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 ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIĞIN METODİKASI.  
M Ü H A Z İ R Ə I  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIĞIN ƏHƏMİYYƏTİ 
VƏ VƏZİFƏLƏRİ.  
Plan:  
1. Ətraf aləm haqqında məlumat.  
2. Təbiətlə tanışlıq uşaqların inkişafında həlledici amillərdən biridir.  
3. Ətraf aləm və təbiətlə tanışlığın vəzifələri.  
Müasir gənc nəsil yeniləşmiş cəmiyyətdə yaşayıb, fəaliyyət göstərəcəkdir. Ona görə də 
lap kiçik yaşlarından XXI əsrin tələbləri baxımından tərbiyə etmək lazımdır. Milli oyanış 
və özünəqayıdış dövründə məktəbəqədər yaşlı uşaqları vətənimizin, xalqımızın tarixi, 
məişəti, adət - ənələri, milli bayram və dini mərasimləri, müasir ictimai – siyasi hadisələri 
ilə tanış etmək vacibdir.  
İndiyə qədər uşaq bağçalarında uşaqların ictimai – həyat hadisələri ilə tanışlığı, milli 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmadan çox sadə şəkildə aparılırdı. Bu da proqramın rus 
dilindən tərcümə olunmasından irəli gəlirdi.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların öz vətəninə, xalqına məhəbbət hissinin formalaşması 
üçün onlarda doğma diyarına, doğulduğu, yaşadığı yerə öz xalqının tarixinə, 
mədəniyyətinə, adət və ənənələrinə münasibət hissi tərbiyə etmək lazımdır. Uşaqlarda 
hissi idrakın geniş inkişafınd əsas rolu bilik oynayır.  
Ətraf aləm uşaqların rabitəli nitqinin inkişafında əsas amildir. Prof.Y. Talıbov yazırdı ki, 
təbiətə və onun gözəlliklərinə sadəcə baxmaq, həyəcan, heyranlıq, doğurmadığı halda, 
bunları görmək, qavramaq heyrətlənməyə, təəccüblənməyə, hadisələrin sirrini bilməyə 
böyük maraq oyadır, uşaqları düşünməyə, hadisələrin səbəb və nəticələri arasındakı 
qarşılıqlı əlaqələri öyrənməyə təhrik edir. Uşaqlar erkən yaşdan təbiət adlı müəllimin öz 
səsi, öz nəğməsi, öz dərsliyi ilə tanış olurlar. Ətraf aləm anlayışının dairəsi çox geniş  



olmaqla, uşağın daim təmasda olduğu xarici mühiti – təbiət və cəmiyyəti əhatə edir. 
Təbiətin ayrılmaz bir hissəsi olan uşaq gözlərini dünyaya açandan bəri təbiət və 
cəmiyyətə, onların qanunauyğunluqlarına diqqət yetirir; hər gün nə isə öyrənir. Təbiətin 
qoynunda, bitki və canlıların əhatəsində uşaq onlarla ünsiyyət üçün mövzu tapır. Gah 
quşlar, həşəratlar, gah da cansız əşyalarla danışır.  
Bu prosesdə onun müşahidəçilik qabiliyyəti, təfəkkürü və rabitəli nitqi inkişaf edir. 
Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olmaz ki, rabitəli nitq ancaq ətraf aləmin təsiri ilə 
asanlıqla təlim edilir. Doğrudur, ətraf aləm təsiri güclüdür, lakin onu istiqamətləndirmək 
lazım gəldikdə yeni məzmun vermək vacibdir.  
Prof.Y.Kərimov uşaqların rabitəli nitqinin inkişafını onların fəaliyyət göstərdikləri 
mühitdən asılı olduğunu qeyd etmişdir. Rabitəli nitqin inkişaf etdirilməsi üçün ətraf 
aləmlə tanışlığa ona görə geniş yer verilməlidir ki, uşaq bilavasitə qavradığı obyekt və 
hadisə ilə əlaqədar olaraq məşhur psixoloq C.L.Rubinşteyn nitq inkişafını situativ və 
kollektual olmaqla iki mərhələyə ayırır. Situativ nitq əsasən ətraf aləmlə orada baş verən 
hadisələrlə bağlıdır. Əynilik uşağın təsəvvürlərini zənginləşdirir.  
Uşaqlar ətraf aləmlə tanışlıqda müxtəlif bölmələrlə qarşılaşır, hər an situasiyalarla 
qarşılaşır. Çox vaxt qoyulmuş sual heyrət doğurur. Vaxtilə Aristotel demişdir ki, təfəkkür 
heyrətdən başlayır. Ətraf aləmlə tanışlıqda heyrət doğurur. Bu prosesdə heyrətdən uşaq 
konkret biliklərə yiyələnərək, əşya və hadisələrin xüsusiyyətlərini daha dəqiq öyrənir. 
Məhz belə bir şəraitdə uşaqların nitqi və təfəkkürü inkişaf edir. Tərbiyəçi unutmamalıdır 
ki, o, təbiətin qanunundakı ən zəif, incə, həssas bir varlıqla – uşaqla işləyir. Uşağın 
təfəkkürü, əqli qüvvələri təbiətin qoynunda möhkəmləndirilməlidir. Bu uşaq orqanizminin 
təbii qanuna-uyğunluqlarının tələbidir. Odur ki, təbiətə hər hansı gəzinti, ekskursiya, 
uşaq qəlbinə yol açan cığır, təfəkkür dərsidir.  
Məhz elə bu baxımdan da uşaq bağçasında ətraf aləm üzərində müşahidə-lərə geniş 
yer verilir. Adətən valideynlər və tərbiyəçilər belə zənn edirlər ki, uşaq bütün günü 
həyətdə, bağçada gəzir və hər şeyi öyrənirlər. Ancaq onların gördük-ləri haqqında 
danışıb nağıl qurmaq lazım gəldikdə çox az hissəsi yadda qalır. Lakin   
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tərbiyəçinin tanışlığından sonra uşaqlar siz həyətdə, bağda, bağçada gəzdikdən sonra 
gördükləriniz haqqında danışacaqsınız. Onda uşaqlar gördüklərinin çox hissəsini yadda 
saxlayıb, nağıl düzəldib danışa bilərlər. Deməli, buradan belə bir nəticə çıxır ki, 
uşaqların müşahidəsinə istiqamət vermək, onların müşahidəsini daha da məzmunlu 
edir.  
Məşhur fransız yazıçısı Jorj Sand öz xatirələrində yazır: “Mənim anam gözəl bir bulud 
parçasını və ya günəşin gözəl bir şəkildə batmasını, şır – şır axan suyu gördükdə məni 
dayandırıb deyərdi: “ Bax, bu nə qədər gözəldir!” Bəlkə anam diqqətimi yönəltməklə 
buraxmalı olacağım bütün bu şeyləri tam gözəlliyi ilə hiss etməyə məcbur edirdi. 
Anamım əlində elə bir sehr açarı vardı”.  
Valideynlərin az bir qismi gəzinti zamanı uşaqların diqqətini ətraf aləmdəki əşya və 
hadisələrə yönəldir, onların mahiyyətini öyrədir, uşaqların qarşısında müxtəlif əşya və 
hadisələrə dair suallar qoyur, onların suallarına cavab verir. Gəzinti məqsədli olmalı və 
valideyn orada qarşıya çıxa biləcək hallara, suallara necə cavab verəcəyi üzərində 
əvvəlcədən düşünməlidir.  
Görkəmli pedaqoq M.Muradxanov yazmışdır: “Uşağı məktəbə hazırlamaq işində ona 
təbiət və yaşayış haqqında suallar vermək, xüsusən təbiət hadisələri arasındakı əlaqə 
və asılılığa onların diqqətini cəlb etmək də çox əhəmiyyətlidir”.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ətraf aləmdə gördükləri əşyaların adlarını yadda 
saxlamaları ilə qənaətlənmək olmaz. Onlar həmçinin əşyalar və hadisələr arasında 
müxtəlif əlaqələri müəyyənləşdirməyi də bacarmalıdırlar. Bu dövrdə uşaqlar sadəcə 
bioloji, fiziki, ictimai hadisələrin mahiyyətini dərk etməlidirlər. Ona görə də uşaqları canlı 
və cansız aləmin müxtəlif sahələrinə daxil etmək lazımdır. Məktəbəqədər dövrün 
vəzifəsi bir tərəfdən uşağı məktəb proqramına yaxınlaşdırmaq, digər tərəfdən onun 
özünün maraq dairəsinə, səviyyəsinə, ehtiyacına uyğun proqram yaratmasına imkan 
verməkdir. Uşaq müstəqilliyə alışmaqla yanaşı, yeni biliklərə, bacarıqlara yiyələndiyini 
də dərk etməlidir.  
Uşaqların inkişafında və tərbiyəsində müxtəlif vasitələr mövcuddur. Onlardan ən 
başlıcası təbiətlə tanışlıqdır. Təbiət mənəvi zənginlik üçün tükənməz mənbədir. Uşaqlar 
daima bu və ya digər formada təbiətlə ünsiyyətdə olurlar. Onları yaşıl 4  
 



düzənliklər, çaylar, meşələr, quşlar, böcəklər, kəpənəklər, heyvan və müxtəlif təbiət 
hadisələri daima cəlb edir. Bu da uşaqlarda əməyə, bədii fəaliyyətə, canlı maraq oyadır, 
onları oyuna cəlb edir və inkişafları üçün zəngin qida verir.  
Meşədə, göldə, düzdə, çay qırağında, oyun, göbələk, giləmeyvə yığmaq, çiçək 
toplamaq, heyvan və bitkilərin müşahidəsi uşaqlara şən, həyəcanlı anlar bəxş edir. 
Ümumiyyətlə, insan uşaqlıqda aldıqları təəssüratları, xatirələri unutmur, ömür boyu 
yaşadır. Təbiətə məhəbbət, uşaqlıqda oynadığı yerlərə bağlılıq, onlarda öz doğma 
yurduna, təbiətə, vətənə məhəbbət hissi yaradır. Onlarda vətənpərvərlik tərbiyəsi inkişaf 
edir.Təbiətlə tanışlıq prosesi idrak prosesinin mühüm bir mərhələsi kimi bu prosesin bir 
sıra məsələlərini özündə əks etdirir. Təbiətlə fəal ünsiyyət prosesində uşaq özünü canlı 
təbiətin üzvü, bir parçası kimi dərk etməklə, təbiətə fəal müdaxilənin mümkünlüyünü 
dərk edir. Ağac əkmək, suvarmaq, yer belləmək, heyvanlara qulluq etmək prosesində 
uşaq təbiəti bizim fəaliyyətimizlə dəyişən, tənzimləyən bir mühit kimi qavrayır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təbiətlə tanış edilməsi onları əhatə edən təbiət haqqında 
real biliklər olması vasitəsidir, hissi təcrübədə, tərbiyədə düzgün münasibətin əsasıdır. 
Uşaqların təbiət hadisələrini düzgün mənimsəmələri üçün onları təbiəti dünyada 
istiqamətləndirmək lazımdır.  
Uşaqların ətraf aləmdə dəfələrlə gördükləri əşyalar haqqında söhbət təşkil olunduqda, 
onlar həmin əşyaların adlarını sadalamaqla kifayətlənirlər. Bir çox hallarda uşaqların 
diqqəti aydın, parlaq, hərəkətdə olan əşyaya yönəldiyindən qavrayışları məhdudlaşır. 
Təəssüf ki, valideyn və tərbiyəçilər də bununla razılaşırlar. Əşya və hadisələrin adlarını 
bilmək, onları bir – birindən fərqləndirmək hələ işin başlanğıcıdır. Onların mahiyyətinin 
dərk olunması üçün uşaqları müşahidəçiliyə alışdırmaq lazımdır. Bunun üçün uşaq 
valideynin və tərbiyəçinin rəhbərliyi və köməkliyi ilə hər hansı əşyanın hissələrini 
görməyi, onların adlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. Uşaq çinar 
ağacı üzərində müşahidə aparırsa, onun gövdəsinin, budaqlarının, yarpağının, 
meyvəsinin böyüklüyünə, formasına, rənginə, ətrafdakı ağaclardan nəyinə görə 
fərqlənməsinə fikir verməlidir. Müşahidə prosesində uşaq əşyaya əl vurub sığallamaqla, 
onun kələkötür, tikanlı, isti, soyuq, 5  
 



quru, yaş, yapışqanlı, bərk, yumşaq olduğunu, dadına baxıb, şirin, acı, turş, şit, meyxoş 
olduğunu, iyləyib, ətirli, üfunətli və sair olduğunu müəyyən etdikdən sonra onu tanıyır, 
dərk edir, başqalarından fərqləndirə bilir. Belə müşahidə “təhliledici müşahidə” adlanır. 
Məhz təhliledici müşahidə uşağı müşahidəçiliyə alışdırır, nəticədə onun təfəkkürünü və 
nitqini inkişaf etdirir, Təhliledici müşahidənin təlim əhəmiyyəti böyükdür.  
Uşaq təbiətə yaxınlaşmasa, təlim – tərbiyə prosesində ondan istifadə olunmağa 
uşaqların hərtərəfli inkişafının - əqli, əxlaqi, estetik, fiziki əmək və s. kimi vəzifələrini həll 
etmək olmaz.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ətraf mühit və təbiətlə tanış edilməsinin əsas 
vəzifəsi.  
Uşaqların ətraf aləmlə tanışlığının əsas vəzifələri bunlardır:  
 a) uşaqların ətraf aləm haqqında bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi. 
Uşaqlara milli – mənəvi dəyərlərdən istifadə etməklə ictimai həyat hadisələri haqqında 
məlumatlar vermək;  
 b) uşaqlarda ictimai aləmə və təbiətə obyektiv münasibət tərbiyə etmək. Onlarda 
öz xalqının ictimai həyat hadisələrinə milli özünəqayıdış vaxtında qiymətləndirmə 
bacarığı tərbiyə etmək;  
 c) uşaqlarda yaşlıların təsərrüfat, məktəb və təbiətdəki əməyinə məhəbbət və 
sadə əmək bacarıqları tərbiyə etmək;  
 d) uşaqlara Vətənin ictimai həyatında və təbiətdəki gözəlliklərini görmək və 
qiymətləndirmək bacarığını aşılamaq;  
 e) uşaq şəxsiyyətinin ətraf aləm faktorlarının müsbət təsirləri nəticəsində 
formalaşdırılması. Körpələr evi – uşaq bağçasında ətraf aləmlə tanışlıq məşğələləri və 
onlara verilən tələblər.  
 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təbiətlə tanış edilməsi onların idrak maraq-larının 
inkişafında əsas rol oynayır. Ətraf aləm və təbiətlə tanışlığa aid ilk biliklərə yiyələnmə 
uşaqların əqli tərbiyəsi ilə yanaşı, həm də əxlaqi və estetik tərbiyəsinin mənbəyi hesab 
olunur. Uşaqların əqli cəhətdən məktəb təliminə hazırlanmasında 6  
 



təbiət və ətraf mühit mühüm vasitədir. Nahaq yerə demirlər ki, “Təbiət insanın ilk 
müəllimidir”.  
Uşaqlar kiçik yaşdan təbiətlə təmasda olmasa, tərbiyə - təlimdə ondan istifadə edilməsə 
onların hərtərəfli inkişafının qarşısında duran vəzifələri həll etmək olmaz.  
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyə - təlim proqramına uyğun olaraq 
uşaqların hərtərəfli inkişafının qarşısına vəzifələr qoyulur ki, bunlar da bir – birilə sıx 
əlaqədardır (tərbiyənin 5 tərkib hissəsi).  
Təbiət uşağın təfəkkürünü fəaliyyətə gətirir. Cisim və hadisələrin mahiyyətini, onların 
arasındakı mühüm əlaqə və münasibətləri əks etdirən, varlığın insan beynində 
ümumiləşmiş inikası olan təfəkkür prosesində uşaqlar qavranılmış cisimlər qrupuna aid 
ümumi, həm də mühüm cəhətləri ayırır və onları sözlərlə ifadə edirlər. Təfəkkür qavrayış 
və təsəvvürlə, bir sözlə, hissi qavrayışla sıx bağlıdır. Uşaq ona əsaslanaraq ətraf 
aləmdəki əşyalar arasında münasibətlərin əsas xassələrini ayırmaq imkanı əldə edir. 
Bununla məktəbəqədər yaşlı uşaq yalnız sxematik təsviri anlamır, həm də ondan 
müvəffəqiyyətlə istifadə edir. Bütün bunlarla yanaşı, onun təfəkkürü əşyalarla real 
fəaliyyətə əsaslanmaqla öz konkretliyi, əyaniliyi, düzgün ümumiləşdirmə qabiliyyətinin 
olmaması ilə xarakterizə edilir. O uşaqlar bir çox hallarda əşyanı mühüm əlamətlərinə 
görə müəyyənləşdirə bilmir. Cins – növ anlayışını bilməmək bu dövr üçün xarakterikdir. 
Ona görə də ağac, çiçək, tərəvəz, meyvə, giləmeyvə və s. əşyaları ən mühüm 
əlamətlərinə (forması, rəngi, dadı, ətri və s.) görə tanımaq üzrə məşğələlərin təşkili 
vacibdir. Alma, armud, heyva, nar, üzüm, əncil, albalıya hansı ümumi adın verilməsinin 
mümkünlüyü xəbər alınır. Onlara birlikdə “meyvə” deyildiyini öyrənən uşaq böyürtkən, 
moruq, çiyələkdə də oxşarlığı hiss edir və bunları necə adlandırmaq üzərində düşünür. 
Beləliklə, çox sadə yolla “növ”, “cins” anlayışları formalaşır. Bununla da ətraf aləmlə 
tanışlıq uşağın dünya görüşünün formalaşmasında nitqinin və məntiqi təfəkkürünün 
inkişafında misilsiz rol oynayır.  
K.D.Uşinski əbəs yerə deməmişdir ki, “Nitqdə məntiqi nə varsa, o, insanın təbiət 
üzərində müşahidələrindən irəli gəlir”. 7  
 



Əqli tərbiyənin əsas vəzifəsi uşaqlara cansız təbiət əşyaları, canlı təbiət və təbiət 
hadisələri, obyektləri arasında əlaqələr haqqında biliklərin təlim edilməsidir. Əqli 
tərbiyənin ayrılmaz hissəsi olan sensor tərbiyədir. Uşaqlar tərəfindən biliklərin 
mənimsənilməsi onların idrak qabiliyyətlərinin inkişafı ilə sıx bağlıdır (təfəkkür, diqqət, 
nitq, hissi aparatın).  
Təfəkkürün inkişafı üçün uşaqları təbiət hadisələri və əşyaları ilə tanış etmək lazımdır. 
Uşaqlar təbiət hadisələri arasında əlaqə və münasibətlərin səbəblərinin dərk edilməsi 
təfəkkürün inkişafına təsir edir, onu formalaşdırır.  
Təbiət hadisələrinə məqsədyönlü müşahidələri - müşahidəçiliyi öyrətməklə onlarda 
diqqəti inkişaf etdiririk ki, bu da əqli inkişafla sıx əlaqədardır və uşaqların təlimə 
hazırlanmasının şərtidir. Əlbəttə, uşaqlarda təbiətə maraq tərbiyə etmək çox vacibdir. 
Bitki və heyvanları müşahidə edərkən uşaqların diqqətini onların xarici görünüşünə, 
hərəkətlərinə, davranışına yönəltmək və təkcə təbiətlə tanışlıq deyil, həm də ona 
münasibəti formalaşdırır. Uşaqların bilavasitə təbiətlə təmasda olması müşahidəçiliklə 
bərabər, hər şeyi bilməyə maraq inkişaf edir. Bunun da əsasında uşaqda axtarmaq, 
tədqiqatçılıq refleksi əmələ gəlir. Bu inkişafı Pavlov insanın xarakter xüsusiyyəti hesab 
edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda bu refleks böyüklərə verilən (bu nədir, necə, nə 
üçün) bağlı sensor suallarda aydın görünür.  
Uşaqların əxlaq tərbiyəsində doğma təbiətə məhəbbət və canlılara qoruyucu münasibət 
tərbiyəsi xüsusi yer tutur. Uşaq bağçalarında heyvanlara qulluq onlarda müşahidəçilik, 
əməyə məhəbbət, tapşırılmış işə cavabdehlik kimi keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasına 
kömək edir. Uşaq özü qulluq etdiyi böyütdükləri bitki və heyvanlar onlar üçün daha əziz 
olur. Uşaq təbiətdə işləyərkən onların əzələlərinin inkişafına və əsəb sisteminin 
möhkəmlənməsi qayğısına qalınmalıdır. Uşaqlarda əməksevərlik kimi keyfiyyəti 
formalaşdırmaq üçün yaşlıların təbiətdə əməyi ilə tanış etmək, onların əməyinə hörmət 
tərbiyə etmək lazımdır.  
Təbiətin qoynunda olmaq, orada gücləri çatan işləri görmək uşaqların fiziki inkişafı üçün 
zəruridir.  
Təbiət uşaqların estetik tərbiyəsi üçün əsas vasitədir. Təbiətin gözəlliyi ən kiçik yaşlı 
uşaqların diqqətindən kənarda qalmır. Onları təbiətlə tanış edərkən 8  
 



diqqətlərini meşəyə, yarpaqların rənginə, çayın şırıltısına, quşların oxşamasına, 
yarpaqların müxtəlifliyinə, çiçəklərin ətrinə, heyvanların hərəkətinə yönəltmək lazımdır. 
Uşaqlarda təbiətin bu gözəlliyini qavramağı, hiss etmək bacarrığını aşılamaq lazımdır. 
Qeyd etdik ki, təbiət uşaqların dünyagörüşünü genişləndirir, nitq və təfəkkürünü inkişaf 
etdirir.  
M Ü H A Z İ R Ə II 9  
 



MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏLİM-TƏRBİYƏ PROQRAMININ 
QURULUŞU (1998-Cİ İL) VƏ PROQRAMDA ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIQ 
MƏSƏLƏLƏRİNİN QOYULUŞU.  
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin proqramı mühüm dövlət sənədi olub 
məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işlərinin məzmunu, məqsədini və 
vəzifəsini özündə əks etdirir.  
Proqram uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, onların hərtərəfli 
inkişafına xidmət edir.  
Proqramda uşaq bağçasının fəaliyyəti yetişən nəslin təlim-tərbiyəsinin ilk mərhələsi kimi 
xarakterizə edilir, hər yaş dövrünə aid aparılan işlərin məqsəd və vəzifələrini müəyyən 
edir, pedaqoji prosesdə uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafında onun rəhbər rolundan 
bəhs olunur.  
Uşaq bağçasında uşaqların həyatı proqramın tələblərinə müvafiq qururlur. Onların təlim 
fəaliyyəti, fiziki, əxlaqi və estetiktərbiyəsi bu mühüm sənəd əsasında həyata keçirilir.  
Proqram bu yaş dövrünə məxsus inkiçafın elmi və praktik əsaslarını əks etdirir, 
uşaqların əqli, fiziki və mənəvi inkşafında mühüm rol oynayır. Hər bir suveren dövlət öz 
spesifik şəraitinə və inkişaf tərzinə uyğun olaraq (doğma ana dili, milli ənənələri və s.) 
proqram yaradır.  
Bizdə uşaq bağçaları əsasən dövlətin ixtiyarındadır. Lakin uşaqların tərbiyə edilməsi 
dövlət əhəmiyyəti daşıdığı üçün Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər 
müəssisələrində tərbiyə və təlim proqramı vahidlik prinsipi əsasında qururlur.  
Respublikamızda dövlət ixtiyarında olmayan “özəl” tipli uşaq bağçaları da vardır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinə dair proqramların yaradılması və 
təkmilləşməsi. Azərbaycanda 1920-1931-ci illərdə uşaq bağçalarının fəaliyyətini 
tənzimləyən proqram olmamışdır. Bağçalar RSFSR Maarif Komissarlığı tərəfindən 
1926-ci ildə göndərilmiş metodik göstərişlər əsasında işlımişdir. Bu illərdə respublika 
uşaq bağçaları kadr və təcrübə cəhətdən xeyli inkişaf etsə də, mərkəz 10  
 



buna çox da imkan vermirdi. Respublikamızın Maarif Komissarlığı, uşaq bağçası üzrə 
elmi işçilər, təcrübəli tərbiyəçilər şəraiti nəzərə alıb milli xüsusiyyətlərimizə uyğun 
müstəqil proqram tərtib edə bilmirdilər.  
Rusiyada hazırlanan metodik göstərişlərə müəyyən əlavə edilməklə, Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilirdi.  
Metodik tövsiyələrdə uşaq bağçasının təşkili məsələləri, pedaqoji prosesin təşkili 
məsələləri, pedaqoji prosesin təşkili, planlaşma, uçot, uşaqların təbiətlə tanışlığı, uçaq 
bağçasında tikinti materiallarının, canlı sözün, kitabın, oyunun, əməyin rolu və s. 
problemlər əhatə olunurdu. 1924-1928-ci illərdə keçirilmiş məktəbəqədər tərbiyə 
işçilərinin III, IV qurultayları və III konfransının (1926) materialları əsasında qismən də 
olsa, milli ruha uyğun metodik tövsiyələr hazırlanıb məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri 
işçilərinin ixtiyarına verilirdi.  
Azərbaycanda 1932-ci ildə ilk dəfə uşaq bağçaları üçün proqram hazırlanıb 
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri işçilərinin ixtiyarına verilmişdir.  
Bu proqramda uşaq bağçası və körpələr evinin məktəblə əlaqəsi, beynəlmiləl tərbiyə, 
əməyə məhəbbət və s. problemlər geniş əhatə edilirdi. Proqramın başlıça nöqsanı 
uşaqlara verilən təlim-tərbiyə işlərində yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmaması idi. 
Proqramda uşaqların nitq inkişafı, ana dili, uşaq kollektivi haqqında tərbiyə 
keyfiyyətlərinin aşılanmasına aid bölmələr öz əksini tapmamışdı. İctimai mühitlə 
tanışlığın uşaq əxlaqına, fiziki cəhətdən inkişafına təsir etməsinin roluna və fiziki 
tərbiyəsinin əhəmiyyətinə də kifayət qədər yer verilməmişdi.  
1934-cü ildə RSFSR- də uşaq bağçaları üçün tərtib olunmuş proqram əsasında 
Azərbaycanda “Uşaq bağçası tərbiyəçisi üçün rəhbərlik” adlı yeni proqram çap olundu 
və 1939-cu ildə uşaq bağçasının nizamnaməsi təsdiq edildi.  
1958-ci , 1984-cü və 1988-ci illərdə respublika uşaq bağçalarının istifadəsi üçün 
təkmilləşmiş proqramlar işlənib hazırlanmışdır. İttifaq hökümətindən asılılıq, durğunluq 
dövrünün yaratdığı çətinliklər, respublika uşaq bağçaları üçün proqramların və metodik 
vəsaitlərin şəraitə uyğun yazılıb istifadəyə verilməsində böyük çətinliklər yaradırdı. Buna 
görə yenə də proqramlarda milli ruh kifayət qədər əks olunmamışdı. 11  
 



