiyələnmələri, öz fəaliyyətlərində onlardan məqsədyönlü istifadə edə bilmələri

mühüm vəzifə kimi meydana çıxır. Texnologiyanın bir fənn kimi ümumi təhsil müəssisələrində

tədris olunması, ilk növbədə, bu zərurətdən irəli gəlir və şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması

baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.

Müasir dövrdə artıq, dar bir ixtisasla kifayətlənmək mümkün deyildir. Ona görə də məktəb -

lərdə gələcəyin genişprofilli mütəxəssisinin formalaşdırılmasının ilkin təməlinin qoyulması ak-

tual problemdir.

Ümumi təhsil müəssisələrində “Texnologiya” fənninin tədrisi şagirdlərin emal texnologiya -

la rından müstəqil istifadə etmələrinə, onlarda yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasına,

texniki sahələr üzrə təhsillərini davam etdirmələrinə hərtərəfli şərait yaradır. Təlim prosesində

şagirdlər texniki fəaliyyət imkanlarını müəyyənləşdirir, problemlərin həlli üçün ideyalar irəli

sürür, sadə texnoloji işləri yerinə yetirir və nəticələri qiymətləndirmək imkanı əldə edirlər. Bu

fənnin tədrisi həm də şagirdlərin xarakterinin formalaşdırılmasına, onların mənəvi, intellektual

və estetik inkişafına da uyğunlaşmalarına zəmin yaradır.

Texnologiya müəllimlərinin istifadəsinə verilən bu vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil

Nazirliyinin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün texnologiya

kurikulumu (I–IV siniflər)” əsasında hazırlanmışdır.

Vəsaitdə verilən bütün dərs modelləri, yeni interaktiv təlimlə keçirilən dərsin strukturunu

əks etdirir. “Texnologiya” fənni üzrə məzmun standartları əsasında hazırlanmış dərs model -

lərində şagirdlərin idraki, informativ-kommunikativ, psixomotor fəaliyyətlərinin inkişafı, habelə

zəruri vərdişlərə yiyələnmələri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Dərs hər bir müəllimin

yaradıcılığının məhsuludur. Ona görə də təqdim olunan dərslərə yaradıcı yanaşılmaqla onu

zənginləşdirmək və daha maraqlı etmək müəllimin ixtiyarına verilir. Başlıcası, biliklərin şagird

tərəfindən müstəqil qazanılmasına imkan və şərait yaratmaq, fəal (interaktiv) təlimin başlıca

vəzifələrindən biri olan “öyrənməyi öyrətmək” prinsipinə sadiq qalmaq lazımdır.
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İZAHAT VƏRƏQİ

Müəllim vəsaitində II sinif üzrə məzmun xətləri və standartları, standartlar əsasında dərslə -
rin tədrisi mərhələləri araşdırılmış, perspektiv planlaşdırılması cədvəli verilmişdir. Verilmiş dərs
nümunələrində dərsin hər mərhələsində müəllim və şagirdin fəaliyyəti açıqlanmış, hər bir
mərhələsində müəllim və şagirdin fəaliyyəti işıqlandırılmışdır.

Texnologiya kurikulumunda müəyyənləşdirilmiş standartlara uyğun bilik və bacarıqların
formalaşdırılması üçün “Texnologiya” fənninin təlimində ənənəvi təlim metodları ilə yanaşı,
aşağıdakı interaktiv metod və üsullardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur:• 

• Beyin həmləsi • Anlayışın çıxarılması • Venn diaqramı
• Müzakirə (diskussiya) • Karusel • Klaster
• Rollu oyunlar • Ziqzaq • BİBÖ

Fəal təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə yaradıcı və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir, on-
larda əməkdaşlıq etmək, başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşmaq, öz fikirlərini sərbəst bildirmək
bacarıq larını formalaşdırır. “Texnologiya” fənni üzrə dərslərin aşağıdakı mərhələlərlə tədrisi
tövsiyə olunur:

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
2. Tədqiqatın aparılması
3. Məlumat mübadiləsi
4. Məlumatın müzakirəsi və təşkili
5. Nəticə və ümumiləşdirmə
6. Yaradıcı tətbiqetmə
7. Qiymətləndirmə
Fəal təlimə əsasən dərslərdə, ilk növbədə, sinfin fəallaşdırılması təmin olunur. Bu zaman

müəllim şagirdləri, bir növ, tədqiqat aparmağa hazırlayır.
Dərsin birinci mərhələsi motivasiya, problemin qoyuluşu adlanır. Bu mərhələdə axtarış

və tədqiqat işinə başlamaq üçün tədqiq olunacaq problemin qoyulması vacib olduğundan, ilk
növbədə, tədqiqat sualı formalaşdırılır və mülahizələr irəli sürülür. Motivasiya müasir dərsin ən
mürəkkəb və mühüm mərhələsidir. Çünki dərsin sonrakı gedişi motivasiyanın necə yaradılmasın -
dan və keçirilməsindən asılıdır. Motivasiyanın əsas xüsusiyyəti mülahizə yürüdülməsi üçün
problemli vəziyyətin yaradılmasıdır.

İkinci mərhələdə suallar dəqiqləşdirildikdən sonra tədqiqatın aparılmasına başlanılır.
Tədqiqat müxtəlif formalarda – bütün siniflə birlikdə, kiçik qruplarda, cütlüklərlə və ya fərdi
şəkildə aparıla bilər. İrəli sürülmüş problemin həlli üçün müxtəlif variantlardan, həm də özündə
yeni suallar və yeni informasiyalar daşıyan təhlildən istifadə olunur. Tədqiqatın aparılması
birbaşa problemin həlli üçün “açar” rolunu oynamaqla yanaşı, işin kollektiv halda görülməsinə
imkan verir.

Tədqiqat işində paylayıcı materiallar, iş vərəqləri, şəkillər, ülgülər, məmulat nümunələri və
s. istifadə olunur.

Üçüncü mərhələ məlumat mübadiləsidir. Bu mərhələdə şagirdlər tədqiqatın gedişində
əldə etdikləri məlumatın mübadiləsini aparırlar. Qrupların təqdimatında çox zaman işin nəticəsini
təqdim etmək üçün nümayəndə seçilir.
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Dördüncü mərhələdə şagirdlərin məlumatın müzakirəsi və təşkili təşkil edilir və onlara
suallar verilir. Bu suallar elə qurulur ki, onlara verilən cavablar nəticəsində şagirdlərin yol
verdikləri nöqsanlar aşkar olsun.

Beşinci mərhələdə qrupların təqdimatı və müzakirə zamanı qeyd olunan fikirlər müəllim
tərəfindən ümumiləşdirilir və nəticə çıxarılır.

Yaradıcı tətbiqetmədə şagirdlər tərəfindən praktik işin yerinə yetirilməsi həyata keçirilir.
Bu o zaman səmərəli ola bilər ki, görüləcək iş və yerinə yetiriləcək texnoloji əməliyyatlar şagirdə
tam surətdə aydın olsun, texnoloji bilik və bacarıqlar məmulatın hazırlanması prosesində iştirak
üçün kifayət etsin.

Təlimə müxtəlif qabiliyyətli uşaqlar cəlb edildiyindən, müəllim tapşırıqların səviyyəsini
çətinlik dərəcəsinə görə müxtəlif səpkidə seçə bilər.

Qiymətləndirmə dərsin yeddinci və sonuncu mərhələsidir. II sinifdə “Texnologiya” fən -
nindən şagirdlərin bilik və bacarıqlarının hər bir mövzu ilə bağlı qruplar üzrə qiymətləndirilməsi
üçün cədvəl nümunələrinin də müəllim vəsaitinə daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Артыг республикамызда шаэирд наилиййятляринин гиймятляндирилмяси цзря йени систем мцв яф-
ф   ягиййят ля тятбиг олунур. Мязмун стандарт ла ры нын мя ним сянилмяси истигамятиндя мцхтялиф
гиймятлян дирмя нювля рин дян истифадя едилир. Бу гиймят лян дирмя нювляри мцвафиг мясяляляря
ай дын  лыг эятирмяк мягсяди дашыйыр:

Илкин сявиййянин гиймятляндирilмяси (диагностик гиймятляндир мя) ша эирдин артыг няляри
билдийини мцяййян едир вя тялимин дцзэцн гу рул  ма сында мцяллимя кюмяк едир. Шаэирдляр ясас
билик вя баъа рыг лара мцяй йян дяря ъя дя ма лик дир лярми? Шаэирдляр тядрис олунмуш материалын
щансы щиссясини билир ляр? 

Шаэирд ирялиляйишляринин мониторинги (форматив гиймятляндирмя) васитя силя тядрисин дцз -
эцн истига мят лян дирилмяси щяйата кечирилир. Стан дартларын мянимсянил мя си ня доьру шаэирдляр
кифайят гядяр иря ли ляйя би лир лярми? Щяр алты щяфтядян эеъ олмайараг, шаэирдлярин стандартлар цз -
ря наилиййятляринин да ща цму ми мониторинги тяшкил едилмялидир. 

Йекун (сумматив) гиймятляндирмя ашаьыдакы суаллара ъа ваб верир: Шаэирд материалы билир вя
баша дц    шцр мц? Билдиклярини тятбиг едя билирми? Даща да иряли эетмяк цчцн ла  зы ми ся виййяйя
чатмышдырмы? Шаэирдлярин билик вя баъарыгларыны щяр бир мювзу иля баьлы гий мятляндирмяк цчцн
методик ъядвял нцму ня си нин мцял   лим вясаи ти ня дахил едилмяси дя мягсядяуйьун щесаб едилмишдир.

Цмуми тящсил пиллясиндя тящсилаланларын аттестасийасынын (йекун гиймятляндирмя (аттес -
тасийа) истисна олмагла) апарылмасы Гайдасы ба рядя Азярбайъан Республикасынын Тящсил На-
зирлийинин 28 декабр 2018-ъи тарихли 8/1 нюмряли Коллеэийа Гярарына ясасланараг гейд едилмялидир
ки, цму ми тящсил мцяссисясинин рящбярлийи тяряфиндян щяр йарымилин со нунда ЫВ вя ЫХ синифлярдян
фяргли олараг, ЫЫ синифдя бюйцк сум матив гий мятляндирмя апарылмыр.

“Технолоэийа” фянни цзря бцтцн сумматив гиймятляндирмяляр 45 дя гигя ярзиндя апарылыр. 
Сумматив гиймятляндирмядя истифадя олунан гиймятляндирмя васитяляри (суаллар) Азяр-

байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2009-ъу ил 13 йанвар тарихли 9 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Рес пуб ли ка сынын цмуми тящсил системиндя Гиймятляндирмя Консепси-
йасы”нын тялябляри нязяря алынмагла щазырланыр. Суаллар щяр бир синиф вя фянн цзря 4 сявиййядя
тяртиб едилир. 1-ъи ян ашаьы, 4-ъц ися ян йцксяк сявиййя щесаб едилир. Суаллар мцхтялиф мцряккяблик
сявиййясиндя щазырланыр. 1-ъи вя 2-ъи сявиййяйя тящсилаланларын яксяриййятинин ъавабландыра би-
ляъяйи суаллар аид едилир. 3-ъц вя 4-ъц сявиййяйя даща щазырлыглы шаэирдлярин ъавабландыра биляъяйи
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суаллар аид едилир. Сявиййяляр цзря суалларын гиймятляндирмя баллары 100 баллыг шкалада ашаьыдакы
кими нязярдя тутулур:

– 1-ъи сявиййя цзря суаллар гиймятляндирмянин 20%-ни тяшкил едир;
– 2-ъи сявиййя цзря суаллар гиймятляндирмянин 30%-ни тяшкил едир;
– 3-ъц сявиййя цзря суаллар гиймятляндирмянин 30%-ни тяшкил едир;
– 4-ъц сявиййя цзря суаллар гиймятляндирмянин 20%-ни тяшкил едир.
Шаэирдлярин бцтцн сумматив гиймятляндирмялярдя йухарыда эюстярилянляр нязяря алынмагла

топладыглары балларын 2, 3, 4, 5 гиймятляриня уй ьун луьу ашаьыдакы гайдада мцяййянляшдирилир:
– 30-дяк (дахил олмагла) олан баллар “2” гиймяти иля;
– 30-даn 60-дяк (дахил олмагла) олан баллар “3” гиймяти иля;
– 60-дан 80-дяк (дахил олмагла) олан баллар “4” гиймяти иля;
– 80-дян 100-дяк (дахил олмагла) олан баллар “5” гиймяти иля.
Башга фянлярдян фяргли олараг “Технолоэийа” дярсляриндя шаэирдлярин би лик вя баъарыгларынын

гиймятляндирилмяси мейарлары аша ьыдакы нювляря айрылыр:
1. Шаэирдлярин шифащи ъавабларынын гиймятляндирилмяси мейарлары;
2. Шаэирдлярин практик ишляринин гиймятляндирилмяси мейарлары;
3. Шаэирдлярин тягдим едяъякляри лайищялярин гиймятляндирилмяси мейарлары;
4. Шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын тест цзря гиймятляндирилмяси ме йарлары.

Шаэирдлярин шифащи ъавабларынын гиймятляндирилмяси мейарлары

“Технолоэийа” фянниндян верилмиш мювзу цзря щяр бир шаэирдин шифащи ъа  вабы бир-бири иля яла-
гяли, мян тиги ъящятдян ардыъыл мялумат шяклиндя олмалы, конкрет щалларда ганун вя гану науй -
ьун луг лары тятбиг етмяк ба ъа рыьыны якс етдирмялидир.

Шаэирдлярин шифащи ъавабларынын гиймятляндирилмяси заманы ашаьыдакы цму   ми мейарлар ясас
эю тцрцлмялидир:

– ъавабын дцзэцнлцйц вя тамлыьы;
– юйрянилян материалын башадцшцлмя вя дяркедилмя дяряъяси;
– ъавабын дил бахымындан сялислийи.
Методик ядябиййатда беля гябул олунмушдур ки, гиймят мцяллим вя шаэирд арасында, беля

де мяк оларса, “якс-ялагяни” ифадя едир. Башга сюзля де сяк, гиймятляндирмя тялим просесинин
еля бир мяр щялясидир ки, бу мярщялядя мцяллим санки шаэирд тяряфиндян юйрянилян мювзунун
ня дяряъядя ся мяряли олмасы щаггында мцяййян мялумат ялдя едир. Шаэирдляр ися ону баша
дцш мялидирляр ки, мц яллим даими олараг онларын мцвяффягиййятини, ялдя ет дик ляри биликлярин кей-
фиййятини нязарятдя сахлайыр.

“Технолоэийа” фянниндян шаэирдлярин шифащи ъавабларынын гиймятляндирилмяси ашаьыдакы ме-
йарлар цз ря апарылыр:

“5” гиймят – (80–100-дяк) дахил олмагла – шаэирд юйрянилян нязяри ма териалы там шярщ
едир, юз мцлащизялярини ясасландырыр, биликлярини практикада неъя тятбиг едяъяйини шярщ едир, няинки
дярсликдя верилян материалдан, еляъя дя мцстягил тядгиг етдийиндян мисал чякир, ядяби дил нор-
малары нюг те йи-нязяриндян материалы ардыъыл вя дцзэцн шярщ едир.

“4” гиймят – (60–80-дяк) дахил олмагла – шаэирд “5” гиймятинин тялябляриня ъаваб верир,
лакин 1–2 сящв бурахараг ону ейни заманда дцзялдир, материалын шярщи заманы онун ардыъыллы-
ьында вя дилиндя ъцзи сящвляря йол верир.
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“3” гиймят – (30–60-дяк) дахил олмагла – шаэирд юйрянилян мате риал  да ясас биликляри тяйин
едя билир, лакин материалы там шярщ едя билмир, анлайышларын вя гайдаларын ифадя вя тяйин едилмя-
синдя гейри-дяги г лийя йол ве рир, юз мцлащизялярини ясасландырмагда вя дярсликдякиндян фяргли
мисаллар эя тир мякдя чя тинлик чякир, материалы гейри-ардыъыл шярщ едир вя шярщ заманы ядяби дил
бахымындан сящвляря йол верир.

“2” гиймят – (30-дяк дахил олмагла) – шаэирд юйрянилян материалын бю йцк бир щиссясини бил-
мир, гайдалары вя бир чох фикирляри ифадя едяркян он ларын мянасыны тящриф едян чох сайда сящвляря
йол верир, материалы инамсыз вя системсиз шярщ едир.

Технолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин практик ишляринин гиймятляндирилмясиндя мцяллим
тяряфин дян нязяря алынаъаг техноложи тялябляр ашаьыдакылардыр:

– шаэирдлярин йериня йетирдикляри практики ишин кейфиййяти;
– практик ишин йериняйетирилмя мцддяти;
– практик ишин иърасы заманы мцхтялиф технолоэийаларын йериняйетирилмя сявиййяси;
– практик иши иъра етдикдя тящлцкясизлик техникасы вя санитарийа-эиэiйена гайдаларына ямял

едилмяси.
Практик ишлярин йериня йетирилмясиндя мцяллим тяряфиндян нязяря алынаъаг техноложи тялябляр

цзря шаэирдлярин билик вя баъарыглары ашаьыда эюстярилмиш ме  йар лара ясасян апарылмалыдыр:

Практик ишин кейфиййяти цзря мейарлар 

“5” гиймят – шаэирдин щазырладыьы мямулат чертйожа там уйьундур, бцтцн юлчцляр дягигдир,
мя му латда тамамлама ишляри нцмунядя эюстяриляня там уйьундур.

“4” гиймят – шаэирдин щазырладыьы мямулат чертйожа там уйьундур, бцтцн юлчцляр дягигдир,
лакин мямулатда тамамлама ишляринин кейфиййяти тяляб олунандан ашаьыдыр.

“3” гиймят – шаэирдин щазырладыьы мямулат чертйожа бязи кянара чыхмаларла уйьундур, мя-
мулатда апарылан тамамлама ишляри кафидир.

