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Əziz məktəbli !

Bu dərslik sizə Azərbaycan dövləti tərəfindən 

bir dərs ilində istifadə üçün verilir. 

O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri 

qazanmaq üçün sizə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, siz də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq,

onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli 

saxlayacaqsınız ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli

yoldaşınız ondan sizin kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sizə təhsildə uğurlar arzulayırıq!
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CANLILAR VƏ 
CANSIZLAR

Təbiətdə çoxlu 
canlı və cansız 
varlıqlar var.

1

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın.

təbiət
canlı

cansız 

Şəkildəki canlı və cansızları seçin. Sizcə, nə üçün onların 
bəzilə rinə canlı, bəzilərinə isə cansız deyirik?

Dünyamız

LAYİ
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Şəkildəki ayılar bir-birindən 
nə ilə fərqlənir?

Təbiətdə gördüyümüz 
canlı və cansız 
varlıqları müşa hidə 
edin, sonra da rəsm-
lərini çəkin.

Şəkildəki canlıları işarələyin. Onların canlı olduqlarını nə -
dən bildiniz? İzah edin.

Təbiətdə gördüklərinizin bəziləri can lıdır. 
Onlar qidalanır, nəfəs alır, çoxalır. 
Bəzi varlıqlar isə heç vaxt canlı ola bilməz.

Gəlin müşahidə edək

Bəs güllər?Bəs güllər?

LAYİ
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YAŞAMAQ ÜÇÜN 
VACİB OLANLAR

Dünyamız

2
Yaşamaq üçün 

canlıların bir çox 
şeyə ehtiyacı var.

su
hava

torpaq
Günəş

Canlıların böyüməsi üçün daha nə lazımdır?

Şəkildə gördüyünüz canlılar haqqında danışın. 
Sizcə, nə üçün bu bitkilər eyni tərəfə boylanır?

LAYİ
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Şəkildəki canlılara yaşamaq üçün vacib olanları seçin və boş 
xanaları rəngləyin.

Yaşamaq üçün canlı lara hava, su, torpaq, Günəş 
və qida lazımdır.

Gülləri iki hissəyə ayırın. Bir hissəsini gül-
dandakı suyun içinə qo  yun, digər hissəsini 
isə qutunun altına yerləş dirin. Gələn 
dərs ə gül lərdə baş verən dəyişikliyi 
mü  zakirə edərsiniz.

Gəlin müşahidə edək

Gülləri müqayisə edin. Sizcə, birinci şəkildəki gülün nəyə ehti-
yacı var? Xətlərlə birləşdirin.

LAYİ
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CANLILARIN 
YAŞADIĞI YERLƏR

Dünyamız

3
Canlılar yaşa

maq üçün fərqli 
yerləri seçirlər.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın.

Şəkildəki canlıların yaşadıqları yeri tapın. Bəs insan yaşamaq 
üçün necə yerləri seçir?

su
quru

LAYİ
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Sizcə, eyni canlılar fərqli mühitlərdə yaşaya 
bilərlərmi? Şəkildəki canlılar yaşa maq 
üçün lazım olanları necə tapırlar?

Gəlin müqayisə edək

Canlılar qida, su, sığınacaq tapa bildikləri yer-
lərdə yaşayırlar.

Şəkilləri canlıların yaşadıqları yerlərə uyğun birləşdirin.

Qurbağa kimi 
bəzi canlılar 
həm suda, 
həm də qu-
ruda yaşayır. 

Başqa hansı 
belə canlıları 
tanıyırsınız?

LAYİ
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CANSIZLAR

Dünyamız

4
Ətrafımızda bir 

birindən fərqlənən 
cansız varlıqlar var.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın.

Gördüyünüz cansız əşyaları sadalayın. Onların hansı əlamətlərə 
– rəngə, ölçüyə, formaya malik olduğunu deyin.

forma
ölçü

material

LAYİ
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Şəkildəki cansız əşyaları işarələyin. Onların cansız olduğunu 
nədən bildiniz? 

Şəkildəkiləri bir-birindən 
fərqləndirə bilər sinizmi? 

Gəlin müqayisə edək

Ətrafınızda müxtəlif əşyalar var. Onlar ölçü-
sünə, materialına, çəkisinə, rənginə görə bir- 
birindən fərqlənir.

SÜD SÜD SÜD

Bəs bu şəkildəkiləri? 

1

2

3

4

Heç bilirsiniz ki, 
işlətdiyi miz kağız 
ağac dan hazırlanır?

Kağız və plastik 
qab lar toplanaraq 
tək rar istehsal 
edilə bilər.

LAYİ
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FƏSİLLƏR

Dünyamız

5
Təbiət çox 

dəyişkəndir.
fəsil 

yağış, qar
dolu, külək

Gördükləriniz haqqında danışın. Sizcə, şəkillərdə dəyişən nədir? 

1

3 4

2

Bu dəyişikliyin səbəbini necə izah edə bilərsiniz? Fəsillər 
dəyişdikcə insanların, heyvanların, bitkilərin həyatı necə dəyişir?LAYİ

HƏ
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Təsəvvür edin ki, fənər Gü  nəş dir. 
Onun işı ğının qlo busa düşdüyü 
yerdə gün düz ola caq, yoxsa 
gecə? İsti olacaq, yoxsa soyuq?

Gəlin araşdıraq

Təbiət fəsillərdən asılı olaraq dəyişir. Hava lar 
isindikcə təbiət oya nır. 

Sizcə, oğlan havaya 
uyğun olaraq hansı 
geyimini geyin mə-
lidir?

Aşağıdakı geyimlərin hansı fəslə aid olduğunu deyə 
bilər sinizmi? 