1992-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini 
əldə etdikdən sonra məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin işini tənzimləmək üçün 
1998-ci ildə yeni məzmunda milli proqram yaradıldı.  
Proqram Azərbaycanda, həmçinin dünya miqyasında tanınmış pedaqoq, psixoloq, 
fizioloq və həkimlərin uşaqların fiziki, mənəvi, estetik və əmək tərbiyəsi sahəsində 
apardıqları tədqiqatların nəticələri əsasında məktəbəqədər yaş dövründə inkişafın 
potensial imkanlara malik olduğunu göstərmişlər. Buna istinadən proqramda 
məktəbəqədər ictimai tərbiyə prosesində uşaqlarda formalaşmaqda olan bilik, bacarıq 
və vərdişlərin məzmununun zəruri şərtləri öz geniş təhlilini təhlilini tapmışdır.  
Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təlimin mütəşəkkil proqramının yaradılması 
Azərbaycan xalqının sosial inkişafının və müasir dövrün tələblərinin nəticəsidir.  
Proqramların quruluşu. “Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təlim proqramı” tərtib 
edilərkən psixoloji yükün normal olması, onların müvafiq inkişaf imkanları əsas 
götürülür.  
Proqramda uşaq həyatının ilk altı ilində fiziki, əqli, mənəvi, əmək, estetik tərbiyəsinin 
həyata keçirilməsi imkanı şərh edilir.  
Uşaqların məktəbə qəbulu 6 yaşdan başladığı üçün proqramda məktəbəqədər yaş 
dövrü psixi- fizioloji və metodoloji baxımdan aşağıdakı qaydada təsnif olunmuşdur:  
-anadan olduğu vaxtdan 1 yaşadək – körpəlik dövrünün birinci qrupu,  
-1 yaşdan 2 yaşadək – körpəlik dövrünün ikinci qrupu,  
- 2 yaşdan 3 yaşadək – körpəlik dövrünün böyük qrupu, eyni zamanda bağça dövrünün 
kiçik qrupu,  
3 yaşdan 4 yaşadək – bağça dövrünün orta qrupu,  
4 yaşdan 5 yaşadək – bağça dövrünün böyük qrupu,  
5 yaşdan 6 yaşadək – bağça dövrünün məktəbə hazırlıq qrupu.  
Proqramda hər bir qrupda tərbiyə- təlim işlərinin məzmunu iki bölmədə verilmişdir:  
I bölmə. Uşaq həyatının təşkili və tərbiyəsi, 12  
 



II bölmə. Məkətəbəqədər təlim.  
Proqramın birinci bölməsində məktəbəqədər yaşlı uşaqların illər üzrə yaş xüsusiyyətləri 
(çəkisi, boyu, mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyəti, hərəkəti, ünsiyyət cəhəti, psixi inkişafı 
və s.) verilmişdir.  
Proqramın ikinci bölməsində körpəlik dövründə, bağçanın kiçik, orta, böyük, məktəbə 
hazırlıq qruplarında tərbiyənin vəzifələri, oyun rejimi, ona əməl olunması, uşaqlarda 
sağlamlığın və fiziki inkişafın qayğısına qalmaq, mədəni davranış və gigiyena vərdişləri 
və s. məsələlər əhatə olunur.  
Proqramda hər bir yaş dövründə uşaqlara veriləcək biliklərin məzmunu, səviyyəsi 
onların ətraf aləmlə tanışlığı ilə müəyyən edilir.  
İkinci kiçik qrupdan başlayaraq ilk dəfə ətraf aləmlə tanışlığa xüsusi bölmə ayrılır. Ətraf 
aləmlə tanışlıq canlı və cansız təbiəti, həmçinin ictimai həyat əhatə edir. Uşaqlar ətraf 
mühitlə cansız aləmin əşyaları ilə tanış olur, onların adına, formasına, rənginə, 
xassəsinə və s. fikir verirlər. Onlar həmçinin canlı aləmlə- bitkilər və heyvanlar aləminin 
müxtəlifliyi, bitki və heyvanların böyümə və inkişafı, canlı orqanizmin xarici mühit 
amillərindən asılılığını öyrənirlər.  
Uşaqlar ətraf aləmlə tanışlığı üzrə məzmun müəyyənləşdirərkən milli ənənələrin, məişət 
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması zəruridir. Uşaqlar yaşlıların əməyi ilə tanış edilərkən 
həm əməyin məlum növləri (bənna, toxucu və s.), həm də respublika üçün xarakterik 
əmək növləri (neftçi, pambıqçı, tütünçü, çayçı və s.) əhatə olunmalıdır.  
Uşaqlara tədricən doğmaları, vətən, Azərbaycan Respublikasının gözəlliyi, 
özünəməxsus xüsusiyyətləri, respublikanın paytaxtı Bakı, iri sənaye şəhərləri, 
respublikanın sənayesi və kənd təsərrüfatı, ədəbiyyatı, incəsənəti və mədəniyyəti, 
respublikamızda yaşayan xalqlar, Milli Ordumuz, respublikamızın atributları, vətənə 
məhəbbət və s. haqqında sadə məlumatlar verilir. Uşaqlar bu məlumatları yalnız ətraf 
aləmlə tanışlıq prosesində deyil, həm də bədii ədəbiyyatın oxunması, təsviri sənət, 
musiqi, əmək təlimi məşğələlərində alırlar. 13  
 



M Ü H A Z İ R Ə III  
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏLİM-TƏRBİYƏ PROQRAMINDA 
(KURİKULUM) ƏTRAF ALƏM VƏ TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞIN MƏZMUNU. 14  
 



Məktəbəqədər təhsilin kurikulumun mahiyyəti və məzmunu- XXI əsr insan fəaliyyətinin 
bütün sahələrində yeniləşmələrlə səciyyələnir. Azərbaycan təhsilinin sürətlə Avropaya 
inteqrasiyası təhsilin kefiyyəti məsələsini meydana çıxarır. Azərbaycan təhsil sisteminin 
modernləşdirilməsinin əsas strateji istiqamətlərindən biri olan təhsilin keyfiyyətinin 
yüksədilməsi, yeni yanaşmaların, fəal təlim metodlarının tətbiqi və onlardan səmərəli 
istifadənin təşkili təhsil sistemində ən vacib bir problem kimi qiymətləndirilir. Dünyanın 
təhsil məkanında sadəcə bilik, bacarıqlar deyil, dəyərlər, səriştələr şəxsiyyətin 
inkişafında mühüm atributlar kimi qiymətləndirilir və bugünki təhsilin keyfiyyət 
göstəriciləri kimi qəbul edilir. Ənənəvi didaktik sistemlər sürətlə inkişaf edən həyatın 
tələblərinə cavab vermir. Bu səbəbdən də ənənəvi didaktikada yeni meyillər və 
istiqamətlər yaranır.  
Məlumdur ki, 2004-cü ildən başlayaraq ölkəmizdə təhsil islahatının mühüm bir istiqaməti 
kimi kurikulum islahatları aparılır. Geniş, konseptual xarakter daşıyan bu islahatlar təhsil 
sahəsinin bütün fəaliyyətlərini əhatə edir. İllər ərzində gərgin əmək sərf olunan bu 
möhtəşəm işlər gənc nəslin təfəkküründə yeni baxış, yeni düçüncə tərzi, müstəqil 
həyata kamil bir insan kimi atılmaq, müstəqil həyatda ona lazım olan bacarıqlara 
yiyələnmək kimi müsbət keyfiyyətlərin formalaşmasına xidmət edir.  
Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində islahat Proqramında deyildiyi kimi 
“cəmiyyət öz gələcəyini təmin etmək məqsədilə yeni nəslin yüksək səviyyədə 
hazırlığına nail olmalı və buna görə də təhsil üstün inkşaf etdirilən sahəyə 
çevrilməlidir”. Təhsil cəmiyyətin ən zəruri komponentlərindən olub mühüm sosial 
hadisə kimi inkişafın əsasını təşkil edir. Təhsilin modernləşdirilməsinin məqsədi təhsil 
sisteminin davamlı inkişaf mexanizminin yaradılmasından ibarət olduğundan, qarşıya 
qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra məsələlərlə bərabər təhsilin yuxarı 
pillələri kimi məktəbəqədər təhsilin müasir tələblərə cavab verən keyfiyyətlərə 
çatdırılması vacibdir və bu problem müasir təhsil sisteminin qarşısında duran mühüm 
vəzifələrdəndir.  
Məktəbəqədər təhsil uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında, potensial 
imkanlarının üzə çıxarılmasında, məktəbəhazırlanmasında, onlarda 15  
 



mədəni keyfiyyətlərin, müstəqillik, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq hisslərinin və həyati 
bacarıqların formalaşmasında mühüm rol oynayır.  
Məktəbəqədər təhsil sahəsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması, onların 
səmərəli həlli, ölkəmizdə məktəbəqədər təhsilin günün tələbləri səviyyəsində 
qurulmasının təmin olunması məqsədi ilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 
Azərbycan Respublikası Prezidentinin 12 aprel 2007-ci il tarixli 2089 nömrəli Sərəncamı 
ilə “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı 
(2007-2010-cu illər)” təsdiq edilib. Həmin proqramdan: Bu istiqamətlərdən biri də 
Məktəbəqədər təhsilin məzmunca yeniləşdirilməsi məqsədilə məktəbəhazırlıq 
baxımından uşaqların fiziki, sosial-mənəvi, estetik və psixoloji inkişafı, dərketmə 
və nitq qabiliyyətlərinin yüksədilməsi üzrə əsas tələbləri özündə ehtiva edən, 
həmçinin pedaqoji prosesin humanistləşməsini nəzərdə tutan məktəbəqədər 
təhsil üzrə milli kurikulum hazırlanmasıvə müvafiq qaydada təsdiq olunmasıdır  
2013-cü il 24 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı Dövlət 
Strategiyası”nda da  
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu islahatını zəruri edən səbəblər  
Məktəbəqədər təhsildə təlimin yaddaşa əsaslanması; Mövcud məktəbəqədər təhsil 
proqramının müasir tələblərə cavab verməməsi; Proqramın müəllimyönümlü və 
təklifyönümlü olması; Proqramda inteqrativliyin nəzərə alınmaması;  
Proqramın bilikyönümlü olması və mürəkkəbliyi; Kadrların yenilikləri tətbiq edə 
bilməmələri; Təlimin uşaqyönümlü olmaması; Tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinin birtərəfli 
olması və s.  
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 16 iyul 2010- cu il tarixdə 
“Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 
137 nömrəli qərarlar qəbul edildi.  
Həmin sənəddə məktəbəqədər təhsil üzrə sahələr aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirilmişdir:  
-Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik; 16  
 



-Sosial –emosional inkişafı;  
-Nitq, savad təlimi və ünsiyyət;  
-Mədəni-estetik və yaradıcı inkişaf;  
-Qavrama və ümumi bilik.  
“Məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu)” 10 iyul 2012-ci il tarixli, 1329 
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir, tətbiqi ilə əlaqədar müəyyən işlər görülüb və davam 
etdirilir. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı 
(kurikulumu) sənədinə (2012-ci il) əsasən inkişaf sahələri isə:  
-Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik;  
-İdrakın inkişafı;  
-Estetik və yaradıcı inkişaf;  
-Sosial-emosional inkişaf.  
Məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu)  
Məktəbəqədər təhsilin son məqsədlərini, həmin məqsədlərə çaymaq üçün müəyyən 
edilən yol, forma və vasitələri, uşaq inkişafının və təliminin izlənilməsini və 
dəyərləndirilməsini, inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək mexanizmlərini özündə 
cəmləşdirən dövlət sənədidir.  
Məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu) məqsədi  
Uşağın fiziki, psixi, emosional, sosial və intellektual potensialının inkişafı üçün şərait 
yaratmaq;  
Uşaqların sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini təmin etmək;  
Uşaqlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkürün ilkin elementlərini formalaşdırmaq;  
İstedadlı uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılmasını təmin etməkdən ibarətdir;  
Uşaqları məktəb təliminə hazırlamaq.  
Məktəbəqədər təhsil proqramında (kurikulumunda) məktbəqədər yaşlı uşaqların ilkin 
həyati bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi tələb olunur, onlara gələcək həyat fəaliyyətində 
lazım olacaq bacarıq və vərdişlərin aşılanması, qabiliyyətlərin formalaşması ön plana 
çəkilir. Onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının bünövrəsi qoyulur. Məktəbəqədər 
təhsil proqramında (kurikulumunda) uşaq fəaliyyətinin 17  
 



təmin olunması və bacarıqlarının formalaşması, onun bir subyekt kimi inkişaf etməsi 
üçün müvafiq təhsil şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədin reallaşdırılması 
üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi məqsədə müvafiqdir:  
1. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların inkişafının tənzimlənməsi.  
2. Uşaqların məktəb təliminə hazırlığının məzmununun tənzimlənməsi.  
3.Məktəbəhazırlığın təşkili qaydalarını təqdim etməklə keyfiyyətin təmin olunması.  
4. Məktəbəqədər təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislərin səriştəsinin artırılması.  
5. Bütün maraqlı tərəflərin (məktəbəqədər təhsil müəssisələri, ailələr, icma və s.) 
rollarının müəyyənləşdirilməsi ilə məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətinin təmin edilməsi.  
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun strukturu  
Giriş.  
1. Məktəbəqədər təhsilin məzmunu.  
1.1. Ümumi inkişaf və təlim nəticələri.  
1.2. İnkişaf sahələri, ona aid ümumi inkişaf və təlim nəticələri.  
1.3. nkişaf və təlim standartları.  
1.4. İnteqrasiya.  
2. Təlim strategiyaları.  
2.1. Təlim prosesi və onun təşkili prinsipləri.  
2.2. Təlimin təşkiliŞ istifadə olunan forma və üsullar.  
2.3. İnkişaf sahələri üzrə təlimin planlaşdırılması.  
2.4. Valideynlərlə əməkdaşlıq.  
3. Uşaq inkişafının izlənilməsi.  
3.2. Dəyərləndirmə və qiymətləndirmə.  
3.3. Qiymətləndirmənin aparəlmasına verilən tələblər.  
3.4. Dəyərləndirmə və qiymətləndirmənin metod və vasitələri.  
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun konseptual xarakteri strateji əhəmiyyət daşıyır və 
təhsilin məqsədlərinin (standartların), uşaqların hazırlığına verilən tələblərin (bacarıq və 
vərdişlərin, yaxud kompetensiyaların), məktəbəqədər təhsilin 18  
 



məzmunu, təşkiliŞ qiymətləndirilməsi kimi məsələlərin əhatə olunmasını tələb edir. 
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanması uşaqların maraq və ehtiyaclarına 
cavab verən ilkin bir sənəddir. Təlim prosesində əldə olunacaq bütün nəticələr 
əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və məzmuna gətirilir. Məktəbəqədər təhsilin 
kurikulumunda ilkin olaraq məzmuna yer ayrılır. Uşaqların əldə edəcəkləri nəticələr 
məktəbəqədər müəssisələrdə 3-4, 4-5, 5-6 yaşlar üzrə müəyyənləşdirilir. Məktəbəqədər 
təhsilin kurikulumu 4 inkişaf sahəsinin (Fiziki inkişaf; sağlamlıq və təhlükəsizlik; İdrakın 
inkişafı; estetik və yaradıcı inkişaf; sosial-emosional inkişaf) nəzərə alınması onlarda 
inteqrativ inkişafa imkan yaradır, təlimin yeni texnologiyalar əsasında qurulmasını 
şərtləndirir.  
Təlim prosesinin təşkilində prinsiplər nəzərə alınmırsa, təlimin təşkilinə verilən 
tələblərə əgər əməl olunmursa, tələblər gözlənilmirsə hər bir uşağın təlim prosesində 
fəal iştirakını təmin etmək olmaz. Bütün bu tələblər müasir təlimin, müasir təhsilin 
keyfiyyətli təşkilinin əsas göstəricisidir. Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu 
hazırlanarkən aşağıdakı prinsiplər əsas götürülmüşdür:  
1. Uşaqyönümlülük uşaqlara nəyi, necə və kiminlə öyrənmək və oynamaq istədikləri 
haqqında seçimlər etməyə imkan yaradır. Bu yanaşma uşaqları müəyyən fəaliyyətlərə 
təşəbbüs etməyə, böyüklərin köməyi ilə öz yollarını müəyyənləşdirməyə istiqamət verir. 
Uşaqyönümlü kurikulum uşaqlara öz təcrübələrinə və onları əhatə edən ətraf mühitlə 
fəal ünsiyyətə əsaslanaraq yeni bilikləri əldə etməyə və bütöv şəxsiyyət kimi inkişaf 
etməyə şərait yaradır.  
2. İnkişafyönümlülük uşaqların idak fəallığının izlənilməsi, inkişaf səviyyələri və 
nailiyyətlərinin təhsil edilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsinin 
tənzimlənməsidir.  
3. İnteqrativlik məzmunun inteqrativliyi məktəbəqədər yaşlı uşaqların bütün inkişaf 
sahələrinin əlaqəli inkişafını təmin etmək məqsədinə xidmət edirş Standartların fiziki, 
sosial-emosional, idraki və estetik bacarıqların ifadə olunmasına yönəlməsidir. 
Məzmunun inteqrativliyi uşaqlar üçün bütün inkişaf sahələrində (fiziki inkişaf, sağlamlıq 
və təhlükəsizlik, idrak sosail-emosional və estetik inkişaf) 19  
 



öyrənmə mühiti yaradır. Tərbiyəçilər həm də uşaqların maraqlarını və onların arzularını 
nəzərə alaraq təlim mühiti yaradır.  
4. Hər bir uşağın inkişafı üçün bərabər imkanların yaradılması məktəbəqədər 
təhsilin səmərəliliyinin yüksədilməsi uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə almağa, 
məktəbəhazırlıq mərhələsində inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməyə xidmət 
edir ki, bu zaman təlimdə hər bir uşağın inkişafı üçün bərabər imkanların yaradılması 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bütün uşaqlar üçün eyni təlim şəraiti yaradılır və 
pedaqoji proses onların potensial imkanlarını nəzərə almaqla tənzimlənir. 
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu sənədində ümumi təlim nəticələrini reallaşdırmaq 
üçün uşaqların inkişafında bərabər imkanların yaradılması xüsusi prinsiplərdəndir.  
5. Milliliyin və dünyəviliyin nəzərə alınması milli və ümumbəşəri dəyərlərin 
qorunması və onların dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında dünyəvitəhsil 
sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsidir.  
6. Uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasının zəruriliyi məktəbəqədər təhsilin 
kurikulumu uşaqların məktəb təliminə hazırlığı onlarda oxumaq həvəsinin, məktəbə 
müsbət emosional münasibətinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, uşaqların 
məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiyası olunması üçün onlarda şəxsi-sosial 
xüsusiyyətləri formalaşdırır. Məktəb təliminə hazırlığının əsas məqsədi uşaqların tələb 
və imkanlarını nəzərə almaqla, onların inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil 
etməkdir və məktəbəqədər təhsilin təhsilin kurikulumu layihəsində də bu kimi mühüm 
məsələlər xüsusi olaraq nəzərə alınmış və sənəddə ümumi təlim nəticələrinin 
reallaşmasına xidmət edən məzmun standartları, təlim strategiyalar və dəyərləndirmə 
uşaqlarınn məktəb təliminə hazırlığı keyfiyyətini yüksədilməsinə xidmət edir.  
İnkişaf və təlim standartları  
Respublikamızda məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanmasında məqsəd təlim 
prosesini elə təşkil etməkdir ki, inkişafı təmin edə bilsin. Məktəbəqədər təhsilin 
kurikulumunun məzmunu sistemli xarakter daşıyır. Məlumdur ki, istək, maraq, şəxsi səy 
və müstəqil axtarıcılıq qabiliyyəti olmadan insanın inkişafı 20  
 



mümkün deyil. İnkişaf müxtəlif fəaliyyət növlərində aktiv surətdə iştirak etməklə, bacarıq 
və qabiliyyətlərə yiyələnmək prosesində baş verir. Təlim hər şeydən əvvəl uşaqları 
elmlərin əsasları ilə dərindən silahlandırmağa, əqli və praktik fəaliyyətləri üçün bilik, 
bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinə xidmət edir.  
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun tərkib hissələri arasında standartlar baza rolunu 
oynayır. Ümumi məzmunun hər yaş qrupu üçün əsas və alt-standartların 
təkmilləşdirilməsi zamanı bu qənaətə gəlindi ki, hər bir istiqamətin ümumi məzmunu, 
əsas məzmun standartları və əsas standartlara daxil olan alt-standartlar arasında 
qarşılıqlı əlaqələr, onların mənaca bir-birini tamamlaması vacibdir.  
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumları və onların bir komponenti olan standartlar özünün 
şəxsiyyətyönümlülük və nəticəyönümlülük səviyyəsi ilə dəyərləndirilir. Təlimin 
məzmunun müəyyən edilməsi standartların müəyyən edilməsi ilə əlaqədardır. 
Müəyyənləşdirilmiş standartlarda uşaqların fəaliyyət istiqamətləri əsas götürüldüyündən 
təlim nəticələri bütövlükdə uşaqlara yönəldirlmişdir. Belə ki, uşaqların inkişafını izləmək, 
onu istiqamətləndirmək üçün demək olar ki, geniş imkanlar yaradılmışdır. Elə buna görə 
də məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanmasında uşaqyönümlülüyün nəzərə 
alınması xüsusi prinsip kimi qeyd edilmişdir.  
Məzmun standartlarının bacarıq şəklində ifadə olunması təlim strategiyalarında 
dəyişikliyə səbəb olur. Hər bir inkişaf sahələri üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərə 
əsasən tərbiyəçinin rolu dəyişir. O, fasilitator, istiqamətverici, uşaq isə tədqiqatçı rolunda 
iştirak edir. Bu bacarıqların formalaşması sahəsində ilkin kadr hazırlığı üzrə müvafiq 
işlərin aparılması zərusi hesab edilir.  
Məzmun standartı təhsilin müəyyən mərhələsində uşaqların bilik və bacarıq 
səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.  
Alt standartlar- əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir. Təlimin 
müxtəlif mərhələləri üzrə uşaqların inkişafını izləməyə imkan verir, təlim 
məqsədləri üçün zəmin yaradır.  
Alt-standartların funksiyaları  
-Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır. 21  
 



-Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.  
-Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.  
-Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.  
Standartın tətbiqi nə verir?  
Uşaqlara:  
Fərdi bacarıqların inkişafı; həyati vacib sosial bacarıqlar –dostluq, müstəqillik, kreativlik, 
məsuliyyətlilik.  
Pedaqoqa:  
Professionallıq və səriştəlilik, uşaq hüquqları konvensiyası haqqında biliklər, ailə və 
cəmiyyətlə əməkdaşlıq bacarığı.  
Valideynlərə:  
Uşaq bağçasında təlim və tərbiyə, əməkdaşlıq haqqında məlumatlanma, öz uşaqlarının 
təhsilində və planlaşdırmada iştirakı.  
Cəmiyyətə:  
Ağıllı, inkişafetmiş, xeyirxah, müstəqil, emosional, yaradıcı və məsuliyyətli 
məktəbəqədər təhsilli buraxılış.  
İnteqrasiya  
Məktəbəqədər təhsildə inteqrasiya məktəbəqədər yaşlı uşaqların təfəkküründə 
dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişafa və özünüinkişafa 
istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur 
əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməkdir.  
Məktəbəqədər inkişaf sahələri arasında və ardıcıllığın gözlənilməsi, bilik, bacarıq və 
vərdişlərin yaş qrupuna uyğun inkişaf etdirilməsi mühüm pedaqoji tələb kimi qoyulmuş 
və inteqrasiya yaş pillələri, inkişaf sahələri arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığın əsasına 
gətirilmişdir.  
Təlim strategiyaları  
İstənilən məqsədə daha asan və keyfiyyətli o zaman nail olmaq olar ki, dəqiq işlənilmiş 
strategiyamız olsun. Məlumdur ki, strategiya – tərbiyəçinin təlim prosessində istifadə 
etdiyi metod, forma və vasitələri əhatə edir. Məktəbəqədər təhsil 22  
 



müəssisələrində istifadə edilən təlim strategiyaları- tərbiyəçinin təlim prosesində istifadə 
etdiyi metod, forma, üsul və vasitələri əhatə edir.  
Strategiya müəyyən edilərkən:  
-Məktəbəqədər uşağın yaş səviyyəsi, dərketmə qabiliyyəti, maraq və ehtiyacları;  
-Tərbiyəçinin peşəkarlıq səviyyəsi;  
-Fəaliyyət sahəsinin məqsədləri;  
-Standartların reallaşmasına xidmət edən təlim məqsədləri;  
-Qiymətləndirmə standartları;  
Təlim strategiyalarına daxildir:  
-Təlim prosesi və onun təşkili prinsipləri;  
-Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar;  
-Təlimin planlaşdırılması.  
Təlim prosesində aşağıdakı prinsiplərə istinad edilir:  
Şəxsiyyətyönümlülük. Uşaqlara bütöv bir şəxsiyyət kimi yanaşmağı tələb edir. 
Həyatda ona lazım olan ən zəruri dəyərlərin formalaşdırılmasını bir vəzifə kimi qarşıya 
qoyur. Bu iş məktəbəqədər təhsil mərhələsindən başlayır. Ona görə də təlimin 
məzmununda və həyata keçirilməsində onun nəzərə alınması vacib hesab edilir.  
Differsiallaşdırma və fərdiləşdirmə. Bu prinsip uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini, maraq 
və tələbatlarını, fiziki və əqli inkişaf səviyyələrini, psixofizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə 
almağı, onların təliminin bu xüsusiyyətlər əsasında təşkil olunmasını tələb edir.  
İdrak fəallığı. Təfəkkürün fəallaşdırılması əsasında yaranan idrak fəallığı məktəbəqədər 
təhsil materiallarının koqnitiv xarakter daşımasına, onun fəal təlim şəraitində 
realla.dırılmasına şərait yaradır, uşaqlarda hər hansı problemin həlli tələbatını, onlarda 
idrak proseslərinin fəallaşdırılmasını gücləndirir.  
Əyanilik. Bu prinsip məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların öyrənməyə olan 
marağını stimullaşdırır, öyrəndiklərinin daha keyfiyyətli mənimsənilməsinə şərait yaradır. 
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Əməkdaşlıq. “Tərbiyəçi –uşaq və valideyn” munasibətlərində qarşılıqlı fəaliyyətinin 
təmin olunmasını nəzərdə tutur.  
Nəticəyönümlülük. Bu prinsip fəaliyyətin əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələr 
əsasında qurulmasınıtələb edir.  
Təlimin təşkilində istifadə olunan üsullar  
Fəal təlim metodları üzərində qurulan məşğələ ənənəvi məşğələlərdən fərqlənir. Bu 
məşğələlər uşaqların sərbəst şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradır və bu 
zaman onlar özlərinin bütün bilik, bacarıq və istedadlarını nümayiş etdirə bilmək imkanı 
əldə edirlər. Fəal tılim məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf etdirilməsi üçün ən yaxşı 
texnologiyadır. Bu o deməkdir ki, uşaqlar təlim prosesində passiv deyil, konkret 
materiallarla və əhatəsində olan insanlarla fəal, qarşlıqlı əlaqədə olurlar. Fəal təlim 
metodlarından istifadə tədris prosesinin təşkilinə, tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinə yeni 
məzmun gətirir, tərbiyəçi –uşaq münasibətlərinin tamamilə dəyiçdirilməsini, onlar 
arasında pedaqoji ustalığa, qarşılıqlı hörmətə, bir-birininləyaqətinə, hüquq və 
azadlıqlarına hörmət etməyə əsaslananyeni münasibətlərin yaradılmasını təmin edir.  
Təhsildə yaradıcı düşünən, müstəqil mühakimə yürüdə bilən demokratik dünyagörüşünə 
malik şəxsiyyət formalaşdırmaqda geniş imkanları olan fəal təlim üsullarından - əqli 
hücum, rollu oyunlar, söz assosiasiyası, tap-tapmaca, müzakirə, nağıletmə, diskussiya, 
suallar, şaxələndirmı (klaster), problemli vəziyyət kimi təlim üsullarından istifadə 
edildikdə müsbət nəticələr əldə etmək mümkündür.  
İnkişaf sahələri üzrə təlimin planlaşdırılması  
Planlaşdırmanın növləri  
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin səmərəli təşkili işin düzgün 
planlaşdırılmasından başlayır. Düzgün planlaşdırma üçün yerinə yetiriləcək təlim 
işlərinin əvvəlcədən layihələşdirilməsi xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir. 
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində planlaşdırmanın əsasən aşağıdakı iki növündən 
istifadə edilir:  
Perspektiv (illik)  
Cari (həftəlik) 24  
 



Perspektiv (illik) planlaşdırma əsas standartların yerinə yetirilməsi məqsədilə 
məzmun xətlərində verilmiş sahələrin planlaşdırılması üzrə aparılır. Məktəbəqədər 
kurikulumun əsas istiqamətlərinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmiş həmin sahələrin 
planlaşdırılmasında inteqrativlik prinsipi ciddi şəkildə gözlənilir. Perspektiv (illik) 
planlaşdırma aşağıdakı nümunəvi sxem üzrə aparılır:  
-Məşğələ;  
-Standartlar;  
-Bölmə;  
-Mövzular;  
-İnteqrasiya;  
-Resurslar;  
-Tarix.  
Cari (həftəlik) planlaşdırma alt standartların həyata keçirilməsi məqsədilə ayrı-ayrı 
məşğələlər və məşğələdənkənar fəaliyyət sahələri (oyun, gəzinti, əyləncə, 
sağlamlaşdırıcı tədbirlər və s.) üzrə aparılır.  
Məşğlələrin cari (həftəlik) planlaşdırılması aşağıdakı göstəricilər əsasında hazırlanır:  
-Standart;  
-Mövzu;  
-Məqsəd;  
-İnteqrasiya;  
-İş forması;  
-Üsullar;  
-Resurslar.  
Məşğələlərin mərhələləri  
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəal təlim metodları ilə aparılan məşğələlərin 
aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir:  
-Motivasiya (problemin qoyulması);  
-Tədqiqat sualı;  
-Tədqiqatın aparılması; 25  
 



-Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi;  
-Yaradıcı tətbiqetmə;  
-Nəticə və ümumiləşdirmələr;  
-Dəyərləndirmə (məşğələ boyu aparılır).  
Uşaq inkişafının izlənilməsi və dəyərləndirilməsi məktəbəqədər təhsildə 
qiymətləndirmə təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə 
uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir. Dəyərləndirmə məlumatların 
təhlili və nəticələrin çıxarılması prosesidir. Qiymətləndirmə uşaqların inkişafı, 
nailiyyətləri və xüsusi ehtiyacları haqqında məlumatın toplanması və təhsil prosesində 
nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı 
vasitələrlə ölçülməsidir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində üç növ 
qiymətləndirmədən itifadə edilir:  
-Diaqnostik (ilkin);  
-Formativ (cari);  
-Summativ (yekun).  
Diaqnostik (ilkin) qiymətləndirmə sentyabr-oktyabr aylarında, təlim məşğələlərinin 
əvvəlində uşaqların ilkin inkişaf səviyyələrini, fərdi ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə aparılır.  
Formativ (cari) qiymətləndirmə uşaqların ümumi inkişafının müntəzəm izlənilməsi və 
istiqamətləndirilməsi məqsədilə aparılır.  
Summativ (yekun) qiymətləndirmə məktəbəqədər təhsil pilləsində uşaqların ümumi təlim 
nəticələrinə nail olduqlarını müəyyən etmək üçün məktəbəhazırlıq qrupunda ildə 2 dəfə 
aparılır.  
Qiymətləndirmənin aparılmasına verilən tələblər  
-uşaqların bilmədiklərini və ya bacarmadıqlarını aşkar etməyə deyil, bilik və 
bacarıqlarını göstərməyə xidmət edir;  
-tərbiyəçilərin planlaşdırdıqları məşğələlərin və tətbiq etdikləri tədris strategiyalarının 
təcrübədə nə dərəcədə səmərəli olduğunu müəyyən etməyə imkan yaradır; 26  
 



-uşaqda mənfi hissləroyatmadan, onun özünəinamını və irəli getmək səylərini 
möhkəmləndirərək müsbət emosional şəraitdə aparılır;  
-hər bir uşağın xüsusi ehtiyaclarına, öyrənmə üsuluna və inkişaf mərhələsinə 
həssaslıqla yanaşmanı əks etdirir.  
Dəyərləndirmə və qiymətləndirmənin metod və vasitələri  
-Müşahidə (diaqnostika məqsədilə aparılır və davamlı qiymətləndirmə vasitəsi kimi çıxış 
edir). Müşahidələr gündəlik və dövri olmaqla iki formada aparılır:  
-Gündəlik müşahidə - tərbiyəçi tərəfindən gündəlik şəraitində aparılır.  
-Dövri müşahidə - uşağın oyun, tlim və əmək fəaliyyəti zamanı aparılır. Bu müşahidə 
vasitəsi ilə uşağın fəaliyyəti ardıcıl öyrənilir, nəticələrə görə anketlər, yaxud “Müşahidə 
gündəliyi” doldurulur.  
-Müsahibə söhbət formasında aparılır. Uşaq haqqında ilkin məlumatın toplanması üçün 
aparılır.  
-Şifahi sorğu söhbət və oyunlar formasında keçirilir. Sorğu tərbiyəçiyə uşaqların əşyalar, 
hadisələr, onların xüsusiyyətləri haqqında mənimsədikləri biliklərin, bacarıqların 
formalaşma səviyyəsini yoxlamağa imkan verir.  
-Fəaliyyət məhsullarının təhlili uşaqlar məhsuldar fəaliyyətin (rəsm, yapma, quraşdırma, 
kəsib-yapışdırma və s.) nəticələrinə görə qiymətləndirilir.  
-Portfolio uşağın ayrı-ayrı nailiyyətlərinin adekvat təqdim edilməsi, həmçinin onun sosial, 
kommunikativ, idrak kimi fəaliyyət növləri üzrə əldə edilən nəticələrinin nəzərə 
alınmasına görə effektiv qiymətləndirmə formasıdır.  
-İnkişafa dair hesabat 6 yaşında ildə 2 dəfə yanvar və may aylarında aparılır, uşağın 
məktəbəqədər təhsilin sonunda inkişafının səviyyəsi müəyyən edilir.  
M Ü H A Z İ R Ə IV  
AZƏRBAYCAN MÜTƏFƏKKİRLƏRİN UŞAQLARIN TƏRBİYƏSİNDƏ VƏ TƏLİMİNDƏ 
ƏTRAF ALƏM VƏ TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞIN ROLU HAQQINDA FİKİRLƏRİ.  
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1.N.Gəncəvi “Uşaqların inkişafında təbiətlə tanışlığın rolu haqqında”.  
2.A.Səhhət “Uşaqların inkişafında təbiətlə tanışlığın rolu haqqında”.  
3.M.F.Axundov və başqaları “Uşaqların inkişafında təbiətlə tanışlığın rolu haqqında”.  
Nizami insan şəxsiyyətinin təşəkkülü haqqında fikirlər .  
O, insan və onun şəxsiyyəti haqqında qiymətli fikirlər söyləmiş, insanı yer üzünün ən 
qüdrətli varlığı hesab etmişdir. O, cəmiyyətində şəxsiyyətin təşəkkülünə təsir edən 
obyektiv və subyektiv amillərə geniş yer vermişdir. O, bütün insanları oxumaq, təhsil 
almaq, ictimai – dünyaı öyrənməyə çağırırdı. O, insan şəxsiyyətinin formalaşmasına 
təsir edən amillər içərisində ən çox ictimai mühitə və tərbiyəyə üstünlük verirdi. 
Nizamiyə görə təlimin elmin köməyi ilə insan təbiətin və insan mənəviyyatının sirlərini 
öyrənə bilər. Elmin diqqəti insanın elmlə üstünlük qazanması Nizami əsərinin fəqərə 
sütununu təşkil edir. O, belə hesab edirdi ki, təbiət elmləri vasitəsi ilə yalnız bəşərin, yer 
kürəsinin deyil, eyni zamanda kainatın bütün sirlərini də öyrənmək mümkündür. 
Nizamiyə görə ağıl – elm insanı şərəfli edir. O, Sirlər xəzinəsində yazırdı ki, ətrafa öz 
ağlının gözü ilə baxan hər bir kəs aləmin ən qüdrətli, yenilməz hakimidir.  
O. elmləri dörd qrupa bölür: 1). Insanı öyrənən elmlər; 2). Heyvan – bitkiləri öyrənən 
elmlər; 3). Dağı - torpağı, yeraltı sərvətləri (yəni cansız aləmi) öyrənən elmlər; 4). Hərb 
elmləri.  
Nizamiyə görə əmək insanı şərəfli edir, onu ucaldır, ona sevinc bəxş edir. Əmək insanı 
sağlamlaşdırır. Hər kəs öz əməyi ilə şöhrət qazanır. Nizamimim yaratdığı qəhrəmanları 
– memar, əkinçi, şirin qəsrinə dağlardan süd arxı çəkən, məhəbbət naminə bisütun 
dağını yarıb yol açmağa çalışan Fərhad da öz əməyindən zövq alır. Nizami 
qəhrəmanlarının həyat tərzinə uyğun olaraq təbiət təsvirinə, suya, havaya, günəşə, aya, 
ulduzlara xüsusi diqqət yetirir. O, təbiətin gözəlliyini qorumağa, təmiz suyun, təmiz 
havanın qədrini bilməyə çağırır. O, əsərlərində müxtəlif güllərin, çiçəklərin, ayın, günəşin 
gözəlliyindən danışır. O, Flora və Faunanın qorunmasını, təbiətin simmetriyasının 
gözlənilməsini zəruri sayır. Su, hava təmiz olmalıdır, su həyatdır, su hər şeyə təravət 
verir, hər şeyi təmizləyir. 28  
 



Nizami Roma təbiətşünası Vəlinasın dili ilə deyir ki, təbiətdəki hər şey dörd ünsürdən – 
od, su, torpaq, havadan asılıdır. Ona görə də Nizami dörd ünsürə qayğı ilə yanaşmağı 
tövsiyə edir. Onun qəhrəmanları əkib-biçməyə, bağ salmağa, yaşıllıq yaratmağa xüsusi 
əhəmiyyət verirlər.  
Nizami Gəncəvi əxlaq tərbiyəsi, həmçinin humanistlik tərbiyəsinin formalaşmasında 
təlimə xüsusi əhəmiyyət verərək, onun tərbiyələndirici rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. 
Nizamiyə görə təlim insanı həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldir, zehni 
cilalayır, təlimsiz ağıl sərt və qabadır pardaxlanmamış daş kimi kobuddur. Buna görə də 
təlim hamı üçün zəruridir. Təlim insanı həmişə təkmilləşdirməlidir, həm də təlimə kiçik 
yaşlardan, həm də ayrılıqda böyük yaşlarda həyata keçirmək olar.  
Məhəmməd Füzuli də insan şəxsiyyətinin formalaşmasında elmin, təlim və tərbiyənin 
rolunu yüksək qiymətləndirərək deyirdi ki, elm hər hansı xalqda varsa, onu ədalət və 
insafla qiymətləndirmək və öyrənmək lazımdır.  
Füzuli insanın yiyələnəcəyi mənəvi keyfiyətlərə yüksək qiymət vermiş, adamların əməyi, 
vətəni, doğma diyarı sevməyə, humanist, xeyirxah olmağa çağırmışdı. Onun fikrincə 
təbiət aləmində yağan yağışların köməyi ilə gözəl bağ – bostana çevrilir, ruzigarın təsiri 
ilə daş rəngini dəyişib ləl olur, su qiymətli incilərə çevrilir, arası kəsilməyən damcılardan 
dərya yaranır. Bu qiymətli fikirlərdən Fizuli belə bir aqilanə nəticəyə gəlir ki, insan 
başqasına düzgün münasibətdə olsa, nəvazişlə tərbiyə etsə, o, əsil insan olur!  
Füzuli yaradıcılığında tərbiyə məsələləri mühüm yer tutur. Humanizm,vətənpərvərlik, 
xəlqilik, nikbinlik, əməyə və əmək adamlarına dərin məhəbbət, Füzuli yaradıcılığının, 
eləcə də onun tərbiyə haqqında fikirlərinin metodoloji əsasını təşkil edir. Onun tərbiyənin 
məqsədi haqqında fikirlərini belə etmək olar: tərbiyənin məqsədi elmli, pak, əxlaqlı, 
zəngin mənəvi həyata malik, insan həyatını dərin hiss edən, şəxsi mənafeyi ilə, sözünü, 
fikrini işlə bağlamağı bacarmaq, sözündə vəfalı, səmimi bir insan yetişdirməkdir. Təbiət 
aləminə arası kəsilməyən yağışların köməyilə biyabanlar, çöllər bağ-bostana çevrilir. 29  
 



Füzuliyə görə yalnız gözəl rəftar nəticəsində insanı tərbiyə etmək mümkündür. Yalnız 
gözəl əxlaqlı adamlar hörmətə, qayğıya, tərifə layiqdirlər. O, uşaqların tərbiyəsi ilə 
təcrübəli şəxslərin məşğul olmasını göstərir və tərbiyəçilərdən yüksək təcrübə tələb 
olunduğunu bildirir. Füzuli tərbiyədə mühitin, şəraitin böyük təsir göstərdiyini qeyd 
etmişdir. Əxlaq tərbiyəsilə əlaqədar olaraq, insan davranışı haqqında qiymətli fikirlər 
söyləmişdir.  
Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında tərbiyə məsələləri mühüm yer tutur. Onun tərbiyə 
haqqında fikirlərinin əsasını humanizm, vətənpərvərlik, xəlqilik, nikninlik, əməyə və 
əmək adamına dərin məhəbbət təşkil edir. Füzuli tərbiyənin məqsədini pak əxlaqlı, 
zəngin mənəvi keyfiyyətlərə malik sədaqətli bir insanlar yetişdirməkdə görürdü. Ona 
görə tərbiyə nə qədər tez, kiçik yaşlarından verilərsə, onun faydası daha yaxşı olur.  
M.F.Axundov uşaqlara nəcib əxlaqi keyfiyyətlər aşılamağa, vətənpərvərlik tərbiyəsinə 
böyük əhəmiyyət verirdi. O, əxlaq tərbiyəsinə haqqında fikirlərində yoldaşlıq, sədaqət, 
insanpərvərlik və dostluğa əsas hesab edirdi. O, cəmiyyətin üzvlərinin xalqa, qadın 
hüququna hörmət bəsləyən, nəzakətli, mədəni, həqiqəti sevən, özünə və başqalarına 
tələbkar adamlar olmalarını arzu edir və həyatda da belə görmək istəyirdi.  
M.F.Axundov deyirdi ki, yeni insan mətin iradəli, yeniliyi, azadlığa sevməyi, zülmə, 
ədalətsizliyə nifrət etməyi bacaran mübariz qəhrəmanlar kimi yetişsin. O, istəyirdi ki, 
yeni insan xalqın mənafeyini öz şəxsi mənafeyindən üstün tutan, dostluqda, yoldaşlıqda 
sədaqətli, möhkəmm ideyalı, prinsipial olsun. O istəyirdi ki, cəmiyyətin üzvləri xalqa, 
qadın hüququna hörmət bəsləyən, nəzakətli, mədəni, həqiqəti sevən, özünə və 
başqalarına tələbkar adamlar olsun.  
M.Ə.Sabir gənc nəslin tərbiyəsində və onun dünyagörüşünün formalaşmasında uşaq 
ədəbiyyatının böyük rolunu görmüş, bu məqsədlə də balalarımız üçün bir neçə şerlər, 
təmsillər, nəsihətlər, mənzum hekayələr yazmışdır. Sabirin uşaq ədəbiyyatı mövzuları 
müxtəlifdir. Lakin bu müxtəlif mövzuların tərbiyəvi əhəmiyyətinə və daxili mənasına görə 
bir vəhdəti var. Bu da gənc nəsildən kamil, saf əxlaqlı adamlar 30  
 



yetişdirməyə, özləri və insanlıq üçün yüksək dərəcədə faydalı olmağa kömək edən 
şəxsiyyətlər formalaşdırmağa yönəldilən ideyalardır.  
Sabirin istər təbiət, istərsə cəmiyyət və adi məişət hadisələrinə aid yazılmış şerləri 
nəinki uşaqları gümrahlaşdırır, həyatı və təbiəti onlara sevdirir. Onun “Cütcü”, “Yaz 
günləri”, “Uşaq və buz” və s. şerləri onun uşaqların tərbiyəsinə həvəs və dərin 
münasibətinin parlaq ifadəsidir.  
A.Səhhət əməyi inkişafın, orqanizmin möhkəmliyinin zəruri şərti hesab edir, sağlamlığın 
hərəkətverici qüvvəsi sayırdı. Onun fikrincə, əmək olmasa, yer üzündə yaşayış olmaz.  
A.Səhhət fiziki tərbiyə işində təbiətə, onun gözəlliyinə, suya, təmiz havaya, günəş 
işığına böyük əhəmiyyət verir, bir həkim kimi insanların sağlamlığında onların böyük 
rolunu səmimi bir qələmə tərənnüm edir, sözlə təbiətin tablosunu yaradırdı.  
Təbiət sağlamlığın mənbəyidir. Uşaqların hələ kiçik yaşlarından belə bir mənbə ilə 
təmasda olmalarını zəruri sayan A.Səhhət təbiəti rəngarəng boyalarla təsvir edirdi. Bu 
baxımdan o, “Yaz”, “Yay”, “Qış”, “Yay səhəri”, “Payız çağında”, “Köç”, “Əkinçi nəğməsi”, 
“İlk bahar” və s. şerlərinin hər biri gözəl rəsm əsəridir.  
Abbas Səhhət uşaq üçün zəngin ədəbi irs qoyub getmişdir. O, Azərbaycan uşaq 
ədəbiyyatında şərəfli bir yer tutur. Onun uşaq şerləri indi də öz tərbiyəvi təsiri mühafizə 
edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların dünyagörüşünü genişləndirməkdə, onlara müsbət 
əxlaqi keyfiyyətlər aşılamaqda bu şerlər böyük əhəmiyyətə malikdir. Şairin şerləri 
uşaqları təbiətlə tanış etmək sahəsində böyük imkanlara malikdir. “Uşaq bağçasında 
tərbiyə proqramı”nın “Ətraf mühitlə tanışlıq və nitq inkişafı” bölməsində uşaqlara 
müxtəlif əmək növləri (rabitə, nəqliyyat, tikinti, tikiş və s.), əməkadamları ilə, ilk növbədə 
isə valideynlər, uşaq bağçasının işçilərinin əməyi ilə, habelə doğma yerlərlə, təbiətlə 
tanışlığa geniş yer verilir. Tərbiyəçi bu məqsədlə Abbas Səhhətin bir çox şerlərinə 
istinad edə bilər.  
Təbiətlə tanışlıq və nitq inkişafı sahəsində A.Səhhətin şerləri daha böyük imkanlara 
malikdir. “Uşaq bağçasında tərbiyə proqramı” bütün qruplarda uşaqları 31  
 