“2” гиймят – шаэирдин щазырладыьы мямулат чертйожа уйьун дейил, мя му ла тын кейфиййяти
нцмунядя эюстяриляня уйьун дейил, щятта мямулатын цзяриндя апарылаъаг ялавя иш онун йарарлы
олмасыны тямин етмир.

Практик ишин йериняйетирилмя мцддяти цзря мейарлар

“5” гиймят – шаэирд практик ишин йериняйетирилмя мцддятиня там риайят етмишдир вя йа тяляб
олунан мцддятдян аз вахт сярф етмишдир;

“4” гиймят – шаэирд практик ишин йериня йетирилмясиня айрылан мцд дятдян артыг вахт сярф ет-
мямишдир.

“3” гиймят – шаэирд практик ишин йериня йетирилмясиня айрылан мцддятдян артыг вахт сярф ет-
мишдир, лакин бу цмуми вахтын 25%-дян артыг дейил.

“2” гиймят – шаэирдин практик ишин йериня йетирилмясиня сярф етдийи вахт нормайа эюря айрылан
вахты 25%-дян чох цстяляйир.

Практик ишин иърасы заманы мцхтялиф технолоэийаларын
йериняйетирилмя сявиййяси цзря  мейарлар

“5” гиймят – практик иш ямялиййатларын иърасы ардыъыллыьына уйьун олараг йериня йетирил-
мишдир.
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“4” гиймят – практик иш технолоэийалара уйьун йериня йетирилмишдир; иш просесиндя эюстярилян
ардыъыллыгдан кянарачыхмалар принсипиал мяна дашымыр.

“3” гиймят – практик иш тяляб олунан технолоэийалардан кянара чыхмаларла йериня йетирилмиш-
дир, лакин бу кянара чыхмалар сонда мямулатын там йарарсыз олмасына эятириб чыхармыр. 

“2” гиймят – практик иш мямулатын (деталын) емалы технолоэийасындан кобуд кянарачыхма-
ларла йериня йетирилмишдир, нязярдя тутулмайан ямялиййатлар тятбиг едилмишдир вя сонда мямулат
кейфиййятсиз алынмышдыр.

Практик иши иъра етдикдя тящлцкясизлик техникасы вя санитар-эиэийена 
гайдаларына ямял едилмяси тяляби цзря мейарлар

Йериня йетирилян практик ишин мязмунундан асылы олмайараг, тящлцкясизлик техникасы вя са-
нитарийа-эиэийена гайдаларына риайят етмяк бцтцн шаэирдляр цчцн мцтлягдир. Бу гайдаларын по-
зулмасы йол верилмяздир!

Шаэирдлярин тягдим едяъякляри лайищялярин 
гиймятляндирилмяси мейарлары

Технолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин тягдим етдикляри лайищялярин гиймятляндирилмясиндя аша -
ьы дакы мейарлар ясас эютцрцлцр:

1. Лайищянин идейа вя мювзу орижиналлыьы.
2. Конструксийа параметрляри (мямулатын гурулушунун уйьунлуьу; мющкямлийи; давамлы 

олмасы).
3. Техноложи мейарлары (сянядлярин уйьунлуьу; тятбигинин орижиналлыьы вя материалларын уйьун -

луьу; тящлцкясизлик техникасы гайдаларына риайят).
4. Естетик мейарлар (композисийа биткинлийи, мямулатын дизайны; халгын мядяниййят яняня-

ляриндян истифадя).
5. Игтисади мейарлар (мямулата тялябатын олмасы; игтисади ясасландырылмасы, истифадядя олмасы,

кцт ляви истещсал имканларынын олмасы).
6. Еколожи мейарлар (мямулатын истещсалы заманы онун ятраф мцщитя ву раъаьы зярярин ня дя-

ряъядя олмасы, икинъи хаммалдан вя йа истещсалат туллантыларындан истифадя имканынын олмасы,
еколожи тящлц кясизлийи). 

7. Информасийа мейарлары (лайищя сянядляринин стандарта уйьунлуьу, яла вя мялуматдан истифадя).
Бяйянилмиш ишляр дярслярдя бир вясаит кими истифадя едиля, техники вя декоратив-тятбиги йара дыъылыг

сярэиляриня эюндяриля биляр. Щямчинин бу ишляр шях си мягсядляря: евин бязядилмясиня, вали дей нляря
щядиййя едилмясиня вя с. хидмят едя биляр.

Лайищялярин мцдафиясинин мяктяблярдя ясл байрама чеврилмяси арзуолунандыр. Лайищялярин
мц дафияси мцяллим вя шаэирдляри мямнун салмалы, мц дафиядян сонра шаэирдляр фикирляриндя йени
йара ды ъы лыг идейалары тутмалы, нювбяти лайищянин даща мараглы вя биткин алынмасы цзяриндя чалыш-
маьа щазыр ол малыдырлар. 

8



9

Шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын тест цзря 
гиймятляндирилмяси мейарлары

Шаэирдлярин биликляри мянимсямяляринин кейфиййят ямсалы ашаьыдакы дцс тур цзря щесабланыр:

Бурада, К – мянимсянилмя сявиййяси (гиймят); а – дцзэцн ъавабларын мигдары; п – тапшырыг -
ларын цмуми сайыдыр.

К > 0,7 олдугда, шаэирдлярин верилмиш мювзу (вя йа тядрис ващиди) цзря биликляри мяним-
сямяляри просесини битмиш щесаб етмяк олар, йяни шаэирд эюстярилян сявиййядя мцстягил ишя
щазырдыр.

К = 0,9 – 1,0 олдугда, шаэирдин гиймятляндирилмяси “5” гиймятя уйьундур;
К = 0,8 – 0,9 олдугда, шаэирдин гиймятляндирилмяси “4” гиймятя уй ьундур;
К = 0,7 – 0,8 олдугда, шаэирдин гиймятляндирилмяси “3” гиймятя  уйьундур;
К= 0,7 олдугда, шаэирдин гиймятляндирилмяси “2” гиймятя уйьундур.
Шаэирд наилиййятинин гиймятляндирилмяси заманы обйективлийя мцтляг риайят олунмалыдыр. Ша-

эирд наилиййятинин гиймятляндирилмясинин мцяллим тя ря финдян щазырланан мейар ъядвяли ясасында
апарылмасы тювсийя олунур.

Шаэирдлярин билик вя баъарыгларыны щяр бир мювзу иля баьлы груплар цзря гиймятляндирмяк цчцн
тяхмини ъядвял нцмуняси ашаьыда тягдим едилмишдир.

Mövzu: Plastilindən kasanın yapılması

Qrup işinin qiymətləndirilməsi

Dərsin məqsədinə uyğun olaraq cədvələ aşağıdakı meyarları daxil etmək olar: məmulatın
hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, məmulatın detallarını hazırlama, detalları birləş -
dir ər ək məmulatı hazırlama, məmulatın hazırlanmasında tərtibat bacarıqlarını nümayişetdirmə,
təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməletmə və s. Hər tədris vahidinin sonunda əldə edilmiş
nəticələrin səviyyəsini öyrənmək üçün müxtəlif testlərdən (yazılı, şifahi, yaradıcı) istifadə
etmək olar.

Şagirdin özünüqiymətləndirmə cədvəlini də doldurması tövsiyə olunur.

a
K=

p

¹ Meyar I
qrup

II
qrup

III
qrup

IV
qrup

1. Emal texnologiyalarını izahetmə

2. İş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə

3. Emal texnologiyalarınıseçmə

4. Tərtibat bacarıqlarını nümayişetdirmə

5. Əməkdaşlıq



Özünüqiymətləndirmə cədvəli

Şagirdin fəaliyyəti qiymətləndirildikdə meyarlar elə müəyyənləşdirilməlidir ki, onlar hər
bir şagirdin fərdi keyfiyyətlərinə uyğun gəlsin. Məlum qaydalara görə yeni fənn proqramları
(kurikulumlar) tətbiq olunan siniflərdə formativ qiymətləndirmə rubriklər üzrə aparılır. Rubrik
xüsusi növ qiymətləndirmə şkalasıdır. O, iki əsas suala cavab verir: 

1. Mən nəyi qiymətlən dir məliyəm? (obyekt, məzmun, aspektlər, tərəflər, xüsusiyyətlər) 
2. Aşağı, orta və yuxarı nailiyyət səviyyələrinin xüsusiyyətlərini necə bilmək olar?
Aşağıda veriləcək ballar üzrə bir rubrik nümunəsini təqdim edirik:

Ballar üzrə rubrik şəklində qiymətləndirmə cədvəli
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Mən bu gün dərsdə nəyi öyrəndim:

1.

2.

Gələcəkdə nəyi öyrənmək istərdim:

1.

2.

Meyarlar

Meyarların dərəcələnməsi və müvafiq qiymətlər

“2” qiymət
(30-dək)

“3” qiymət
(30-dan 60-dək)

“4” qiymət
(60-dan 80-dək)

“5” qiymət
(80-dən 100-dək)

Yapma və
birləşdirmə

texnologiyasını
izahetmə

Yapma və birləşdir -
mə texnologiyasını

izah edə bilmir.

Yapma və birləşdir -
mə texnologiyasını
müəllimin köməyi

ilə izah edir.

Yapma və birləşdir -
mə texnologiyasını
müəyyən səhvlərə

yol verərək izah edir.

Yapma və birləşdir -
mə texnologiyasını
düzgün izah edir.

İş ardıcıllığını
müəyyənləşdirmə

Kasanı hazırlamaq
ardıcıllığını müəy -
yənləşdirə bilmir.

Kasanı hazırlamaq
ardıcıllığını müəlli -

min köməyi ilə
müəyyənləşdirir.

Kasanı hazırlamaq
ardıcıllığını müəy -

yən ləş dirməkdə
bəzi səhvlərə yol

verir.

Kasanı hazırlamaq
ardıcıllığını düzgün

müəyyənləşdirir.

Emal texnologiya -
larını seçmə

Emal texnologiya -
larını seçə bilmir.

Emal texnologiya -
larını müəllimin
köməyi ilə seçir.

Emal texnologiya -
larını seçdikdə
bəzi səhvlərə

yol verir.

Emal texnologiya -
larını düzgün seçir.



ÛÛ ñèíôèí ñîíóíäà øàýèðä:
• Ñàäÿ åìàë òåõíîëîýèéàëàðûíû âÿ âàñèòÿëÿðèíè òàíûäûüûíû íöìàéèø åòäèðèð.
• Åìàë ïðîñåñèíÿ ùàçûðëûã èøëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðèð.
• Âåðèëìèø ìàòåðèàëëàðäàí  (êàüûç, êàðòîí, ïàð÷à, ïëàñòèëèí) ñàäÿ ìÿìó ëàò ëàð ùàçûðëàéûð.
• Òåõíîëîæè ìàøûíëàð âÿ òåõíîëîæè âàñèòÿëÿð ùàããûíäà òÿñÿââöðÿ ìàëèê îëäó üó íó íöìàéèø åòäèðèð.
• Ìÿèøÿòäÿ çÿðóðè ùåñàá åäèëÿí èëêèí áàúàðûãëàðà éèéÿëÿíäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.
• Ñàäÿ ÿøéàëàðû ãðàôèê òÿñâèð åäèð.
1. Åìàë òåõíîëîýèéàëàðû
Øàýèðä: 
1.1. Ñàäÿ åìàë  òåõíîëîýèéàëàðûíû âÿ âàñèòÿëÿðèíè òàíûäûüûíû íöìàéèø åòäèðèð.
1.1.1. Åìàë òåõíîëîýèéàëàðûíû íöìàéèø åòäèðèëÿí òÿñâèðëÿðäÿ òàíûéûð. 
1.1.2. Ìöâàôèã åìàë òåõíîëîýèéàëàðûíû (þë÷ìÿ, êÿñìÿ, éàïìà, áèðëÿøäèðìÿ, ãàòëàìà, òèêìÿ)

òÿéèíàòûíà ýþðÿ ñàäÿ ôîðìàäà èçàù åäèð.
1.1.3. Åìàë âàñèòÿëÿðèíèí ôóíêñèéàëàðûíû øÿðù åäèð.
1.2. Åìàë ïðîñåñèíÿ ùàçûðëûã èøëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðèð.
1.2.1. Ùàçûðëàíàúàã ìÿìóëàòà ýþðÿ èø éåðèíè òÿøêèë åäèð.
1.2.2. Ìÿìóëàòûí  ùàçûðëàíìàñû ö÷öí óéüóí åìàë âàñèòÿëÿðè ñå÷èð.
1.2.3. Ìÿìóëàòûí ùàçûðëàíìàñû àðäûúûëëûüûíû ìöÿééÿíëÿøäèðèð.
1.2.4. Ùàçûðëàíàúàã ìÿìóëàòûí ìàòåðèàëûíà óéüóí åìàë òåõíîëîýèéàñû ñå÷èð.
1.3.   Âåðèëìèø ìàòåðèàëëàðäàí  (êàüûç, êàðòîí, ïàð÷à, ïëàñòèëèí)  ñàäÿ ìÿ ìó ëàòëàð ùàçûðëàéûð.
1.3.1. Ìÿìóëàòëàðûí äåòàëëàðûíû ùàçûðëàéûð.
1.3.2. Äåòàëëàðû áèðëÿøäèðìÿêëÿ  ìÿìóëàò (ìÿìóëàòëàð) ùàçûðëàéûð.
1.3.3. Ìÿìóëàòëàðûí ùàçûðëàíìàñûíäà ñàäÿ òÿðòèáàò áàúàðûãëàðû íöìàéèø åòäèðèð. 
1.3.4. Ìÿìóëàòëàðûí ãðóï òÿðÿôèíäÿí ùàçûðëàíìàñû ïðîñåñèíäÿ áèðýÿôÿàëèééÿò âÿ ÿìÿêäàøëûã

áàúàðûãëàðû íöìàéèø åòäèðèð.
1.3.5. Ìÿìóëàòûí ùàçûðëàíìàñûíäà ìöâàôèã òÿùëöêÿñèçëèê âÿ ýèýèéåíà ãàé äà ëàðûíà ÿìÿë åäèð. 
1.3.6. Ùàçûðëàäûüû ìÿìóëàòû òÿãäèì åäèð. 

2. Òåõíèêà åëåìåíòëÿðè
Øàýèðä: 
2.1.  Òåõíîëîæè ìàøûíëàð âÿ òåõíîëîæè âàñèòÿëÿð ùàããûíäà òÿñÿââöðÿ ìà ëèê îëäóüóíó

íöìàéèø åòäèðèð.
2.1.1. Òåõíîëîæè ìàøûíëàðû (íÿãëèééàò, éöê, ìÿèøÿò) áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëÿí äèðèð.
2.1.2. Òåõíîëîæè âàñèòÿëÿðè (ÿë àëÿòëÿðè, ìåõàíèêè àëÿòlÿð) áèð-áèðèíäÿí ôÿðã ëÿí äèðèð.
2.1.3. Ìÿèøÿò òåõíèêàëàðûísû áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëÿíäèðèð.

3. Ìÿèøÿò ìÿäÿíèééÿòè
Øàýèðä: 
3.1. Ìÿèøÿòäÿ çÿðóðè ùåñàá åäèëÿí èëêèí áàúàðûãëàðà éèéÿëÿíäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.
3.1.1. Þçöíÿõèäìÿò âÿ ñàíèòàðèéà-ýèýèéåíà ãàéäàëàðûíû èçàù åäèð.
3.1.2. Áèòêèëÿðÿ ãóëëóã ãàéäàëàðûíû øÿðù åäèð.
3.1.3. Éåìÿê ìàñàñû àðõàñûíäà äàâðàíûø ãàéäàëàðûíû èçàù åäèð.
3.1.4. Éåìÿê ñöôðÿñèíèí íþâëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ãàáëàðû, àëÿò âÿ ëÿâàçèìàòëàðû ñå÷èð.
3.1.5. Íàùàð ñöôðÿñèíè òÿðòèá åäèð.

4. Ãðàôèêà
Øàýèðä: 
4.1.  ßøéàëàðû ãðàôèê òÿñâèð åäèð.
4.1.1. Âåðèëìèø þë÷öëÿðÿ ÿñàñÿí íèøàíëàìà èøëÿðè àïàðûð. 
4.1.2. Ùàçûðëàíàúàã ìÿìóëàòûí òÿñâèðèíè ÷ÿêèð.
Àøàüûäà ÛÛ ñèíèô  ö÷öí “Òåõíîëîýèéà”” ôÿííèíèí ïåðñïåêòèâ ïëàíëàøäûðûëìàñû úÿä âÿëèíè òÿãäèì åäèðèê.
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ÛÛ ñèíèô ö÷öí “Òåõíîëîýèéà” ôÿííèíèí ïåðñïåêòèâ ïëàíëàøäûðûëìàñû

Tядрис
ващиди Стандарт Мювзу Интеграсийа Ресурслар Саат

М
яи

шя
т 

м
яд

ян
ий

йя
ти

1.1.1.; 1.1.2.;
1.1.3.

Eмал технолоэийалары,
материаллары вя васитяляри

Щ.б.: 1.1.1.;
А.д.: 1.2.1.

Мямулатлары, материаллары вя емал васи-
тялярини якс етдирян шякилляр, дярслик

(сящ. 6-7)
1

3.1.1. Юзцняхидмят H.b.: 4.1.1.
Юзцняхидмят вя санитарийа-эиэийена

гай даларына аид шякилляр, дярслик (сящ. 8-9)
1

1.1.2.; 1.1.3.;
1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;

1.3.4.; 3.1.2. 

Биткиляря гуллуг 
гайдалары

H.b.: 1.1.1.;
А.д.: 1.2.1.; 1.2.3.

Биткиляря гуллуг цчцн васитяляри вя 
гайдаларыны якс етдирян шякилляр, 

дярслик (сящ. 10)
1

3.1.3.; 3.1.4.
Йемяк масасы 

архасында давраныш
гайдалары

А.д.: 1.2.1.;
1.2.3.