Dünyada elə 
yerlər var ki, 
ora  da heç vaxt 
fəsil dəyişmir. 
Məsə lən, 
Antarktidada 
həmişə qışdır.

LAYİ
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YER KÜRƏSİ 
EVİMİZDİR

Dünyamız

6
Yer kürəsinin 

böyük bir hissə
sini su təşkil edir.

dağ
təpə

göl, çay

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın.

Dağı təpədən, çayı göldən necə fərqləndirmək olar? 
Sizcə, su olmayan ərazi necə ola bilər?LAYİ

HƏ
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Şəkillərdə gördüyünüz su hövzələrini işarələyin. Onlardan 
hansı daha böyükdür? Bəs hansının suyu içməli deyil?

Şəkildəkilərdən hansına səhra 
demək olar?

Yaşadığınız bölgədə hansı çay, göl, dağ, dəniz var? 

Yer kürəsi çaylar, göllər, dağ lar, təpə lərlə 
zəngindir. Onlar ölçüsünə görə bir-birindən 
fərqlənir.

Yer kürəsinin 
böyük hissəsini 
su tutduğu 
üçün o, kos-
mos dan mavi 
rəngdə görü-
nür.

LAYİ
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TƏMİZ ƏTRAF 
MÜHİT

Dünyamız

7
Biz sağlam 
yaşamağı 

seçirik.

Yaşamaq üçün 
şəkillərdəki 
hansı otağı 
seçərdiniz? 

Sizcə, təmiz 
ətraf mühit 
necə olmalıdır?

təmizlik 
sağlamlıq

mühit

Təmiz ətraf 
mühit yarat-
maq üçün siz 
nə edirsiniz?LAYİ
HƏ
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Siz təbiətin bir parçasısınız. Onu qorumaqla həm di-
gər canlıları, həm də öz sağlamlığınızı qoruyursunuz.

Sizcə, hansı 
şəkillərdə ətraf 
mühitə ziyan 
vurulur? 
İşarələyin və 
səbəbini izah 
edin.

Artıq istifadə edilmiş plas-
tik qablar təbiəti çirklən-
dirir. Onlardan qələm-
qabı düzəldin. 

Plastik qablardan daha 
nə hazırlamaq olar?

Gəlin birlikdə düzəldək

LAYİ
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Layihə

İstifadə etmək üçün plastik qablar, ağac çubuğu, qayçı, sulu boya, rəngli qə-
ləmlər, saman, buğda və s.

GƏLİN QUŞ YUVASI 
DÜZƏLDƏK

Musiqisi  
Oqtay Zülfü qa ro vun,
sözləri  
Tey mur Elçinindir. 

4 5

Payızda quşların bir çoxu isti ölkələrə köçür. Amma 
elə quşlar var ki, qışda da sizinlə qa lır. Məsə lən, 
sərçələr. Siz onların həyatını asanlaş dır maq üçün 
quş yu vası düzəldib mək təbinizin hə yə tin dən asa 
bilə rsiniz. Bunun üçün plastik qab lar dan və ya at 
dı ğı nız karton qutu lardan istifadə etmək olar.

1 2 3

Gəlin birlikdə “Sərçə” mahnısına qulaq asaq.

LAYİ
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1-ci addım: Qruplara bölünün. Hər bir qrup ayrıca quş yuvası hazır lasın. 

2-ci addım. Yuva hazırlamaq üçün içi boş süd qabından, yaxud plastik su 
qabından istifadə edə bilərsiniz. 

3-cü addım. Qutunun üzərində qələmlə qanad, gözlər, quşun içəriyə girə 
bilməsi üçün qapı şəkli çəkin.

4-cü addım. Cizgilənmiş yerləri müəlliminizin və ya böyüklərin köməyi ilə 
kəsin.

5-ci addım. Qutunuzu rəngləyin və quşa bənzəməsinə çalışın. Hər kəs onu 
istədiyi kimi rəngləyə bilər.

6-cı addım. Qutunun ön hissəsinə kiçik bir çubuq parçası keçirin. Bu, sərçə
nin üstünə qonması üçündür.

7-ci addım. Yuvanın içinə saman, yaxud quru ot tökün.  

8-ci addım. Artıq onu məktəbin həyətinə çıxarıb müəllimin köməyi ilə ağac 
budağından asa bilərsiniz.

1
2

3

4

Layihə

LAYİ
HƏ
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MƏNİM AİLƏM

Fərd və cəmiyyət

1
Çətində arxa, darda 
köməkdir, ailə dost
luq, birlik deməkdir.

ailə
valideyn

övlad

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Sizcə, nə üçün bu insan-
ların birliyinə ailə deyirik? 

Ailə kimlərdən ibarətdir? Ailə üzvlərini bir-birinə hansı hisslər 
bağlayır? Ailə üzvlərinin hansı vəzifələri var?LAYİ

HƏ
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Şəkildə nə gö  rür-
sü nüz? Siz bu 
şəkildə nəyi dəyiş-
dirər diniz? Niyə?

Ailə bir-biri ilə qohumluq bağları olan insanla-
rın birliyidir. Ailə hər kəsin həyatında böyük rol 
oynayır. 

rür-

şəkildə nəyi dəyiş-
diniz? Niyə?

Birlikdə ailə ağacı düzəldin və 
ailə üzvlərinizin şəkil lərini onun 
üzərində yerləşdirin. 

Gəlin düzəldək

Ailə ilə birlikdə keçirdiyiniz hansı anları maraqlı hesab edir-
siniz? Bu haqda danışın.

Vali deynləri olma yan 
uşaqların qayğısına 
dövlət qalır. Bu uşaq-
lar da onları sevən 
insanların olduğu 
mühi tdə bö yü yürlər.