ilin fəsilləri, müxtəlif fəsillərdə hava, bitki və heyvanlar aləmində, insanların əməyində 
baş verən dəyişikliklərlə tanış etməyi nəzərdə tutur. 12 misralıq “Yaz” şerində yazın bir 
çox əlamətləri öz əksini tapmışdır: yazda gecə-gündüzün bərabər olması, havaların 
istiləşməsi, qarların əriyib çaylara tökülməsi, çayların daşması, quşların isti ölkələrə 
qayıtması uşağın başa düşəcəyi şer dili ilə təsvir olunur. “İlk bahar” şerində yazın digər 
əlamətləri də (havanın tutulub-açılması, yağmurlu olması, isti küləklərin əsməsi, 
ağacların yarpaqlanması, çəmənin göyərməsi və s.) göstərilir. Bu şerdə şair balaca 
oxucunu təbiət hadisələri arasında sadə əlaqələrlə tanış edir.  
“Yay” şerində uşaqlar yay fəslinin əlamətləri ilə (havanın istiləşməsi, quş və heyvanların 
kölgəyə çəkilməsi, meyvələrin yetişməsi, taxılın biçilməsi və s.) tanış olurlar.  
“Yaz” və “İlk bahar” şerlərini əzbərlətmək mümkün olduğu halda, “Yay” şerinin uşaqlara 
oxunması münasibdir. Bu şerlərin məzmununundan məktəbəhazırlıq qrupu uşaqlarının 
rəsmi məşğələlərində təbiət lövhələri çəkmələri üçün də istifadə edilə bilər.  
“Güllərin bəhsi” alleqoriyasında uşaqlar qızılgül, zanbaq, şəbbu gülünün xüsusiyyətləri 
ilə tanış olurlar. “Bağça” şeri uşaqları bağ bostanla, onların məhsulları ilə şən bir 
şəraitdə tanış edir.  
A.Səhhətin uşaq şerləri içərisində məktəbəqədər yaşlı uşaqların dünyagörüşünü 
genişləndirməyə, təbiət hadisələri haqqında təsəvvürlər aşılamağa imkan verən şerlərlə 
yanaşı, uşaqların tərbiyəsinə xidmət edən şerlər də vardır. Onun şerlərindən həm ətrafa 
bələdlik prosesində, həm oyun və məşğələlər zamanı, həm söhbət, gəzinti və 
ekskursiyalarda, həm də bayram və əyləncələrdə istifadə etmək mümkündür.  
Abdulla Şaiqin ədəbi irsi məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsi üçün zəngin material 
verir. Onun bir çox şerlərində uşaqların təbiətlə tanışlığı və nitq inkişafı üçün 
müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar. Məlum olduğu kimi, təbiət-həyata təzəcə göz açan, 
ona yenicə bələdləşən körpə uşaqlar üçün sirli bir aləmdir. “Bu nədir?” refleksinin təsiri 
ilə uşaq bu aləmi öyrənməyə can atır. Quşlar, heyvanlar, bitkilər aləmi, təbiətin 
əsrarəngsiz gözəlliyi uşağı özünə cəlb edir. Təbiət uşaq üçün təkcə estetik zövq 
mənbəyi deyil, həm də idrak mənbəyidir. Təbiətlə tanışlıq uşaqların 32  
 



həyati təsəvvürlərini genişləndirir, onlarda düzgün dünyagörüşün formalaşmasına 
kömək göstərir.  
Uşaqların təbiətlə tanışlığında bədii ədəbiyyatın əvəzedilməz rolunu duyan A.Şaiq 
təbiəti tərənnüm etmiş, onlara fəsillər, heyvanlar, quşlar, bitkilər, sadə şəkildə təbiət 
hadisələri haqqında məlumat verməyə çalışmışdır. Onun bir çox şerləri (“Bahar”, 
“Payız”, “Payız gecəsi”, “Qışın nəğməsi” və s.) balacaları ilin fəsilləri ilə tanış edir. Bu 
şerləri uşaq bağçasının böyük və məktəbəhazırlıq qruplarında oxumaq və qismən 
əzbərlətmək məsləhətdir.  
A.Şaiqin bitki və heyvanlara dair lirik şerləri uşaqları mədəni və yabanı bitkiləri, vəhşi və 
ev heyvanlarının həyat tərzi ilə tanış edir. O, uşaqları bitkilərə, heyvan və quşlara qayğı 
ilə yanaşmağa çağırırdı. Şairin “Qərənfil”, “Bənövşə”, “Qızılgül”, “Zanbaq” kimi şerləri 
uşaqları gül və çiçəklərlə tanış etmək cəhətdən maraqlıdır.  
“Qərənfil” şerində uşaqlar qərənfilin çəhrayı, ağ, qırmızı, sarı rəngdə, həm də yaşıl 
saplaqlı olduğunu öyrənirlər. “Bənövşə” şerində uşaqlar az ömürlü, gözəl ətirli, boynu 
bükük bənövşə ilə tanış olurlar. “Qızılgül” şerində yaşıl belli, qızıl telli, ətri hər yanı tutan, 
süfrələrin bəzəyi olan qızılgül uşaqların gözü qarşısında canlanır. “Zanbaq” şerində şair 
balaca oxucuları ağ ipəyə oxşayan, gümüş kimi parıldayan, ətrafa ətir saçan zanbaqla 
tanış edir. Şair kiçik lirik lövhələrlə bir tərəfdən uşaqları gül və çiçəklərin konkret 
əlamətləri ilə tanış edir.  
Göstərilən şerlər məktəbəqədər yaşlı uşaqların anlaq səviyyəsinə müvafiqdir. Uşaq 
bağçasının tərbiyə proqramında bu şerləri böyük qrupda əzbərlənməsi tövsiyə olunur. 
Uşaqlara heyvan və quşlar haqqında düzgün təsəvvürlər aşılamaq baxımından A.Şaiqin 
hekayələri, xüsusən mənzum hekayələri və təmsilləri müəyyən əhəmiyyətə malikdir.  
A.Şaiqin yaradıcılığı balacaları ətrafla tanış etmək üçün də xeyli material vardır. 
Məktəbəqədər tərbiyə işində ətrafla tanışlıq mühüm yer tutur. Uşaqların əqli, əxlaqi, 
əmək və estetik tərbiyəsinin ilk təməli onları əhatə edən mühitin təsiri ilə qoyulur. Uşaq 
həyatı, insan münasibətlərini ilk əvvəl ona yaxın olan ətraf mühitdən öyrənir. Bu mühitdə 
isə valideynlər, bağça işçiləri, uşağı əhatə edən qonşular, yaşlı adamlar, ətrafdakı 
hadisələr, doğma məhəllə, doğma yurd başlıca yer tutur. 33  
 



M Ü H A Z İ R Ə V  
KLASSİK PEDAQOQLARIN UŞAQLARIN ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIĞIN 
ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA FİKİRLƏRİ.  
Plan:  
1. Y.N.Vodovozova, İ.H.Pestalotsi və İ.İ.Russo “Uşaqların inkişafında  
təbiətlə tanışlığın rolu haqqında”.  
2.K.D.Uşinski, Y.A.Komenski və Y.İ.Tixiyeva “Təbiətlə tanışlığın rolu haqqında”. 34  
 



Y.N.Vodovozova uşaqların əqli inkişafı üçün təbiətlə tanışlığa böyük yer vermişdir. 
Kiçik yaşlı uşaqlar onlara yaxın olan ev heyvanları, ev quşları ilə tanış etmək lazımdır. 
Bu yaşda heyvan aləmi ilə tanışlıq əyani yolla həyata keçirilməlidir. Böyük qrup 
uşaqlarını bitki aləmi ilə, heyvanlar aləminin və cansız təbiətin müxtəlif hadisələri ilə 
tanış etmək lazımdır. Onların dünyagörüşünün genişlənməsinə bağ, çəmənlik, çay, 
tarla, meşə geniş imkan verir. Bu yaşda onlarda quşlara, dovşanlara, dələyə və ev 
heyvanlarına qayğı göstərmək kimi müsbət münasibət tərbiyə edilməlidir. Vodovozova 
hətta məsləhət görürdü ki, hər bir ailə 6–7 yaşlı uşaqlar üçün təbiət guşəsi düzəldir. 
Vodovozova meşəyə, tarlaya, çəmənliyə, gölə, su dəyirmanlarına, bağa, bostana, 
ekskursiyanın nümunəvi tematikasını işləmişdir. O, göstərir ki, hər bir ekskursiya 
uşaqlara yalnız bilik verməklə kifayətlənməməli, həm də onları müşahidəçiliyə 
yönəltməli, təbiətə məhəbbəti inkişaf etdirməli, estetik zövqü tərbiyə etməlidir. 
Vodovozova uşaqların əqli inkişafının məzmunu ictimai həyatla sadə adamların əməyi 
ilə bağlayır. Əməyə maraq hissinin yaradılması uşaqlarda əmək adamlarına qarşı 
diqqətli olmaq, onları sevmək kimi hisslər tərbiyə etməklə birləşdirirdi.  
F.Frebel tələb edirdi ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqları təbiətə yaxınlaşdırmaq lazımdır. O, 
uşaqlara məxsus bostanda kiçik ləklər düzəltməyi, onları çiçəklikdə işləməsini məsləhət 
görürdü. Lakin bunu idealist nöqteyi – nəzərdən əsaslandırırdı. Onun fikrincə allah 
tərəfindən yaradılmış təbiət uşağa allahın böyüklüyünü göstərir. Lakin Frebel idealist 
nöqteyi – nəzərindən çıxış edərək təbiəti dini tərbiyənin vasitəsi hesab edirdi.  
Y.İ.Tixeyeva da uşaqların əqlinin inkişafında təbiətlə tanışlığın rolunu yüksək 
qiymətləndirmişdir. O, məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyə işində təbiətin mühüm 
əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edərək göstərmişdir ki, uşaqları təbiətin qoynunda və 
təbiət vasitəsi ilə tərbiyə etmək, öyrətmək, böyütmək lazımdır. O, göstərdi ki, hər bir 
uşaq bağçasının çiçəkliyi, tərəvəz bitkilərinin becərilməsi üçün həyət və ya sahəsi 
olmalıdır. Uşaq bağçasında akvarium, quşlar və heyvanlar guşəsi yaratmaq lazımdır. 
Uşaqların təbiətdə işləri və məşğələləri təşkil etməlidir. Onların görüş dairəsini 
genişləndirən, nitq və təfəkkürlərini inkişaf etdirən müsahibələrin təşkil 35  
 



edilməsini lazım bilirdi. O, göstərirdi ki, uşaqların təbiət hadisələri ilə tanışlığında 
gəzintilər, ekskursiyalar böyük rol oynayır. Bu da qabaqcadan nəzərdə tutulmalı və 
işlənməlidir.  
N.K.Krupskaya göstərmişdir ki, uşaqların əqli tərbiyəsi məqsədli uşaqların təcrübəsini 
genişləndirmək, onları əhatə olunduqları əşyalar, materiallar haqqında biliklər vermək, 
bitki və heyvanların necə yaşadıqlarını göstərmək lazımdır. Krupskaya əqli tərbiyədə ən 
böyük yeri uşaqların ədəbiyyatına verirdi. O, uşaq yazıçılarından onlarda əmək 
adamlarına maraq və məhəbbət oyatmaq üçün ictimai həyatdan bacarıqla tanış etməyi 
tələb edirdi. Krupskaya uşaq bağçasında uşaqların dünyagörüşünün artırılmasını və 
onlarda materialist dünyagörüşünün inkişaf etməsini lazım bilirdi. O, qeyd edirdi ki, 
zehni cəhətdən inkişaf edən uşaqlar yetişdirməliyik. Bu cəhətdən bizim tərbiyəçilərimiz 
uşağı gəzdirməli, ekskursiyaya aparmalı, çay qırağına gəzməyə getməli, eləcə də onları 
şəhərlə tanış etməlidirlər. Krupskaya belə bir hadisənin şahidi olmuşdur. Uşaqlar rəfləri 
suvarır və gübrələyirdi. Birdən onlardan biri dedi: “Allahın istəyindən asılıdır: Allah istəsə 
məhsul verər, istəməsə verməz”. Bunu eşidən başqa bir oğlan dedi: “Eybi yoxdur, 
bunlar bizin ləklərimiz olar, başqa bir yerdə isə Allahın ləkini düzəldərik”. Uşaqlar öz 
ləklərini suvardı, ona qulluq etdilər və nəticədə çox yaxşı məhsul götürdülər. Allahın 
ləkində isə heç nə bitmədi və uşaqlar özləri əyani surətdə müşahidə edib gördülər ki, 
torpaq sulanmasa, gübrələnməsə məhsul verməz.  
Y.A.Komenski erkən yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişaf etdirilməsində təbiətlə tanışlığın 
labüdlüyünü qeyd etmişdir. Komenskinin fikrincə, uşağın əqli inkişafının əsasını onun 
ətrafdakı aləmlə əyani surətdə tanış etmək təşkil edir. O, isbat edirdi ki, uşağın əqli 
tərbiyəsində onun inkişaf və imkanlarına müvafiq tədriclik, ardıcıllıq sistemliyə riayət 
etmək lazımdır. Komenski “Ana məktəbinə məlumat” adlı kitabında pedaqogika tarixində 
ilk dəfə olaraq altı yaşına çatmamış uşaqlara öyrədilə bilən bilik və bacarıqlar 
proqramını, təbiət hadisələrinə aid ilk təsəvvür və biliklərin siyahısını verir. O, qeyd 
edirdi ki, insanı əhatə edən hər bir şey ona bu ilk məktəbdə verilməlidir. O, uşaqların 
inkişafında başlıca vasitə həyatı müşahidə etməyi sayırdı. 36  
 



J.J.Russo uşaqların mədəniyyətində, sensor tərbiyəsində və onların inkişafında təbiətlə 
tanışlığın rolunu qiymətləndirmiş və izah etmişdir ki, tərbiyə üç mənbədən: təbiətdən, 
əşya və hadisələrdən, ətrafdakı insanlardan alırlar. Təbiət vasitəsilə tərbiyə insanın 
qabiliyyətini və hiss orqanlarını inkişaf etdirir. Russo ikinci dövrü əqlini yuxu dövrü 
adlandırmışdır. Lakin bu fikir düzgün deyildir. Onun fikrincə bu yaşda hələ uşaq fikir 
yürütməyə, mücərrəd anlayışlar mənimsəməyə qabil deyillər. Bu dövrdə fiziki tərbiyəni 
davam etdirmək, sağlamlığı möhkəmlətmək ən əsas xarici duyğuları, xüsusən görmə və 
lamisəni inkişaf etdirmək zəruridir. Bu ətraf mühitdə əşya və hadisələri geniş müşahidə 
etməyə, ölçməyə, müqayisə etməyə imkan yaradır.  
Uşağın ağıllı olması üçün onu möhkəm və sağlam yetişdirmək lazımdır. Ona görə də 
uşağa azadlıq vermək lazımdır. O, təlimdə təbiətlə uşağın bilavasitə təmas etməsinin, 
yaradıcı müşahidənin və fəallığın böyük əhəmiyyətini göstərmişdir. Russo qeyd edirdi ki, 
uşaq üçün əsil kitab təbiət olmalıdır. O, təlimin müstəqillik və fəallılıq prinsipini müdafiə 
edirdi. O, deyirdi ki, uşaqlar biliyi müstəqil müşahidə aparmaq, tədqiqatlar aparmaq və 
material toplamaq yolu ilə əldə etməlidirlər. Qoy onlar cansız təbiət hadisələrini günəşin 
doğması və batmasını müşahidə etməklə, ulduzlu göyləri seyr etməklə öyrənsinlər.  
İ.H.Pestalotsi pedaqogika tarixində əyani üsulun yaradıcısı kimi tanınmışdır. O, 
müşahidəni ardıcıl və tədricən keçirməyi lazım bilmiş və göstərmişdir ki, belə müşahidə 
uşaq təsəvvürünün dairəsini daha da genişləndirir. Uşaq yaşadığı evdən həyətə, 
küçəyə, bağa və meşəyə keçir.  
Məktəbəqədər yaşlı uşağın əqli tərbiyəsinin məzmun və üsullarının 
müəyyənləşdirilməsində xeyli işlər görmüşdür. O, uşağın əqli inkişafı üçün üç əsas 
momentin əhəmiyyətini göstərmişdir. 1.Müşahidə dairəsini mümkün qədər genişlətmək, 
müşahidəni və ya mənimsədiklərini daim möhkəmlətmək, təbiət və incəsənətin hər bir 
şeyin sözlə ifadə edə bilmələri üçün dil ilə geniş surətdə tanış etmək.  
O, müşahidə, təfəkkür prosesi ilə əlaqələndirir. Ona görə də tərbiyənin əsas vəzifəsi – 
uşağı erkən yaşdan müşahidə etməyi öyrətməkdir. Pestalotsinin fikrincə 37  
 



uşağın mürəkkəb aləmi müşahidə etməsini asanlaşdırmaq üçün onun bu aləmin əsas 
ünsürlərini anlamağa öyrətmək lazımdır (şəkil, ədəd, söz).  
Pestalotsi məktəb yaşına çatmamış uşaqların tərbiyəsinə geniş yer verir. Elə buna 
görədir ki, görkəmli alman pedaqoqu “Uşaq bağçası” əsərinin müəllifi F.Frebel 
Pestalotsinin “Analar üçün kitab”ına yüksək qiymət vermiş, onu özünün stolüstü kitabı 
etmişdir. O, özünün məktəbəqədər uşaqların tərbiyə nəzəriyyəsini işləyib hazırlayarkən 
həmin kitabdan yaradıcılıqla istifadə etmişdir. Pestalotsi özü yazırdı ki, “Analar üçün 
kitab” mahiyyət və məzmunu başa düşən ana beşik başından uşağın tərbiyəsi üçün ən 
yaxşı vəsait ola bilər.  
Uşaq hiss orqanlarından istifadə etməyə başlayan andan ana onun hiss üzvlərinə təsir 
edərək əşyaları göstərməklə, uşağın təsəvvürünü, görüş dairəsini genişləndirə bilər. 
Uşaq dil açarkən ana onu bədən üzvləri ilə tanış edir. Bundan sonra uşaq əyninə 
geyindiyi paltarları, onu əhatə edən əşyaları adları ilə deyə bilir. Ana uşağa əşyaları 
yerdən yığışdırmağı, bir yerə toplamağı, aparıb yerinə qoymağı öyrətməlidir. Bu işləri 
yerinə yetirən uşaq bundan sevinc hissi keçirir.  
Oğlunun tərbiyəsi haqqında “Pestalotsinin gündəliyi”ndə uşaqları erkən yaşdan ətrafda 
baş verən hadisələri müşahidə etməyi, öyrətməyi zəruri sayırdı. O, qeyd edirdi ki, ən 
böyük sevinc yavaş, uzun axtarışlardan doğur. Uşağa tapşırdığı işi sona çatdırmağa 
kömək etmək, şərait yaratmaq lazımdır. Tərbiyə işində heç vaxt tələsmək olmaz. Təbiət 
uşaq üçün ən yaxşı müəllim olur. Təbiətin azad auditoriyasında uşaq özünü daha 
sərbəst, azad hiss edir. Uşaq hiss edir ki, onu öyrədən təbiətdir.  
Uşağı bacara bildiyi işi görməsinə imkan verilməlidir. Uşaqları erkən yaşlarından işə, 
zəhmətə alışdırmadan ondan dəyərli insan tərbiyə etmək qeyri-mümkündür. Uşaq 
sevincli əməyə doğru getməlidir. Bağda, həyətdə işləmək, bitkilər toplamaq və s. Ictimai 
həyata hazırlıqdır. Unutmaq olmaz ki, günahsızı cəzalandıran hər bir kəs məhəbbəti 
itirir.  
K.D.Uşinski də Komenskinin, Russonun, Pestalotsinin ardıcılı kimi təbiəti əsas tərbiyə 
mənbəyi kimi görür. “Təbiət - insan tərbiyəsində ən güclü amildir.”. O, uşaqların əqlini 
inkişaf etdirir, onların duyğularına qüvvətli təsir edir. Təbiət 38  
 



hadisələrini müşahidə etmək, onları araşdırmaq, təbiətin sirlərini öyrənməyə çalışmaq, 
onlarda bir sıra gözəl keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Uşaq vətənini, təbiətini, 
onun gözəl mənzərəsini, heyvanlar aləmini öyrənir, sevir, ilk insani duyğular uşaqlara, 
heyvanlara, bitkilərə münasibətdə formalaşır. Bunu uşaq psixologiyasını gözəl bilən 
Uşinski məhz buna görə kiçik yaşda uşaqlara təbiəti sevdirməyi lazım bilirdi. O, uşaqlar 
üçün yazdığı hekayələrində də təbiət hadisələrini təsvir edir, həmin hekayələrin uşaq 
qəlbinə etdiyi təsiri uzun illərdən bəri dərsliklərdə həmin hekayələrin yaşamasında 
görür. Onun “Başını dik tutan kimdir?”, “Qara quş və pişik”, “Dörd arzu”, “Yayda 
meşədə” və s. Hekayələri uşaq qəlbinə güclü təsir edir. Hər bir uşaq həmin hekayədən 
nəticə çıxarır. Uşinski bu hekayələrində mahir bir rəssam kimi gözəl təbiət lövhələri 
yaradır. Budur, o, yazır: “Hündür şam və küknar ağaclarının iynəyarpaqlı budaqları rəqs 
edir, yarpağından gözəl qoxu gələn ağcaqayın, nəhəng gövdəli palıdların dilik – dilik 
olan yarpaqları xışıldayır. İnci çiçəyi sırğa kimi yellənir, harda isə ağac kəsilir, uzaqdan 
balta səsi gəlir. Hərdən sarıköynək şikayətlə qışqırır, özünə ev tikməyib, onun, bunun 
yuvasına yumurta qoyan Ququ quşu quqquldayır”.  
Burada meşənin əsrarəngiz gözəlliyi bir neçə sətirdə təsvir olunub ki, meşəni görməyən 
uşaq belə sanki onu görür, onun sərinliyini, nəm qoxusunu, yarpaqların xışıltısını eşidir. 
O, bu sözləri söz xətrinə demir, o, uşaq hisslərinə güclü təsir etməyə çalışır. K.D.Uşinski 
təlim – tərbiyə haqqında görkəmli nəzəriyyəçidir. O, məktəbəqədər yaşlı uşaqların 
tərbiyəsi haqqında qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. O, məktəbəqədər yaşlı uşaqların 
həyatında mühüm yer tutan əqli, əxlaqi, fiziki və əmək tərbiyəsi haqqında danışmış, 
onların əməyini yüksək qiymətləndirmişdir. Bu yaşda uşaqlar ətraf mühiti dərk etməyə, 
hadisələrin səbəb və əlaqələrini öyrənməyə can atırlar. Buna görə də uşaqlara 
müstəqillik vermək lazımdır ki, onlar müstəqil olaraq təbiəti müşahidə etsinlər, öz 
güclərinə müvafiq işlər görsünlər. Odur ki, həm tərbiyəçilərə, həm də valideynlərə 
müraciət edirdi - uşaqlara müstəqillik verin, onlar gücləri çatan işlər görsünlər.  
Uşağa nə gücü çatmayan, nə də heç bir mənası olmayan iş tapşırmayın. Bunların hər 
ikisi uşaqlara pis təsir edir. Biri tənbəlliyə, o birisi isə nifrətə səbəb olar. Uşinski 39  
 