Маса архасында дцзэцн отуруш, чянэял,
гашыг вя бычагла давраныш гайдаларыны
якс етдирян шякилляр, дярслик (сящ. 11)

1

3.1.4; 3.1.5.
Йемяк лявазиматлары.

Сящяр вя нащар сцфрясинин
тяртиби

А.д.: 1.2.1.;
1.2.3.

Сцфрялярин (сящяр, нащар, шам, гонаг,
байрам) зярури лявазиматлары (гашыг, 
нимчя, чянэял, бычаг, финъан, каьыз

салфет, ядвиййат дясти) вя йа онлары якс
етдирян шякилляр, сящяр вя нащар 

сцфрясинин шякилляри,  дярслик (сящ. 12)

1

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя 1

П
ла

ст
или

нл
я 

йа
пм

а 
иш

ля
ри

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.5.; 1.3.6.

Пластилиндян касанын 
йапылмасы

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

Пластилин дясти, пластилин бычаьы, алтлыг,
дярслик (сящ. 14-15)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.5.; 1.3.6.

Пластилиндян йапма 
бязякляр.
Гызылэцл

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.; 
Riy.: 3.2.1.;

3.2.2.

Пластилин дясти, пластилин бычаьы, алтлыг,
тахта, чубуг, дярслик (сящ. 16-17)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.5.; 1.3.6.

Дартма цсулу иля йапма.
Тısbağa

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

Пластилин дясти, пластилин бычаьы, алтлыг,
дярслик (сящ. 18-19)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.5.; 1.3.6.

Пластилиндян 
гурашдырма ишляри.

Пишик

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.;
Riy.: 3.1.2.;

3.2.2.

Пластилин дясти, пластилин бычаьы, алтлыг,
дярслик (сящ. 20-21)

1

А
пл

ик
ас

ий
а

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

Каьызы ъырма цсулу 
иля апликасийа. Çəməndə

göbələk

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

Rəngli kağızlar, təməl olaraq bənövşəyi
karton, yapışqan, fırça, karandaş,

дярслик (сящ. 23-24)
1

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя 1

А
пл

ик
ас

ий
а

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

Parçadan aplikasiya. Ördək
H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

PVA yapışqanı, qayçı, köçürmə kağızı,
bənövşəyi karton, karandaş, kalka,

müxtəlif rəngli parçalar, fırça, A4 kağızı,
qara flomaster, dərslik (səh. 25-26)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.6.; 4.1.2.

Щяъмли апликасийа. Пишик
H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

PVA yapışqanı, bənövşəyi karton (təməl),
ağ kağız salfetlər, karandaş, fırça, qara

flomaster, dərslik (səh. 27)
1
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Tядрис
ващиди Стандарт Мювзу Интеграсiйа Ресурслар Саат

А
пл

ик
ас

ий
а

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.6.; 4.1.2.

Balıq
H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

PVA yapışqanı, qayçı, sarı kağız,
bənövşəyi karton, karandaş, kalka,
xətkeş, fırça, dərslik (səh. 28-29)

1

М
оз

аи
ка 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.

Kağız parçalarından
mozaika. Toplan

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

Rəngli kağızlar, PVA yapışqanı, narıncı
karton, kalka, köçürmə kağızı, karandaş,

fırça, dərslik (səh. 31)
1

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя 1

М
оз

аи
ка

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

Günəbaxan tumlarından və
düyüdən həcmli mozaika.

Qaranquş

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

PVA yapışqanı, rəngli kağızlar, kalka,
fırça, karandaş, narıncı karton, köçürmə
kağızı, günəbaxan tumları, düyü, qara və

qırmızı flomaster, dərslik (səh. 32-33)

1

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

Karandaş yonqarlarından
mozaika. Kirpi

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.

Təməl (narıncı karton), PVA yapışqanı,
köçürmə kağızı, kalka, karandaş,

karandaşyonan, qara rəngdə flomaster,
qəhvəyi rəngdə karandaş, dərslik (səh. 34)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.5.; 1.3.6.

Yumurta qabığından həcmli
mozaika. Xoruz başı

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4. 

Xoruz şəkli, plastilin dəsti, boş yoğurt
qabı, yumurta qabıqları, plastilin bıçağı,

təməl üçün karton, dərslik (səh. 35)
1

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

Əzilmiş salfet kağızından
mozaika. Qoyun

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4. 

Hazır qoyun mozaikası nümunəsi, salfet
kağızları, kalka, karandaş, yapışqan,
fırça, köçürmə kağızı, narıncı rəngdə

təməl, dərslik (səh. 36-37)

1

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

Süngərdən mozaika. Moruq
H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4. 

Süngər, yaşıl rəngdə kağız, bişmiş yu-
murta, yapışqan, karandaş, fırça, qayçı,

dərslik (səh. 38-39)
1

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя 1

K
ağ

ız
q

at
la

m
a,

 h
ör

m
ə,

 t
ik

m
ə 

və
 n

ax
ış

ti
k

m
ə 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.3.;

1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.

Kvadrat kağızdan fiqurlar.
Oriqami. Bayquş fiquru

10x10 sm ölçüdə rəngli kağızlar, dərslik
(səh. 41-44)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.;  1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.;  1.3.6.;

4.1.1.

İnsan fiquru
H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4. 

Hörükcükdən insan fiqurunun nümunəsi,
dördsıralı hörmənin sxemi (qırmızı, yaşıl,
göy və sarı rəngdə nazik iplər), toxunma

əşya nümunələri, xətkeş, qayçı, kağız şpaqat
(ip), yapışqanlı lent, dərslik (səh. 46)

1

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

Kağız zolaqlardan düzünə
hörmə. Hasar

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.

Rəngli kağızlar, xətkeş, karandaş, 
qayçı, PVA yapışqanı, fırça, 

dərslik (səh. 47-50)
1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.;

1.3.6.; 4.1.1.

Düz xətt boyunca tikmə
H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.

İynə, sap, adi və ya mil-mil parça,
iynəqabında iynələr, xətkeş, karandaş,
oymaq, qayçı, tikiş mərhələlərini əks

etdirən tablo, dərslik (səh. 51-53)

1
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Tядрис
ващиди Стандарт Мювзу Интеграсiйа Ресурслар Саат

K
ağ

ız
qa

tl
am

a,
 h

ör
m

ə,
ti

km
ə 

və
 n

ax
ış

ti
km

ə

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

Əyri xətlər boyunca
naxıştikmə. Çiçək

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

Sarı rəngdə parça, qırmızı və yaşıl
rəngdə sap, iynə, oymaq, kalka, A4

kağızı, karandaş, qayçı, köçürmə kağızı,
dərslik (səh. 54-55)

1

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя 1

M
od

el
lə

şd
ir

m
ə

1.1.3.; 1.3.4.; 
2.1.1.; 2.1.2.; 

2.1.3.

Texnoloji maşınlar
vasitələr. Məişət texnikası

H.b.: 1.1.1.;
Т.и.: 2.2.4.

Texnoloji maşınlara (nəqliyyat, yük,
məişət), texnoloji vasitələrə (əl alətləri,
mexaniki alətlər), məişət texnikalarına

aid şəkillər, dərslik (səh. 56-57)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;

1.3.5.; 1.3.6.

Karton qutulardan 
canavar başı

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.

PVA yapışqanı, müxtəlif ölçüdə qutular,
karandaş, rəngli kağız dəsti, fırça, qara
rəngli plastilin, qayçı, qara flomaster,

dərslik (səh. 58-59)

1

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

4.1.2.

Kağızdan həcmli dovşan
oyuncağı

H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.; 
Riy.: 4.2.2.

Rəngli kağız dəsti, xətkeş, qayçı, altlıq,
dəftərxana sancaqları, PVA yapışqanı,
fırça, qara flomaster, karandaş, dərslik

(səh. 60-61)

1

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

4.1.2.

Yük avtomobilinin maketi
H.b.: 1.1.1.; 
T.i.: 2.2.4.; 
Riy.: 4.2.2.

Kibrit qutuları, rəngli kağızları, qayçı, fırça,
qara flomaster, ka ran daş, yapışqan, 4 ədəd

düymə, qırmızı rəngdə plastilin, xətkeş,
dərslik (səh. 62-63)

1

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя 1



M Ə İ Ş Ə T  M Ə D Ə N İ Y Y Ə T İ

MÖVZU 1: EMAL TEXNOLOGİYALARI, MATERİALLARI 
VƏ VASİTƏLƏRİ 

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə dərsliyin 5-ci səhifəsini açmağı tapşırır və şərti işarələri göstərərək qeyd
edir ki, biz texnologiya dərslərində ilboyu fikirləşməyi, fəaliyyət göstərərək tapşırığı yerinə
yetirməyi və nəticə çıxarmağı öyrənəcəyik.

Müəllim şagirdlərə müraciət edir:
1. Ətrafımızda gördüyünüz məmulatlar nədən hazırlanmışdır? (Müxtəlif materiallardan

hazırlanmışdır.)
2. Məmulatı hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır? (Materialları emal etmək lazımdır.)
3. Materialları emal etmək üçün nədən istifadə etmək lazımdır? (Emal vasitələrindən

istifadə etmək lazımdır.)
Şagirdlər suallara cavab verirlər. Yazı lövhəsindən böyüdülmüş formada məmulatları,

materialları və emal vasitələrini əks etdirən şəkillər asılır.
Tədqiqat sualı: Şəkillərdə verilmiş materiallar, emal vasitələri və emal texnologiyaları

hansılardır?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 3 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki I mövzuya uyğun səhifələrlə tanış
olmağı tapşırır. Materialları, emal texnologiyalarını və emal vasitələrini əks etdirən iş vərəqlərini
qruplara paylayır.

I qrup: Emal ediləcək materialları seçin və onların adını sadalayın.
II qrup: Emal vasitələrini seçin və onların adlarını sadalayın.
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Standart: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.
Məqsəd: 1. Şagird şəkillərdə təsvir olunan emal texnologiyalarını tanıyır; 2. Müvafiq

emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, yapma, birləşdirmə, qatlama, tikmə) təyinatına görə
sadə formada izah edir; 3. Emal vasitələrinin funksiyalarını şərh edir.

İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; A.d.: 1.2.1.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, BİBO, ziqzaq
Resurslar: Məlumatları, materialları və emal vasitələrini əks etdirən şəkillər, dərslik (səh. 6-7)



III qrup: Emal vasitələri ilə yerinə yetiriləcək emal texnologiyalarını (əməliyyatları) seçin
və yerinə yetirilən əməliyyatları sadalayın.

Qruplar tapşırığı icra edirlər.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi işləri təqdim edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim materialları, emal vasitələrini və emal texnologiyalarını əks etdirən iş vərəqləri
üzrə aşağıdakı sualları verərək müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. Dərsliyin 6-cı səhifəsində birinci şəkildə nə görürsünüz? (Müxtəlif oyuncaqlar görürük:

pişik, balıq, canavar, xoruz)
2. İkinci şəkildə nə təsvir olunub? (Müxtəlif materiallar təsvir olunub.)
3. Bu materialların adlarını deyə bilərsiniz? (Plastilin, rəngli kağızlar, kartondan qutular,

yoqurt qabı)
4. Birinci şəkildəki oyuncaqlar uyğun olaraq hansı materialdan hazırlanıb? (Pişik-plastilindən,

balıq-sarı rəngdə kağızdan, canavar- karton qutulardan, xoruz başı-yoğurt qabından hazırlanıb.)
5. Bu oyuncaqları hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır? (Materialları emal etmək lazımdır.)
6. 6-cı səhifənin 3-cü şəklində nə təsvir olunub? (Emal vasitələri təsvir olunub: qayçı,

yapışqan, fırça, plastilin bıçağı, rəngli flomaster və karandaş dəstləri, karandaşyonan)
7. 4-cü şəkilə nəzər yetirin. Bu emal vasitələri ilə hansı əməliyyatlar yerinə yetirilir? (Kəsmə,

yapışdırma, yapma işləri, rəngləmə, yonma)
8. Yapışqana emal aləti demək olarmı? (Yapışqan köməkçi vasitədir, fırça isə alətdir.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirərək bir daha oyuncaqları hazırlamaq üçün lazım
gələn alət və üsullar üzərində dayanır. Qeyd edir ki, məmulat hazırlamaq üçün kəsmək, yapmaq,
çəkmək, rəngləmək, yapışdırmaq, yonmaq kimi üsullardan və bu üsulları reallaşdırmaq üçün
alətlərdən (qayçı, plastilin bıçağı, karandaş, fırça, karandaşyonan) istifadə etmək lazımdır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərə tapşırıq verir:
Tapşırıq:
7-ci səhifədə təsvir olunanların adını və onlarla işlədikdə emal texnologiyasını cədvəldə

uyğun qrafaya yazın.
VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq
aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən emal texnologiyalarını və vasitələrini tanıma,
emal texnologiyalarını izahetmə, emal vasitələrinin funksiyalarını şərhetmə və əməkdaşlıq kimi
qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Ev tapşırığı: Məişətdə ən çox rast gəldiyiniz materialları, emal vasitələrini və emal tex -
nologiyalarını müəyyənləşdirin.
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MÖVZU 2: ÖZÜNƏXİDMƏT 

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə sual verir:
– Özünəxidmət və sanitariya-gigiyena qaydaları dedikdə nə başa düşürsünüz?
Şagirdlər suala müxtəlif cavablar verirlər.

Tədqiqat sualı: Özünəxidmət və sanitariya-gigiyena qaydaları hansılardır?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara II mövzuya uyğun səhifələrlə tanış olmağı
tapşırır. Üzərində özünəxidmət və sanitariya-gigiyena qaydalarını əks etdirən şəkillər olan iş
vərəqlərini paylayır.
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Standart: 3.1.1.
Məqsəd: 
Özünəxidmət və sanitariya-gigiyena qaydalarını izah edir. 
İnteqrasiya: H.b.: 4.1.1.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, rollu oyun
Resurslar: Özünəxidmət və sanitariya-gigiyena qaydalarına aid şəkillər, dərslik (səh 8-9)



I və III qrupa: Özünəxidmət qaydalarını izah edin.
II və IV qrupa: Sanitariya-gigiyena qaydalarını izah edin.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi işləri təqdim edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müzakirə sualları:
1. Özünəxidmət qaydalarına nələr daxildir? (Özünəqulluq qaydaları sadalanır.)
2. Özünəxidmət 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 sadala -

yır lar 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: Nəticələr 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.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq:
I qrup: İdman hərəkətlərini sadalayın.
II qrup: Evdə hansı təmizlik işlərini yerinə yetirmək lazımdır? Onları sadalayın.
III qrup: Paltara qulluq haqqında fikirlərinizi izah edin.
IV qrup: Yeməkdən əvvəl və sonra sanitariya-gigiyena qaydalarını sadalayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qrup işinin
qiymətləndirilməsi cədvəli üzrə meyarlar əsasında aparılır. Qrupların cavabları qiymətləndiri -
lər kən, özünəxidmət qaydalarını sadalama və izahetmə, sanitariya-gigiyena qaydalarını sadalama
və izahetmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyalarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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MÖVZU 3:  BİTKİLƏRƏ QULLUQ QAYDALARI

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim qeyd edir ki, çox vaxt həyətyanı sahədə, məişətdə, sinifdə müxtəlif bitkilər
becərilir. Bu bitkilər məhsul verməklə, evləri və otaqları bəzəməklə yanaşı, həm də havanı
təmizləyir, oksigenlə zənginləşdirir və mənzilə gözəllik verir. Müəllim sual verir:

1. Sizin evdə hansı bitkilər var?
2. Hansı otaq bitkilərini tanıyırsınız? (Variantlar dinlənilir.) 
Tədqiqat sualı: Bitkilərə qulluq qaydaları nədən ibarətdir? Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat

aparırlar.

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür və dərslikdəki mövzu ilə (səh. 10) tanış olmaq tapşırığını verir.
Sonra suallara cavab verməyi tapşırır.
I qrup: Bitkilərə nə lazımdır?
II qrup: Bitkilərə qulluq edərkən hansı alət və köməkçi vasitələrdən istifadə etmək lazımdır?
III qrup: Bitkilərə qulluq qaydaları hansılardır?
IV qrup: Bitkilərə qulluq edərkən istifadə olunan alət və köməkçi vasitələr ilə hansı

əməliyyatlar yerinə yetirilir?

Standart: 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 3.1.2.; 1.3.4. 
Məqsəd: 
1. Bitkilərə qulluq zamanı sadə emal texnologiyalarını izah edir.
2. Bitkilərə qulluq zamanı emal vasitələrini sadalayır.
3. Bitkilərə qulluq zamanı uyğun emal vasitələrini seçir.
4. Bitkilərə qulluq ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Hər bir bitkiyə uyğun qulluq qaydalarını müəyyənləşdirir.
6. Bitkilərə 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 formaları: Böyük qruplarla iş, kiçik qruplarla iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Bitkilərə qulluq üçün vasitələr və qulluq qaydalarını əks etdirən şəkillər,

dərslik (səh. 10) 



III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim aşağıdakı sualları verərək müzakirəni təşkil edir:
Müzakirə sualları:
1. Bitkilər nə üçün lazımdır? (Bitkilər havanı oksigenlə zənginləşdirmək, gözəllik yaratmaq

və məhsul əldə etmək üçün lazımdır.)
2. Sinfinizi hansı bitkilər bəzəyir? (Şagirdlər müxtəlif cavablar verirlər.)
3. Bitkilərə qulluq qaydaları hansılardır? (Torpağı yumşaltmaq, toxum əkmək, bitkini sula-

maq, onun tozunu almaq, bitkini yumaq və ona su vermək)
4. Bitkilərə qulluq etmək üçün hansı alət və vasitələrdən istifadə etmək lazımdır? (Bitkilərə

qulluq etmək üçün beldən, dırmıqdan, supüskürdəndən, susəpəndən istifadə edilir.)
5. Bitkilərə nə lazım olur? (Bitkilərə günəş şüaları, su, gübrə, yumşaq torpaq və təmizlik

lazımdır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını sistemləşdirir və bir daha bitkilərə qulluq qaydaları, emal
vasitələri və emal texnologiyaları üzərində dayanır. Qeyd edir ki, hər bir bitkinin xüsusiyyətlərinə
uyğun qulluq qaydaları tətbiq edilməlidir.