LAYİ
HƏ
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KOLLEKTİVİMİZ

Fərd və cəmiyyət

2
kollektiv

birlik
vəzifə

Şəkildə gördük-
ləri niz haqqında 
danı şın. İki şəkil 
ara sında fərq 
nədə dir? 

Aşağıdakı 
şəkildəkiləri necə 
adlandıra bilərik?

Nə üçün kollektivə 
bəzən ailə deyirik?

Birlikdə çalışmaq, 
işləmək, bir-birimizə 
yardım etmək nə 
üçün vəzifəmiz 
hesab olunur?

İnsanlar birlikdə 
çalışmağı, əylən

məyi sevirlər.

LAYİ
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Kollektivdə hər kəs 
çalışdığı zaman 
kiminsə kənarda 
qalması nə üçün 
düzgün deyil? 
Sizcə, bu oğlanı işə 
necə cəlb etmək 
olar?

Güc birlikdədir. Ən çətin işləri asanlıqla 
etmək üçün insanların birlikdə işləməsi 
vacibdir.

Şəkildəkilərin hansını kol-
lektiv adlandıra bilərik? 
İşarələyin.

Gəlin birlikdə “Yallı” rəqsi edək. Bu rəqs qədimlərdən bəri 
xalqımızın birliyini ifadə edir. 

İnsanlar lap qədimdən bir-
likdə işləməyi və əylən məyi 
seviblər. Qobustan qa  yala-
rın dakı yallı gedən insanla-
rın şəkli buna sübutdur.

LAYİ
HƏ
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GÜN REJİMİMİZ

Fərd və cəmiyyət

3
gün rejimi

vaxt

Gördük ləriniz haqqında danışın. Şəkillərdə pozulmuş ardıcıllığı 
bərpa edin. Bu ardıcıllıq necə ad lanır? 

Hər bir şəkildə günün hansı vaxtı olduğunu müəyyənləş dirin. 
Siz bu işlər üçün nə qədər zaman ayırırsınız?

Vaxtı düz gün bölüş
dürmək uğur qazan

mağın ilk şərtidir.

LAYİ
HƏ
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Uğur qazanmaq istəyi rsinizsə, zamanı düzgün 
bölməyi, oxumağa, əylən məyə, idmana vaxt 
ayırmağı bacarmalısınız. 

Günəş saatı düzəltməyə 
çalışın. Stolüstü lampa sizin 
üçün Günəşi əvəz edəcək. 

Gəlin düzəldək

Günün hansı vaxtı olduğunu tapmaq üçün siz daha çox 
nədən istifadə edirsiniz?

İlk yaradılan 
saat Günəş 
saatıdır.

Gün ərzində dərs hazır-
lamaq üçün nə qədər za -
man sərf etmək lazımdır?

LAYİ
HƏ
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PULLARIMIZ

Fərd və cəmiyyət

4
pul

qəpik
manat

Azərbaycan Res
publikasının pul 
vahidi manatdır.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Pul nə üçün istifadə 
olunur? 

Pullar neçə cür olur? Manatdan başqa hansı pul vahidləri 
haqqında eşitmisiniz? Pul harada saxlanılır?LAYİ

HƏ
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Gündəlik aldığınız cibxərcliyi ilə şəkildəkilərdən hansını 
almaq olar? İzah edin.

Hər bir dövlətin öz pulu olur. Biz kağız və 
metal pullardan istifadə edirik.

Aşağıdakı şəkillərə hansı pulla-
rın üzərində rast gəlmisiniz? 
Xətlərlə birləşdirin.

Gəlin birlikdə araşdıraq

Azərbaycan manatı-
nın üzərində tarixi-
mizi, mədəniyyəti-
mizi, təbiətimizi əks 
etdirən şəkillər var. 
Onlar dan biri olan 
xarıbülbül əsasən 
Qara bağda bitir.

50 
man.

1 
man.

5 
man.

20 
man.

LAYİ
HƏ
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BÜDCƏMİZİ 
QORUYAQ

Fərd və cəmiyyət

5
büdcə
gəlir
xərc

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Sizcə, ailənin büdcəsi 
necə yaranır? Gəlir və xərc nə deməkdir?

Gündə lik və gözlənilməz xərclər nədir? Ailə büdcəsinə necə 
qənaət edilir? Büdcə xərclənərkən istək, arzu, yoxsa ailənin 
tələbatı nəzərə alınmalıdır?

Ailənin yaşamaq 
üçün büdcəyə 
ehtiyacı var.

XərcGəlir

LAYİ
HƏ
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Ailə büdcəsinin daimi, gündəlik xərclərini yaşıl, gözlənil-
məz xərclərini qırmızı qələmlə rəngləyin.

İsrafçılıq təsvir edilmiş şəkilləri işarələyin. Sizcə, ailə büdcə-
sinə başqa nə cür qənaət etmək olar?

Əgər büdcəni idarə etmək sizə tapşırılsaydı, pulları nəyə 
xərcləyərdiniz? Sizcə, ailədə uşaqların hər istəyi yerinə 
yetiril məlidirmi?

Ailənin büdcəsi onun gəlirləri və xərcləri hesabla-
na raq müəyyən edilir. Ailə büdcəsi ata və ananın 
əməkhaqqısı, baba və nənənin təqaüdü ilə yaranır.

Qısa məsafəli yerlərə piyada 
getməklə, yaxud geyiminizə 
qarşı səliqəli davranmaqla büd-
cənizə qənaət edə bilərsiniz.

LAYİ
HƏ
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DÖVLƏT 
RƏMZLƏRİ

Fərd və cəmiyyət

6
bayraq
himn
gerb

Dövlət rəmzləri dedikdə nə başa düşülür? Onlar haqqında nə 
bilirsiniz? Azərbaycan bayrağının rəngləri hansı mənanı verir?

