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ÖN SÖZ

Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq
edilmiş proqram əsasında, işlənib hazırlanmışdır.
Dərslik tərtib edilərkən müvafiqlik, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması, əyanilik, millilik, təlimedicilik, tərbiyələndiricilik və
inkişafetdiricilik kimi didaktik prinsiplərə əməl olunmuşdur.

 
Dərslik dörd hissədən ibarətdir:
 

- hazırlıq dövrü; 
- əlifba təlimi dövrü; 
- əlifbadan sonrakı dövr; 
- daktil nitqin inkişafı dövrü.

 
1. Hazırlıq dövründə şagirdlər məktəb şəraitinə adaptasiya olunurlar.

Onlarda məktəbə, dərsə alışma prosesi baş verir. Burada əhatə olunan
mövzular jest və şəkillərlə göstərilməklə şagirdlərin mövzulara aid
biliklər əldə etmələrinə, dünyagörüşlərinin formalaşmasına xidmət
edir.
İş dəftərində ilkin yazı elementlərinin köməyi ilə yazı vərdişinin
aşılanması prosesinə start verilir.

 
2. Əlifba təlimi dövründə uşaqlar əlifba ilə tanış olurlar. Hərflərin

təqdim olunma ardıcıllığı şagirdlərin tələffüz xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla müəyyən edilmişdir. Bu sistemlə uşaqlar öyrədilən hərfi
asanlıqla oxumağı, onu əllə göstərməyi və səsi tələffüz etməyi
öyrənəcəklər. Əlifbada işlədilən söz və cümlələr şəkillərlə, jestlərlə,
daktillə izah edilmişdir. Müəllim şagirdlərin hərfi daktillə düzgün
oxunmalarına, yazılı işarənin düzgünlüyünə, səsin isə düzgün tə-



ləffüz edilməsinə nəzarət edəcək. Sonrakı müddətdə sözləri hecalara
ayırmaq, hecalardan sözlər düzəltmək, sözlərdən sadəcümlələr,
cümlələrdən isə kiçik mətnlər qurmaq üzrə iş gedəcəkdir. Həmin dövrdə
şagirdlər böyük hərflərin cap şəklinin yazılışı və üzündənköçürmə
texnikası ilə tanış olacaqlar. Seçilmiş nitq materialı uşaqların söz ehtiyatını
artıracaq, şifahi və yazılı nitqin inkişafına təkan verəcək. Birinci dərs ilində
təqdim olunan səslərin sayı, əsasən 17 fonemi əhatə edir. Tələffüz
texnikası ilə, ana dilinin incəlikləri ilə tanışlıq sonra da davam edəcək,
uşaqlar yeni fənlərlə tanış olacaqlar. Bu prosesdə əldə olunacaq biliklərin
daha yaxşı qavranılması üçün savad təlimi dövrünün rolu əvəzsizdir.

3 . Əlifbadan sonrakı dövrdə kiçikhəcmli şeirlər verilmişdir. Müəllim
çalışmalıdır ki, şagirdlər şeri səsləri düzgün tələffüz edərək, səlis və aydın
oxusun, mənasını anlasın, özünün köməyi ilə mənasını jestlə izah etsin,
paralel olaraq düzgün və səliqəli yazmağı öyrənsin.

4. Daktil nitqin inkişafı üzrə iş əlifbanın öyrədilməsi mərhələsində
aparılır. İlk növbədə şagirdlər daktil, yəni əl əlifbasını əzbərləyir, sonra
mövzular üzrə işə başlayırlar. Onlar müxtəlif əşya və varlıqların adlarını
öyrənir və müəllimin köməyi ilə, istifadə edilən, sadə müraciətlərlə tanış
olurlar. Şagirdlər daktil nitq vasitəsilə müxtəlif mövzular üzrə məlumat
verə bilirlər.

Ümid edirik ki, bu dərslik eşitməsində çətinliyi olan uşaqlara,
müəllimlərə həm də valideynlərə yardımçı olacaq.



ATRİBUTLAR (DÖVLƏT RƏMZLƏRİ)



Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni

Musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun,
sözləri Əhməd Cavadındır.

Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən, şanlı Vətən!
Azərbaycan, Azərbaycan!

Azərbaycan
Respublikasının

Dövlət Gerbi
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BİZİM ŞƏHƏR







GÜN REJİMİ











FƏSİLLƏR



































































































Dilarə donu asır.



























–Bu nədir?
Bu maşındır.
Musa maşını silir.



















Əzizə yazı yazır. O, səliqəli yazır.















Yaqut nənə paltar yuyur.



Uşaqlar yallı oynayırlar.







–Bu kimdir?
Bu Kəmalədir.























































Şagird məktəbə gedir.



Güllü gilas dərir.



Gündüz gülləri sulayır.



















Nənə corab toxuyur.





















X O R U Z
Ay pipiyi qan xoruz!



K E Ç İ
Ala-bula boz keçi,



K Ə P Ə N Ə K



A Z Ə R B A Y C A N





ÜNSİYYƏT





OYUNCAQLARIM









DƏRS LƏVAZİMATLARI







RƏNGLƏR





BİTKİLƏR





MEYVƏLƏR







TƏRƏVƏZLƏR







ƏRZAQLAR







EV HEYVANLARI







VƏHŞİ HEYVANLAR









SUDA VƏ SUDA-QURUDA YAŞAYAN
HEYVANLAR





HƏŞARATLAR



QUŞLAR





EV ƏŞYALARI
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MƏTBƏX ƏŞYALARI







GEYİMLƏR



218





220



ÖZÜMÜZÜ TANIYAQ



ƏMƏK ALƏTLƏRİ



223





PEŞƏLƏR











NƏQLİYYAT









M Ü N D Ə R İ C A T
I. Əlifbaya hazırlıq dövrü

№ Mövzunun adı Dərslərin saatı Səhifə



19 Z z səsi və hərfi 3 108
20 Ü ü səsi və hərfi 3 112
21 Y y səsi və hərfi 3 115



13 Həşaratlar 2 206
14 Quşlar 3 207
15 Ev əşyaları 2 209