Müəllim qeyd edir ki, bitkilərə günəş işığı, su, gübrəli yumşaq torpaq lazımdır.
Sonra şagirdlərə bitkiləri sadalayır: xiyar, pomidor, gül, limon. Bitkilərə qulluq zamanı

istifadə olunan emal vasitələrinin adını sadalayır: dırmıq, suçiləyən, susəpən.
Yazı lövhəsində şəkilləri asaraq bitkilərə qulluq qaydaları ilə şagirdləri tanış edir. Bildirir

ki, ilk növbədə, əkiləcək bitkinin toxumu və ya tumu əldə edilir. Torpaq bellənir və toxum
torpağa basdırılaraq sulanır. Sonda məhsul (xiyar, gül, limon) yığılır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: 
Bitkilərə qulluq qaydalarını və onların əhəmiyyətini izah edin. Qruplar tapşırığı yerinə

yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qrup işinin
qiymətləndirilməsi cədvəli üzrə meyarlar əsasında aparılır. Qrupların cavablarını qiymətləndirər -
kən emal texnologiyalarını izahetmə, emal vasitələrini sadalama, emal vasitələri seçmə, bitkilərə
qulluq ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, bitkilərə qulluq qaydalarını şərhetmə, birgəfəaliyyət və
əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Ev tapşırığı: Məişətdə ən çox rast gəldiyiniz materialları, emal vasitələrini və emal tex -
nologiyalarını müəyyənləşdirin.
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MÖVZU 4: YEMƏK MASASI ARXASINDA DAVRANIŞ QAYDALARI 

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə sual verir:
– Siz gün ərzində neçə dəfə qida qəbul edirsiniz? (Gün ərzində 3 dəfə qida qəbul edirik:

səhər, günorta və axşam)
Tədqiqat sualı: Yemək masası arxasında hansı davranış qaydalarına əməl etmək lazımdır?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Şagirdlər 3 qrupa bölünür və dərslikdəki mövzu ilə (səh. 11) tanış olmaq tapşırığı verilir.
Qruplara aşağıdakı tapşırıqları verir:

I qrup: Yemək masası arxasında davranış qaydaları haqqında fikirlərinizi yazın.
II qrup: Yemək ləvazimatları haqqında fikirlərinizi şərh edin.
III qrup: Yemək ləvazimatlarından necə istifadə edilməsi haqqında fikirlərinizi bildirin.
Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər.

Standart: 3.1.3.; 3.1.4.
Məqsəd: 
1. Yemək masası arxasında davranış qaydalarını izah edir. 
2. Yemək süfrəsinin növlərinə uyğun olaraq qabları və ləvazimatları seçir.
İnteqrasiya: A-d. 1.2.1.; 1.2.3.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, klaster, anlayışın çıxarılması
Resurslar: Masa arxasında düzgün oturuş, çəngəl, qaşıq və bıçaqla davranış qaydalarını

əks etdirən şəkillər, dərslik (səh. 11)



III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim qrupların cavablarını sistemləşdirir və müzakirəsini təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Masa arxasında necə oturmaq lazımdır? (Stulu səssiz çəkmək, oturduqdan sonra onu

lazımi məsafəyə yaxınlaşdırmaq lazımdır) 
2. Yemək zamanı hansı qaydalara əməl etmək lazımdır? (Yemək zamanı danışmaq, ucadan

gülmək, isti xörəyə üfürmək, boşqabı qaşıqla taqqıldatmaq olmaz.) 
3. Salfetdən necə istifadə edilir? (Salfetlə ancaq ağız və əllər silinir, istifadə edildikdən

sonra salfet nimçəyə və ya digər qaba qoyulur.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha deyilənlər əsasında masa
arxasında davranış qaydalarını geniş məzmunda şərh edir.

Qida qəbulu zamanı özünü düzgün aparmaq bacarığı masa arxasında mədəni davranışın
əsasıdır. Müəllim qeyd edir ki, stulun oturacağını tam tutmağa çalışaraq, onun söykənəcəyinə
yüngülcə toxunub masa arxasında düz oturmaq, dirsəkləri bədənə sıxaraq bükmək düzgün deyil
və əlləri masanın üzərinə qoymaq lazımdır. Qidanı ağzıaçıq halda çeynəmək, yemək vaxtı
danışmaq olmaz. Hamı eyni vaxtda masa arxasına oturmalıdır. Gecikmək olmaz. Masa arxasında
oturduqda stulu səssiz çəkmək, oturduqdan sonra onu iki əllə lazımi məsafəyə yaxınlaşdırmaq
la zımdır. Yemək zamanı ucadan qurtum-qurtum içmək, isti xörəyi üfürmək, boşqabı qaşıqla
taqqıl datmaq olmaz. Ümumi yeməkdən ən yaxında olan parçanı – tikəni götürürlər. Əgər yemək
ma saya az miqdarda verilibsə, onun digər masa arxasında oturanlara çatması üçün bir qədər az
götürmək lazımdır. Yazı lövhəsindən şəkillər asılır və onların üzərində izahat işləri aparılır. Qaşıq
yumruqda sıxılmadan sağ əldə, çəngəl dişləri aşağı olmaqla sol əldə tutulur. Bıçaq sağ əllə tutulur.

Salfetlə ancaq ağızı və əlləri silirlər. Kağız salfetləri istifadə etdikdən sonra nimçəyə və ya
digər qaba, parçadan olan salfetləri isə bükmədən nimçənin sağına qoyurlar. Masa arxasından
stulu yerinə səssiz qoyub, yeməyə görə təşəkkür edib dururlar. Əlləri batırmayan bütün ərzaqlar
süfrədən (çörək, peçenye, suxarı, meyvələr və s.) əllə götürülür. Çay, qəhvə, kakao fincandan
və ya stəkandan içilir, əgər istidirsə, çay qaşığından istifadə edilir. Qaşığı stəkana və ya fincana
taqqıldatmamaq, çayı səssiz qarışdırmaq lazımdır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Tapşırıq: Yemək masası arxasında davranış qaydaları haqqında fikirlərinizi qeyd edin.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qrup işinin
qiymətləndirilməsi cədvəli üzrə meyarlar əsasında aparılır. Cavabları qiymətləndirərkən masa
arxasında davranış qaydalarını izahetmə, yemək süfrəsinə uyğun qabları və ləvazimatları seçmə,
birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
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MÖVZU 5: YEMƏK LƏVAZİMATLARI. SƏHƏR VƏ
NAHAR SÜFRƏSİNİN TƏRTİBİ 

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim qeyd edir ki, siz hər gün səhər yeməyi yeyərək məktəbə gəlirsiniz.
Suallar verir:
1. Səhər, günorta və axşam süfrələri bir-birindən necə fərqlənir? (Müxtəlif cavablar verilir.)
2. Başqa hansı yemək süfrələrini tanıyırsınız? (Qonaq, bayram süfrələrinin adını çəkirlər.)
Tədqiqat sualı: Yemək süfrəsinin ləvazimatları hansılardır, masanı səhər və nahar yemə -

yinə necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər müxtəlif cavablar verirlər.

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 3 qrupa bölür və dərslikdəki mövzu ilə (səh. 12) tanış olmaq tapşırığını
verir. Qruplara aşağıdakı tarşırığı verir:

I qrup: Yemək süfrəsinin ləvazimatlarını sadalayın.
II qrup: Masanın səhər süfrəsinə hazırlanması qaydaları haqqında fikirlərinizi şərh edin.
III qrup: Masanın səhər süfrəsinə hazırlanması haqqında fikirlərinizi şərh edin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

Standart: 3.1.4.; 3.1.5.
Məqsəd: 
1. Yemək süfrəsinin növlərinə uyğun olaraq qabları və alətləri seçir.
2. Səhər və nahar süfrəsini tərtib edir. 
İnteqrasiya: A.d.: 1.2.1.; 1.2.3.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, anlayışın çıxarılması, klaster 
Resurslar: Süfrələrin (səhər, nahar, şam, qonaq, bayram) zəruri ləvazimatları (qaşıq,

nimçə, çəngəl, bıçaq, fincan, kağız salfet, ədviyyat dəsti) və ya onları əks etdirən şəkillər,
səhər və nahar süfrəsinin şəkilləri, dərslik (səh. 12)



IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim şəkillər üzrə suallar əsasında müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Təyinatına görə süfrələr və onların ləvazimatları hansılardır? (Süfrələr səhər, nahar, şam,

qonaq və bayram süfrələri, əsas ləvazimatlar isə nimçə (böyük və xırda), çəngəl, qaşıq, bıçaq,
içki qabları, kağız salfet, ədviyyatdır.)

2. Səhər və nahar yeməyinə masanı hansı ardıcıllıqla hazırlayırlar? (Masaya süfrə salırlar,
nimçələri düzürlər, yemək ləvazimatlarını düzürlər, şüşə qabları qoyurlar, kağız salfetləri
düzürlər, ədviyyat qablarını, güldanı qoyurlar.) 

3. Səhər və nahar yeməyi menyusunun variantlarını söyləyin. (Variantları söyləyirlər.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirir və masanın səhər yeməyinə hazırlanması
ardıcıllığı üzərində dayanır. Qeyd edir ki, təyinatına görə yemək süfrəsinin bir neçə hazırlanma
növü vardır: səhər, günorta, şam, qonaq və bayram süfrələri. Hər bir yemək süfrəsinin ayrılıqda
öz ləvazi mat ları (süfrəyə qoyulacaq avadanlıq) vardır. Lakin bütün süfrələrdə nimçə, qaşıq
(xörək, çay), çəngəl, bıçaq, ədviyyat (duz, istiot, xardal), kağız salfet, fincan və ya stəkan
olmalıdır. Süfrənin zəruri ləvazimatlarını və ya onların şəkillərini nümayiş etdirir.

Lövhədən şəkillər asaraq qeyd edir ki, səhər və nahar yeməyi üçün masaya süfrə salırlar,
kətan və ya kağız salfet qoyurlar. Hər bir adama ayrılıqda yemək ləvazimatı düzürlər.

Səhər və nahar yeməyinə masanın hazırlanması menyuda masaya veriləcək yeməklərdən
asılıdır. Səhər yeməyinə masanı müəyyən ardıcıllıqla hazırlayırlar: 1) masaya süfrə salırlar; 2)
nimçələri düzürlər; 3) yemək ləvazimatlarını düzürlər; 4) şüşə qabları qoyurlar; 5) salfet
kağızlarını düzürlər; 6) ədviyyat qablarını, güldanı qoyurlar. Səhər yeməyinə yemək qablarından
xırda yemək nimçələri – sıyıq, qayğanaq üçün; piroq nimçələri – çörək, bulka, peçenye və digər
çörək-bulka məmulatları üçün lazımdır. Masaya mütləq fincanlar və qəndqabı verilir. Əsas
yemək ləvazimatlarına bıçaqlar, çəngəllər və qaşıqlar 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. Nahar süfrəsinin hazırlanması da bu qayda ilə şərh edilir.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Masanın səhər və nahar yeməyinə hazırlanması haqqında fikirlərinizi qeyd edin. Qruplar
tapşırığı yerinə yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq
olaraq qrup işinin qiymətləndirilməsi cədvəli üzrə meyarlar əsasında aparılır. Cavabları
qiymətləndirərkən yemək süfrəsinə uyğun qabları və ləvazimatları seçmə, səhər süfrəsini
tərtibetmə, nahar süfrəsini tərtibetmə, birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
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P L A S T İ L İ N L Ə  YA P M A  İ Ş L Ə R İ

MÖVZU 6: PLASTİLİNDƏN KASANIN YAPILMASI

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir: – Siz hər gün yemək yeyirsiniz. Yeməyi nəyə qoyur-
sunuz? (Boşqaba, kasaya). Sonra masanın üstündəki resursları göstərib soruşur. Bugünkü dərsdə
biz nələrdən istifadə edəcəyik? (Şagirdlər masanın üzərində olan əşyaların adını sadalayır və
onların təyinatı haqqında biliklərini qeyd edirlər. Əgər şagirdlər çətinlik çəkərlərsə, müəllim
cavablarda köməklik göstərir: altlıq – üzərində yapma işləri aparmaq üçündür; plastilin bıçağı
– plastilini hissələrə bölmək və yapma üçündür.)

Tədqiqat sualı: Plastilindən kasanı necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Tədqiqat sualı ətrafında şagirdlər tədqiqat aparırlar. Onlara
işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olmaq tapşırılır.

Tapşırıq. I və III qruplara II üsulla, II və IV qruplara isə I üsulla plastilindən kasanın
hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirmək tapşırılır.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qrup nümayəndələri təqdimat edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, yapma, birləşdirmə) təyinatına

görə sadə formada izah edir.
2. Plastilindən kasa hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Kasanı hazırlamaq üçün emal vasitələrini seçir.
4. Kasanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Kasanın hazırlanması üçün emal texnologiyası seçir.
6. Kasanın detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə kasanı hazırlayır.
8. Kasanın hazırlanmasında tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Hazırlanmış kasanı təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, ziqzaq, kublaşdırılma 
Resurslar: Plastilin dəsti, plastilin bıçağı, altlıq, dərslik (səh. 14-15)



IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim müzakirəni təşkil edərək suallar verir:
Müzakirə sualları: 
1. Kasanı hazırlamaq üçün hansı rəngdə plastilin seçdiniz? (Qəhvəyi rəngdə plastilin seçdik.) 
2. Sonra nə etdiniz? (Plastilin lövhəni hissələrə bölərək bağlar yapdıq.) 
3. Bağlar necə olmalıdır? (Bağlar uzunluğuna və qalınlığına görə eyni olmalıdır.) 
4. Kasanı necə hazırladınız? (Bağları üzük şəklində yapıb tədricən yuxarı qalxaraq kasanı

hazırladıq.)
Şagirdlər II üsulla da kasanın hazırlanması haqqında suallara cavab verirlər.

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha kasanın iki üsulla hazırlanması
mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: I və III qruplara kasanı I üsulla hazırlamaq, II və IV qruplara isə kasanı II üsulla
hazırlamaq tapşırılır. Qruplar tapşırıqları icra edirlər.

Müəllim hər bir şagirdə fərdi olaraq kömək edir.
Müəllim kasanın hazırlanması planı və texnoloji xəritəsi barədə şagirdlərə məlumat verir.
I üsul:
1. Kasanı hazırlamaq üçün material-qəhvəyi rəngli plastilin tircik seçin.
2. Plastilin tirciyi nişanlayaraq hissələrə bölün.
3. Plastilin hissəsini ovucda yumrulayıb yumşaldın və kürəcik yaparaq onu yayın.
4. Plastilin hissələrindən uzunluğu və qalınlığı eyni olan bağlar yapın.
5. Bağları üzük şəklində yaparaq tədricən yuxarı qalxmaqla kasanı hazırlayın.
II üsul:
1. Qəhvəyi plastilindən kürəcik düzəldin.
2. Sonra baş barmaqla kürəciyin ortasını sıxaraq onu müstəvi üzərində dairə şəklində yayın.
3. Yayılmış dairənin kənarlarını qatlayaraq kasanı hazırlayın.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qiymətləndirmə meyarları əsasında
aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən emal texnologiyalarını izahetmə, iş ardıcıllığını müəyyən -
ləşdirmə, emal texnologiyalarını seçmə, tərtibat bacarıqlarını nümayişetdirmə, əməkdaşlıq kimi
qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilə bilər.

Qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq olaraq rubrik, yəni meyarın 4 səviyyə üzrə bölünməsi
formasında aparılır.

Ev tapşırığı: Plastilindən tropik çiçəyi hazırlayın.
Növbəti dərs üçün plastilin dəsti, rəngi qurtarmış köhnə flomaster, karton, yaxud müşəmbə

gətirməyi unutmayın.
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MÖVZU 7: PLASTİLİNDƏN YAPMA BƏZƏKLƏR. QIZILGÜL

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir:
– Dərslikdə plastilindən yapma bəzəklərə diqqət edin. Onları necə hazırlamaq olar?

(Şagirdlər müxtəlif cavablar verirlər.)
Tədqiqat sualı: Plastilindən yapma bəzəklərdən istifadə edərək qızılgülü necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətnlə tanış olmaq tapşırılır.
Tapşırıq. Plastilindən yapma bəzəklərin və qızılgülün hazırlanması ardıcıllığını müəy -

yənləşdirin.

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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd:
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, yapma, birləşdirmə) izah edir.
2. Plastilindən yapma bəzəklər və qızılgül hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Plastilindən yapma bəzəklər və qızılgül hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
4. Qızılgülün hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Qızılgül hazırlanması üçün emal texnologiyasını seçir.
6. Qızılgülün detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə qızılgül hazırlayır.
8. Qızılgülün hazırlanmasında tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Hazırlanmış qızılgülü təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.; Riy.: 3.2.1.; 3.2.2.
İş formaları: Kiçik qruplarda iş, böyük qruplarda iş, fərdi iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Plastilin dəsti, plastilin bıçağı, altlıq, taxta çubuq, dərslik (səh. 16-17)
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III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir. 
Müzakirə sualları: 
1. Sizin hazırlayacağınız fiqurları necə adlandırmaq olar? (Onlara “bəzək” demək olar.) 
2. Siz onları necə hazırlayacaqsınız? (Biz hər bir bəzəyi ayrıca detaldan hazırlayacağıq.) 
3. Yapma bəzəkləri harada görmüsünüz? (Mağazaların vitrinlərində, bəzəkli binalarda.) 
4. Qızılgülün hazırlanma ardıcıllığı nədən ibarətdir? (Şagirdlər qızılgülün hazırlanması

mərhələlərini sıralayırlar.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha qızılgülün hazırlanması mərhələ -
ləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Plastilindən qızılgülü hazırlayın. 
Qruplar tapşırığı icra edirlər. Müəllim hər bir şagirdə fərdi olaraq kömək edir.