Sərvətimdi, varım
dı: gerbim, him
nim, bayrağım!

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. 

LAYİ
HƏ
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Azərbaycan bayrağı ilə oxşar əlamətləri olan bayrağı işarə-
ləyin. Oxşar lıq nədədir? 

Sizcə, Azərbaycan himnini başqa dildə oxumaq olarmı? 
Səbəbini izah edin.

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri 
bayraq, gerb və himnimizdir. Dövlət rəmzlərinə 
hörmətlə yanaşmaq hər kəsin borcudur.

Rəngli kağız lardan Azər-
baycan bayrağı dü  zəldin 
və onun rəngləri haq-
qında danışın.

Gəlin düzəldək

Dünyada əksər 
ölkələrin gerb ləri 
qalxan üzərində 
təsvir edilib. Qalxan 
müdafiə rəmzidir.

Birlikdə Azərbaycan himnini 
oxuyun. Himni oxu yar kən necə 
dayanmaq lazımdır?

LAYİ
HƏ
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MƏKTƏB 
QAYDALARI

Fərd və cəmiyyət

7
məktəb
qayda

Şagirdlər mək-
təbdə hansı 
qayda lara əməl 
etməlidirlər? 
Bu nə üçün 
vacibdir?

Məktəbdə əməl 
etməli olduğumuz 

qaydalar var.

Şəkilləri müqayisə 
edin.
Sizcə, hansı 
şəkildəki uşaqlar 
yaxşı oxuyan 
şagirdlərdir?

Nə üçün belə 
düşünürsünüz?

3434 LAYİ
HƏ
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Məktəb qaydalarının pozulduğu şəkilləri işarələyin və hər 
biri haqqında fikrinizi izah edin. 

Dərsə gecikdiyiniz zaman necə davranmaq lazımdır?

Şagirdlər dərsə vaxtında gəlməli, dərsin gedi şa tını 
pozmamalı, bir-birinə qarşı diqqətli olmalıdırlar. Mək-
təb qaydalarına əməl etmək şagirdlərin vəzifəsidir.

Məktəbdə tənəf füs za manı şəkil-
dəkilərdən han sını etmək olar?

Gəlin birlikdə seçək

Üzr istəyib içəri girmək Növbəti dərsin baş
lanmasını gözləməkEvə qayıtmaq

LAYİ
HƏ
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HÜQUQLARIMIZ

Fərd və cəmiyyət

8
hüquq
uşaq

Dövlətin bizə 
verdiyi hüquqlar 

var.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. 

Sizcə, şəkillərdə uşaqların hansı hüquqları təsvir edilib? LAYİ
HƏ
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Hansı şəkildə uşaqların hüquqları pozulur? Bizim cəmiy-
yəti mizdə bu cür hallara rast gəlmisinizmi?

Uşaqların məktəbdə oxumaq, tibbi xidmət 
almaq, istirahət etmək hüququ var. Hüquqlar 
dövlət tərəfindən qanunlarla qorunur.

“Hü quq larımız” adlı cədvəl 
tərtib edin və dolduraraq 
sinif otağının divarından 
asın.

Gəlin tərtib edək

Hər bir uşağın qəd-
dar və kobud müna-
si bətdən qorunmaq 
hüququ var. 

1 iyun 
Uşaqların Bey nəlxalq 
Müda fiəsi Günüdür.

LAYİ
HƏ
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Gəlin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini 
oxuyaq.

Kitab yaratmaq dünyanın ən maraqlı işlərindən 
biridir. Bəlkə, sizinlə birlikdə Azərbaycan Res pub
li kasının dövlət rəmzləri haqqında bir kitabça ya 
rat mağa çalışaq? 

Layihə

GƏLİN KİTABÇA 
TƏRTİB EDƏK

Musiqisi  
Üzeyir Hacıbəylinin,
sözləri  
Əhməd Cavadındır. 

LAYİ
HƏ
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Layihə

1-ci addım. Əgər razılaşdıqsa, qruplara bölünün. Hər qrup dövlət rəmzləri 
haqqında bildiyi məlumatları, şəkilləri toplasın.

2-ci addım. Himnimizin mətninin şəklini yapışdırmaqla, bayrağı mızın və ger
bimizin şəkillərini çəkməklə kitabçaları tərtib edə bilərik.

3-cü addım. Gəlin indi də hazırladığımız kitabçaları nümayiş etdirək. Bu 
kitabçalar sinifdə, oxu guşəsində qalacaq. Hər kəs onlarla tanış ola, dəyər
ləndirə bilər.

4-cü addım. İndi isə birlikdə gördüyümüz işi qiymətləndirək. Hər biriniz 
nümayiş edilən kitabçaların üz qabığına, tərtibatına, içində çəkilmiş şəkil lərə 
xal verin. Verilən xallar toplanacaq və müəllimin verdiyi xal da əlavə edilə
rək qalib qrup müəyyən olunacaq.

LAYİ
HƏ
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BİZ NECƏ 
DAVRANMALIYIQ

Davranışlarımız

1
ünsiyyət
davranış
nəzakət

Günün müxtəlif 
zamanlarında, 
vaxtdan asılı olaraq, 
necə salam laşma-
lıyıq? Təşəkkür 
etmək üçün hansı 
sözlərdən istifadə 
olunur?

Ünsiyyət zamanı 
ən güclü vasitə 
təbəssümdür.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Nəzakət qaydaları 
de  dikdə nə nəzərdə tutulur? Salam

Çox sağ 
olunTanış olma ğı

mıza şadam

Xoş 
gəlmisən

Təşəkkür 
edirəm

Salam

Buyurun

LAYİ
HƏ
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Şəkillərə əsasən, 
nə  zakətli davran-
maq üçün hansı 
sözlər dən istifadə 
edildiyini deyin. 
Fikrinizi izah edin.