də Komenski, Russo və Pestalotsi kimi təbiəti əsas tərbiyə mənbəyi kimi götürür. 
“Təbiət insan tərbiyəsində ən güclü amildir”. O, uşaqların əqlini inkişaf etdirir, 
duyğularına qüvvətli təsir edir. Təbiət hadisələri müşahidə etmək, təbiətin sirlərini 
öyrənmək, onları araşdırmağa çalışmaq, onlarda bir sıra keyfiyyətlərin yaranmasına 
səbəb olur.  
Uşaq vətənini, təbiətini, onun gözəl mənzərəsini sevir, heyvanlar aləmini öyrənir, onlara 
münasibətdə formalaşır.  
Uşaq psixologiyasını yaxşı bilən Uşinski məhz buna görə kiçik yaşda uşaqlara təbiəti 
sevdirməyi lazım bilirdi. O, uşaqlar üçün yazdığı hekayələrdə də təbiət hadisələrini 
təsvir edir. Onun “Başını dik tutan kimdir?”, “Qara quş və pişik”, “Dörd arzu”, “Yayda 
meşədə” hekayələri uşaq qəlbinə güclü təsir edir. O, hekayələrində mahir bir rəssam 
kimi gözəl təbiət lövhələri yaradır. Meşənin əsrarəngiz gözlliyi bir neçə sətirdə təsvir 
olunub ki, meşəni görməyən uşaq belə sanki onu görür, onun sərinliyini, nəm qoxusunu, 
yarpaqların xışıltısını eşidir. O, bu sözləri söz xatirinə deyil, o, uşaq hisslərinə güclü təsir 
etməyə çalışır.  
Şlegerin təbiətlə tanışlığa aid metodları xalq uşaq bağçalarında tətbiq edilirdi. Şleger 
1913 – 1914-2cü illərdə xalq uşaq bağçalarında keçirilən tərbiyə işlərinin əsasında 
“Kiçik uşaqlarla müsahibənin materialları” adlı vəsait tərtib etmişdir. İlin fəsilləri, bitkilər, 
heyvanlar haqqında olan bu müsahibələr uşaqların çəkdikləri rəsmlər və əl işləri ilə 
əlaqələndirilirdi.  
İnqilabdan əvvəl Şlegerin yaratdığı xalq uşaq bağçalarında müəyyən adıcıllığa, uşaqlara 
heç olmasa dolayı yolla təsir etməyə, tərbiyə işlərini müəyyən planla keçirməyə məcbur 
oldular. Çünki bu dövrdə uşaq bağçalarında oyunlarda və məşğələlərdə uşaqlara tam 
sərbəstlik verilirdi.  
Eksperimental şəkildə uşaqlar marağının öyrənilməsi və hesaba alınması əsasında 
qurulan sərbəst məşğələlərlə yanaşı, tərbiyəçilərin planında “Təklif edilmiş məşğələlər” 
hətta bütün uşaqlar üçün məcburi məşğələlər (növbətçilik) keçirilməyə başlanırdı.  
Tərbiyəçilərin digər təklifləri ilə yanaşı bu məşğələlər xalq uşaq bağça-larının tərbiyə 
işində, müntəzəmlilik, ardıcıllığın təmin olunmasına imkan verdi. Lakin 40  
 



buna baxmayaraq xalq uşaq bağçalarında tərbiyə işlərinin vahid düşünülmüş bir planı 
yox idi.  
A.Suxomlinski uşaqların erkən yaşdan təbiətin qoynuna aparmağı, onun tükənməz 
gözəlliyi ilə uşaqları tanış etməyə tövsiyə edirdi. Təbiət uşaq üçün hər şeydir. Birinci 
növbədə təbiət uşaqların sağlamlıq mənbəyidir. O, uşaqların açıq havada olmasını, tez-
tez ekskursiyalar təşkil etməyi məsləhət görür. Təbiət həm hə bilik mənbəyidir. Uşaqlar 
təbiətin qoynunda olarkən tərbiyəçi uşaqların diqqətini təbiətdə baş verən hadisələrə 
yönəltməlidir. Onların fanyaziyalarını inkişaf etdirməlidir. Uşaqların əqli inkişafına təbiət 
gözəl vasitədir. O yazır: “Təbiətə edilən hər bir səyahət təfəkkür dərsidir, əqli inkişaf 
etdirmək dərsidir”. Suxomlinski qətiyyətlə qeyd edir ki, bilik verməzdən əvvəl hər bir 
uşağa fikirləşməyi, qavramağı, müşahidə etməyi öyrətmək lazımdır.  
Təbiət hadisələri ilə uşaqların nağıl düzəltməsi onların dünyagörüşünü artırır. Belə 
nağıllarda uşaqlar sanki inşa yazıra. Nitqi inkişaf edir, lüğət ehtiyyatı zənginləşir. Təbiət 
həm də uşaqların estetik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Onlar nağıllarda da 
köməksizə əl tutan insanlara, gücsüzlərə kömək edən heyvanlara, quşlara qarşı dərin 
məhəbbət duyur. Vətənin gözəlliyi torpağını, suyunu sevdirir.  
M Ü H A Z İ R Ə VI  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN TƏBİƏT VƏ İCTİMAİ HƏYAT HADİSƏLƏRİ 
İLƏ TANIŞLIĞI ÜZRƏ İŞİN MAHIYYƏTİ VƏ MƏZMUNU.  
İctimai həyat hadisələri ilə tanışlıq uşaq bağçalarında ətraf aləmlə tanışlıq üzrə işin 
tərkib hissəsidir. “Uşaq bağçasında tərbiyə və təlim proqramı”nda körpə qrupundan 
başlayaraq “Ətraf mühitə bələdliyin genişləndirilməsi və nitq inkişafı” bölməsi nəzərdə 
tutulur.  
Ətraf aləmlə tanışlıq uşağın özündən kənarda olan varlığı dərk etməsi məqsədini güdür. 
Bu baxımdan “Ətraf aləmlə tanışlıq” anlayışı genişdir. Uşaqların 41  
 



yaxın ətraf mühitdə yaşadığı mənzildə, evdə, həyətdə, küçədə, sonralar uşaq 
bağçasında gördükləri əşyalarla sistemsiz tanışlıqla başlayan bu proses sonralar elmi 
xarakter alır: ətraf aləmlə tanışlıq hər tərəfdən təbiət, doğma diyarın biliklər və heyvanlar 
aləmi (flora və faunası), təbiətdə baş verən hadisələri, həmin hadisələr arasında 
qanunauyğunluqları; digər tərəfdən cəmiyyət, insanlar, onların əməyi, aralarındakı 
ünsiyyət qaydaları, cəmiyyətin idarə olunması, cəmiyyətdə baş verən hadisələri 
(yığıncaq, tətil, nümayiş, sülh,idman yarışları, əyləncələr bayramlar, tarixi günlər, 
seçkilər, xalqımızın milli mərasimləri və s.) əhatə edir.  
Bizi düşündürən və tədqiqata təhrik edən uşaqların evdə, uşaq bağçasında hər gün 
gördükləri əşyalarla, təbiətlə yaşadıqları təbiətin flora və fauanası ilə tanışlıq deyil, 
ictimai həyat hadisələri ilə tanışlıqdır.  
Bəzən “ictimai mühit” o cümlədən “ictimai hadisə” anlayışlarını məhdud mənada 
işlədirlər. Z.Vəliyeva yazır: “ Ailə uşaq tərbiyəsi üçün ilkin ocaq, ilkin kollektiv olsa da, 
uşaq boya-başa çatdıqca fəaliyyət dairəsi genişlındikcə, o da ciddi təsir obyektlərinə 
məruz qalır”. Məhz buna görə də ictimai mühitin ailə çərçivəsindən daha geniş mənada 
düşünmək lazım gəlir.  
Ətraf aləmlə tanışlıq prosesində uşaqlar Azərbaycanda qurulmuş müstəqil dövlətlə, 
bazar iqtisadiyyatı ilə, sahibkarlıq mədəniyyəti ilə, ölkəmizin ictimai – siyasi həyatı ilə, 
cəmiyyətdə davranış normaları ilə, hər bir vətəndaşın hərtərəfli, harmonik inkişaf 
imkanları ilə tanış olmalıdırlar.  
Uşaqların Azərbaycan xalqının həyat tərzi, adət-ənənələri ilə tanış olmalarına, həqiqi 
dostluq, yoldaşlıq, kollektivçilik, xalqların birliyi, vətəndaşlıq tərbiyəsi, azadlığın əldə 
edilməsi, onun qorunması, gələcək naminə qüvvəsini əsirgəməyən, canından keçməyin 
zəruriliyi və s. keyfiyyətlərə yiyələnmələrinə çalışmaq lazımdır.  
Uşaqların ətraf aləmlə tanışlığının məzmununu düzgün müəyyənləşdirmək məqsədilə 
tərbiyəçinin proqram tələblərini yaxşı bilməsindən əlavə uşaqların biliyinin, faktik bilik 
dairəsinin, təsəvvürlər ehtiyatının səviyyəsini diqqətlə öyrənməsi vacibdir.  
Tərbiyə tarixi bir anlayış olub, ayrı – ayrı xalqların, millətlərin yaratdıqları əxlaq 
normaları, davranış qaydalarıdır. Tərbiyə milli zəmindən kənarda mövcud 42  
 



olmadığından hər bir millətin öz milli ənənələri əsasında tərbiyə sistemi formalaşmışdır. 
Azərbaycan xalqı da öz tarixi köklərinə sadiq qalaraq, milli xüsusiyyətlərini qoruyub 
saxlamışdır. Respublikamız müstəqillik əldə edənə qədər heç bir dövlət statusu 
olmayan “Novruz” bayramı, “Orucluq” və “Qurban” bayramı, o cümlədən “Məhərrəmlik” 
mərasimi və s. ənənələrin xalq tərəfindən qorunub saxlanması bunu sübut edir.  
Müasir dövrdə tərbiyənin aktual vəzifələrindən biri yetişməkdə olan nəsli ümumbəşəri 
bilikləri mənimsəmiş, milli – mənəvi xüsusiyyətləri özündə əks etdirən vətəndaş kimi 
formalaşdırmaqdan ibarətdir. Fiziki kamilliyə, əxlaqi saflığa və yüksək milli qeyrətə malik 
olan Azərbaycan vətəndaşının tərbiyə edilməsinə məktəbəqədər müəssisənin hər bir 
mərhələsində diqqət yetirilməlidir.  
Məlum olduğu kimi, elm biliklər sistemidir. Bilikləri isə bəşəriyyət uzun zaman emprik 
yolla əldə etmişdir. İnsan öz ehtiyaclarını ödəmək və yaşayışını təmin etmək üçün 
apardığı mübarizə prosesində, məişətdə, işdə ayrı-ayrı cism və hadisələrin mahiyyət və 
elementlərini tədricən dərk etmişdir. Həyat hadisələri praktika, yaşamaq uğrunda 
mübarizə prosesi xalqın ilk müəllimi olmuş, onu ayrı-ayrı sahələr üzrə biliklərə 
yiyələnməyə məcbur etmişdir.  
Beləliklə, bəşəriyyət tarix boyu bilik öyrənir. Öyrənmə prosesinin əsasında isə adamın 
özünütəhsilləndirməsi, öz biliyini artırması durur. Xalq arasında deyilir ki, “Bilik 
xəzinədir”. Ancaq bu o zaman belə olur ki, praktik faydası olsun və idraki dərinləşdirib 
zənginləşdirsin. İnsana fayda verən bilik fəaliyyətə müsbət təsir göstərir. Fəaliyyət 
prosesində isə insanın biliyi və həyat təcrübəsi də zənginləşir. Bilik insana təkcə özünün 
kimliyini sadəcə olaraq başa düşmək üçün yox, həm də ətraf aləmi dərk etmək, 
hadisələri qabaqcadan görmək və izah etmək, fəaliyyətini planlaşdırmaq və həyata 
keçirmək, daha çox yeni biliklər almaq üçün vacibdir. Bilik o qədər böyük qüvvədir ki, 
lazım gələrsə, o, insana öz fəaliyyətini tamamilə yenidən qurmaqda kömək göstərir. Bu 
mənada ictimai həyat hadisələri ilə tanışlıqda bilik qazanmağın rolu əvəzsizdir. İctimai 
həyatla tanışlıq isə öz növbəsində biliyin artmasına təsir göstərir. Biliklər idrakı 
zənginləşdirir, bir növ özünüdərkə yol açır. 43  
 



Qədim Çin filosofu Konfutsi deyirdi: “Əsl bilik – biliyin şeyi bildiyini, bilmədiyin şeyi isə 
bilmədiyini bilməkdir”.  
Bu barədə Məhəmməd Peyğəmbərin (s) kəlamları daha çox maraq doğurur: “Uşaqlıqda 
qaanılan bilik daşa həkk olunan yazıdır”.  
Faydalı biliklərlə bərabər həyat təcrübəsi ilə zənginləşmiş ağıl ətraf aləm üzərində 
hakimlik edir, insan idrakını dərinləşdirir. Beləliklə, bilik öyrənmə dinamik yolla başa 
gəlir.  
Ətraf aləm anlayışının dairəsi çox geniş olmaqla, uşağın daim təmasda olduğu xarici 
mühiti, təbiət və cəmiyyəti əhatə edir. Belə ki, təbiətə nisbətən cəmiyyət çətinliklə dərk 
edilsə də uşaq cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən, ictimai həyat hadisələrindən 
kənarda qalmır. Cəmiyyətə münasibət, şəxsiyyətin sosial idrakı fəallığı, ictimai həyatda 
marağı, ətraf aləmdə baş verən hadisələr haqqında biliklər qazanması, həmin bilikləri 
fəaliyyətdə realizə edə bilməsi, ictimai hadisələrin dərk edilməsi prosesinə yaradıcı 
yanaşmasında özünü göstərir.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığının vacibliyi onunla 
şərtlənir ki, həmin məlumatlar uşaqların ictimai həyata daxil olmalarına, əxlaq 
normalarını mənimsəmələrinə imkan verir, fəallığı və müstəqil-liyi formalaşdırır.  
Biliyin mövcudluğunu isə doğma şəhər, vətən haqqında saf və zəruri məlumatların 
mənimsənilməsi prosesi təmin edir. Müstəqil bilik qazanmağa çalışmaq, ictimai həyat 
hadisələrinin mahiyyətini dərk etmək öz şəxsində müsbət nümunələr göstərmək, gücü 
çatan işləri yerinə yetirmək bütün bunlar öz növbəsində uşaqların maraqlarının yüksək 
inkişaf səviyyəsini, şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyinin formalaşmasını təmin edir. Bəs 
“ictimai həyat hadisələri” nə deməkdir? Bu anlayışların mənasını araşdırmaq üçün 
müxtəlif mənbələrə müraciət etdik. Bir mənbədə isə insan cəmiyyətinə aid olan, 
cəmiyyətdə insanların həyat və fəaliyyəti ilə bağlı olan, cəmiyyətdə cərəyan edən, 
cəmiyyətdə törəyən, cəmiyyətin həyatına aid olan məfum kimi izah edilir. 44  
 



Həyat sözünün lüğəti mənası materiyanın hərəkətinin müəyyən inkişaf mərhələsində 
əmələ gələn xüsusi forması, dirilik, varlıq deməkdir. Hadisə isə ictimai və ya şəxsi 
həyatda vaqe ola, baş verən hal, əhvalat kimi izah edilir.  
İctimai həyat hadisələri dedikdə cəmiyyətə aid olan, cəmiyyətin həyatında baş verən 
hadisələr başa düşülür.  
Müasir dövrdə məktəbəqədər yaşdan uşaqların milli mənəvi dəyərlərə istinad edərək 
ictimai həyat hadisələri ilə tanış edilməsi mühüm bir vəzifə kimi qarşıda durur.  
Uşaqlar ətraf aləmin təsiri ilə ictimai hadisələri düzgün dərk etməyə başlayır, insanları 
sevmək, onlara mərhəmət göstərmək, xeyirxah olmaq, yaşlıların əməyinə hörmət 
etmək, ana vətəni, doğma xalqı, onun adət və ənənələrini sevmək kimi əxlaqi 
keyfiyyətlərə yiyələnirlər.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqları vətənimizin, xalqımızın tarixi, məişəti, adət - ənənələri, milli 
bayram və dini mərasimləri, müasir ictimai – siyasi hadisələri ilə tanış etmək gələcək 
məktəblinin tərbiyəsində böyük rol oynayır.  
Millətin gələcək taleyi bu günkü uşaqlardan, sabahkı gənclərdən asılı olduğundan 
onların milli ruhda tərbiyəsi vacib məsələdir. Uşaq ətrafda nə hadisələr baş verdiyini 
bilməlidir. Belə ki, o, həyatda müxtəlif hadisələrlə qarşılaşır. Müxtəlif terror hadisələri, 
müharibə, iqtisadi çətinlik və s. hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi uşağı da narahat edir, 
ona güclü təsir göstərir. Bunları uşaqların düzgün dərk etmələri üçün müvafiq 
məlumatların verilməsi çox vacibdir. Bütün iqtisadi çətinliklərə düçar olmağımızın səbəbi 
neçə il davam edən müharibə, səbəbkarı isə torpaqlarımıza göz dikən ermənilərdir. 
Əgər uşaq narahat olursa, deməli o, sabah xalqının, millətinin qeydinə qalan layiqli 
vətəndaş ola bilər. Bir millət kimi yaşamaq istəyiriksə, millətin dərdlərinə şərik olmağı 
tərbiyə etmək lazımdır. Ona görə də uşaqlar ictimai həyat hadisələri haqqında sadə 
məlumatlarla tanışlığa səy göstərməlidir. Bu bir sıra həlli çətin görünən, ziddiyətli 
məsələlərin aşkarlanmasında da böyük rol oynaya bilər. Məsələn, uşaq küşədə işiqfor 
olmayan yerlərdə polis işçisinin nə üçün dayanması ilə maraqlanır, dəniz kənarı parkda 
yaşlıların toplanmasının səbəbini bilmək istəyirlər. 45  
 



Tərbiyəçinin məntiqli izahı uşaqların düzgün mühakimə yürütmələrinə kömək etməlidir.  
Tarixi yerlərə abidələrlə tanışlıq uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığına şərait 
yaradır və nəticədə başqa xalqlara hörmət, məhəbbət hissi meydana gəlir. Çünki, belə 
bir fikrə heç kim şübhə edə bilməz ki, kim özünə hörmət etmirsə, başqasına da hörmətlə 
yanaşa bilməz. Anasını sevməyən şəxs başqa analara da laqeyd münasibət 
bəsləyəcəkdir. Nəhayət, öz yurdunu, doğma ocağını, vətənini sevmirsə, digər elləri də 
sevə bilməyəcəkdir.  
Uşaqlar bütün bu məlumatları yaşlılarla təmasda əldə edirlər.Həmin məlumatların 
köməyi ilə onlar gerçək aləmdə baş verən ictimai həyat hadisələri haqqında müəyyən 
bilik qazanırlar.  
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində çalışan hər bir şəxs ətraf həyat haqqında 
uşaqların təsəvvürünün necə olduğunu bilir. Uşaqların təcrübəsinin az, təfəkkürünün 
əyani obrazlı olması, mücərrəd şeyləri mənimsəmək, nəticə çıxarıb ümumiləşdirmək 
qabiliyyətinin zəif olması onların təsəvvürünün yarımçıqlığı, səthiliyi və qüsurluluğu ilə 
nəticələnir. Uşaq ictimai hadisələrin əslinə dərindən bələd ola bilməz. O, 28 May istiqlal 
gününün əhəmiyyətini anlamır, lakin ümumi sevincə qoşulur və bu günü bayram edir. 
Milli Ordunun əhəmiyyətini tam başa düşməsə də, komandir olmaq istəyir, başına əsgər 
papağı qoyub, əlinə tüfəng alıb “hücuma keçir”. Yaxın olan adamların əhval-ruhiyyısi, 
onların həyata münasibəti uşağa çox böyük təsir göstərir. Bu yaşda uşaqlar 
gördüklərini, eşitdiklərini, diqqəti cəl edən hər şeyi qavrayırlar.  
Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ictimai həyata maraq nəzərə çarpacaq dərəcədə 
güclənir. Yalnız hadisənin zahiri cəhəti deyil, bunların məzmunu da uşaqları 
maraqlandırır. Bu yaşda uşaqların təfəkkürünün itiliyi, kəskinliyi və dərinliyi adamı 
heyrətləndirir. Bütün bunlara uşaqlara gətirmək, onlarda ictimai həyat hadisələrinə 
maraq və əldə etdikləri məlumatların müstəqil genişləndirmək bacarığı tərbiyə olunur. 
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M Ü H A Z İ R Ə VII  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN CANLI VƏ CANSIZ TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞI.  
Kiçik qrupda -uşaqların ətraf aləm haqqında təsəvvürlərini genişləndirmək, onlarda 
bitkilər və heyvanların həyatına maraq yaratmaq lazımdır. Onlara xeyirxah münasibət 
tərbiyə etmək, təbiətin estetik qavranılmasını təmin edir. Bu yaşda onlar cansız təbiətə 
sadə bələdləşmə formalaşır. Onlar oyun, müşahidə prosesində cansız 47  
 



təbiətlə (su, yağış, qar, buz, qum, daş və s.) ilə tanış olurlar. Cansız aləmin nümunələri 
haqqında konkret məlumatlar verilir. Uşaqlar su tökülür, axır, istidir, soyuqdur, su ilə 
yuyunurlar, suda çimirlər, suyun üzərində bəzi əşyalar dayanır və s. məlumatlara 
yiyələnirlər. Onlar həmçinin qum quru olur, səpilir, nəm olanda formanı yaxşı saxlayır, 
həmçinin uşaqlar buz, müxtəlif növ daşlar, torpaq, gil və s. haqqında anlayışlara 
yiyələnmələrini təmin etmək lazımdır.  
Yaş yarımdan sonra uşaqların sadə təbiət hadisələri (yağış, qar, günəş və s.) üzərində 
müşahidələr təşkil etmək lazımdır. Uşaqlar öyrənirlər ki, yağış suludur, yağış yağarkən 
gəzmək olmaz, qar soyuqdur, onu ağıza alsaq xəstələnərsiniz, günəş işıq saçanda isti 
olur, qışda qalın, yayda nazik paltar geyinilir.  
Canlı təbiətlə sadə bələdləşmə da formalaşır və uşaqlar gəzinti zamanı diqqətini 
ağaclara, kollara, otlara, çiçəklərə yönəltmək lazımdır. Yaş yarımadək uşaqlar 
tərbiyəçinin tələbi ilə müəyyən çiçəyi tapır, tərbiyəçinin göstərdiyi rəngə uyğun çiçəyi 
seçirlər. 2 yaşında uşaqlar artıq tərbiyəçinin dediyi rəngdə çiçəyi tapır, göstərir, adını 
deyir, ot, çiçək, kol və ağacı fərqləndirirlər.  
Uşaqlar xarici görünüşünə, formasına, dadına, iyinə görə bitkiləri fərqləndirməyi 
öyrənirlər. Onlar tərəvəz (pomidor, xiyar, kök, turp, kələm), meyvə (alma, armud, heyva, 
nar), giləmeyvə (çiyələk, qarağat) bunları fərqləndirməyi öyrənirlər.  
Uşaqlar heyvan aləmi ilə də tanış olrlar. Natura, şəkillər üzrə, həmçinin oyuncaqlardan 
istifadə etməklə toyuq, xoruz, ördək, qaz, vəhşi quş, balıq, it, pişik, dovşanı tanımağı 
öyrənirlər. Uşaqların diqqətini heyvan və quşların bədəninin əsas hissələrinə yönəltmək, 
onları bir-birindən fərqləndirən əlamətləri tapmaq (quyruğuna, dimdiyinə, buynuzuna, 
ayaqlarına, rənginə, qaçmasına, uşmasına və s. görə fərqləndirmək) bacarığı 
formalaşır.  
Canlı guşədə (təbiət guşəsində) dovşan, kirpi, qəfəsdəki quş, tutuquşu, akvariumdakı 
balıq üzərində müşahidə təşkil etmək lazımdır. Uşaqların diqqətini otaq bitkilərinə, təbiət 
guşəsindəki canlılara qulluq etməyə, onlara qayğı ilə, ehtiyatla yanaşmağa cəlb etmək 
lazımdır.  
3 yaşında uşaqlara ev heyvanlarını (inək, qoyun, at, eşşək, it, pişik) və ev quşlarını 
(toyuq, cücə, xoruz) həm bilavasitə, həm də şəkil üzrə tanıtmaq və 48  
 



adlandırmağı, hərəkətlərini müşahidə etməyi öyrənirlər. Heyvanların səslərini və 
hərəkətlərini fərqləndirməyi öyrətmək lazımdır. Heyvanların səslərini və hərəkətlərini 
fərqləndirməyi öyrənirlər. Tərbiyəçinin təbiət guşəsindəki əməyini müşahidə edirlər, 
quşlara və heyvanlara akvariumdakı balıqlara yem verirlər. Cansız təbiətin ekoloji 
amilləri (su, hava, qum, işıq) və xüsusiyyətləri haqqında uşaqların təsəvvürləri 
genişlənir. Fəsli dəyişikliklərlə tanış olurlar, hava üzərində müşahidə aparırlar və 
necəliyini (qar əriyir, sel axır, yağış yağır və s.) qeyd etmək lazımdır.  
Gəzinti zamanı bitkilər haqqında daha geniş məlumata genişlənirlər və çiçəklərdən, 
yarpaqlardan buket düzəldirlər. Meyvə və tərəvəzlərin spesifik xüsusiyyətlərini bilirlər.  
Orta qrupda -uşaqlar cansız təbiət haqqında təsəvvürləri genişlənir. Təbiət hadisələri 
arasındakı asılılığı (günəş olanda hava qızır, külək əsəndə ağaçları tərpədir) öyrənirlər.  
Bitkilər aləmi haqqında tərbiyəçinin rəhbərliyi altında təbiətdəki dəyişikliyi müşahidə 
edirlər. Ağacların yarpaqlarının yaşıl və sarı olduğunu, sarı yarpaqların (xəzəlin) yerə 
töküldüyünü bilirlər. Bunun üçün sarı və yaşıl yarpaqlı ağacların yarpaqlarının 
tökülməsini müşahidə edirlər. Payızda yetişən meyvələr (alma, armud, heyva, nar, 
üzüm) və tərəvəzləri (kök, turp, kələm, kartof, soğan, çuğundur) xarixi görkəminə və 
dadına görə tanıyır və fərqləndirirlər. Həmçinin ağacın hissələri haqqında (gövdə, 
budaq, yarpaq) haqqında məlumatları olur. Ev heyvanlarını çıxardıqları səslərinə görə 
fərqləndirir, ev quşları haqqında bilikləri dəqiqləşir və xarici əlamətlərinə görə 
fərqləndirirlər və vəhşi heyvanları şəkil üzrə,oyuncaqlar üzrə tanıyırlar.  
Bu yaşda cansız təbiət yəni əşya və təbiət hadisələri haqqında təsəvvürləri zənginləşir, 
ətraf mühitə maraq və məhəbbət hissi artır. Təbiət hadisələri haqqında bilikləri daha da 
genişlənir. Məsələn, günəş olmasa isti olmaz, meyvələr yetişməz, qar yağanda şaxta, 
soyuq olur, gecələr göydə ulduz, ay olur, gündüz isə göydə günəş olur, ona görə də hər 
tərəf işıq olur və s. Suyun, qarın, buzun, qumun əlamətlərini adlandırır və fərqləndirirlər. 
Məsələn, qar ağdır, soyuqdur, su axır, qum səpələnir. 49  
 