Müəllim yapma bəzəklərin və qızılgülün hazırlanması planı və texnoloji xəritəsi haqqında
şagirdlərə məlumat verir:

1. Plastilindən bağ yapılaraq, kiçik hissələr şəklində kəsilir.
2. Həmin hissələrdən kürəciklər, konuslar, yarpaqlar yapılır.
3. Müxtəlif formalı plastilin bağlardan burum (sarğı) hazırlanır.
4. Qızılgül şəkildəki ardıcıllıqla hazırlanır.
5. Müəllim plastilinlə iş zamanı gigiyena qaydaları haqqında məlumat verir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qiymətləndirmə meyarları əsasında
aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən emal texnologiyalarını izahetmə, qızılgülün hazırlanma
ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, emal texnologiyalarını seçmə, tərtibat bacarıqlarını nümayiş
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilə bilər.

Ev tapşırığı:  Pişik fiquru düzəldin.
Növbəti dərs üçün plastilin dəsti gətirməyi unutmayın.



MÖVZU 8: DARTMA ÜSULU İLƏ YAPMA. TISBAĞA

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Altı taxta, üstü taxta, 
Oturub bir ağ otaqda, 
Qoyun deyil, ot otlayır, 
Toyuq deyil, yumurtlayır.

Şagirdlər tapmacanın cavabının “tısbağa” olduğunu söyləyirlər. Müəllim ilanlar haqqında
məlumat verir və qeyd edir ki, ən böyük tısbağalar Hind okeanı adalarında yaşayırlar.

Şagirdlərə dərslikdəki dartma üsulu ilə hazırlanmış heyvanlara (fil və timsaha) nəzər
yetirməyi tapşırır.

Tədqiqat sualı: Plastilindən tısbağanı necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətnlə tanış olmaq tapşırığı verilir.
Tapşırıq: Plastilindən tısbağanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, yapma, dartma, birləşdirmə)

izah edir.
2. Plastilindən tısbağa hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Plastilindən tısbağa hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
4. Tısbağanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Tısbağanın hazırlanması üçün emal texnologiyasını seçir.
6. Tısbağanın detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə tısbağanı hazırlayır.
8. Tısbağanın hazırlanmasında tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Hazırlanmış tısbağanı təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, Venn diaqramı 
Resurslar: Plastilin dəsti, plastilin bıçağı, altlıq, dərslik (səh. 18-19)
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III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları: 
1. Tısbağa haqqında nə bilirsiniz? (Şagirdlər cavab verirlər.) 
2. Ən böyük tısbağalar harada yaşayır? (Hind okeanı adalarında) 
3. Tısbağanın başı, ayaqları və quyruğu hansı üsulla hazırlanır? (Plastilini dartma üsulu ilə

hazırlanır.) 
4. Tısbağanı hazırlamaq üçün hansı rəngdə plastilindən istifadə edəcəksiniz? (Yaşıl, sarı,

qəhvəyi, ağ və qara rəngdə plastilindən istifadə edəcəyik.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq tısbağanın hazırlanması ardıcıllığı üzərində
dayanır. Həmçinin Azərbaycanda da bəzi tısbağa növlərinin mövcudluğunu qeyd edir.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərə plastilindən hazırlanmış tısbağa nümunəsini göstərir və onun dartma
üsulu ilə hazırlandığını qeyd edir.

Müəllim plastilinlə iş zamanı gigiyena qaydaları haqqında məlumat verir. 
Tapşırıq: Plastilindən tısbağanı hazırlayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər. Müəllim hər bir şagirdə fərdi olaraq kömək edir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, tısbağanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, emal texnologiyalarını seçmə,
tərtibat bacarıqları nümayişetdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
edilməsi tövsiyə olunur.

Ev tapşırığı: 1. Plastilindən zürafə fiqurunu hazırlayın.
2. Növbəti dərs üçün plastilin dəsti gətirməyi unutmayın.



MÖVZU 9: PLASTİLİNDƏN QURAŞDIRMA İŞLƏRİ. PİŞİK

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim qeyd edir ki, bu dərsdə plastilinlə quraşdırma işlərini yerinə yetirəcəyik. Şagird -
lə rin diqqətini dərslikdəki şəkillərə yönəldir:

1. Pişik fiquru hansı hissələrdən ibarətdir? (Gövdə, baş, pəncələr, qulaqlar və quyruqdan
ibarətdir.)

2. Pişik fiqurunun qulaqları, gövdəsi, pəncələri və quyruğu hansı üsulla hazırlanıb? (Pişik
fiqurunun bütün hissələri plastilini dartma və quraşdırma üsulu ilə hazırlanıb.)

3. Dərslikdə 20-ci səhifədəki fiqurlara diqqət edin, onlar necə hazırlanıb? (Fiqurlar həcmli
olmaqla quraşdırma üsulu ilə düzəldilir.)

Tədqiqat sualı: Plastilindən pişik fiqurunu necə quraşdırmaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətn və şəkillərlə tanış olmaq
tapşırığı verilir.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, yapma, birləşdirmə) sadalayır.
2. Plastilindən pişik hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Plastilindən pişik hazırlamaq üçün emal vasitələri seçir.
4. Pişik fiqurunun hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Pişik fiqurunun hazırlanması üçün emal texnologiyasını seçir.
6. Pişik fiqurunun detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə pişik fiqurunun hazırlayır.
8. Pişik fiqurunun hazırlanmasında tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
11. Hazırlanmış pişik fiqurunu təqdim edir. 
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.; Riy. 3.1.2.; 3.2.2.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, Venn diaqramı, karusel 
Resurslar: Karton altlıq, plastilin dəsti, plastilin bıçağı, dərslik (səh. 20-21)
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Tapşırıq. Plastilindən pişik fiqurunun hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları: 
1. Pişik fiquru neçə hissədən ibarətdir? (Pişik fiquru 4 hissədən ibarətdir – gövdə, baş,

pəncələr və quyruq) 
2. Pişiyin gövdəsi necə hazırlanır? (Plastilindən kürə hazırlanır və o dartılaraq yumurta

formasına salınır.) 
3. Pişiyin başı hansı hissələrdən ibarətdir? (Pişiyin başı qulaqlardan, gözlərdən, ağız və bu-

rundan ibarətdir.)
4. Pişiyin qulaqları və quyruğu necə hazırlanır? (Pişiyin qulaqları konusvari, quyruğu isə

silindrik bağ formasında hazırlanır.) 
5. Pişiyin gözləri hansı rəngdə plastilindən hazırlanır? (Pişiyin gözləri ağ və qara rəngdə

plastilindən hazırlanır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha pişik fiqurunun hazırlanması
mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Plastilindən pişik fiquru hazırlayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər. Müəllim qrupların işinə nəzarət edir. Müəllim plastilinlə iş

zamanı gigiyena qaydaları haqqında məlumat verir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətləndir -
mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, pişik fiqurunun hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, emal texnologiyalarını
seçmə, tərtibat bacarıqları nümayişetdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından
istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Ev tapşırığı: 1. Plastilindən cücə fiquru hazırlayın.
2. Növbəti dərs üçün rəngli karton və karandaş dəsti gətirməyi unutmayın.



A P L İ K A S İ YA

MÖVZU 10: KAĞIZI CIRMA ÜSULU İLƏ APLİKASİYA. 
ÇƏMƏNDƏ GÖBƏLƏK

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim yazı lövhəsindən aplikasiya nümunələrini asır və suallar verir:
1. Siz yazı lövhəsində nə görürsünüz? (Şəkilləri görürük.)
2. Bu şəkillər necə hazırlanır? (Aplikasiya üsulu ilə.)
3. Kim deyər, aplikasiya nədir? (Müxtəlif cavablar verilir.)
Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdə aplikasiya haqqında məlumata və onun tarixinə

yönəldir. Cırma üsulu ilə aplikasiya haqqında məlumat verir. 
Tədqiqat sualı: Kağızdan cırma üsulu ilə çəməndə göbələk aplikasiyasını necə hazırlamaq

olar?
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyalarını (cırma, yapışdırma, birləşdirmə) izah edir.
2. Şagird hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
3. “Çəməndə göbələk” aplikasiyasının təsvirini çəkir.
4. Məmulatın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. “Çəməndə göbələk” aplikasiyasının detallarını hazırlayır.
6. Detalları birləşdirməklə “çəməndə göbələk” aplikasiyasını hazırlayır.
7. “Çəməndə göbələk” aplikasiyasının hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığını nümayiş etdirir.
8. Yapışqanla işlədikdə gigiyena qaydalarına riayət edir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Aplikasiyanın hazırlanmasında gigiyena qaydalarına riayət edir.
11. “Çəməndə göbələk” applikasiyasını təqdim edir.
12. “Çəməndə göbələk” applikasiyasının konturunu çəkir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş 
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, şaxələndirmə, kublaşdırma 
Resurslar: Rəngli kağızlar, təməl olaraq bənövşəyi karton, yapışqan, fırça, karandaş,

dərslik (səh. 23-24)
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplar işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq. Çəməndə göbələk aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.
IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir. 
Müzakirə sualları:
1. Cırma üsulu ilə aplikasiyanın hazırlanmasında xarakterik cəhət nədir? (Cırma üsulu ilə

aplikasiyada qayçıdan istifadə edilmir. Aplikasiyanın bütün detallarının kənarları düz deyil.)
2. Düz olmayan kənarlar, sizcə, aplikasiyaya hansı görkəmi verir? (Elə bil ki, iş həcmli

görünür.)
3. Təməl olaraq nə götürülür? (Təməl olaraq bənövşəyi rəngdə karton götürülür.)
4. Sonrakı mərhələdə hansı işlər görülür? (Təməl üzərində göbələk və çəmən konturu çəkilir.

Sarı, qırmızı, yaşıl və ağ kağızdan kiçik hissələr cızılır.)
5.  Çəməndə göbələk aplikasiyası necə hazırlanır? (Dərslikdəki şəklə uyğun olaraq göbələ -

yin gövdəsinə sarı, papağına qırmızı və ağ, çəmənə isə yaşıl rəngdə kiçik kağızlar
yapışdırılır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha kağızı cırma üsulu ilə çəməndə
göbələk aplikasiyasının hazırlanması mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Çəməndə göbələk aplikasiyasını hazırlayın. Qruplar tapşırığı icra edirlər. Müəllim
şagirdlərin işinə nəzarət edir. Müəllim yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydaları
haqqında məlumat verir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dir mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, emal texnologiyalarını
seçmə, tərtibat bacarıqları nümayişetdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından
istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 11: PARÇADAN APLİKASİYA. ÖRDƏK

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Əyri boyun, sari dimdik,
Gödək ayaq, yaşıl papaq,
Suda gəzər, yastıpalaq.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə şə -

kildə izah edir.
2. Ördək aplikasiyasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Aplikasiyanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Aplikasiyanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Aplikasiyanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Ördəyin təsvirini çəkir.
7. Aplikasiyanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə ördək aplikasiyasını hazırlayır.
9. Aplikasiyanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığını nümayiş etdirir.
10. Qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət edir.
11. Ördək aplikasiyasını təqdim edir.
12. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, anlayışın çıxarılması, Venn diaqramı
Resurslar: PVA yapışqanı, qayçı, köçürmə kağızı, bənövşəyi karton, karandaş, kalka,

müxtəlif rəngli parçalar, fırça, A4 kağızı, qara flomaster, dərslik (səh. 25-26)
PVA
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Şagirdlərdən tapmacanın cavabının “ördək” olması alındıqdan sonra ördəyin iştirak etdiyi
cizgi filmləri şagirdlərin yadına salınır. Ördək aplikasiya nümunəsi onlara nümayiş etdirilir.

Tədqiqat sualı: Parçadan ördək aplikasiyasını necə hazırlamaq olar?
Şagirdlər sual ətrafında tədqiqat aparırlar.

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür, dərslikdəki mövzunun mətni və şəkilləri ilə tanış olmağı
onlara tapşırır. Sonra qruplara tapşırıq verir.

Tapşırıq: Parçadan ördək aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Ördək fiquru hansı hissələrdən ibarətdir? (Ördək fiquru gövdə, baş və pəncələrdən iba -

rətdir.)
2. Əvvəlcə hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Ördəyin konturu kalkaya, oradan da təmələ

və ağ kağıza köçürülür.)
3. Sonra nə ediləcək? (Ağ kağızdakı ördəyin dimdiyi və pəncələri qayçı ilə kəsilərək

gövdədən ayrılacaq.)
4. Bundan sonrakı əməliyyatlarda hansı işlər görüləcək? (Gövdə sarı, dimdik və pəncələr

qırmızı parçadan kəsilərək təmələ kontur boyunca yapışdırılacaq.)
5. Ördəyin gözü necə hazırlanır? (Göz ağ kağız üzərində flomasterlə çəkilir, qayçı ilə

kəsilərək ördəyin başına yapışdırılır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha ördək aplikasiyasının ha zır lan -
ması mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Parçadan ördək aplikasiyasını hazırlayın. Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər.
Müəllim şagirdlərin işinə nəzarət edir. Qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena
qaydaları haqqında məlumat verir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dir mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 12: HƏCMLİ APLİKASİYA. PİŞİK

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Kiçik aslan mırıldar,
Sığallasan, xoruldar.

Şagirdlər tapmacanın cavabının “pişik” olduğunu söyləyirlər. Pişiklərin qəhrəman olduğu
cizgi filmləri yada salınır.

Müəllim qeyd edir ki, əvvəlki dərsdən fərqli olaraq, bu dərsdə biz həcmli aplikasiya hazır la -
yacağıq. Onun hansı üsulla hazırlanmasını siz deyin. Odur ki dərslikdəki pişik aplikasiyasına diqqət
yetirin.
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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.; 1.3.4.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə

sadə şəkildə izah edir.
2. Kağızdan həcmli applikasiya hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Aplikasiyanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Aplikasiyanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Aplikasiyanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Pişiyin konturunu çəkir.
7. Aplikasiyanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə pişiyin aplikasiyasını hazırlayır.
9. Aplikasiyanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığı nümayiş etdirir.
10. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Pişik aplikasiyasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, karusel
Resurslar: PVA yapışqanı, bənövşəyi karton (təməl), ağ kağız salfetlər, karandaş, fırça,

qara flomaster, dərslik (səh. 27)



Müəllim şagirdlərə suallar verir:
1. Şəklə baxın, salfet kağızı ilə işlər hansı texnika ilə yerinə yetirilmişdir? (Salfet kağızının

burulması ilə.)
2. Nə üçün bu aplikasiya həcmli adlanır? (Çünki burulmuş kağız ancaq bir tərəfdən kartona

yapışdırılmışdır və qabarıq quruluşa malikdir.)
3. Pişik aplikasiyasını hazırlamaq üçün hansı materiallardan istifadə etmək lazımdır? (Salfet

kağızlarından, təməldən)
Tədqiqat sualı: Pişik aplikasiyasını necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupla bölür. Qruplar dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq. Salfet və kartondan pişik aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyən ləş dirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim hər qrupun təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili
Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Pişik aplikasiyası neçə hissədən ibarətdir? (Baş, gövdə, quyruq)
2. Təməl üçün hansı rəngdə karton seçilir? (Bənövşəyi rəngdə karton seçilir.)
3. Sonra nə edilir? (Kartonun üzərində pişiyin təxmini konturları çəkilir.)
4. Salfetdən bağlar necə hazırlanır? (Salfeti 4 hissəyə bölüb, burma yolu ilə bağlar hazırlanır.)
5. Sonra hansı əməliyyat icra edilir? (Pişiyin hər bir hissəsi kontur boyunca yapışdırılır,

gözləri və burnu flomasterlə çəkilir.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha pişik aplikasiyasının hazırlan -
ması mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdəki pişik aplikasiyasına yönəldir. O, şagirdlərə ap-
likasiyada istifadə olunacaq burulmuş salfetlərin hazırlanmasına diqqət yetirməyi məsləhət bilir:

1. Ağ salfet bükülür.
2. Bükülmüş salfet burulur.
Müəllim yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarını şagirdlərin yadına salır.
Tapşırıq: Karton və salfetlərdən istifadə edərək pişik aplikasiyasını hazırlayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
Müəllim hər bir şagirdə fərdi olaraq kömək edir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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MÖVZU 13: BALIQ

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın.

Pulları var düzüm-düzüm,
Pullarında yoxdur gözüm.
Amma hərdən istəyirəm,
Sularda onuntək üzüm.

Şagirdlər tapmacanın cavabının “Balıq” olduğunu söyləyirlər. Müəllim “Qızıl balıq”
haqqında nağılı şagirdlərin yadına salır. Qeyd edir ki, əvvəlki dərsdəki kimi bu dərsdə də həcmli
aplikasiya hazırlayacağıq və kağızı burma texnikasından istifadə edəcəyik.