Sizcə, bizi kimsə səslədiyi zaman nə üçün “bəli” demək 
daha düzgündür? Bəs “yox” əvəzinə hansı sözdən istifadə 
edilməlidir?

İnsanlarla ünsiyyət zamanı nəzakətlə davran-
maq lazımdır. 

Nəzakətli söz-
ləri şəkillərlə 
təsvir edin.

Gəlin şəkil çəkəkGəlin şəkil çəkək

LAYİ
HƏ
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YANLIŞ 
DAVRANIŞLAR

Davranışlarımız

2
kobudluq
yalançılıq

Hansı şəkildəki 
hərəkəti kobud və 
qaba adlandırmaq 
olar?

Başqa hansı yanlış 
davra nış lar haq-
qında bilirsiniz?

Yanlış davranışı 
heç kim 

bəyənmir.

Şəkildə gördük ləriniz 
haqqında danışın. 

Sizcə, hansı şəkildəki 
uşaqlar yanlış dav-
ranırlar?

Səbəbini izah edin.

LAYİ
HƏ
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Şəkildəki dav ranışlardan hansı yanlış davranışdır? İşarələyin 
və haqqında danışın.

Kobudluq, yalançılıq yanlış davranış lardır. Bu cür 
davranmaqla sevgi, hörmət qazana bilməzsiniz.

Səhər-səhər oturmuş 
Ağac üstündə bir quş. 
Bir uşaq əlində daş, 
Gəlirdi yavaş-yavaş. 
İstədi, kola yatsın 
Daşı o quşa atsın. 
Quş ucaltdı səsini 
Oxudu nəğməsini. 
Gülümsünüb bu zaman 
Daşı gizlətdi oğlan.

Etdiyiniz yanlış davra-
nışı kağıza yazın və 
yoldaşlarınıza etiraf 
edin. 

Gəlin yazaq

Təsəvvür edin ki, dərsə hazır gəlmə misiniz. Siz bu halda 
müəllimə nə cavab verərdiniz?

Dəcəl

Sizcə, oğlan nə üçün belə etdi?

LAYİ
HƏ
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YAXŞI 
XÜSUSİYYƏTLƏRİMİZ

Davranışlarımız

3
düzgünlük
xeyirxahlıq
çalışqanlıq

Xeyirxahlıq nədir?
Siz kimi yardımsevər 
insan adlandırırsınız?

Yaxşı xüsusiy
yətlər insanın 

bəzəyidir.

Şəkillərdə gördükləriniz 
haqqında danışın. Sizcə, 
bu uşaqların hansı yaxşı 
xüsusiyyətlərini sadala-
maq olar?

LAYİ
HƏ
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Bu cizgi film qəhrəmanlarından hansı yaxşı xüsusiyyətləri ilə 
yadda qalıb? İşarələyin və haqqında danışın.

Çalışqan insanları daha 
çox nəyə bənzədirlər? 
Siz özünüz bununla 
bağlı nə müşa hidə 
etmisiniz?

Yaxşı xüsusiyyətlərinə görə bənzə-
mək istədiyiniz nağıl, yaxud cizgi 
film qəhrəmanla rının şəklini çəkin.

Gəlin çəkək

Siz bilirsiniz ki, heyvan-
sevərlik də ən yaxşı 
xüsusiy yətlər dəndir? 
Heyvanların sevgisi in -
sanları daha mərhə mətli, 
daha mülayim edir.

Düzgünlük, səmimiyyət, xeyirxahlıq insanın 
ən yaxşı xüsusiyyətləridir. Bu xüsusiyyətlər 
insanları yanlış davranışlardan uzaqlaşdırır.LAYİ

HƏ
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XOŞLAMADIĞIMIZ 
XÜSUSİYYƏTLƏR

Davranışlarımız

4
yalançılıq

paxıllıq
xəbərçilik

Bu xəbəri yanlış hərəkət edənin özü desəydi, bunu xəbərçilik 
adlandırmaq olar dımı? Başqa hansı xoşlamadığınız xüsusiyyət-
lər haqqında da nışa bilərsiniz?

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. 
Sizcə, baş vermiş hadisə haqqında 
müəllimə xəbər verilməsi nə üçün 
düzgün deyil?

Pis xüsusiy
yətlərdən uzaq 

olaq.

LAYİ
HƏ
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Təsvir edilmiş xü su siyyət lər haqqında danışın və şəkilləri aşa-
ğıdakı sözlərlə bir ləş dirin. Bunlardan hansı pis xüsusiyyətlərdir?

Hansı şəkildə xoşlamadığınız xüsusiyyətlərə malik şagirdlər 
təsvir olunub? İşarələyin və fikrinizi izah edin.

Təsəvvür edin ki, sehrli qızıl 
balıq tut musunuz. Siz hansı 
xüsusiy yə tinizdən imtina 
etmək istərdi niz? Kartlara 
yazın və göstərin.

Gəlin düşünək

Hər birinizin hansısa pis xüsusiyyəti ola bilər. 
Vacib olan ondan xilas olmağı bacarmaqdır.

tamahkarcəsarətli qayğıkeş ziyankar

LAYİ
HƏ



Novruz bayramına aid adət-
ənənələrimizi sadalayın. 

“Novruz” mahnısına qulaq asaq və 
Novruz bayramı haqqında danışaq.

Musiqisi  
Cavanşir Quliyevin, 
sözləri  
Ramiz Rövşənindir. 