Bitkilər aləmi haqqında bilikləri zənginləşir, qışda ağacların, kolların yarpaqlarının 
tökülməsi, çılpaq qalması, onların hissələri haqqında təsəvvürləri dəqiqləşir (gövdə 
yoğun, budaqlar isə nazik). Qışlayan quşları (sərçə, qarğa, göyərçin) müşahidə edirlər, 
gəzinti zamanı onlara dəm səpirlər, səslərini yamsılamağı bacarırlar.  
Heyvanlar aləmindən vəhşi heyvanların həyat tərzi haqqında ilkin məlumatlara 
yiyələnirlər, bu heyvanların meşədə yaşamasını və nə yeməsi haqqında məlumatlara 
malik olurlar.  
Böyük qrupda- uşaqlar təbiətlə tanışlıq haqqında təsəvvürləri genişlənir. Cansız təbiət 
haqqında havanın necəliyini (soyuq, isti, sərin, günəşli, yağmurlu, küləkli) müəyyən 
edirlər. Qum, su, daş, gil, dolu, ildırım haqqında məlumatları genişlənir. Məsələn, su 
soyuq və isti olur, qum səpələnir, gil quru olanda bərk olur, isladanda yumşalır və ondan 
müxtəlif fiqurlar düzəltmək olur. Bəzi şeylər (kağız, taxta) suda üzür, bəzi şeylər isə 
(daş, dəmir) suda batır. Təbiət hadisələri arasındakı asılılığı uşaqlara çatdırılır, hər fəslin 
spesifik xüsusiyyətlərini öyrənirlər.  
Bitkilər aləmi haqqında uşaqlar 4-5 ağacın görünüşünə görə fərqləndirməyi, hissələrini 
(gövdə, budaq, yarpaq) adlandırmağı bacarmalıdırlar. Uşaqları kolla tanış etmək, kolla 
ağacın fərqini öyrənirlər, fəsillə əlaqədar bitkilərdə baş verən dəyişikliyi, tədricən 
yarpaqların saralıb tökülməsini uşaqlara izah emək lazımdır.  
Uşaqlarda təbiətin gözəlliyini görüb, duymaq bacarığını tərbiyə etmək lazımdır. Əmək 
bacarıqları və bitkilərə qulluq etməyi formalaşdırmaq lazımdır. Uşaqlar bir neçə payız 
güllərini, ağaclarını, meyvə və tərəvəzlərin xarakterik xassələrini fərqləndirməyi və 
adlandırmağı bilirlər. Meyvə və tərəvəzlərin xarici əlamətləri arasında əlaqə yaratmağı 
və onların yetişmə dərəcəsini müəyyənləşdirməyi öyrənirlər. Uşaqları ev heyvanları və 
onların balaları həmçinin ev quşları və onların balaları haqqında xarakter xüsusiyyətləri, 
insanlara verdiyi xeyir ilə tanış etmək lazımdır. Uşaqlar ev heyvanlarına və quşlarına 
qulluq etməyə alışırlar. Vəhşiheyvanlar haqqında daha geniş biliklərə sahib olurlar, 
qışlayan quşların həyat tərzi haqqında məlumatları formalaşır. 50  
 



Məktəbəhazırlıq qrupunda- uşaqlar cansız təbiət haqqında bilikləri genişlənir, 
təsəvvürləri zənginləşir. Onları bəzi qanunauyğunluqlarla, təkrar olunan təbii 
hadisələrlər (ilin fəsillərin dəyişməsi) ilə tanış olurlar. Bunun əsasında təbiət hadisələrin 
realistcəsinə anlamını, biliyə marağı, müşahidə bacarığını, məntiqi təfəkkürü, təbiətə 
estetik münasibəti formalaşır. Günün hissələrini, həftinin günlərini, ilin fəsillərini 
fərqləndirməyi bacarırlar. Fəsillə əlaqədar dəyişikliklərin ardıcıllığını, canlı-cansız 
təbiətdəki qarşılıqlı dəyişmələri müəyyənləşdirir, qışda gecələrin uzanmağa, gündüzlərin 
qısalmağa başlamasını bilirlər.  
Bitkilər aləmihaqqında 6-7 ağacı (palıd, söyüd, çinar, heyva, qoz, alma, ağcaqayın), 4-5 
növ kolu (böyürtkən, itburnu, nar, fındıq, qarağat, və s.) xarici görünüşünə görə 
tanıyırlar, 7-8 növ tərəvəzin (kök, turp, kələm, çuğundur, xiyar, pomidor, kartof, soğan) 
adını, xarakter əlamətlərini bilirlər. Qazanılmış biliklərə əsasən meyvə ağaclarını, meşə 
ağaclarını, bəzək ağaclarını və kollarını bir-birindən fərqləndirməyi bacarırlar. Bitkilərin 
həyatının günəş işığından və istidən asılı olaraq dəyişməsini bilirlər. Göbələyi xarici 
görnüşünə görə fərqləndirməyi, zəhərli göbələkləri tanıyırlar.  
Ev heyvanları və ev quşları haqqında bilikləri və onların xarakterik xüsusiyyətləri 
haqqında tanışlığı, onların həyat tərzi və insanlara verdiyi xeyir işləri haqqında tanışlığı 
artır. Həmçinin vəhşi heyvanlar və çöl quşları haqqında bilikləri, onların həyat tərzi 
haqqında müvafiq məlumatları genişlənir.  
Həşəratlar haqqında (kəpənək, may böcəyi və arılar) tanışlığı başlayır və onlar üzərində 
müşahidə edirlər. 51  
 



M Ü H A Z İ R Ə VIII  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN İCTİMAİ HƏYAT HADİSƏLƏRİ İLƏ 
TANIŞLIĞININ VASİTƏ VƏ YOLLARI.  
Təlim uşaqların həyatında mütəşəkkil məşğələlərin təsiri altında formalaşan xüsusi 
fəaliyyətdir. Tərbiyəçinin sistemli və məqsədyönlü şəkildə məktəbəqədər yaşlı uşağa 
təsiri təşkilati proses kimi məşğələ formasında həyata keçirilir. Təlimdən təşkilati proses 
kimi söz getdiyi təqdirdə həmin təlimlə bağlı olan didaktik vəzifələr yada salınmalıdır. 
Təlim prosesində uşağa müəyyən biliklər verməklə yanaşı, ona müvafiq bacarıq və 
vərdişlər də aşılanır. Bu zaman onun diqqəti nəzərdən keçirilən 52  
 



materialın tərbiyəvi imkanlarına da yönəldilir. Uşaq tərbiyə edilərkən də bilik və 
məlumatlarla əhatə olunur. Başqa sözlə həm də tılim alır. Ona görə də biz tərbiyə ilə 
təlimi vahid proses kimi başa düşürük. Təsadüfi deyil ki, Y.A.Komenski ana 
məktəbindən başlayaraq bütün yaş dövrlərində təlim və tərbiyənin vahid proses olması 
fikrini möhkəm müdafiə edirdi. Təlim prosesində nəzərdən keçirilən material həm də 
məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyat hadisələri ilə tanışlıq məqsədilə istifadə edir.  
Uşaq bağçalarında tərbiyə işi elə qurulur ki, böyüyən nəsil özünün uşaq həyatı ilə, onun 
üçün səciyyəvi olan tələbat və maraqla yaşasın. O, uşaq bağçasında nəinki xüsusi 
metod və priyomlarla, habelə bütün ətraf aləmin təsiri ilə, başqa uşaqlar və böyüklərlə 
ünsiyyət nəticəsində tərbiyə edilir. Təlim daha çox uşaqların fəallığına əsaslanmalı, 
tərbiyəçilər isə həmin fəallıqdan istifadə etməyi bacarmalıdırlar.  
Pedaqoji proses elə qurulmalıdır ki, uşaq tərbiyəvi təsirin obyekti deyil, subyekti olsun, 
şəxsiyyət kimi fəallıq keyfiyyəti qazansın, hərtərəfli fəaliyyət prosesində formalaşa bilsin.  
İctimai həyat hadisələri haqqında məlumat tərbiyə və təlim prosesinin bütün 
mərhələlərində, o cümlədən ətraf aləmlə tanışlıq, nitq inkişafı, təsviri fəaliyyət, bədii 
ədəbiyyatın oxuması, musiqi üzrə məşğələlər, gəzinti və ekskursiyalar, oyun, əmək, 
bayramlar, kütləvi tədbirlər zamanı verilə bilər.  
İctimai həyat hadisələri ilə tanışlığa kompleks yanaşma zərurəti onun müxtəlif sahələri 
arasında məntiqi qarşılıqlı əlaqələrin olmasından irəli gəlir. Kompleks yanaşma müxtəlif 
vasitə və metodların qarşılıqlı əlaqəsini tələb edir.  
Tematik planlaşdırma idrak materialını düzgün normalaşdırmağa, məlumatlar arasında 
məntiqi əlaqələri müəyyənləşdirməyə kömək göstərir. Çoxlu faktlarla dolu, geniş həcmli 
material uşaqların fikri fəallığını təmin etmir. Uşaqların düşünmələri, materialı şüurlu 
mənimsəmələri isə çox vacibdir. Müqayisə, sualların qoyulması, fərdi tapşırıq, uşaqların 
təcrübəsinə istinad etmək, onların tərbiyəçiyə, bir – birinə sual vermələrini təklif ütmək, 
oyun və s. priyomlardan istifadə buna çox kömək edir.  
Müqayisə priyomundan istifadə prosesində uşaqlar insanların peşələri, onların əmək 
sahələri, hər birinin əməyinin xarakteri, həmçinin vətənimizdə yaşayan 53  
 



xalqlar, onların adət və ənənələri, məişəti, vətənimizin təbiəti, iqlimi haqqında biliklər 
əldə edirlər.  
Müqayisə uşaqlarda konkret, aydın təsəvvürlərin, ətraf həyata fəal münasibətin 
formalaşmasına kömək edir. Uşaqlara gördükləri və eşitdiklərini müstəqil təhlil etməyi, 
tutuşdurmağı, müqayisə etməyi, bildikləri ilə gördükləri arasındakı fərqi, əlaqələri 
müstəqil tapmağı, ümumiləşdirmə aparmağı, nəticə çıxarmağı öyrətmək onların 
inkişafını təmin edir.  
Məşğələdə uşaqlara yeni məlumat veriləndə onlarda hər şeyi bilmək həvəsi oyatmaq 
məqsədilə sual vermək imkanı yaratmaq lazımdır. Tərbiyəçi Azərbaycanın cənubunda 
yaşayan talışlar haqqında danışır. Onlar talışların Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik, 
Yardımlı və başqa rayonlarda yaşadıqlarını, həmin yerlərin İranla sərhəd olduğunu, 
orada subtropik biliklərin əkildiyini, əhalinin çayçılıq, bağçılıq, tərəvəsçiliklə məşğul 
olduğunu öyrənirlər. Bununla belə, suallar da verirlər:  
- Talışlar necə danışırlar?  
- Onlar məktəbdə hansı dildə oxuyurlar?  
- Talışlar necə mahnılar oxuyurlar?  
- Onlar necə geyinirlər?  
- Talışca “salam!” necə deyilir?  
 
Uşaqların idrak fəallığını yüksəltmək və emosional mühit yaratmaq məqsədilə oyun 
priyomlarından istifadə etmək lazımdır.  
İctimai həyat hadisələri haqqında danışmağa hazırlaşarkən tərbiyəçi uşaqlara veriləcək 
bilikərin həcmini, onların fəal lüğətinə daxil ediləcək lüğət minimumu 
müəyyənləşdirməlidir. Elə sözlər seçilməlidir ki, verilən məlumatın mənimsənilməsini 
təmin etsin. Yeni materialı izah edərkən özü də həmin sözləri işlətməlidir:məsələn, 
Azərbaycan haqqında məlumat verərkən uşaqların lüğətində aşağıdakı sözlərdən 
istifadə olunur. “Bakı, şəhər, rayon, kənd, küçə, dağ, meşə, çöl, tarla, düz, dəniz, göl, 
çay, yeraltı, qala, abidə vətəndir. Azərbaycan Respublikasıdır və s.”  
Məktəbəqədər təlim prosesi özündə bilikvə bacarıqların möhkəmləndirilməsi kimi 
didaktiv vəzifə daşıyır. Təcrübə göstərir ki, bəzən bilik və bacarıqlar asan və 54  
 



sərbəst surətdə möhkəmləndirilir, bəzən isə tərbiyəçi tərəfindən xüsusi işin aparılması 
tələb edir.  
Məşğələnin təşkili prosesində təlim tərbiyələndirici rolu da diqqət mərkəzində olmalıdır. 
Lakin müəyyən vaxtda məşğul olmaq arzusu özlüyündə uşaqlarda yaş inkişafı nəticəsi 
kimi meydana çıxır. Bilik və bacarıqların qazanmasına yönəlmiş hər bir məşğələ məlum 
əməkdən ibarətdir və uşaq tərəfindən səy tələb edir. Məşğələlərin təşkili dərindən, 
hərtərəfli düşünülmüş olmalıdır ki, uşaqlar artıq məktəbəqədər yaşda bu əməyi 
sevsinlər, onu həvəslə, maraqla yerinə yetirsinlər.  
İctimai həyat hadisələri ilə tanışlıq ilk növbədə təlim prosesində həyata keçirildi.  
Məşğələlər prosesində uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ictimai həyat haisələri ilə 
tanışlıq eyni cür olmur. Bir məşğələdə bir neçə ictimai hadisə ilə tanışlıq o qədər də 
asan deyil. Bəs, məəşğələlərdə bu məsələ necə həll edilir? Tərbiyəçi keçiriləcək 
məşğələlərdə uşaqları hansı ictimai həyat hadisıləri ilə tanış edəcəyini əvvəlcədən 
müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman uşaqların hansı bilikləri mənimsəyəcəkləri deyil, təlim 
materialının onun mənəvi tərbiyəsinə, şəxsiyyət kimi formalaşmasına necə təsiri diqqət 
mərkəzində saxlanmalıdır. Təlim materialı uşağa güclü təsir göstərsə, o öz hisslərini 
daha sərbəst ifadə edə bilər. Bu zaman uşaqda doğma yurda, vətəninə, onun 
mədəniyyətinə, məişətinə, adət - ənənələrinə məhəbbət, digər xalqlara, onların 
mədəniyyətinə maraq hissi tərbiyə olunur. Bu isə o deməkdir ki, uşaq mənəvi kamillik 
yolundadır, ona ictimai hadisələrə qarşı münasibətini ifadə etməyə imkan verilməli, 
şərait yaradılmalıdır. Belə edildikdə, uşaqda təlim materialının tərbiyəvi təsiri bir o qədər 
güclü olur, bu isə onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir göstərir.  
İctimai həyatla tanışlıq ətraf aləmlə tanışlığın mühüm tərkib hissəsidir. Uşaqların ictimai 
həyat hadisələri ilə tanış edilmələri üçün müxtəlif yollardan istifadə olunur ki, onlardan 
biri məşğələlərdir. Nitq inkişafı, ətraf aləmlə tanışlıq, təsviri fəaliyyət, musiqi 
məşğələlərində ictimai hadisələrlə tanışlığın imkanları genişdir. Aparıcı vasitə isə ətraf 
aləmlə tanışlıq məşğələləridir. 55  
 



Uşaqların ictimai həyatla tanışlığı o qədər də asan proses olmayıb, didaktikanın 
yaxından uzağa prinsipinə əməl olunmasını tələb edir.  
Məktəbəqədər dövrdə uşaqların ictimai həyatdan baş çıxarmaları, onun sadə 
qanunauyğunluqlarını dərk etmələri ilk növbədə onların ətrafdakı-lara münasibətlərinin 
düzgünlüyündən başlanır. Körpə vətəndaş ilk ünsiyyətə girməyə başladığı yaşıdları və 
yaşlıların tanımağa, əhatəsində olduğu mühiti başa düşməyə, öz baxışları, hərəkətləri, 
fəaliyyəti ilə bu mühitdən razı qalıb – qalmadıqlarını bildirməyə çalışır, ictimai həyatı 
dərk edir. Ona görə də məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqların ictimai həyata, sosial 
münasibətlərə alışmaları son dərəcə vacibdir.  
Uşaqlar bağçaya gedərkən onun həyat rejimi dəyişir. Onlar başa düşürlər ki, əziz, yaxın 
adamları yalnız ata, ana, nənə, baba, bacı və qardaş deyil, həm də bağçanın pedaqoji 
işçiləri, daim xidmət göstərən adamlar və yaşıdlarıdır. Uşaqlar yeni adamları başa 
düşməli, başa salmağı, onlarla dil tapmağı bacarmalıdırlar.  
Yeni ictimai vəziyyət uşağa yeni tələblər verir. Onlar öyrənirlər ki, yaşlılarla, yaşıdları ilə 
müəyyən qarşılıqlı əlaqə yaranmalıdır, uşaq cəmiyyətində yeni davranış qaydalarına 
əməl olunmalıdır. Bağçada uşaqlar yad uşaqlarla oynamağı, gəzməyi, məşğul olmağı, 
yeməyi, dostluq etməyi, bir – birinə kömək etməyi öyrənirlər.  
Yaş artdıqca uşaqlar öz arzu və istəklərini başqalarının arzu və istəkləri ilə 
uyğunlaşdırmağa, lazım gəldikdə güzəştə getməyə çalışırlar. Bütün bunlar isə onlarda 
əxlaqi təsəvvür və anlayışların formalaşmağa başladığını, şəxsiyyətin əqli və əxlaqi 
cəhətdən inkişaf etdiyini göstərir.  
Tədricən uşaqlar sosial təsəvvürləri mənimsəyirlər. Lakin onlar başqalarının ictimai 
tələbləri yerinə yetirilmələrində narazı qaldıqları halda, özünə münasibətdə buna fikir 
vermirlər. Çünki başqasının qaydanı pozması tez görünür. Deməli, davranış qaydalarını 
bilmək hələ onu yerinə yetirməsi demək deyil. Yaxşı cəhət odur ki, uşaqlar yoldaşlarının 
hərəkətlərinə münasibət bildirib düzəliş verdikdə elə bil özünü yoxlayır, həmin qaydaları 
gözləməyi lazım bilirlər.  
Məlumdur ki, biliklər uşaq tərəfindən tez mənimsənilir və qorunarsa da davranış, 
bacarıq vəvərdiş tələb edir. Ona görə də biz çalışdıq ki, tərbiyəçilər bu proseslərin 
inkişafı haqqında təsəvvürə malik olsunlar. 56  
 