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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə

sadə şəkildə izah edir.
2. Balığın aplikasiyasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Aplikasiyanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Aplikasiyanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Aplikasiyanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Balığın konturlarını çəkir.
7. Aplikasiyanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları kəsib burmaqla balığın aplikasiyasını hazırlayır.
9. Aplikasiyanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığı nümayiş etdirir.
10. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət edir.
12. Qızıl balığın aplikasiyasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: PVA yapışqanı, qayçı, sarı kağız, bənövşəyi karton, karandaş, kalka, xətkeş,

fırça, dərslik (səh. 28-29)

PVA
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Tədqiqat sualı. “Balıq” aplikasiyasını necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplar dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq: “Balıq” aplikasiyasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim hər bir qrupun təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Balıq aplikasiyası neçə hissədən ibarətdir? (Gövdə, üzgəclər, quyruq)
2. Hansı rəngdə kartonu təməl üçün seçmək lazımdır? (Bənövşəyi rəngdə kartonu)
3. Sonra nə edəcəksiniz? (Sarı kağızın üzərində balığın təxmini konturlarını çəkəcəyik.)
4. Daha sonra nə edəcəksiniz? (Balığın fiqurunu kəsərək üzgəclərində və quyruğunda

yarıqlar kəsəcəyik.)
5. Sonrakı mərhələdə hansı işi görüləcək? (Karandaş vasitəsilə üzgəclər və quyruq buru-

lacaq və balığın cizgiləri flomasterlə çəkiləcək. Sonda balıq bənövşəyi kartona yapışdırılır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə
Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha balıq aplikasiyasının hazırlanması

mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdəki balıq aplikasiyasına yönəldir. O, şagirdlərə ap-
likasiyada istifadə olunacaq burma texnikasının yerinə yetirilmə qaydasını izah edir.

1. Balığın konturu sarı rəngli kağızın üzərində qələmlə çəkilir.
2. Balıq fiquru kəsilir, üzgəclərində və quyruğunda qayçı vasitəsilə yarıqlar açılır.
3. Balığın üzgəcləri və quyruğu karandaşla burulur.
4. Flomaster və ya markerdən istifadə edərək balığın cizgiləri çəkilir.
5. Hazırlanmış balıq fiquru bənövşəyi kartona yapışdırılır.
Müəllim yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarını şagirdlərin yadına salır.
Tapşırıq: Balıq aplikasiyasını hazırlayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
Müəllim qrupların işinə nəzarət edir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən-
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, aplikasiyanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



M O Z A İ K A

MÖVZU 14: KAĞIZ PARÇALARINDAN MOZAİKA. TOPLAN

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın.

Həyətdə damı dayanar,
Hər pıçıltıya oyanar.
Qoruyar evi-eşiyi,
Düşməni bilər pişiyi.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə

sadə şəkildə izah edir.
2. Toplan mozaikasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Toplan mozaikasını hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Toplan mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Toplan mozaikasının materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Toplanın konturunu çəkir.
7. Mozaikanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə mozaikanı hazırlayır.
9. Mozaikanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığı nümayiş etdirir.
10. Mozaikanın hazırlanmasında birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarına riayət edir.
12. Toplan mozaikasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, karusel, auksion
Resurslar: Rəngli kağızlar, PVA yapışqanı, narıncı karton, kalka, köçürmə kağızı, karan -

daş, fırça, dərslik (səh. 31)
PVA
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Şagirdlər tapmacanın cavabının “it” olduğunu söyləyirlər. Müəllim itin insanın dostu
olmasını və onun çox sədaqətli olmasını qeyd edir.

Tədqiqat sualı: Kağız parçalarından istifadə etməklə “Toplan” mozaikasını necə hazırlamaq
olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplar işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq. Toplanın mozaikasının hazırlan ması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim hər bir qrupun təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Təməl üçün hansı rəngdə kartondan istifadə edilir? (Narıncı rəngdə.)
2. Toplanın konturu necə çəkilir? (Kalkadan, köçürmə kağızından və ülgüdən istifadə

etməklə çəkilir.)
3. Sonra nə edəcəksiniz? (Sarı və qəhvəyi parçalar cıracağıq.)
4. Toplanın mozaikası necə hazırlanır? (Kağız parçalarını kontur boyunca yapışdırmaqla

mozaika hazırlanır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha Toplan mozaikasının hazırlanma
texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdəki Toplan mozaikasına yönəldib onun hazırlanması
planı və texnoloji xəritəsi üzərində dayanır.

1. Toplanın konturlarını ülgü vasitəsilə narıncı rəngli kartonun üzərinə köçürün.
2. Sarı və qəhvəyi rəngli kağızlardan parçalar cırın.
3. Cırılan kağız parçalarını şəklə uyğun olaraq toplanın konturu boyunca yapışdırın.
Müəllim yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarını şagirdlərin yadına salır.
Tapşırıq: Kağız qırıntılarından Toplanın mozaikasını hazırlayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər.
Müəllim qrupların işinə nəzarət edir.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 15: GÜNƏBAXAN TUMLARINDAN VƏ DÜYÜDƏN
HƏCMLİ MOZAİKA. QARANQUŞ

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın.

Bağda uçar səhər-səhər,
Verər bizə yazdan xəbər.

Şagirdlərdən tapmacanın cavabının “qaranquş” olduğunu aldıqdan sonra müəllim qaranquş
haqqında onlara məlumat verir.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (ölçmə, kəsmə, qatlama, birləşdirmə) təyinatına

görə sadə şəkildə izah edir.
2. Qaranquş mozaikasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Qaranquş mozaikasını hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Qaranquş mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Qaranquş mozaikasının materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Qaranquşun konturunu çəkir.
7. Mozaikanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə mozaikanı hazırlayır.
9. Mozaikanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığı nümayiş etdirir.
10. Mozaikanın hazırlanmasında birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarına riayət edir.
12. Qaranquş mozaikasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, ziqzaq, karusel
Resurslar: PVA yapışqanı, rəngli kağızlar, kalka, fırça, karandaş, narıncı karton, köçürmə

kağızı, günəbaxan tumları, düyü, qara və qırmızı flomaster, dərslik (səh. 32-33)
PVA
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Tədqiqat sualı: Günəbaxan tumlarından və düyüdən “Qaranquş” mozaikasını necə hazır-
l amaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətn və şəkillərlə tanış olmaq tapşı -
rığı verilir. Sonra qruplara tapşırıq verilir.

Tapşırıq: Günəbaxan tumlarından və düyüdən qaranquş mozaikasının hazırlanması ar -
dıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər bir qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatlarını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Təməl üçün hansı rəngdə kartondan istifadə ediləcək? (Narıncı rəngdə)
2. Qaranquşun konturu necə çəkilir? (Dərsliyin 68-ci səhifəsində verilmiş ülgüdən istifadə

edərək təsvir əvvəlcə kalkaya, sonra kalkadan köçürmə kağızının köməyi ilə təmələ
köçürülür.)

3. Sonra hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Qaranquşun qara rəngdə olan hissələrinə, yəni
quyruq, qanad və başına yapışqan yaxılır və həmin hissələrə günəbaxan tumları düzülür.)

4. Sonra nə edilir? (Qaranquşun ağ rəngdə olan hissələrinə, yəni sinəsinə və qarnına yapış -
qan yaxılır və onlarım üzərinə düyü düzülür.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha “Qaranquş” mozaikasının hazır -
lan ması texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Günəbaxan tumlarından və düyüdən “Qaranquş” mozaikasını hazırlayın.
Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər. Müəllim şagirdlərin işinə nəzarət edir. Yapışqanla iş

zamanı gigiyena qaydalarına əməl etmələrini tapşırır.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 16: KARANDAŞ YONQARLARINDAN MOZAİKA. KİRPİ

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

İynəsi çox,
Tikən yox,
Əti dərman,
Özü heyvan.

Şagirdlərdən “kirpi” cavabını aldıqdan sonra müəllim şagirdlərə sual verir: 
Tədqiqat sualı: Karandaş yonqarlarından “Kirpi” mozaikasını necə hazırlamaq olar?
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1.Şagird müvafiq emal texnologiyalarını (yonma, birləşdirmə) təyinatına görə sadə for-

mada izah edir.
2. Kirpi mozaikasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Mozaikanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Mozaikanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Mozaikanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Qaranquşun konturunu çəkir.
7. Mozaikanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə kirpi mozaikasını hazırlayır.
9. Mozaikanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Gigiyena qaydalarına riayət edir.
12. Kirpi mozaikasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Təməl (narıncı karton), PVA yapışqanı, köçürmə kağızı, kalka, karandaş,

karandaşyonan, qara rəngdə flomaster, qəhvəyi rəngdə karandaş, dərslik (səh. 34)

PVA



46

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür, dərslikdəki mətn və şəkillərlə tanış olmağı tapşırır.
Tapşırıq: Karandaş yonqarlarından kirpi mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını müəy -

yənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qrupların nümayəndələri işlərini təqdim edirlər. Müəllim onların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. “Kirpi” mozaikasının hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə edilmişdir? (Karan -

daş yonqarlarından və kartondan)
2. Bu materiallar hansı rəngdədir? (Karton təməl narıncı rəngdə, karandaş yonqarları

qəhvəyi rəngdədir)
3. Mozaikanın hazırlanmasında daha nədən istifadə etmək lazımdır? (Dərsliyin 69-cu

səhifəsində verilmiş ülgüdən)
4. Kirpinin təsviri təmələ necə çəkilir? (İlk növbədə, ülgü kalkaya köçürülür, sonra köçürmə

kağızından istifadə edilərək karton təmələ köçürülür)
5. Kirpinin üz cizgiləri necə formalaşdırılır? (Şəkildə göstərildiyi kimi qara flomasterlə bu -

run, ağız və göz çəkilir)
6. Daha sonra nə edilir? (Qəhvəyi karandaşdan yonqarlar əldə edilir)
7. Mozaika necə əldə edilir? (Kirpinin gövdəsinə PVA yapışqanı sürtülür və yonqarlar

gövdəyə yapışdırılır)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha karandaş yonqarlarından kirpi
mozaikasının hazırlanması mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Karandaş yonqarlarından istifadə edərək karton üzərində “Kirpi” mozaikasını
hazırlayın. Qruplar tapşırığı icra edirlər. Müəllim şagirdlərin işinə nəzarət edir. Müəllim
yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarına riayət etmələrini şagirdlərə tapşırır.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 17: YUMURTA QABIĞINDAN HƏCMLİ MOZAİKA. XORUZ BAŞI

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Gəlirdim kənddən,
Səs gəldi bərkdən.
Ağzı sümükdən,
Saqqalı ətdən.

Şagirdlər tapmacanın cavabının “xoruz” olduğunu söyləyirlər. Müəllim şagirdlərin diqqətini
lövhədən asılmış xoruz şəklinə yönəldərək sual verir: 

Tədqiqat sualı: Yumurta qabığından istifadə edərək xoruz mozaikasını necə hazırlamaq olar?
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyasını (kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə formada izah edir.
2. Yumurta qabığından mozaikanı hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Mozaikanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Mozaikanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Mozaikanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Mozaikanın detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə mozaikanı hazırlayır.
8. Mozaikanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Mozaikanın hazırlanmasında birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Plastilinlə iş zamanı gigiyena qaydalarına riayət edir.
11. Xoruz başı mozaikasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, şaxələndirmə
Resurslar:  Xoruz şəkli, plastilin dəsti, boş yoğurt qabı, yumurta qabıqları, plastilin

bıçağı, təməl üçün karton, dərslik (səh. 35)
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür, dərslikdəki mətn və şəkillərlə tanış olmağı tapşırır. Qruplar
işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.

Tapşırıq: Yumurta qabığından xoruz mozaikasının hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi
Müəllim hər bir qrupun təqdimatını dinləyir. Qruplar işləri təqdim edirlər.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verir və müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Bu işin yerinə yetirilməsi zamanı hansı materiallardan istifadə edilir? (Boş yoğurt qabın -

dan, plastilindən, yumurta qabıqlarından istifadə edilir.)
2. Yumurta qabıqları yoğurt stəkanına necə yapışdırılır? (Plastilin yoğurt stəkanına yaxılır.

Üzərinə yumurta qabıqları sıxılaraq yapışdırılır.)
3. Xoruzun dimdiyi və pipiyi necə hazırlanır? (Sarı plastilindən üçbucaq formasında

dimdiyi, qırmızı rəngdə plastilindən pipiyi hazırlanır.)
4. Yoğurt stəkanı üzərinə hansı rəngdə plastilin yaxılır? (Sarı rəngdə)
5. Xoruzun gözləri hansı rəngdə plastilindən hazırlanır? (Qara və qəhvəyi)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha yumurta qabıqlarından xoruz
mozaikasının hazırlanması mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Yumurta qabıqlarından istifadə edərək xoruz mozaikasını hazırlayın.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətləndir -
mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 18: SALFET KAĞIZINDAN MOZAİKA. QOYUN

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Südü, pendiri,
Əti yeyilər.
Yunundan isti
Köynək geyilər.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2. 
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyasını (kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə şəkildə

izah edir.
2. Əzilmiş salfet kağızından mozaikanı hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Mozaikanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Mozaikanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Mozaikanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Rəngli kartona qoyunun konturunu çəkir.
7. Mozaikanın detallarını hazırlayır.
8. Detalları birləşdirməklə mozaikanı hazırlayır.
9. Mozaikanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Mozaikanın hazırlanmasında birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Yapışqanla iş zamanı gigiyena qaydalarına riayət edir.
12. Qoyun mozaikasını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, kublaşdırma
Resurslar: Hazırlanmış qoyun mozaikası nümunəsi, salfet kağızları, kalka, narıncı karton,

karandaş, yapışqan, fırça, köçürmə kağızı, dərslik (səh. 36-37)

PVA



Şagirdlər tapmacanın cavabının “qoyun” olduğunu söyləyirlər. Müəllim əlavə suallar verir:
1. Sizcə, qoyun necə olur? (Şagirdlər qoyunun xarici görkəmi haqqında bildiklərini

danışırlar.)
2. İnsanlar nə üçün qoyunu çoxaldırlar? (Çünki qoyun insana xeyir verir.)
3. Qoyun insana hansı xeyri verir? (Qoyun insana yun, süd və ət verir.)
4. Qoyun yunundan nə hazırlanır? (Qoyun yunundan müxtəlif yun paltarlar, yorğan-döşək

və s. hazırlanır.)
Tədqiqat sualı: Əzilmiş salfet kağızından qoyun mozaikasını necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətnlə və şəkillərlə tanış olmaq tapşırılır.
Tapşırıq: Əzilmiş salfet kağızlarından qoyun mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını

müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Müəllim hər bir qrupun təqdimatını dinləyir. Qruplar işləri təqdim edirlər.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim sinfə suallar verir və müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Qoyun mozaikasını hazırlamaq üçün hansı materiallardan istifadə edilir? (Əzilmiş salfet

kağızından və rəngli kartondan istifadə edilir.)
2. Təməl üçün hansı rəngdə kartondan istifadə edilir? (Narıncı rəngdə)
3. Qoyunun konturu necə çəkilir? (Qoyunun konturu ülgüdən istifadə edilərək kalka və

köçürmə kağızı vasitəsilə karton təmələ çəkilir.)
4. Sonra nə edilir? (Salfet kağızları əzilir və qoyunun gövdəsinə yapışdırılır.)
5. Qoyun mozaikasında hansı rəngdə karandaşlardan istifadə edilir? (Narıncı, qara və

çəhrayı)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha əzilmiş salfet kağızından qoyun
mozaikasının mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Əzilmiş salfet kağızından “Xoruz” mozaikasını hazırlayın.
Qruplar tapşırığı yerinə yetirirlər. Müəllim şagirdlərin işinə nəzarət edir. Yapışqanla iş

zamanı gigiyena qaydalarına əməl etməyi onlara tapşırır.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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MÖVZU 19: SÜNGƏRDƏN MOZAİKA. MORUQ

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

O nədir ki,
Qış göyərir,
Yaz qızarır,
Payız qaralır.

Müəllim şagirdlərdən “moruq” cavabı aldıqdan sonra, moruq haqqında məlumat verir.
Tədqiqat sualı: Süngərdən moruq mozaikasını necə hazırlamaq olar? 
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyasını (kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə şəkildə izah edir.
2. Süngərdən moruq mozaikasını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Mozaikanı hazırlamaq üçün uyğun emal vasitəsini seçir.
4. Mozaikanın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Mozaikanın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Mozaikanın detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə moruq mozaikasını hazırlayır.
8. Mozaikanın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Gigiyena qaydalarına riayət edir.
11. Moruq mozaikasını təqdim edir.
12. Yarpaqların təsvirini çəkir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Süngər, yaşıl rəngdə kağız, bişmiş yumurta, yapışqan, karandaş, fırça, qayçı,

dərslik (səh. 38-39)
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II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür, dərslikdəki mətn və şəkillərlə tanış olmağı onlara tapşırır.
Tapşırıq: Süngərdən moruq mozaikasının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qrupların nümayəndələri moruğun hazırlanması ardıcıllığı haqqında məlumat verirlər.
Müəllim onların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müzakirə sualları:
1. Moruq mozaikasının hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə edilir? (Süngər, yaşıl

rəngdə kağız, bişmiş yumurtadan istifadə edilir.)
2. Moruq mozaikasını hazırladıqda hansı vasitələrdən istifadə edilir? (Qayçı, karandaş,

yapışqan və fırçadan istifadə edilir.)
3. Moruğun gövdəsini hazırlamaq üçün nədən istifadə edilir? (Bişmiş yumurtadan istifadə edilir.)
4. Yarpaqlar necə əldə edilir? (Yaşıl rəngli kağız üzərinə dərslikdə göstərildiyi kimi yar -

paqların təsviri çəkilir və sonra qayçı ilə kəsilir.)
5. Yarpaqlar və süngər hissələri yumurta üzərinə necə yerləşdirilir? (Yarpaqlara və süngər

hissələrinə yapışqan sürtülür və onlar şəklə uyğun olaraq bişmiş yumurtaya yapışdırılır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bir daha süngərdən moruq mozaikasının
hazırlanması mərhələləri üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Tapşırıq: Süngər hissələrindən istifadə edərək moruq mozaikasını hazırlayın.
Qruplar tapşırığı icra edirlər. Müəllim şagirdlərin işinə nəzarət edir. Müəllim qayçı ilə iş

zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət etmələrini şagirdlərə tapşırır.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, mozaikanın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



K A Ğ I Z Q A T L A M A ,  H Ö R M Ə ,  T İ K M Ə  V Ə  N A X I Ş T İ K M Ə

MÖVZU 20: KVADRAT KAĞIZDAN FİQURLAR. 
ORİQAMİ. BAYQUŞ FİQURU

Qeyd: Perspektiv planlaşmada kağızqatlama texnologiyasına 1 saat dərs nəzərdə t  u -
tul muşdur. Dərslikdə bu texnologiyaya dair üç dərs təqdim edilmişdir. Müəllim şagirdlərin
ar zusuna uyğun olaraq, yaxud öz təşəbbüsü ilə bu mövzular arasında seçim edə bilər.