48

Layihə

YURDUMUZA 
BAHAR GƏLİR

LAYİ
HƏ



Novruzun əsas rəmzi olan səmə nini 
necə və nə üçün yetişdirirlər? Sinfi-
nizdə səməni göyərdin.

49

Layihə

LAYİ
HƏ
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DİN

Davranışlarımız

5
Dünyada 
müxtəlif 

dinlər var.

Şəkillərdə hansı 
dinlərə aid iba-
dət gahları görür-
sünüz? Onları 
bir-birindən fərqli 
edən nədir? Bəs 
ümumi cəhətləri 
hansıdır?

Dini kitab lar haq-
qında nə bilirsiniz? 
Hansı peyğəmbər-
ləri və dini bayram-
ları tanıyırsınız? 
Sada layın.

din
dini kitablar
bayramlar

Sizcə, dinin davranışlarımıza göstərdiyi hansı müsbət təsirlər var?LAYİ
HƏ
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Şəkillərdə göstərilənlər hansı dinlərər aiddir? İşarələyin və hər 
biri haqqında danışın.

Dünya müsəlmanlarının ziyarət etdiyi yer necə adlanır?

Bu işarələr hansı dinlərin 
müqəddəs kitablarında 
və ibadətgahlarında var?

Din insanlara Allaha ibadət etməyin yollarını izah 
edir. Dinlər müxtəlifdir. Azərbaycan bir çox dinlərin 
özünə yer tapdığı nadir ölkələrdən biridir.

Xirstianlıq İslam İudaizm

Dinimiz də böyüyə 
hörməti təbliğ edir. 
Quranda yazılıb: 
“Kiçiyimizə mərhə-
mət göstərməyən, 
böyüyümüzə hör-
mət etməyən 
bizdən deyil!”

LAYİ
HƏ
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İNSANLARA 
HÖRMƏT VƏ QAYĞI

Davranışlarımız

6
Hörmət qazanmaq 

istəyirsinizsə, hörmət 
etməyi öyrənin.

hörmət
diqqət
yardım
qayğı

Şəkildə gördükləriniz 
haqqında danışın. 

Hər iki şəkildə 
gördüyünüz 
münasibəti 
necə adlan-
dırmaq olar?

LAYİ
HƏ



53

Sizcə, şəkillərdəki adamların nə 
üçün qayğıya ehtiyacı var?

Gəlin SEÇək

Özündən böyüklərə hörmət etmək, kiçiklərə 
isə qayğı göstərmək borcunuzdur. Hörmət və 
qayğı görən insan özünü daha dəyərli hiss edir.

Hansı şəkildə təsvir ediləni “böyüyə hörmət” adlandırmaq olar?

Yaşlılara qayğı və 
hörmət dövlətlə-
rin də əsas vəzi-
fə sidir. Bunun 
üçün dünyanın 
hər yerində qo -
calar evləri fəaliy-
yət göstərir.  

LAYİ
HƏ
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“Anamın kömək çi siyəm” mahnısına qulaq asaq. Mahnıda nədən söhbət gedir?

Uşaqlar, gəlin birlikdə “Sehrli torba” oyununu oyna
yaq. Bu torbanı “Yaxşı əməllər torbası” da adlan
dıra bilərik. 

Əvvəlcə, “Mənim hansı yaxşı xüsu siyyətlərim var”, 
“Yaxşı insan olmaq nə deməkdir?”, “Biz hansı yaxşı 
əməllər edə bilərik”, “Yaxşı əməllər insana nə verir” 
və s. sualların cavabını tapmağa çalışaq. 

Layihə

SEHRLİ TORBA

Musiqisi və sözləri

Oqtay Zülfü qa ro
vun dur. 

LAYİ
HƏ
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Layihə

1-ci addım. Uşaqlar, kim yaxşı insan olmaq istəyir? Əlinizi qaldırın. Yaxşı 
vər dişlərə yiyələnmək üçün daha nə etmək olar?

2-ci addım. İndi də gəlin sehrli torba hazırlayaq. Evdən gətirdiyimiz 
torbanın üstünü istədiyimiz kimi rəngarəng boyayaq, bəzəyək. Siz öz yaxşı 
əməllərimizi balaca kağıza yazıb torbaya ata bilərsiniz. Onun sehri də elə 
bundadır. Torbanı evdə, gözünüzün hər an sataşacağı bir yerdən asarsınız. 
Yaddan çıxarmayın ki, hər rübün sonunda öz torbanızı gətirib sinifdə 
nümayiş etdirəcəksiniz. 

3-cü addım. İndi də bu gün etdiyiniz hansısa yaxşı əməl haqqında danışa 
bilərsiniz. Bu, həqiqətənmi, yaxşı əməldir? Birlikdə müzakirə edin. 

4-cü addım. İndi də birbirinizi qiymətləndirməyin zamanı çatdı. Ən gözəl, 
ən maraqlı əməli edənləri, ən yaxşı əməlin sahibini seçin və ona xal verin. 
Beləliklə, bu günün ən yaxşı əməl sahibini tapacaqsınız.LAYİ

HƏ
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SAĞLAM HƏYAT

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

1

Təbiətdə olmaq sağlamlığımıza necə təsir edə bilər? 
Yuxu rejiminə əməl etməsək, nə olar?

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Sizcə, sağlam həyat de -
dikdə nə nəzərdə tutulur?

təmizlik
qida
yuxu

istirahət

Əsl xoşbəxtlik 
sağlamlıqdır.

LAYİ
HƏ
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SÜD

Sizcə, susadığınız 
zaman nə içsəniz, daha 

düz gündür? İşarələyin. 

Bu qidaların hansı sağlam qidalanmağınız üçün vacibdir? 
İşarələməklə göstərin.

Sizcə, əhvalınız sağlamlığınıza necə təsir edir?

Hansı şəkildə təsvir edilənlərin sağlam-
lığınıza müsbət təsiri var? Nə üçün?

Gəlin seçək

SU

SU
QAZLI

Sağlam qidalanaraq, təmizliyə, yuxu və istirahət 
rejiminə əməl edərək sağlam yaşaya bilərsiniz. 
Sağlamlığınızı qorumaq öz əlinizdədir.

Sağlamlı ğınız üçün ən 
bö yük təhlükə mikroblar 
və virus lardır. Unutmayın 
ki, mik roblar sabun dan 
qorxur.

LAYİ
HƏ
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GEYİMLƏRİMİZ VƏ 
SAĞLAMLIĞIMIZ

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

2
hava

geyim
proqnoz

Uşaqların nə üçün 
belə geyindiklərinin 
səbəbini izah edin. 
Sizcə, niyə biz havaya 
uyğun olaraq geyin-
mə liyik?

Havaya uyğun 
geyinərək sağlam
lığımızı qoruyuruq.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Hava durumundan asılı 
olaraq şəkillərdə dəyişən nədir?

LAYİ
HƏ



59

Bu şəkillərdən hansında 
yay fəslinə uyğun geyi ni-

lib? İşarə lə yin və fəsillərə uy-
ğun geyim və əşyaları sada-
layın.

Havaya uyğun olaraq şəkil-
ləri birləşdirin.

Hər gün evdən çıxarkən hava durumuna uyğun 
olaraq geyinməyiniz çox vacibdir. Bununla siz 
həm də sağlamlığınızı qoruyursunuz.

Şəkildəki hava proqno-
zunu deyin. Sabah hava 
necə olacaq?

Gəlin düzəldək

Havanın necə olacağını kos-
mos dakı peyklərin gön dərdiyi 
məlumatlar əsasında hesab-
lama apararaq bilirlər. 

LAYİ
HƏ
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EHTİYATLI OLAQ

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

3

Tanımadığı nız adam-
larla ünsiy yətdə necə 
dav ran maq lazımdır?

Diqqətli olmaq 
həyatı mızı təhlükə

dən qoruya bilər.

60606060

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. 

şübhəli əşya
ünsiyyət
təhlükə

Ehtiyatsız davranaraq 
zərər görən adam ol-
duqda kimi köməyə 
çağırmalısınız?

Sizcə, olduğunuz yerdə şüb həli 
əşya gördükdə nə etmə lisiniz?

LAYİ
HƏ
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Hansısa yad adam sizi narahat etdikdə, qorxutduqda, ilk növ-
bədə, nə etməlisiniz? 

Diqqətli və cəsarətli olmaqla həm özünüzün, 
həm də başqalarının həyatını xilas edə bilərsiniz.

Metroda şüb həli bir əşya 
gör dükdə nə edərsiniz? 

Metro polisinə yaxınla şar
sı nız;
Çıxıb gedərsiniz;
Özünüzdən böyük kiməsə 
deyərsiniz.

Yaxınlıqdakı adamlardan 
kimisə çağırmalısınız.

Hündürdən qışqıraraq insanların diqqətini çəkməlisiniz.

Həmin adamın çı xıb get
mə sini gözləməlisiniz.

Polisə zəng etməlisiniz.
Oradan qaçıb 

uzaqlaşmalısınız.

Gəlin araşdıraq

Gördün qonşu eyvandan
Burulub qalxır tüstü.
Yanğınsöndürənlərə
Qaç, zəng elə əlüstü.
Təcili yardım çağır
Xəstələnəndə nənə.
Onu əmanət edib,
Gedibsə anan sənə.

Görsən qonşu həyətdən
Aşıb keçən oğrunu.
Polisə zəng elə tez,
Söylə ona doğrunu.
101, 102, 103, 112
əzbər bil bu sayları
Onların sənin üçün
Vardı xidmət payları.

Qoçaqlıq

LAYİ
HƏ
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TƏHLÜKƏLİ 
AVADANLIQLAR

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

4
təhlükə

alət
cihaz

Elektrik avadan-
lıqları nə üçün 
təhlükəli ola 
bilər?

Ətrafımızda həyatı
mızı asanlaşdıran 

əşyalar var. 

Şəkildə gördükləriniz 
haqqında danışın. Sizcə, 
evdə hansı əşya larla 
ehtiyatlı davranmaq 
lazımdır?

LAYİ
HƏ



63

Şəkildə gördükləriniz arasında kəsici alətləri mavi, yanğın 
törədə biləcək alətləri isə qırmızı rənglə işarələyin. 

Gördüklərinizdən hansı elektriklə işləyir? İşarələyin və onlarla 
necə ehtiyatlı davranmaq mümkün olduğunu deyin.

Həyatınız üçün təhlükəli ola biləcək kəsici alət-
lər dən, elektrik cihazlarından istifadə edərkən 
ehtiyatlı olmalısınız.

Bu nömrələrə nə za man zəng 
etmək lazım gəldiyini araşdı-
rın və birləşdirin.

Gəlin araşdıraq

112

Elektriklə işləyən ci-
haz lara yaş əllə toxun-
maq olmaz! Bu 
zaman elektrikvurma 
təhlükəsi daha çoxdur.

FHN

AMBULANCE

POLİS

101 103102

LAYİ
HƏ
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NƏQLİYYAT 
NÖVLƏRİ

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

5
maşın
metro

avtobus

Nəqliyyat vasitələri 
həyatımızı daha 

rahat edir.

Şəkillərdə hansı nəqliy yat vasitələri təsvir edilib? Başqa hansı 
nəqliyyat vasitələrini tanıyırsınız?  