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Qara qatır,
Bədlik satır,
Gecə gəzir,
Gündüz yatır.

Şagirdlərdən tapmacanın cavabının “bayquş” olduğunu aldıqdan sonra
bayquş haqqında onlara suallar verir:

– Bayquş görmüsünüz?
– Bayquş hansı rəngdə olur?
Müəllim bayquş haqqında məlumat verdikdən sonra sual verir.
Tədqiqat sualı: Kağızı qatlama üsulu ilə bayquş fiqurunu necə hazırlamaq olar?
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Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.
Məqsəd: 
1. Şagird kağızqatlama texnologiyasını izah edir.
2. Hazırlanacaq bayquş fiquruna görə iş yerini təşkil edir.
3. Bayquş fiqurunun hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
4. Bayquş fiqurunun materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
5. Bayquş fiqurunun detallarını hazırlayır.
6. Detalları qatlamaqla bayquş fiqurunu hazırlayır.
7. Bayquş fiqurunun hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
8. Bayquş fiqurunun qrup tərəfindən hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaş -

lıq bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Hazırladığı bayquş fiqurunu təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: 10x10 sm ölçüdə rəngli kağızlar, dərslik (səh. 41-44)



54

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olmaq
tapşırığı verilir.

Tapşırıq. Kvadrat kağızdan qatlama üsulu ilə bayquş fiqurunun hazırlanması ardıcıllığını
müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər bir qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim müzakirəni təşkil edərək suallar verir.
Müzakirə sualları:
1. Bayquş necə quşdur? (Bədlik gətirən quşdur.)
2. Bayquş hansı rəngdə olur? (Qara və ağ rəngdə)
3. Onun xarici görünüşündə hansı xüsusiyyətləri qeyd etmək olar? (Əyri dimdiyi və güclü

caynaqları vardır.)
4. Texnoloji xəritə üzrə iş hansı mərhələlərlə yerinə yetirilir? (Şagirdlər işin mərhələlərini

sadalayırlar.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bayquşun hazırlanma mərhələlərini təkrar
edir və qeyd edir ki, qatlama üsulundan istifadə edərək müxtəlif məlumatlar hazırlamaq olar.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Şagirdləri texnoloji xəritə ilə tanış edir, yerinə yetiriləcək işlərin ardıcıllığını onların
diqqətinə çatdırır.

Texnoloji xəritə əsasında qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Kvadrat kağızdan qatlama üsulu ilə tutuquşu hazırlayın.
Qruplar texnoloji xəritəyə və işin planına əsaslanaraq müəllimin nəzarəti altında tapşırığı

yerinə yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətləndir -
mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, bayquş fiqurunun hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları
nümayişetdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 21: İNSAN FİQURU

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdə göstərilən toxunma
əşyalara və dördsıralı hörməyə yönəldərək onun hazırlanma texno -
logiyasını əks etdirən şəkilləri lövhədən asır.

Tədqiqat sualı: Dördsıralı hörmədən istifadə edib hörükcük -
dən insan fiquru necə hazır lamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara işin gedişi və
dərslikdəki mətnlə tanış olmaq tapşırığı verilir.

Tapşırıq. Dördsıralı hörükcükdən insan fiqurunun hazırlan -
ması ardıcıllığını müəyyən ləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qrupların nümayəndələri işləri təqdim edirlər. Müəllim hər
bir qrupun təqdimatını dinləyir.
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Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.; 4.1.1.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyasını (kəsmə, hörmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə şəkildə

izah edir.
2. Hörmə işlərini yerinə yetirmək üçün iş yerini təşkil edir.
3. Hörükcükdən insan fiquru hazırlanması üçün emal vasitəsini seçir.
4. Hörükcükdən insan fiquru hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Hörükcükdən insan fiqurunun detallarını hazırlayır.
6. Detalları birləşdirməklə insan fiqurunu hazırlayır.
7. İnsan fiqurunun hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
8. İnsan fiqurunun hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları

nümayiş etdirir.
9. Hörükcükdən hazırlanmış insan fiqurunu təqdim edir.
10. Verilmiş ölçülərə əsasən nişanlama işləri aparır.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, anlayışın çıxarılması
Resurslar: Hörükcükdən insan fiqurunun nümunəsi, dördsıralı hörmənin sxemi (qırmızı,

yaşıl, göy və sarı rəngdə nazik iplər), toxunma əşya nümunələri, xətkeş, qayçı, kağız şpaqat
(ip), yapışqanlı lent, dərslik (səh. 46)



56

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. İnsan fiqurunu hazırlamaq üçün neçə hörükcükdən istifadə edilir? (İki hörükcükdən

istifadə edilir.)
2. Onların ölçüləri haqda nə deyə bilərsiniz? (İnsan fiqurunun bədəni üçün uzun hörükcük,

əlləri üçün ondan 2 dəfə qısa hörükcük götürülür.)
3. İnsan fiqurunu düzəltmək üçün hansı hörükcükdən istifadə edilir? (Kağız şpaqatdan

hazırlanmış hörükcükdən istifadə edilir.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq, bir daha hörmə üsulu ilə insan fiqurunun
hazırlanma texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdə insan fiqurunun hörükcükdən hazırlanması planına
və texnoloji xəritəsinə yönəldir.

1. Dörd ədəd kağız ipdən (şpaqatdan) bədən üçün uzun, əllər üçün ondan iki dəfə qısa
hörükcük hörün.

2. Uzun hörükcüyü iki yerə qatlayın və baş üçün yer buraxaraq iplə bağlayın.
3. Əllər üçün kəsilmiş qısa hörükcüyü qatlanmış hörükcüyə keçirin.
4. Bədən üçün məsafə buraxıb, onu iplə bağlayın.
5. Hazırlanmış insan fiqurunu yapışqanlı lentlə təmələ yapışdırın.
Müəllim qayçı ilə iş zamanı təhlükəsizlik texnikası qaydalarını şagirdlərin yadına salır.
Texnoloji xəritə əsasında qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Dördsıralı hörükcükdən insan fiquru hazırlayın.
Qruplar texnoloji xəritəyə əsaslanaraq, müəllimin nəzarəti altında tapşırığı yerinə yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətləndir -
mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, insan fiqurunun hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nüma -
yiş et dirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 22: KAĞIZ ZOLAQLARDAN DÜZÜNƏ HÖRMƏ. HASAR

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Yüz bir qardaşdır onlar,
Hamısı bir boydadır,
Bir-birinə bağlıdır,
Qış-yay bir sıradadır.

Müəllim şagirdlərdən tapmacanın cavabının “hasar” olduğunu aldıqdan sonra sual verir:
Tədqiqat sualı: Kağız zolaqlardan düzünə hörmə üsulu ilə necə hörmək olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olmaq
tapşırığı verilir.

Tapşırıq. Kağız zolaqları düzünə hörərək hasarın hazırlanması ardıcıllığını müəy yən -
ləşdirin.
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Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyasını (ölçmə, kəsmə, hörmə) təyinatına görə sadə şəkildə izah edir.
2. Hasarı hörmək üçün iş yerini təşkil edir.
3. Hasarı hörmək üçün emal vasitəsini seçir.
4. Hasarı hörmə ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Hasarı hörmək üçün emal texnologiyasını seçir.
6. Şəkildə verilmiş ölçülərə əsasən nişanlama işləri aparır.
7. Hasarın konturlarını çəkir.
8. Zolaqları hazırlayır.
9. Hasarın hazırlanmasında sadə tərtibat bacarığı nümayiş etdirir.
10. Hasarın qrup tərəfindən hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq

bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Qayçı ilə iş zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir.
12. Hazırladığı hasarı təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, Venn diaqramı
Resurslar: Rəngli kağızlar, xətkeş, karandaş, qayçı, PVA yapışqanı, fırça, dərslik

(səh. 47-50)



III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qrupların nümayəndələri işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. Hörmə üçün hansı materiallardan istifadə edilir? (Rəngli kağızlardan istifadə edilir.) 
2. Siz hansı hörmə üsulu ilə tanış oldunuz? (Düzünə hörmə üsulu ilə.)
3. Neçə zolaqdan istifadə edilir? (Yaşıl rəngli 7 zolaqdan, sarı rəngli 5 zolaqdan istifadə edilir.)
4. Tapşırıq necə yerinə yetirilir? (Şəklə baxıb qələm və qayçıdan istifadə edərək, eyni zo-

laqlar kəsilir və hasar hörülür.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha düzünə hörmə üsulu ilə hazırl an -
ma texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim qeyd edir ki, rəngli kağızlardan istifadə edərək düzünə hörmə üsulu ilə hasar
şəklini hörəcəyik.

Uşaqların diqqətini dərslikdəki kağız zolaqların düzünə hörülməsinə aid şəkillərə yönəldir,
qeyd edir ki, nişanlama əməliyyatı düzünə aparılır. Düzünə hörmə haqqında məlumat verir.

Müəllim şagirdlərin diqqətini dərslikdəki hasar şəklinə yönəldir və suallar verir:
1. Dərslikdəki hasar şəklinə fikir verin. Bu şəkildə nə görürsünüz? (Düzünə hörmə üsulu

ilə hazırlanmış hasarı görürük.)
2. Hasarın hazırlanması üçün hansı materialdan istifadə edilmişdir? (Rəngli kağızlardan.)
Müəllim qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydaları haqqında məlu -

mat verir.
Tapşırıq: 
I qrup – yaşıl və sarı kağız zolaqlardan düzünə hörmə üsulu ilə hasarı hazırlayın.
II qrup – göy və sarı kağız zolaqlardan düzünə hörmə üsulu ilə hasarı hazırlayın.
III qrup – qırmızı və sarı kağız zolaqlardan düzünə hörmə üsulu ilə hasarı hazırlayın.
IV qrup – qəhvəyi və sarı kağız zolaqlardan düzünə hörmə üsulu ilə hasarı hazırlayın.
Qruplar texnoloji xəritəyə və işin planına əsaslanaraq müəllimin nəzarəti altında tapşırığı

yerinə yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, hasarın hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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MÖVZU 23: DÜZ XƏTT BOYUNCA TİKMƏ

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Keçdiyi yolda
Qoyar izini.
Sapla yazar o,
Ürək sözünü!

Müəllim şagirdlərdən tapmacanın cavabının “iynə” olduğunu aldıqdan sonra qeyd edir ki,
bu dərsdə düz xətt boyunca tikiş qaydasını öyrənəcəyik. 

Tədqiqat sualı: Düz xətt boyunca tikişləri necə yerinə yetirmək olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplara işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olmaq
tapşırığı verilir.

Tapşırıq: Düz xətt boyunca tikmənin yerinə yetirilməsi ardıcıllığını müəyyənləşdirin.
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Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyasını (ölçmə, kəsmə, tikmə) təyinatına görə sadə

şəkildə izah edir.
2. Tikmə işləri görmək üçün iş yerini təşkil edir.
3. Tikmə işləri görmək üçün emal vasitəsini seçir.
4. Düz xətt boyunca tikmə işlərinin ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Materiala uyğun emal texnologiyasını seçir.
6. Məlumatda tikişlərin uzunluğunu xətkeş vasitəsilə nişanlayır.
7. Düz kontur boyunca tikiş işlərini yerinə yetirir.
8. Düz kontur boyunca tikiş işlərini yerinə yetirdikcə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Qrupda işlədikdə birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
10. Qayçı və iynə ilə işlədikdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir.
11. Düz xətt boyunca tikiş işini təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, şaxələndirmə
Resurslar: İynə, sap, adi və ya mil-mil parça, iynəqabında iynələr, xətkeş, karandaş,

oymaq, qayçı, tikiş mərhələlərini əks etdirən tablo, dərslik (səh. 51-53)
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III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. İlk mərhələdə nə edilir? (Xətkeş vasitəsilə parça üzərində tikişlərin uzunluğu nişanlanır.)
2. Sap iynəyə necə keçirilir? (Sapın bir ucu düyünlənir, digər ucu iynəyə keçirilir.)
3. Sonra nə edilir? (Tikiş tikiləcək nöqtələr nişanlanır və nöqtələr boyunca tikiş yerinə ye-

tirilir.)
4. Belə tikiş necə adlanır? (Düz kontur boyunca iynəqabağı tikiş adlanır.)
5. Yekun mərhələdə nə edilir? (Sap parçanın arxasına bərkidilir.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha düz xəttə boyunca tikmənin y e -
rinəyetirilmə texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim düz xətt boyunca tikiş əməliyyatının yerinəyetirilmə ardıcıllığı üzərində dayanır.
1. Xətkeş vasitəsilə tikişlərin uzunluğunu nişanlayın və iynəni saplayın.
2. Nişanlanmış nöqtələr boyunca tikişləri yerinə yetirin.
3. Parça arxasında sapı bərkidin.
Müəllim iynə və qayçı ilə iş zamanı təhlükəsizlik qaydaları haqqında məlumat verir.

Texnoloji xəritə əsasında qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Düz xətt boyunca tikmə əməliyyatını yerinə yetirin.
Qruplar texnoloji xəritə və işin planına əsaslanaraq müəllimin nəzarəti altında tapşırığı

yerinə yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətləndir -
mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, düz xətt boyunca tikmənin ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları nümayiş-
etdirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 24: ƏYRİ XƏTLƏR BOYUNCA NAXIŞTİKMƏ. ÇİÇƏK

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Ağacın tutmaq olmaz,
Ətrindən doymaq olmaz.

Müəllim şagirdlərdən tapmacanın cavabının “çiçək” oldu ğu -
nu aldıqdan sonra hansı çiçəkləri tanıdıqlarını soruşur. Müəllim
qeyd edir ki, dərslikdə verilmiş çiçəyin konturunda əyri xətlər
olduğu üçün əyrixətli kontur boyunca tikmə əməliyyatını yerinə
yetirəcəyik. Sonra qeyd edir ki, şəklin parça üzərində tikilməsinə
naxışlama deyilir.

Tədqiqat sualı: Çiçəyin naxışını parça üzərinə necə salmaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplar işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq: Əyrixətli kontur boyunca tikmədən istifadə edərək parça üzərinə çiçək naxışının

salınması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.
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Standart: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyasını (kəsmə, tikmə) təyinatına görə sadə şəkildə izah edir.
2. Naxışlama işinin yerini təşkil edir.
3. Naxışlama işləri görmək üçün emal vasitəsini seçir.
4. Əyri xətlər boyunca çiçəyin naxışlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Materiala uyğun emal texnologiyasını seçir.
6. Əyri xətlər boyunca çiçəyin naxışını tikir.
7. Sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
8. Qrupda işlədikdə birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
9. Qayçı və iynə ilə işlədikdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir.
10. Əyri xətlər boyunca çiçək naxıştikməsini təqdim edir.
11. Çiçəyin təsvirini parça üzərinə çəkir.
12. Çiçəyin təsvirini ülgüdən kalka və A4 kağızı üzərində nişanlayır.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, karusel, şaxələndirmə, kublaşdırma
Resurslar: Sarı rəngdə parça, qırmızı və yaşıl rəngdə sap, iynə, oymaq, kalka, A4 kağızı,

karandaş, qayçı, köçürmə kağızı, dərslik (səh. 54-55)



III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. İlk mərhələ hansı iş görülür? (Parçanın üzərinə çiçəyin təsviri ülgüdən kalkaya, kalkadan

A4 kağızına və oradan parçaya köçürülür.)
2. Son nə edilir? (İynə saplanır.)
3. Son mərhələdə nə edilir? (Əyrixətli kontur boyunca tikmə üsulundan istifadə edərək,

çiçəyin qönçəsi qırmızı sapla, yarpağı və gövdəsi yaşıl sapla tikilir.)
4. Sizcə, ikinci və üçüncü sıra tikmələr çiçəyin hansı hissəsinə salınır? (Çiçəyin qönçəsinin

və yarpağın daxili hissəsinə salınır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq bir daha çiçəyin əyrixətli tikmə üsulu ilə
naxışının tikilməsi texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim əyrixətli kontur boyunca tikmə əməliyyatı haqqında məlumat verir:
1. Birrəngli parça üzərində çiçəyin təsvirini ülgüdən (səh. 71) kalkaya və köçürmə ka -

ğızından istifadə edərək çəkin.
2. Əyrixətli kontur boyunca tikişdən istifadə edərək, çiçəyin naxışını qırmızı və yaşıl

saplarla parçaya salın.
Müəllim iynə və qayçı ilə iş zamanı təhlükəsizlik texnikası qaydalarını şagirdlərin yadına salır.
Müəllim texnoloji xəritə əsasında qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Əyrixətli kontur boyunca tikmədən istifadə edərək parça üzərinə çiçək naxışını

salın.
Qruplar texnoloji xəritəyə əsaslanaraq müəllimin nəzarəti altında tapşırığı yerinə yetirirlər.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, əyri xətt boyunca çiçək naxışının tikilməsi ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat ba -
carıqları nümayişetdirmə, təhlükəsizlik qaydalarına əməletmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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M O D E L L Ə Ş D İ R M Ə

MÖVZU 25: TEXNOLOJİ MAŞINLAR VƏ VASİTƏLƏR. MƏİŞƏT TEXNİKASI

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Bağlarda tappıldar, Bizdə bir kişi var,
Meşədə şaqqıldar. (Balta) Qırx-əlli dişi var. (Mişar)

Şagirdlər tapmacaların cavablarını söyləyirlər. Müəllim yazı lövhəsindən texnoloji maşın
və vasitələrin, məişət texnikasının təsvirləri olan şəkilləri asır.