Bu vasitələr həyatınızı necə asanlaşdırır? İzah edin.LAYİ
HƏ
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Şəkildə gördüyünüz nəqliyyat vasitələrini işarələyin və adlarını 
sadalayın. Siz onların hansından daha çox istifadə edirsiniz?

Nəqliyyat vasitələri insanların hərəkətini asan laş-
dırmaq üçündür.

Qədim zamanlarda müasir 
maşınların əvəzinə fərqli 
nəqliyyat növlərindən istifadə 
edirdilər. Məsələn, fayton 
bunlardan biridir. Amma 
ondan da hər kəs istifadə edə 
bilməzdi. Sizcə, nə üçün?

METRO

Müasir həyatımızda faytondan nə üçün istifadə edilir?

Şəkillərdəki vasitələr nə üçün nəzərdə tutulur? İzah edin.

0501

LAYİ
HƏ
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İşıqfor olmayan yerlərdə hərəkəti kim nizamlayır? Piyadalar və 
velosiped sürənlər yolun hansı hissəsində hərəkət etməlidirlər?

Yol hərəkəti 
qaydaları nədir və 
hansı şəkildə ona 
əməl edilmir?

İşıqfor nə üçündür 
və neçə cür olur?

YOL HƏRƏKƏTİ 
QAYDALARI

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

6
hərəkət

yol
qayda

Sağlamlığımız üçün 
yol hərəkəti qayda
larına əməl edək!

LAYİ
HƏ
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Verilmiş yol nişanları ilə “Olar” və “Olmaz” işarə lə rini birləşdirin.

Olar Olmaz

Yol hərəkəti qaydalarına əməl etməklə həm 
özünüzün, həm də başqalarının təhlükəsizli-
yini qorumuş olacaqsınız.

Şəkillərdən hansı metrodan istifadə qaydaları haqqındadır? 
İşarələyin və izah edin.

Maşınlar üçün olan işıqforu işa-
rələyin və rənglərini izah edin.

Gəlin araşdıraq

Sevirəm svetaforun 
Yaşıl işığı yananda. 
Qırmızı yandı, qorun! 
Getmə, dayan bir yanda.

Yaşıl rəng dəysə gözümə, 
O səkiyə keçirəm.
Mağazadan özümə 
Yaxşı kitab seçirəm.

SVETAFOR

DİQQƏTLİ
OL!

LAYİ
HƏ
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TƏBİƏT 
HADİSƏLƏRİ

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

7
fövqəladə
hadisələr

Şəkildə onlardan han-
sılarını görürsünüz? 
Başqa hansı təbii 
hadisələr haqqında 
eşit misiniz? Sizcə, 
təbiət hadisələri ilə 
qəzalar arasında hansı 
fərq var?

Şimşək, qasırğa, 
tufan təbiət 

hadisələridir.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Təbii fövqəladə hadi-
sələr nə deməkdir?

LAYİ
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Təbii fəlakətlər baş ver diyi zaman özümüzlə, ilk növ bədə, nə 
götür məli yik? İşarələyin və səbəbini izah edin.

Sizcə, şəkillərdə hansı təbiət ha disələri təsvir edilib? 

Elə təbii fəlakətlər var ki, təbiətə də, insanlara da 
ziyan vurur. İnsanlar bu cür hadisələrin qarşısını 
əvvəlcədən almağa çalışırlar.

İnsanlar torpaq sürüş məsinin 
qarşısını ağac əkməklə, daşqın və 
subasmanın qarşısını isə bəndlər 
çəkməklə ala bilirlər?

Daşqın SelTorpaq sürüşməsi Meşə yanğını

LAYİ
HƏ
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QƏZALARDAN 
MÜDAFİƏ

Sağlam həyat – xoşbəxt həyatdır

8

Qəzalar zamanı 
xilasedicilərin 
vəzifəsi nədir?

Şəkildəki yanğın-
söndürənin əlin-
dəki əşya nə 
üçündür?

İnsanlar bəzən 
həyəcan siqnalı 

eşidə bilərlər.

Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Bu cür qəzalar necə 
adlanır və onlar baş verəndə necə davranmalısınız? 

qəza
siqnal

su
qum

LAYİ
HƏ
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QƏZALARDAN 
MÜDAFİƏ

Şəkildə gördüklərinizdən hansılar yanğın zamanı sizə lazım 
ola bilər? İşarələyin

Məktəbdə yanğın təhlükəsi olduğu zaman:

Həyəcan siqnalı hansısa qəzanın baş verdiyindən 
xəbər verir. Bu zaman böyüklərinizin yanından 
ayrılmamalı, verilən təlimatlara əməl etməlisiniz.

Gəlin birlikdə tibbi yardım çanta-
sını toplayaq.

Gəlin toplayaq

İldırım çaxarkən hün-
dür ağaclardan, su 
hövzələrindən uzaq-
laş maq lazımdır. 
Ağac da, su da ildı-
rımı özünə çəkdiyi 
üçün yaxınlıqda 
durmaq təhlükəlidir. 

Təşvişə qapılmayın, sakit qalmağa çalışın.
Müəllimin göstərişi ilə, birbirinizi itələmədən binadan çıxın.
Əgər tüstü bürümüş yerdəsinizsə, yerlə sürünərək çıxışa 
doğru gedin. Aşağıda tüstü az, oksigen çox olur. 
Təksinizsə, öz yerinizi qışqıraraq bildirin.

LAYİ
HƏ
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Əziz məktəbli !

Bu dərslik sizə Azərbaycan dövləti tərəfindən 

bir dərs ilində istifadə üçün verilir. 

O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri 

qazanmaq üçün sizə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, siz də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq,

onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli 

saxlayacaqsınız ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli

yoldaşınız ondan sizin kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sizə təhsildə uğurlar arzulayırıq!
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