Tədqiqat sualı: Şəkillərdə nələr öz əksini tapıb?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 3 qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətnlə tanış olmaq tapşırılır.
Tapşırıq: Şəkildəki təsvirləri adlandırın və fərqləndirin.
I qrup: Texnoloji maşınları (nəqliyyat, yük və məişət) bir-birindən fərqləndirin.
II qrup: Texnoloji vasitələri (əl alətləri, mexaniki alətlər) bir-birindən fərqləndirin.
III qrup: Məişət texnikalarını fərqləndirin və onlardan istifadə qaydalarını izah edin.
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Standart: 1.1.3.; 1.3.4.; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.
Məqsəd: 
1. Emal vasitələrinin funksiyalarını şərh edir.
2. Qrupda işlədikdə birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
3. Texnoloji maşınları (nəqliyyat, yük, məişət texnikası) bir-birindən fərqləndirir.
4. Texnoloji vasitələri (əl alətləri, mexaniki alətlər) bir-birindən fərqləndirir.
5. Məişət texnikasından istifadə qaydalarını izah edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, şaxələndirmə, kublaşdırma, ziqzaq
Resurslar: Texnoloji maşınlara (nəqliyyat, yük, məişət) texnoloji vasitələrə (əl alətləri,

mexaniki alətlər), məişət texnikalarına aid şəkillər, dərslik (səh. 56)
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III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları: 
1. Şəkildə texnoloji maşınlar neçə növdür? (Texnoloji maşınların üç növü göstərilib: nəqliy -

yat, yük və məişət.)
2. Şəkildə hansı texnoloji vasitələr öz əksini tapıb? (Əl alətləri və mexaniki alətlərin təsviri

göstərilib.)
3. Məişət texnikaları hansılardır və onlardan necə istifadə etmək lazımdır? (Şagirdlər məişət

texnikalarını adlandırır və onlardan istifadə qaydaları haqqında mülahizələrini
bildirirlər.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq, texnoloji maşınlar və texnoloji vasitələr,
eləcə də məişət texnikaları haqqında şagirdlərə məlumat verir.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Aşağıdakı cədvəli çəkin. Dərsliyin 56 və 57-ci səhifələrində göstərilmiş alətlərin

və məişət texnikasının adını, onların yerinə yetirdiyi texnoloji əməliyyatları aid olduqları sütuna
yazın.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən texnoloji maşınları sadalama
və fərqləndirmə, texnoloji vasitələri sadalama və fərqləndirmə, məişət texnikasını sadalama və
fərqləndirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Əl alətləri Elektrik alətləri Məişət texnikası

Adı
Yerinə yetirdiyi

texnoloji
əməliyyat

Adı
Yerinə yetirdiyi

texnoloji
əməliyyat

Adı
Yerinə yetirdiyi

texnoloji
əməliyyat



MÖVZU 26: KARTON QUTULARDAN CANAVAR BAŞI

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

O tayda durar, gedər,
Boynunu burar, gedər.
Bir sürüyə girəndə,
Qırxını qırar, gedər.

Şagirdlər tapmacanın cavabının “canavar” olduğunu söyləyirlər.
Sual: Canavar necə heyvandır? (Yırtıcıdır, vəhşidir.)
Tədqiqat sualı: Karton qutulardan canavar başını necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplar işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq: Canavar başının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Məqsəd: 
1. Müvafiq emal texnologiyasını (ölçmə, kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə şəkildə

izah edir.
2. Canavar başını hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Canavar başını hazırlamaq üçün emal vasitəsini seçir.
4. Canavar başının hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Hazırlanacaq canavar başının materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
6. Canavar başının detallarını hazırlayır.
7. Detalları birləşdirməklə canavar başını hazırlayır.
8. Canavar başını hazırladıqda tərtibat bacarığı nümayiş etdirir.
9. Canavar başının hazırlanması prosesində birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları

nümayiş etdirir.
10. Qayçı və yapışqanla işlədikdə təhlükəsizlik texnikası və gigiyena qaydalarına riayət edir.
11. Hazırlanan məmulatı təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, karusel
Resurslar: PVA yapışqanı, müxtəlif ölçüdə qutular, karandaş, rəngli kağız dəsti, fırça,

qara rəngli plastilin, qayçı, qara flomaster, dərslik (səh. 58-59)
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III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qrupların nümayəndələri işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. Canavar modelini hazırlamaq üçün hansı materiallardan istifadə edilir? (Qutu, rəngli

kağızlar və plastilindən istifadə edilir.)
2. Canavar başı hansı detallardan hazırlanır? (Qutu, qaş, göz, dil, diş, burun və qulaqlardan

hazırlanır.)
3. Canavarın çənəsində hansı detallar vardır? (Dişlər, burun və dil vardır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq, bir daha canavar başının hazırlanma
texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim canavar başının hazırlanma ardıcıllığı və texnoloji xəritəsi ilə şagirdləri tanış edir.
1. Karton qutuların bütün tərəflərinə açıq qəhvəyi rəngli kağız yapışdırılır (şəkil 1, 2).
2. Canavar başının detalları (kağızdan gözlər, qaşlar, burun, dişlər, qulaqlar və dil)

hazırlanır (şəkil 3, 4).
3. Canavarın dişləri hazırlanır, çənəyə yapışdırılır, burnu və dili birləşdirilir.
4. Canavarın baş hissəsi hazırlanır (göz, qaş və qulaqlar yapışdırılır), qutular (kəllə, çənə)

yapışdırılır.
Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq: Karton və qutulardan canavar başını hazırlayın.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq emal
texnologiyalarını izahetmə, canavar başının hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat
bacarıqları nümayişetdirmə, təhlükəsizlik qaydalarına əməletmə, əməkdaşlıq kimi qiymətlən -
dirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



MÖVZU 27: KAĞIZDAN HƏCMLİ DOVŞAN OYUNCAĞI

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

Rəngi ya boz, ya da ki, ağ,
Gödəkquyruq, uzun qulaq...
Bir azca da çəpdir gözü,
Yaxşı bilir bunu özü.

Şagirdlərdən tapmacanın cavabının “dovşan” olduğunu aldıqdan sonra sual verir.
Tədqiqat sualı: Kağızdan dovşan oyuncağını necə hazırlamaq olar? Dovşan hansı cizgi

filmi qəhrəmanıdır?

67

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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyasını (ölçmə, kəsmə, birləşdirmə, qatlama) təyinatına

görə sadə şəkildə izah edir.
2. Dovşan fiqurunu hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Dovşan fiqurunu hazırlamaq üçün emal vasitəsini seçir.
4. Dovşan fiqurunun hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Dovşan fiqurunu hazırlamaq üçün emal texnologiyası seçir.
6. Verilmiş ölçülərə əsasən nişanlama işləri aparır.
7. Dovşanın üz cizgilərinin təsvirini flomasterlə çəkir.
8. Dovşanın detallarını hazırlayır.
9. Detalları birləşdirməklə dovşan oyuncağını hazırlayır.
10. Dovşan oyuncağını hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
12. Qayçı və yapışqanla işlədikdə müvafiq təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət edir.
13. Dovşan oyuncağını təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.; Riy.: 4.2.2.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, anlayışın çıxarılması
Resurslar: Rəngli kağız dəsti, xətkeş, qayçı, altlıq, dəftərxana sancaqları, PVA yapışqanı,

fırça, qara flomaster, karandaş, dərslik (səh. 60-61)



II mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Qruplar işin gedişi və dərslikdəki mətnlə tanış olurlar.
Tapşırıq: Dovşan oyuncağının hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.

III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Qruplar işləri təqdim edirlər. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Qrupların təqdimatından sonra müəllim cavabları sistemləşdirir və sinfə suallar verərək
müzakirəni təşkil edir.

Müzakirə sualları:
1. Dovşanı xarakterizə edən cəhətlər hansılardır (Qorxaqdır, bərk qaçır, qulaqları uzundur.)
2. Hansı ölçüdə kağız zolaqdan istifadə edilir? (Uzunluğu 30 sm və eni 2 sm olan kağız zo-

laqdan istifadə edilir.)
3. Birləşdirmə əməliyyatında nədən istifadə edilir? (Dəftərxana sancağından və yapışqan -

dan istifadə edilir.)
4. Sonra nə edilir? (Sonda dovşanın flomasterlə üz cizgiləri çəkilir və qayçı ilə qulaqlarında

və ayaqlarında yarıq açılır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını yekunlaşdıraraq, dovşan oyuncağının hazırlanma texnolo -
giyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim dərsliyə istinad edərək, kağızdan dovşan oyuncağının hazırlanmasının texnoloji
xəritəsi və ardıcıllığı üzərində dayanır.

1. Çəhrayı rəngli kağızdan uzunluğu 30 sm və eni 2 sm olan zolaq kəsin.
2. Aşağıdakı ardıcıllıqla bütün əyrilikləri qatlayaraq sancaqlarla bərkidin.
3. Dovşanın şəkildəki formasını aldıqdan sonra sancaqları bir-bir çıxardaraq birləşmə yerlərini yapışdırın.

Sonra dovşanın üz cizgiləri çəkilirini flomasterlə çəkin, qulaqlar və ayaqlarda qayçı ilə yarıqlar açın.
Müəllim qayçı və yapışqanla iş zamanı təhlükəsizlik texnikası və gigiyena qaydalarını

şagirdlərin yadına salır.
Müəllim qruplara tapşırıq verir.
Tapşırıq:
I qrup. Çəhrayı rəngli kağızdan dovşan oyuncağını hazırlayın.
II qrup. Mavi rəngli kağızdan dovşan oyuncağını hazırlayın.
III qrup. Ağ rəngli kağızdan dovşan oyuncağını hazırlayın.
IV qrup. Sarı rəngli kağızdan dovşan oyuncağını hazırlayın.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətlən -
dirmə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, dovşan oyuncağının hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları
nü ma yişetdirmə, təhlükəsizlik qaydalarına əməletmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə me -
yarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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MÖVZU 28: YÜK AVTOMOBİLİNİN MAKETİ

DƏRSİN GEDİŞİ

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu

Müəllim şagirdlərə müraciət edir. Tapmacanı tapın:

O nədir ki, yeməyi benzindi,
Ayaqları rezindi.

Şagirdlərdən tapmacanın cavabının “avtomobil” olduğunu aldıqdan sonra təyinatına görə neçə
cür avtomobil tanıdıqlarını soruşur. Şagirdlər nəqliyyat və yük avtomobillərinin adını çəkirlər.
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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.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.;
4.1.1.; 4.1.2.

Məqsəd: 
1. Şagird müvafiq emal texnologiyasını (ölçmə, kəsmə, birləşdirmə) təyinatına görə sadə

şəkildə izah edir.
2. Yük avtomobilini hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir.
3. Yük avtomobilini hazırlamaq üçün emal vasitəsini seçir.
4. Yük avtomobilinin hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
5. Yük avtomobilini hazırlamaq üçün emal texnologiyası seçir.
6. Verilmiş ölçülərə əsasən nişanlama işləri aparır.
7. Yük avtomobilinin flomasterlə fənərlərini çəkir.
8. Yük avtomobilinin detallarını hazırlayır.
9. Detalları birləşdirməklə yük avtomobilini hazırlayır.
10. Yük avtomobilini hazırladıqda sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir.
11. Birgəfəaliyyət və əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirir.
12. Qayçı və yapışqanla işlədikdə müvafiq təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayət edir.
13. Yük avtomobilinin maketini təqdim edir.
İnteqrasiya: H.b.: 1.1.1.; T.i.: 2.2.4.; Riy.: 4.2.2.
İş formaları: Kiçik qruplarla iş, böyük qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş
İş üsulları: Müzakirə, beyin həmləsi, Venn diaqramı
Resurslar: Kibrit qutuları, rəngli kağızlar, qayçı, fırça, qara flomaster, karandaş, yapışqan,

4 ədəd düymə, qırmızı rəngdə plastilin, xətkeş, dərslik (səh. 62-63)

PVA



Tədqiqat sualı: Kibrit qutularından yük avtomobili maketini necə hazırlamaq olar?

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması

Müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür. Qruplara dərslikdəki mətn və şəkillərlə tanış olmaq
tapşırığı verilir.

Tapşırıq: Kibrit qutularından yük avtomobilinin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirin.
III mərhələ. Məlumat mübadiləsi

Hər qrupun nümayəndəsi təqdimat edir. Müəllim qrupların təqdimatını dinləyir.

IV mərhələ: Məlumatın müzakirəsi və təşkili

Müəllim qrupların cavablarını sistemləşdirir və sinfə suallar verərək müzakirəni təşkil edir.
Müzakirə sualları:
1. Yük avtomobilinin maketini hazırlamaq üçün hansı materiallardan istifadə olunur? (Yük

avtomobilinin hazırlanmasında kibrit qutularından, qırmızı və ağ kağızdan və 4 ədəd
düy mədən istifadə edilir.)

2. Kibrit qutularının kənarına yapışdırılan zolaq hansı ölçüdə kəsilir? (Qırmızı kağız zolaq
kibrit qutusunun yan tərəfinin enində kəsilir.)

3. Kabinə necə formalaşdırılır? (Kibrit qutusu enində ağ kağız şəkildə göstərildiyi kimi
kibrit qutusuna yapışdırılır və qara flomasterlə fənərlər çəkilir.)

4. Düymələrdən hansı məqsədlə istifadə olunur? (Düymələr təkər kimi kabinə və kuzanın
alt hissəsinə plastilinlə yapışdırılır və ortasına qırmızı plastilindən dairələr yapışdırılır.)

V mərhələ: Nəticələr və ümumiləşdirmə

Müəllim şagirdlərin cavablarını sistemləşdirir və bir daha yük avtomobilinin hazırlanma
texnologiyası üzərində dayanır.

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim dərsliyə istinad edərək, kibrit qutularından yük avtomobilinin hazırlanmasının
texnoloji xəritəsi və ardıcıllığı üzərində dayanır və qruplara tapşırıq verir.

Tapşırıq: Texnoloji xəritədən istifadə edərək kibrit qutularından yük avtomobilinin make-
tini hazırlayın. 

Qruplar müəllimin nəzarəti altında tapşırığı icra edərək yük avtomobilini hazırlayırlar.

VII mərhələ: Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunmuş qaydalara müvafiq olaraq qiymətləndir -
mə meyarları əsasında aparılır. Şagirdlər qiymətləndirilərkən müvafiq emal texnologiyalarını
izahetmə, yük avtomobilinin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqları
nümayişetdirmə, təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməletmə, əməkdaşlıq kimi qiymət lən -
dirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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ÃÀÉ×Û ÈËß ÈØËßÌß ÇÀÌÀÍÛ  ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀÑÛ ÃÀÉÄÀËÀÐÛ

1. Ãàé÷ûíû ýþñòÿðèëÿí éåðäÿ (ãàé÷û ö÷öí ãàáäà) ñàõëàéûí.
2. Ãàé÷û èëÿ èøëÿäèêäÿ êÿñìÿ èñòèãàìÿòèíè äèããÿòëÿ èçëÿéèí.
3. Êöò âÿ îéíàüûíäà áÿðêèòìÿñè áîøàëìûø ãàé÷û èëÿ èøëÿìÿéèí.
4. Ãàé÷ûíûí êÿñÿí ùèññÿëÿðèíè à÷ûã ãîéìàéûí.
5. Áàüëû ãàé÷ûíû öçöêëÿðè èðÿëè îëìàãëà þòöðöí.
6. Èø çàìàíû ìàòåðèàëû ñîë ÿëëÿ åëÿ ñàõëàéûí êè, áàðìàãëàð ãàé÷ûíûí êÿ ñÿí ùèñ ñÿñèíäÿí êÿíàðäà

îëñóí.

ÉÀÏÛØÃÀÍËÀ ÈØËßÌß ÇÀÌÀÍÛ ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ
ÒÅÕÍÈÊÀÑÛ  ÃÀÉÄÀËÀÐÛ

1. Éàïûøãàíëà åùòèéàòëà äàâðàíûn. Éàïûøãàí çÿùÿðëèäèð!
2. Éàïûøãàíû ìÿìóëàòûí ñÿòùèíÿ éàëíûç ôûð÷à èëÿ ñöðòöí.
3. Éàïûøãàíûí ñèôÿòÿ, õöñóñÿí ýþçëÿðÿ äöøìÿñè éîëâåðèëìÿçäèð. 
4. Èøè ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ìöòëÿã ÿëëÿðè âÿ ôûð÷àíû éóìàã ëàçûìäûð.
5. Éàïûøãàíëà èøëÿäèêäÿ ñàëôåòäÿí èñòèôàäÿ åäèí.

ÈÉÍß ÈËß ÈØËßÌß ÇÀÌÀÍÛ ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ
ÒÅÕÍÈÊÀÑÛ  ÃÀÉÄÀËÀÐÛ

1. Èéíÿëÿðè ìöÿééÿí îëóíìóø éåðäÿ (èéíÿ ãàáûíäà) ñàõëàéûí.
2. Èéíÿíè àüûçà àëìàã, ïàëòàðëàðà ñàíúìàã ãàäàüàíäûð.
3. Áàðìàüû çÿäÿëÿìÿìÿê ö÷öí öñêöêëÿ (îéìàãëà) òèêìÿê ëàçûìäûð.

ÈÑÒÈÔÀÄß ÎËÓÍÌÓØ ßÄßÁÈÉÉÀÒ ÑÈÉÀÙÛÑÛ

Ðóñ äèëèíäÿ

1. Л.А.Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 класс. «Просвещение», 2012.
2. Н.А.Малышева. Технология, 2 класс, учебник. «Дрофа», 2011.
3. Н.А.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология, 2 класс, учеб ник. ФГОС, «Про-

свещение», 2012.
4. Т.Рагозина, А.Гринева, И.Голованова. Технология, 2 класс. «Академ книга», 2012.
5. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Технология. Уроки творчества, 2 класс. Изда тельский дом «Фе-

доров», 2010.
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