Uşaqlarda sosial münasibətlər, hər şeydən əvvəl, tərbiyəçiyə münasibət əsasında 
yaranır. Buna uyğun olaraq tədricən digər tanış yaşlılarla, cəmiyyətin ayrı-ayrı 
qruplarına hörmət hissi formalaşır.  
Məktəbəhazırlıq qrupunda uşaqlara ünsiyyət qaydalarını, bir–biri ilə qarşılıqlı 
münasibətin yollarını öyrədərkən onlara fərdi yanaşmaqla əqlini inkişaf etdirmək, 
tədricən sosial təcrübəyə yiyələnmələrini təmin etmək məsələsini qarşıya qoyulur.  
Artıq dördyaşlılar valideynlərinin və onları əhatə edənlərin adlarını və atalarının adlarını 
bilməli yaşlılar və yaşıdları ilə münasibəti mənimsəməlidirlər. Çalışmaq lazımdır ki, 
bağçada uşaqlar bir – birini sevsinlər, onlar dostlarla əhatə olunsunlar, bir yerdə 
oynamağı, bir – birini incitməməyi, dalaşmamağı, yoldaşından müəyyən bir şeyi 
nəzakətlə tələb etməyi, oyun yerini birgə yığışdır-mağı öyrənsinlər.  
Beşyaşlılar yaşlıların əməyi ilə tanış edilərkən məşğələlərdə “İşləmək üçün kimə nə 
lazımdır?”, “Bunun adı nədir və onunla nə edirlər?” və s. kimi oyunlardan istifadə etmək 
çox faydalıdır. Bir qədər sonra bu əsasda onlarda, ümumiyyətlə əməyə məhəbbət, 
əmək adamlarına hörmət hissi baş qaldırır. Başqa sözlə onların əmək haqqında anlayışı 
genişlənir, ictimai xarakter alır. Beləliklə, əmək uşaqların tərbiyəsində qüdrətli vasitəyə 
çevrilir. V.A.Suxomlinski yazmışdır: “Əmək bizim tərbiyə etdiyimiz uşaqların mənəvi 
həyatına daxil olduqda böyük tərbiyəçiyə çevrilir... ətraf aləmdəki bütün yeni – yeni 
gözəllikləri açır, ilkin vətəndaşlıq hisslərini oyadır...”. Ona görə də kiçik yaşlardan 
uşaqlara əməyə, əmək adamlarına müsbət münasibət konkret nümunələr əsasında 
verilməli, uşaqlara yaşlıların əməyinin ictimai əhəmiyyəti göstərilməli, əməyə insanların 
münasibətinin zənginlikləri açılmalıdır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqları yaşlıların əməyi ilə tanış edərkən tərbiyəçi müxtəlif metod 
və priyomlara istinad edir. Yaşlıların əməyi üzərində bilavasitə müşahidənin təşkili ən 
əlverişli vasitələrdəndir. Hər bir ekskursiyada çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar orada 
insanların əmək fəaliyyəti ilə hərtərəfli tanış olsunlar. Onlar əmək alətləri, əmək şəraiti, 
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nəticəsində hansı məhsulun alınması, bu məhsuldan harada və kimlərin istifadə etdiyini 
öyrənirlər.  
Əmək prosesinin bilavasitə müşahidə edilməsi mümkün olmadıqda tərbiyəçi ekran 
vasitələrindən, şəkillərdən, modellərdən, bədii ədəbiyyat nümunələrindən istifadə 
etməlidir.  
Məktəbəhazırlıq qrupu uşaqlarının əmək prosesini müşahidə etmələri ilə kifayətlənmək 
olmaz. Əmək adamları ilə görüşlər də onlara çox şey verir. Qabaqcıl fəhlə və 
zəhmətkeş, əmək veteranı öz əməyinin xüsusiyyətindən, necə işləməsindən bəhs 
edərkən uşaqlar diqqətlə dinləyir, sual verir və öyrənirlər.  
M Ü H A Z İ R Ə IX  
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KEÇİRİLƏN BAYRAM VƏ 
ƏYLƏNCƏLƏRİN UŞAQLARIN ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIĞINDA ROLU.  
Uşaq bağçasında keçirilən bayram və əyləncələr uşaqlar üçün həmişə şənlik təntənə 
deməkdir. Bayram uşaqların həyatına parlaq bir hadisə kimi daxil olur və uzun müddət 
onların yadında qalır. Lakin bayramın mənası təkcə uşaqlara şadlıq gətirməkdən ibarət 
deyil, o, uşaqların hərtərəfli inkişafına kömək edən tərbiyə vasitəsidir. Bayramlar uşağın 
qəlbində Vətənə məhəbbət, əmək adamlarına hörmət, milli adət və ənənələrimizin 
qorunub saxlanması və bu bayramların mahiyyətini məzmununu öyrənmək anlayışı 
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Bayram həmçinin mühüm bədii vasitəsidir. Musiqili ədəbi material, geyimlərin gözəl 
tərtibatı uşaqlarda estetik zövqü inkişaf etdirir. Uşaqlar bayram tədbirlərində iştirak 
etdikcə, onların şüuru, nitqi, dünyagörüşü sürətlə inkişaf edərək müvafiq bilik, bacarıq 
və vərdişlərə zənginləşir. Hər bir bayram və şənliklərin keçirilməsi xüsusi hazırlıq və 
bədii tərtibat tələb edirş Bayramların təşkili uşaqların yaş və anlaq səviyyəsinə uyğun 
olmalıdır.  
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində keçirilən xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı folklor 
nümunələrində həmişə geniş istifadə olunur. Müxtəlif dövrlərin tanınmış mütəfəkkirləri 
şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrini, onların tarixi və tərbiyəvi əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirmişlər. Azərbaycanın görkəmli dramaturqu C.Cabbarlı tərbiyə işində xalq 
adət ənənələrinin əhəmiyyətindən danışarkən deyirdi: “Bir xalqın keçirdiyi dövrləri, yas 
və bayramlarını bu və ya başqa vaqiəyə qarşı münasibətini, qonağa nə cür baxdını, 
düşmənə rəftarını, münaqişəsini, intiqamını, məhəbbətini dərk etməkdə onun dillərdə 
dolaşan dastanlar, mahnılar, tapmacalar, nağıllar və s. ilk vasitə və ən doğru bir 
tərcümandır”.  
Bayram və şənliklər uşaqlarda məşğulluq, sevinc, fərəh və iftixar hissi yaratmaq 
məqsədi ilə həyata keçirilən təntənəli tədbirlərdir. Belə tədbirlər uşaqlarda ictimai fəallıq 
hissi yaradır. Uşaqlar bayram tədbirlərində iştirak etdikcə, onların şüuru, nitqi, 
dünyagörüşü sürətlə inkişaf edərək müvafiq bilik, bacarıq və vərdişlərlə zənginləşir. Hər 
bir bayram tədbirinin keçirilməsi xüsusi hazırlıq və bədii tərtibat tələb edir. Bayram 
tədbirlərinin yüksək zövqlə keçirilməsi uşaqların yaş və anlaq səviyyəsinə uyğun olmalı, 
onlarda həmin hadisələr və milli adət ənənələr haqqında müvafiq anlayışlar yaradır. 
Belə tədbirlərə hazırlaşarkən folklordan götürülmüş bayatılar, nəğmə və şən mahnılar 
milli mənəvi dəyərlərimizə , Vətənə sonsuz məhəbbət hissi yaradır. Uşaqlar bədii 
mətnlər, mahnılar, hikmətli sözlər vasitəsilə öz doğma respublikası haqqında yeni-yeni 
məlumatlar alır, xalqımızın yüksək dəyanətliliyi, mərdliyi, əməksevərliyi, qonaqpərvərliyi 
və digər mənəvi keyfiyyətləri ilə fəxr edirlər. Bu məqsədlə də uşaq bağçalarında qeyd 
edilən bayram şənliklərivə tədbirlər məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsində 
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Bu baxımdan bayram şənliklərindən məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsində, o 
cümlədən, əxlaq tərbiyəsində düzgün və səmərəli istifadə etmək son dərəcə vacibdir.  
Tarixən el şənlikləri, mərasimlər onun icrası xalqımız üçün həmişə əziz və müqəddəs 
olmuşdur. Ad qoydu, toy, yas və s. müqəddəs tarixi günlər həmişə böyük təntənə ilə 
qeyd olunmuşdur. Xalqımız qədim dövrlərdən bəri ad qoyma mərasiminə çox böyük 
əhəmiyyət verib. “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanında Dədə-Qorqud insan adlarının 
mənasına və düzgünlüyünə xüsusi diqqət vermişdir. “Adını mən verdim, bəxtini tanrı 
versin”, “İgid adı ilə tanınar”, “Adınla qocalasan bala” və s. Keçirilən hər bir şənlik, hər 
bir tarixi hadisə öz məzmunu ilə uşaqları böyük amal uğrunda tərbiyə edir.Başqalarının 
səadəti naminə, Vətənin, xalqın və ümumən bəşəriyyət naminə çalışmağın içində 
insanın özü, onun mənafeyi durur.  
Uşaq bağçalarında keçirilən bayram tədbirlərini məzmununa görə üç qrupa bölmək olar.  
1. İctimai-siyasi bayramlar;  
2. Məişət bayramları;  
3. Mövsümü bayramlar.  
İctimai-siyasi bayramlar. Dövlət tərəfindən təntənəli səviyyədə həyata keçirilən 
şənliklərdir. Belə bayramlara 8 Mart Beynəlxalq qadınlar günü, 9 May Respublika günü, 
18 Oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü, 31 Dekabr Dünya azərbaycanlıların həmrəyliyi 
günü, 1 İyun Beynəlxalq uşaqlar günü aiddir. Bütün bu bayram şənliklərini qeyd etməklə 
uşaqlar bu tarixi hadisələrin mahiyyəti ilə yaxından tanış və onların məzmununa aid 
şerlər, mahnılar öyrənir, şən rəqslər, əyləncəli proqramlar hazırlayırlar.  
İctimai-siyasi bayram şənlikləri ilə yanaşı uşaq bağçalarında siyasi xarakterli tədbirlərin, 
tarixi hadisələrin xüsusi qeyd olunması yüksək əhəmiyyət kəsb edir.  
Məsələn, 31 Mart milli soyqırımı günü, 20 Yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımı günlərinin 
qeyd olunması tariximizin qanlı səhifələri haqqında uşaqlara yaşlarına müvafiq 
məlumatlar verir, onları düşmənə nifrət hissi aşılayır. Uşaqlarda Xocalı soyqırımı 
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məlumat vermək lazımdır. Şəhidlərin xatirəsinə əziz tutmaqla uşaqları mərdlik, 
mübarizlik, qəhramanlıq ruhunda tərbiyə etmək zəruridir. Çünki indi müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının həyati gerçəkliyi uşaqlarda yüksək mənəvi dəyərlərin, o 
cümlədən, birlik, həmrəylik, qeyrətlilik, Vətənə, xalqa və doğma torpağa bağlılıq, Milli 
Orduya məhəbbət, düşmənə nifrət və s. keyfiyyətlərin daha yüksək səviyyədə tərbiyə 
olunmasını tələb edir. Bir də ölməz şairimiz S.Vuröun demişkən, “Bədii söz uşaq qəlbini 
bahar kimi şəfəqləndirməyi bacardığı kimi, onu zülmətlərdən, tufanlardan, fırtınalardan 
keçirməyə, mübarizəyə, inkişaf və tərəqqiyə hazırlamalıdır. Uşaqlarımız sevinməklə 
yanaşı, pərişan olmağa, gülməklə bərabər ağlamağa, mütəssir olmağa da alışmalıdır”.  
Xüsusən xalqımızın milli istiqlaliyyət uğrunda apardığı mübarizə erməni faşizminin alçaq 
cinayətkarlığı məktəbəqədər dövrdən uşaqlara aydın başa salınmalıdır. Milli 
qəhrəmanlara, şəhid oğul və qızlarımızın döyüş şücaətlərinə, Dağlıq Qarabağa, Xocalı 
qırğınına, xəyanətkarlığın qurbanı olmuş Şuşaya, Qartal yuvası Laçına dair yazılmış 
əsərlərdən uşaq bağçalarında keçirilən tədbirlərdə yerli-yerində istifadə edilməlidir.  
Uşaq bağçalarında çalışan tərbiyəçilər tarixi tədbirlər hazırlayan zaman, bədii 
əsərlərdən istifadə edərkən, Səməd Vurğunun vaxtilə dediyi kimi “xalqımızın varlığını 
sadəcə ardıcıl bir şəkildə keçmək deyil, onun mənəvi həyatını böyük vüqar və iftixar 
hissi ilə tərənnüm etməlidir. Bu, o deməkdir ki, orta, yaxud ali təhsilli bir gənc 
(məktəbəqədər yaşlı uşaq) Vaqifin böyük bir şair olmasını, Cavanşirin böyük bir 
qəhrəman olmasını öyrəndiyi zaman, onların azərbaycanlı olmaları, Azərbaycan 
torpağında yaranmaları ilə fəxr etməlidir. Bizim qəhrəmanlıq tariximizi tədris 
tərbiyəçilərimiz tarixi və ictimai hadisələrdən, bu və ya digər qəhrəmanın fəaliyyətindən 
bəhs edən vaxt onları yalnız siyasi və ictimai bir xadim kimi göstərməklə 
kifayətlənməyərək, o qəhrəmanların müxtəlif həyat səhnələrindən, ayrı-ayrı 
səciyyələrindən, zövqlərindən, adət və məişət qaydalarından, hər birinin yaşamış 
olduğu iztirab və sevinc zamanlarından canlı və təravətli söhbətlər etməlidir. Belə 
olduqda hər bir söhbət pedaqojiləşərək öz vəzifəsini daha yaxşı yerinə yetirmiş olur, 
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gecələrdə sayrışan ulduzlar içində gəzib səyahət edir, ayla qalxır, günəşlə doğur, dərin 
dəryalarda qəvvas kimi üzür, keçilməz ormanlardan, dağlıq və qayalıqlardan öz zəif 
ayaqları ilə keçir, şirlər və pələnglərlə pəncələşir”.  
Məişət bayramları. İctimai-siyasi bayramlardan fərqli olaraq birinci növbədə hər ailədə 
milli ənənə kimi yüksək səviyyədə qeyd edirlər. Belə bayramlara “Novruz” bayramı, 
“Qurban” bayramı, “Ramazan” bayramı və s. aiddir. Bu bayramların hər birinin 
özünəməxsus qeydetmə xüsusiyyətləri var. Uşaq bağçalarında qeyd olunan hər bir 
bayram şənliyinin məqsədi birinci növbədə uşaqlarda sevinc, fərəh, iftixar və s. nikbin 
hissləri formalaşdırmaq və bu bayramlar haqqında onlarda müvafiq bilik, anlayış 
yaratmaqla milli adət ənənələri yaşatmaq ruhunda tərbiyə etməkdir. Bu məqsədlə uşaq 
bağçalarında qeyd olunan hər bir bayram şənliyi məzmun etibarilə maraqlı və dolğun 
olmalıdır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara yüksək sevinc və fərəh gətirən bayramlardan biri “Yeni il” 
bayramıdır. Uşaqlar al-əlvan oyuncaqlarla bəzədilmiş yolkanı və Şaxta babanı çox 
sevirlər. Yolka ağacı ətrafında dövrə vurub oynamağı və mahnı oxumağı uşaqlar çox 
xoşlayırlar. Bu məqsədlə uşaqlara tapşırılan hər bir mahnını, şeiri onlar böyük həvəslə 
öyrənməyə çalışırlar. Ona görə də tərbiyəçi uşaqların bu istəyindən səmərəli istifadə 
edərək, onlara çoxlu mahnı və şerlər öyrətməlidir.  
“Yeni il” bayramına hazırlıq ərəfəsində uşaqlara M.Seyidzadənin “Yolkamız”, “Qış 
baba”, Ə.Cəmilin “Şaxta baba xoş gəlib”, T.Mütəllibovun “Şən yolka”, “Qış”, 
Ə.Ə.Əlibəylinin “Şaxta baba”, M.Dilbazinin “Yolka bayramı”, “Təzə il nəğməsi”, “Qış”, 
Zeynal Xəlilin “Yeni il” şerlərini öyrətmək çox faydalıdır. Şer və mahnıları öyrənmək, 
onları oxumaq uşaqların nitqini, vokal qabiliyyətini, estetik zövqünü, mədəni davranışını, 
bədii fəaliyyətini, həssaslığını və s. əqli keyfiyyətlərini inkişaf etdirir.  
Milli məişətimizdə ən geniş qeyd olunan bayram “Novruz” bayramıdır. “Novruz” bayramı 
çox qədim tarixə malikdir, çünki bu bayramı bizim ulularımız öz adət ənənələri üzrə çox 
təntənə ilə qeyd etmişlər.  
Deyilənlərə görə “Novruz” ayı “boz ay” adlanır. Boz ayın da dörd çərşənbəsi var. Bu 
çərşənbələrin adından məlum olduğu kimi hər birinin özünəməxsus 62  
 



xüsusiyyətləri var. Su çərşənbəsi suyun insan həyatında olan yüksək faydası ilə 
bağlıdır. Məhz ona görə də deyirlər su aydınlıqdır. Qədim zamanlarda adamlar su 
çərşənbəsi günü səhər tezdən, gün çıxmamış durub axar suyun üstünə gedər əl-üzlərini 
yuyar, bir-birinin üstünə su atmışlar. El arasında bu adət indi də qalır. Adamın arxasınca 
su atmaqla uğurlu yol arzulayırlar.  
Od çərşənbəsi də odla bağlıdır. Ulularımız odu günəşin bir parçası kimi müqəddəsqəbul 
etmişlər. Bu səbəbdən od çərşənbəsi daha təm-təraqlı qeyd olunur. Od çərşənbəsi 
axşamı hər həyətdə, küçədə, məhəllədə uşaqlar irili-xırdalı tonqallar qalayırlar. Uşaqlar, 
cavanlar xırda tonqalların üstündə tullanıb “Ağırlığm, uğurluğum tonqalda yansın” el 
deyimlərini söyləyirlər. Böyük tonqalların ətrafında isə uşaqlar dövrə vurub oynayır, 
oxuyur, şənlənirlər. Od çərşənbəsi axşamı hər kəs öz evində dadlı yeməklər bişirir, 
süfrədə şam yandırırlar. Deyilənə görə od çərşənbəsi axşamı adamlar daha da 
mehriban olurlar. “Novruz bayramında” şəkərbura, paxlava, şorqoğal, şəkər çörək, halva 
və s. şirniyyatlar hazırlayır, səməni cücərdirlər. “Novruz” axşamı adamlar yumurtanı 
qırmızıya boyayır, “Novruz xonçası” tuturlar. “Novruzbayramı” günü adamlar tez durur, 
səliqəli geyinir, bir-birini təbrik edir, bir-birini bayram sovqatına qonaq edirlər. Ən yaxşı 
“Novruz xonçası” nişanlı qızlar üçün aparılır.  
Bayram günlərində hamı deyib gülür, küsülülər barışır, mahnı oxunur, məzəli “Kosa-
kosa”, “Qodu-qodu” oyunları göstərilir.  
Qabaqcıl uşaq bağçalarında “Novruz” bayramını daha maraqlı keçirirlər. Bayrama iki 
həftə qalmış, yəni su çərşənbəsi günündən başlayaraq bayrama xüsusi hazırlıq işləri 
görürlər. Uşaqlara bayram haqqında maraqlı söhbətlər edir, mahnılar oxuyur, şerlər 
öyrədir, ssenari əsasında müxtəlif bayram tamaşaları hazırlayırlar. Tamaşa zamanı 
mahnı oxuya-oxuya “Səməni xonçası”, “Sünbül xonçası”gəzdirir, “Kosa-kosa”, “Qodu-
qodu” oyunlarını göstərir, Bahar qız haqqında şerlər oxuyur, şən rəqslər edirlər. 
A.Səhhətin “Yaz günləri”, “Əziz qonaqlar”, A.Şaiqin “Kəpənək”, “Bənövşə”, M.Ə.Sabirin 
“Yaz günləri”, S.Vurğunun “Bahar nəğməsi”, Z.Cabbarzadənin “Bahar gəlir”, 
X.Əlibəylinin “Qızılgül” və başqa şairlərin şerləri uşaqların dilinin əzbəri olur. 63  
 



Mövsümi bayramlar şənliklər ilin fəsilləri ilə bağlıdır. Misal üçün, baharın gəlişi, yay 
istirahət düşərgəsinin açılması, qışın gəlişi ilə bağlı keçirilən şənliklər uşaqlar üçün 
faydalıdır.  
Uşaq bağçalarında keçirilən hər bir tədbir, hər bir bayram şənliyi uşaqları təbiətlə, adət 
ənənələrimizlə, tariximizlə yaxından tanış edir, onların dünyagörüşlərini formalaşdırır. 
Yüksək milli-mənəvi dəyərlərlə tərbiyə olunmasına güclü təsir göstərir.  
Yüksək tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən bayram şənliklərinə məqsədyönlü hazırlaşmaqda 
və səmərəli həyata keçirilməsində mühüm pedaqoji şərtlərə düzgün əməl olunması çox 
vacibdir:  
1. Bayram şənliklərinin məzmunu ideyalılıq baxımından və bədii cəhətdən təsirliliyi 
düzgün müəyyən olunmalıdır.  
2. Bayram şənlikləri uşaqlarda marağın artmasına və şüurlu fəaliyyəti inkişafına xidmət 
etməlidir.  
3. Bayram şənlikləri incəsənətin müxtəlif sahələri üzrə uşaqlarda müvafiq blik, bacarıq 
və vərdişlərinin formalaşmasına xidmət etməlidir.  
4. Bayram şənlikləri uşaqlarda milli-mənəvi dəyərlərin formalaşmasına zəmin 
yaratmalıdır.  
5. Bayram şənliklərinin məzmun və məqsədi uşaqların anlaq səviyyəsinə uyğun və tam 
aydın olmalıdır.  
Uşaq bağçalarında bayramlardan başqa əyləncələr də keçirilir. Əyləncələr də bayramlar 
kimi uşaqların həyatında yadda qalan hadisədir. Əyləncələrin əsas məqsədi uşaqlara 
sevinc, şadlıq gətirməkdir. Eyni zamanda uşağın təəssüratlarını zənginləşdirir və böyük 
tərbiyə-təlim əhəmiyyətinə malikdir. Əyləncələrin ən geniş yayılmış formalarından biri 
kukla teatrıdır. Kukla teatrı öz məzmun və maraqlılığı etibarı ilə uşaqları özünə cəlb edir. 
Onların əqli tərbiyəsində mühüm yer tutur. Məktəbəqədər yaş dövrün sonunda uşaqların 
zövqü, marağı daha da formalaşmağa başlayır və həyati hadisələrə müəyyən 
münasibətlər yaranmağa başlayır. Onlar çox emosional olurlar. Teatrdakı bədii surətlər 
onların diqqətini özünə cəlb edir. Kukla teatrları vasitəsilə dünyagörüşləri artır, 
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qalıb onların hafizəsində canlanır. Onlar teatra tamaşa etdikdən sonra teatrdan aldıqları 
təəssüratları ata və analarına, bacı və qardaşlarına, yaşıdlarına danışırlar. Tamaşaya 
baxdıqdan sonra uşaqlar gördüklərini ümumiləşdirib qısa məzmununu söyləyirlər. 
Əyləncələrin uşaqların tərbiyəsində əhəmiyyətini nəzərə alaraq uşaq bağçalarında 
keçirilməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Lakin çox təəssüflə deyə bilərik ki, uşaq 
bağçalarında uşaqlara əyləncələr çox az və bəzən də heç də göstərilmir. Unutmaq 
olmaz ki, “uşaq bağçasının tərbiyə-təlim proqramı”nda əyləncələrin bütün formaları 
nəzərdə tutulub. Ondan istifadə etmək hər bir tərbiyəçinin öz ixtiyarına verilib. Tərbiyəçi 
çalışmalıdır ki, günün hər bir vaxtından istifadə edərək işini səmərəli təşkil etsin. 
Uşaqları maraqlı tərbiyə vasitələrindən istifadə edərək bağçaya cəlb etməklə yanaşı 
həm də onların əqlinin inkişafı qayğısına qalsın.  
M Ü H A Z İ R Ə X  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞININ METODLARI.  
Təlim prosesində tərbiyəçi müxtəlif metodlardan istifadə edir. Uşaq bağçasında təlimin 
metodları məktəbəqədər yaşlı uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlərinin müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirilməsi və öyrənmə marağının inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Tərbiyəçi 
təlim prosesində istifadə edəcəyi metodları və tərzləri qabaqcadan müəyyən edir və 
bunların vasitəsilə təlimin səviyyəsini yüksəldir. Məsələn, payız fəslinə dair müsahibə 
metodundan istifadə edərkən onu müxtəlif materiallarla daha da zənginləşdirir: uşaqlarla 
günəşin yerdən uzaqlaşması nəticəsində ağacların yarpağının saralıb tökülməsi, 
tarlalarda, bağ və bostanlarda məhsulun yığılması, adamların qışa hazırlanması, köçəri 
quşların uşub isti ölkələrə getməsi haqqında müsahibə təşkil edilir. Tərbiyəçi müsahibə 
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“Payızda təbiət” mövzusunda rəsm işi təşkil edir, uşaqlara payız fəslinə aid şerlər 
öyrədilir.  
Uşaq bağçasında təlim metodları əyani, şifahi, prakrik və oyun növlərinə bölünür.  
Əyani metodlar. Uşaq bağçasında əyani metodlar geniş yer tutur. Bu didaktik prinsip 
olan əyanilikdən istifadə uşaqlarda təfəkkürün inkişafı ilə bağlıdır. Əyani metoddan yeni 
biliyin öyrədilməsində daha çox istifadə olunur. Əyani metoda natural obyektlər (əşya və 
hadisələr), əyani vəsaitlər (şəkil, heyvan vı quş müqəvvaları, model nümunələri və s.) 
daxil olur. Texniki vasitələrin tətbiqi (videofilmlər, maqnitafon yazılarl, televiziya verilişləri 
və s.) əyani təlimdə mühüm yer tutur.  
Müşahidə ətraf mühitdəki cism və hadisələri məqsədyönlü, planlı, qısa və uzunmüddətli 
qavrama prosesidir. Onun məqsədi cism və hadisələri, sadəcə göstərmək deyil, ətraf 
mühitdə baş verən dəyişmələri uşaqlara müşahidə etdirməkdir. Uşaqlar yaşlıların 
əməyini, nəqliyyatın hərəkətini, heyvanların xarakteri və həyat tərzini, bitkilərin inkişafını 
müşahidə etməklə çox şey öyrənirlər.  
Tərbiyəçi uşaqları tədricən müşahidə etmək bacarığına və qabiliyyətinə yiyələndirir. 
Uşaqların qarşısına öyrənmə məqsədi qoyur, onlara obyektləri müxtəlif şərait və 
vəziyyətdə “tədqiq” etməyi öyrədir. Müşahidə planına uyğun iş aparmaq onlarda 
müstəqil olaraq mühüm cəhətləri ikinci dərəcəlilərdən fərqləndirmək keyfiyyətlərini 
formalaşdırır.  
Müşahidənin təşkili və keçirilməsi üçün bir sıra şərtlərə əməl edilməlidir. Elə şərait və 
vaxt seçilməlidir ki, uşaqlar müşahidə ediləsi keyfiyyəti obyektdə görə bilsinlər. Sual və 
göstərişlər elə qoyulmalıdır ki, uşaqlar müşahidə ediləsi keyfiyyəti obyektə görə bilsinlər. 
Sual və göstərişlər elə qoyulmalıdır ki, uşaqlar müşahidə edilən obyektdə əsas 
əlamətləri seçə bilsinlər. Əlavə və dolayı suallarla uşaqların diqqəti qarşıya qoyulmuş 
obyektə daha möhkəm yönəldirlməlidir.  
Müşahidə zamanı tərbiyəçi bu və ya digər aydın olmayan əlamət və hadisələri başa 
salmaq üçün müsahibədən istifadə edə bilər. Əgər uşaqlar nəqliyyatın çox olduğu yerə 
ekskursiyaya getməlidirsə, tərbiyəçi qabaqcadan müsahibə metodundan istifadə edərək 
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yetirəcəklərini və bu qaydaların necə tənzimlənməsini öyrədir. Bütün bunlarla yanaşı, o, 
uşaqlara ekskursiya zamanı özlərini necə aparmalarına aid suallar da verir. Müəyyən 
edilmiş döngəyə çatanda tərbiyəçi uşaqları elə yerləşdirməlidir ki, hamı küçənin sonrakı 
hissəsini görə bilsin və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunsun. Bundan sonra tərbiyəçi 
uşaqların diqqətini hərəkət edən nəqliyyat növlərinə, işıqfora, küçə hərəkətini tənzim 
edən polis işçisinə yönəldir. Müşahidənin məqsədyönlü olması üçün tərbiyəçi uşaqlara 
sual verir: “Küçəni tənzim edən polis işçisinin vəzifəsi nədən ibarətdir? İşıqforun müxtəlif 
rəngli işıqları hansı ardıcıllıqla yanır? Küçə qaydalarını tənzim edən daha hansı 
vasitələr var?” Bunlardan sonra tərbiyəçi uşaqlara 4-5 dəqiqə vaxt verir ki, ətrafda baş 
verən hadisələri müşahidə etsinlər, sonraonlar gördükləri haqqında söhbət edirlər. 
Tərbiyəçi bəzi səhv və yarımçıq cavablara düzəliş verərək, müşahidədən yeni 
öyrəndiklərinə aid suallar verir və bu məqsədlə onları müsahibəyə cəlb edir. Bundan 
sonra uşaqlar oyuna cəlb olunur. Tikinti materiallarından onlar küçə, işıqfor düzəldir, 
avtomaşınlar, küçəni tənzimləyən polis işçisi fəaliyyətə başlayır. Məşğələ oyun 
formasında həyata keçirilir.  
Məşğələnin məzmunu müşahidə metodunun tətbiqi ilə tədricən mürəkkəbləşdirilir. 
Müşahidə üçün daha çətin obyektlər seçilir, onun planı dərinləşdirilir, cism və 
hadisələrdə öyrənilməmiş yeni sahələr müşahidə edilir, öyrənilmiş əlamətlər arasındakı 
əlaqə dürüstləşdirilir. Müşahidənin səmərəliliyini (onun öyrədici, inkişaf etdirici və 
tərbiyəedici xarakterini) təmin etmək üçün tərbiyəçi aşağıdakı tələblərə əməl etməlidir:  
1. Müşahidəni keçirmək üçün uşaqların qarşısında aydın və konkret məqsəd qoyulmalı, 
məqsəd motivləşdirilməlidir. Unutmaq olmaz ki, məqsədin aydın, cəlbedici və dinamik 
olması uşaqlarda maraq, iradə və diqqətin formalaşmasına kömək edir;  
2. Planlaşdırma müşahidənin məzmununu əks etdirməlidir. Müşahidənin xarakteri 
qarşıya qoyulmuş məqsəddən, müşahidə edilən obyektin görünüşündən, uşaqların 
yaşından, obyektlə tanışlıq səviyyəsindən və s. asılıdır; 67  
 



3. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müşahidə edilən obyektin məzmunu 
uşaqların əvvəlki təsəvvürləri ilə də bağlı olmalıdır. Obyekt çox da böyük olmamalı, 
uşaqların yaş və anlaq səviyyəsinə uyğun gəlməlidir;  
4. Keçirilən müşahidə uşaqların əqli fəallığına və müstəqilliyinə kömək etməlidir. 
Müşahidə zamanı uşaqların “tədqiqatçılığına” öyrənmə, axtarma marağına, əmək və 
oyun fəaliyyətinə öz təsirini göstərməlidir. Bu məqsədlə müqayisələrdən geniş istifadə 
edilməlidir;  
5. Müşahidə dəqiq və konkret sözlərlə müşayiət edilməli, obyekti düzgün qavramağa, 
uşaqda tam təsəvvür yaratmağa və söz ehtiyatının artmasına müsbət təsir 
göstərməlidir.  
Müşahidə zamanı tərbiyəçi söhbət vasitəsi ilə uşaqların obyekt haqqında biliyini daha 
da zənginləşdirir. Bu, uşaqların fəal iştirakı ilə keçirilməlidir. Müşahidə yalnız 
məşğələlərdə deyil, gündəlik həyatda da tətbiq edilir. O qısa müddətli (hava, quşların 
həyatı, balıqlar və heyvanlar üzərində) və uzun müddətli (bitkilərin inkişafı, fəsildə baş 
verən hadisələr ) keçirilə bilər.  
Əşyaların göstərilməsi daha çox yayılmış təlim tərzlərindən (priyomlardan) biridir. 
Uşaqlar ətrafdakılara baxır, oyuncaqları, ev əşyalarını, əmək alətlərini, şəkil, yapma və 
quraşdırma vasitələrini müşahidə edir, bu zaman bilmədikləri bir çox əlamət və 
hadisələri öyrənirlər.  
Tərbiyəçi əşyanı elə göstərməlidir ki, həm onun haqqında qısa məlumat verə bilsin, həm 
də uşaqlar onu yaxşı görsünlər. “Yaxşı baxın, bu fırçadır. Fırça ilə biz şəkil çəkəcəyik. 
Görürsünüz, onun əltutan yeri uzundur, ucunda tüklər var (göstərir), tüklər çox 
yumşaqdır. Fırça ilə rəngi götürüb şəkil çəkməyə başlayacağıq,-“deyə o, kiçik qrup 
uşaqlarına müraciət edir. Bu zaman tərbiyəçinin rəhbər işin gedişini sistemlə uşaqlara 
göstərmək və hər bir uşağı isə mütəşəkkil qoşmaqdan ibarətdir.  
Əqli tərbiyənin üsullarından biri olan müşahidə təbiətin qavranılmasında əsas üsul 
hesab edilir. Müşahidə- təbiətdə və təbiətdə olan canlı və cansız aləmin, mürəkkəb 
idrak proseslərinin hissi qavrayışla birgə vəhdətdə məqsədli qavranılması deməkdir. 
Analizatorların və tərbiyəçinin sözünün birgə fəaliyyəti nəticəsində uşaqlarda dəqiq, 
konkret biliklər əmələ gəlir, təfəkkür və nitq inkişaf edir, təbiətin 68  
 



canl və cansız aləminə materialist münasibət yaranır, təbiətə məhəbbət və maraq, 
gözəlliyi görmək kimi hisslər tərbiyə olunur.  
Təbii obyektlərə, təbiət hadisələrinə tərbiyəçi tərəfindən təşkil edilmiş müşahidələr, 
təbiətlə tanışlığın ən əsas və keyfiyyətli üsullarından biridir. Uşaqlara obyektlər 
haqqında daha dolğun məlumat vermək üçün canlı əyani vəsaitlərdən istifadə etmək 
məqsədəuyğundur. Uşaqların yaşından və müşahidə olunan obyektin xarakterindən 
asılı olaraq müşahidəni 2 qrupa bölmək olar:  
Epizodik-qısa müddətli müşahidələr  
Uzun müddətli müşahidələr.  
Uşaq bağçasında uşaqlara havanı, bitkiləri, heyvanları, quşları və balıqları müşahidə 
etmək vərdişləri aşılanmalıdır. Bu müşahidələr həm uzun müddətli həm də qısa 
müddətli ola bilər. Uzun müddətli müşahidələrdən ən çox böyük qruplarda istifadə 
etmək lazımdır. Uşaqların uzun müddətli müşahidəsini hər bir fəsildə təşkil etmək 
lazımdır. Çünki böyük qrup uşaqlarının psixi inkişaf xüsusiyyətləri imkan verir ki, onlar 
bitkiləri inkişaf edib toxum verənə qədər keşən dövrləri müşahidə etsinlər, həm də uzun 
müddətli müşahidə ona görə əhəmiyyətlidir ki, uşaqlar bu müddətdə təbiətdə baş verən 
dəyişkənliyi, hadisələr arasında olan əlaqə və münasibətləri aydın və bir sistem şəkildə 
öyrənə bilirlər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, əksər bağçalarda müşahidənin bu 
növlərindən lazimi səviyyədə istifadə olunmur. Təşkil olunmuş müşahidələr uşaqlarda 
dəqiq təsəvvür yaratmaq və əqlinin inkişafına müsbət təsir göstərməsi üçün tərbiyəçi 
aparılan müşahidəyə düzgün rəhbərlik etməlidir. Yəni müşahidənin məqsədini izah 
etməli, müşahidə prosesində uşaqlara sual verərək onların diqqətini müşahidə olunan 
obyektin və hadisələrin xarakter əlamətlərinə yönəltməlidir. Əgər uşaqlar müşahidə 
olunan obyekt və hadisələrlə tanışdırsa, onda tərbiyəçi müşahidəni birbaşa suallar 
verməklə başlayır. Yox əgər müşahidəni olunan obyekt yenidirsə, onda tərbiyəçi 
uşaqlara məlumat verərək onları adlandırır və uşaqlara təkrar etdirir. Məsələn, belə bir 
müşahidə təşkil etmək olar. Məqsəd yaz fəslində yeni tumurcuqlanan bitkiləri müşahidə 
etməkdir. Tərbiyəçi uşaqları gündılik gəzintilərin birində ağacın dövrəsinə yığıb deyir. 
Uşaqlar, baxın artıq qar əriyib, hava, torpaq istiləşməyə başlayıb. Ağaclara həyat-can 
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Budaqlar tumurcuqlayıb, tumurcuqlar çox yumşaq və kövrəkdir. Baxın, tumurcuqlar 
soyuqdan qorunmaq üçün yumşaq, gümüşü, narın tüklərlə örtülüb. Uşaqlar, əlinizi 
toxundurun görün necə yumşaqdır, kövrəkdir. Uşaqlar çox ehtiyatla ona toxunurlar. 
Sonra tərbiyəçi bir neçə budaq qırıb aparıb qrup otağında yaz buketi düzəldir. Uşaqlara 
kövrək yumşaq tumurcuqların böyüməsini müşahidə etməyi təklif edir.  
Başqa bir gəzinti zamanı cansız təbiət hadisələri ilə uşaqları tanış etmək üçün yaz 
yağışını onun xarakter əlamətini müşahidə etdirir: Uşaqlar, baxın necə də iri yağış yağır, 
ancaq tez kəskildi. Uşaqlar, bax bu cür yağışa yaz yağışı deyirlər. Çünki yazda güclü, iri 
lakin qısa müddətli yağışlar tez-tez yağır.  
Tərbiyəçi müşahidə prosesində uşaqların analizatorlarının birgə fəaliyyətinə 
çalışmalıdır. Yəni onlar müşahidə etdikləri obyektə toxunmalı, görməli və iyləməlidir. 
Analizatorların bu cür birgə fəaliyyətini təmin etmək uşaqların idrak proseslərinin 
inkişafına şərait yaradır. Müşahidə əqli tərbiyənin ilk pilləsi olub duyğu, qavrayış, 
təfəkkür, nitq və sensor tərbiyə ilə bağlı möhkəm diqqət tələb edir.  
Uşaq təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün müşahidə də ən qiymətli üsul müqayisədir. 
Müşahidə zamanı uşaq təbiətin cisim və hadisələrində olan oxşar və fərqli cəhətləri 
müəyyənləşdirib görməyi bacarmalıdır. Tərbiyəçi təbiətə müşahidə təşkil edərkən 
çalışmalıdır ki, uşaqlar hadisələri dərk etməklə yanaşı, təhlil-tərkib, müqayisə sayəsində 
əqli nəticələr çıxarmağı da bacarsınlar. Ona görə müşahidənin hər 3 ilk, təkrar, yekun 
növündən istifadə etmək lazımdır.  
Təbiətin qoynuna bur formada müşahidələri təşkil etmək uşaqlara təbiətin canlı və 
cansız hadisələri, həmin hadisələri, həmin hadisələr arasında əlaqə və münasibətləri, 
səbəb və əlaqələri-səbəbə görə nəticəni, nəticəyə görə səbəbi aydınlaşdırmağa kömək 
etmiş olar. Həmçinin uşaqlara təbiət haqqında aldıqları bilik və təsəvvürləri 
möhkəmləndirməyə, müəyyən təcrübənin toplanmasına, müşahidəçiliyin inkişaf 
etdirilməsinə, estetik zövqün kompleks şəkildə həll edilməsinə nail olmaq olar. Tərbiyəçi 
çalışmalıdır ki, müşahidə yüksək əqli fəallıq şəraitində keçsin. Belə ki, qoyulmuş sual 
ətrafında uşaq fikirləşsin, ona cavab axtarsın, təbiətə maraq və məhəbbət hissi artsın. 
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Tərbiyəçi uşaqları gündəlik gəzintiyə çıxararkən çalışmalıdır ki, fəsillərlə əlaqədar 
cansız təbiət hadisələrini oların xarakter əlamətlərini uşaqlara müşahidə etdirsin. 
Məsələn, I müşahidəyə payız fəslində havaların soyumasını, tez-tez yağışların 
yağmasını göstərmək olar. II müşahidə də ağacların yarpaqlarının saralıb tökülməsi, 
küləyin əsməsini, otların saralması göstərmək olar. III müşahidə də bağ və bostanlarda 
meyvə və tərəvəzlərin yığılmasını, həşəratların yox olmasını, quşların isti ölkələrə uçub 
getməsini və ağacların tamamilə çılpaqlaşmasını müşahidə etdirmək olar. Uşaqları 
təbiətin bu cür dəyişkənliyinə, onun sirrlərinə kiçik yaşdan alışdırmaq lazımdır. Məktəb 
təliminin əsası məktəbəqədər müəssisələrdə qoyulur. Ona görə də uşaqların təbiətlə 
tanış edilməsi vəzifələrinin həyata keçirilməsi.  
Şəkil və illüstrativ materialların nümayiş etdirilməsi. Bu metodla ətraf mühitlə 
tanışlıqda və nitqin inkişaf etdirilməsində geniş istifadə edilir. Şəkildə müəyyən hadisələr 
təsvir oluna bilər. “Payız fəsli”, “Dənizdə dalğa”, “Ayı ağaca dırmaşıb, arıların topladığı 
balı yeyir” və s. Beləliklə, şəkil uşaqların biliyini zənginləşdirir, görmədiklərini görməyə 
şərait yaradır və öyrəndiklərini şüurda möhkəmləndirir.  
Şəkil bütün uşaqlar görsün deyə böyük olmalı və daha əlverişli yerə qoyulmalıdır. 
Tərbiyəçi əvvəlcə uşaqların diqqətini şəklin əsas məzmununa yönəltməli, sonra onun 
hissələri haqqında söhbət keçirməlidir. O, müəyyən etməlidir ki, şəkildə uşaqlar üçün 
yeni nədir, onu uşaqlara öyrətmək üçün əvvəlki təcrübə və təsəvvürlərin hansılarından 
istifadə etməlidir. Şəkil üzərində işdə tərbiyəçinin sözü və izahı mühüm rol oynayır. 
Tərbiyəçi uşaqlara daha çox nəyə diqqət yetirməyi məsləhət görür. Əsas əlamətlər 
haqqında onların fikirlərini öyrənir. Şəkillərin nümayiş etdirilməsi:  
-uşaqların əvvəlki bilik və təsəvvürlərini dəqiqləşdirir;  
-onların yeni bilik və praktik vərdişlərə yiyələnməsini təmin edir;  
-ətraf mühiti öyrənməyi asanlaşdırır;  
-nitqin inkişafına, yeni söz və ifadələrin öyrənilməsinə kömək edir;  
-estetik hissləri, təsəvvür və qavrayışları inkişaf etdirir.  
Nümunələrin göstərilməsi təsviri fəaliyyət və quraşdırma işlərində mühüm əhəmiyyətə 
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ibarət ola bilər. Nümunə böyük olmalı, aydın rəngləri ilə diqqəti cəlb etməlidir. Bəzi 
uşaqlarda yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün tərbiyəçi uşaqlara bir neçə 
nümunə göstərir, onlardan hansı mühümdürsə, onun üzərində daha çox iş təşkil edir.  
Təbiətlə tanışlıqda əyani üsullardan biri də illüstrativ vəsaitlərdən istifadə etməkdir. 
Uşaqları təbii vəsaitdən başqa (bitki və heyvanlardan) üzərində müxtəlif bitkilər, 
heyvanlar və təbiət hadisələri təsvir olunmuş illüstrativ-əyani vəsaitlərdən o vaxt istifadə 
edilir ki, əşya və hadisələri əyani şəkildə dəqiq müşahidə etmək mümkün olmur. Bu cür 
vəsaitdən istifadə etmək məsələn, ev və vəhşi heyvanlarla tanışlıq proqramda verilib, 
lakin onlardan əyani surətdə istifadə etmək mümkün deyil. Onda həmin şəkillərdən 
istifadə etmək həm də uşaqlara tanış olan heyvanlar, bitkilər və fəsil hadisələri haqqında 
olan təsəvvürlərini dəqiqləşdirmək və genişləndirmək üçün lazımdır.  
İllüstrativ vəsaitlərin məzmun və formalarına müəyyən tələblər verilir: şəkillər, diafilmlər, 
kinolar uşaqlarda hissi qavrayış yaratmalı, həqiqiliyi qavramağa yaxınlaşdırmalıdır. 
Şəkillərin məzmunu eyni tipli obyektlərin təsvirindən ibarət ola bilər. Heyvanların hərəkət 
və ya bədən quruluşunu göstərən kino və ya diafilmlərin kadrları böyük planda 
göstərmək lazımdır. Bitki və heyvanların təbii həyat şəraiti bu vəsaitlərdə göstərmək 
olar. Yaxşı olardı ki, bu kadrların əsasında çox da böyük olmayan, lakin yadda qalan 
məzmun olsun. Kinofilmlər həm səssiz, həm də səslə ola bilər. Belə kinofilmlərdə musiqi 
lazım deyil. Burada təbiətin öz səsləri olmalıdır (meşə səsi, quşların cəh-cəhi, mahnısı, 
heyvanların səsi). Bütün yaş qruplarında tərbiyəçinin nağılı əsasında və ya uşaqlarla 
müsahibə aparmaq yolu ilə şəkilləri göstərmək olar.  
Erkən yaş qrupunda tərbiyəçi şəkildə çəkilmiş heyvanların gözünü, qulağını, ayaqlarını 
göstərməyi təklif edir. Tərbiyəçi uşaqlara qısa-aydın suallar verməklə uşaqların diqqətini 
heyvanların xarici görünüşünə və bitkilərin hissələrinə, formasına, rənginə yönəldir. 
Böyük yaşlı uşaqlarla şəkilə baxarkən yaxşı olardı ki, bitki və heyvanların müxtəlifliyini 
və oxşarlığını müqayisə etsinlər. Bu da onlarda müşahidəçiliyi və təfəkkürü inkişaf 
etdirir. Məsələn, ev heyvanlarına aid və ya vəhşi heyvanlara aid şəkillərə müqayisə 
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çəkilmiş şəkilləri müqayisə etməyi təklif etmək olar. Məsələn, inək-at, inək və keçini, 
keçi-pələng.  
Şəkil üzrə söyləmə böyük və məktəbəhazırlıq qrupunda keçirilir. Şəkilləri düzgün təsvir 
edib kiçik nağıl düzəltmək alınmış bilikləri möhkəmləndirir və əlaqəli nitqi inkişaf etdirir.  
Tərbiyəçi nümunə üçün şəkil üzrə nağıl düzəldir və uşaqlara təklif edir ki, şəkilin 
məzmununa görə adını versinlər.  
Bütün qruplarda diafilmin göstərilməsindən istifadə etmək olar. Tərbiyəçi kadrları 
göstərərək məzmunu uşaqlara danışır və yaxud hazır varsa oxuyur. Kinofilmlərdən təlim 
məqsədilə böyük və məktəbəhazırlıq qruplarında istifadə olunur. Böyük qruplar üçün 
səssiz kadrlar, məktəbəhazırlıq qrupu üçün səssiz filmlər göstərmək olar. Şəkil üzrə 
diafilm və kinofilmlərin göstərilməsi məşğələsinə hazırlaşarkən tərbiyəçi onların 
məzmunu ilə yaxşı tanış olmalı, uşaqların nə görməsini, nəyi mənimsəməsini 
dəqiqləşdirməli. Diafilm və kinoya baxdıqdan sonra böyük olmayan müsahibə təşkil 
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M Ü H A Z İ R Ə XI  
TƏBİƏTDƏ ƏMƏK, TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞI TƏCRÜBİ METODU KİMİ.  
Uşaqların təbiətdə əməyi fiziki inkişaf üçün əlverişli şərait yaradır, hərəkətləri 
kamilləşdirir, müxtəlif orqanların fəaliyyətini fəallaşdırır, əsəb sistemini möhkəmləndirir. 
Bu əməkdə əqli və iradi səylər uyğunlaşır. Təbiətdə əmək uşaqların əqli və sensor 
inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
Uşaqlar torpaqla işləməklə torpağın və bitkilərin xassələri ilə qarşılaşır və bu xassələri 
öyrənirlər. Torpaq və bitkiləri öyrənməklə, heyvanların hərəkətlərini müşahidə etməklə 
uşaqlar onların elə əlamətlərini, adətlərini seçirlər ki, bunlar əmək prosesində yerinə 
yetirilməsi üçün vacibdir. Torpaq və bitki xassələrini öyrənmək bacarığı fiziki səylərin 
sərf edilməsini düzgün tənzimləməyə, müvafiq əmək alətlərini seçməyə, hərəkətlərin 
uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən bacarıq əldə etməyə imkan verir. Məsələn, uşaq alaq 
edərkən mədəni bitkiləri xarici əlamətinə görə alaq otlarının xarici əlamətindən 
fərqləndirmək bacarığı, alaqları əl ilə düzgün tutmaq vərdişi yaradır.  
Təbiətdə əməklə məşğul olmaq həmçinin uşaqların görüş dairəsini də genişləndirir, 
torpaq, əkmə materialı, əmək alətləri haqqında onların dərk edə biləcəyi biliklərin əldə 
edilməsi üçün imkan yaradır. 74  
 



Şəxsi təcrübəsi əsasında uşaq əyani surətdə canlı orqanizmlərin nəyə tələbat hiss 
etdiyini görürlər. Məsələn, uşaqlar öyrənirlər ki, su qida mənbəyidir, o, bitkilərin inkişafı 
üçün vacibdir. Həmçinin onlar orqanizmin mühitdən asılılığını dərk etməyə başlayır, 
əmək prosesində təbiətdəki qanunauyğunluqları və əlaqələri müəyyənləşdirirlər. 
Bununla da onlar canlı təbiət haqqında materialist dünyagörüşü elementlərini 
mənimsəyirlər. Bu da ona gətirin çıxarır ki, uşaqlar dərk edirlər ki, canlı aləmin artma və 
inkişafında insanların rolu böyükdür.  
Təbiətdə sistematik olaraq təşkil olunan kollektiv iş uşaqları birləşdirir, onlarda 
əməksevərlik, tapşırılmış işə məsuliyyət hissi tərbiyə edir, onlara sevinc və ləzzət verir. 
Sahədə eləcə də təbiət güşəsində işlərkən uşaqlar kənd təsərrüfat avadanlığından sadə 
şəkildə istifadə etmək vərdişlərinə yiyələnirlər, bitkilərə qulluq priyomlarını mənimsəyir, 
onların inkişafı haqqında çoxlu məlumatlar alırlar.  
Təbiətdə əmək uşaqlarda müşahidəçilik, hər şeylə maraqlanmaq qabiliyyətini də inkişaf 
etdirir, onlarda əməyə maraq və əmək adamlarına hörmət hissini tərbiyə edir. Təbiətdə 
əməyin öz xüsusiyyəti var. Bu məktəbəqədər yaşlı uşaqların gücləri çatacaq yeganə 
məhsuldar əmək növüdür. Son məqsəd tərəvəzi, giləmeyvəni, gülləri yetişdirməkdən 
ibarətdir. Əməyin nəticələri tez, əl əməyində olduğu kimi əldə etmək çətindir. Məqsəd 
vaxt etibarilə uzaqdır və uşaqdan uzun müddət fiziki və əqli səy, gündəlik gərgin iş tələb 
edir.  
Həyatın dördüncü ilində uşaqlara bitkilərin yetişdirilməsi, heyvanlara qulluq etmək üzrə 
işə marağın tərbiyə edilməsini və bu işin yerinə yetirilməsi qaydaları öyrədilir. Tərbiyəçi 
çalışmalıdırki, sadə işlər-iri toxumların səpilməsi, bitkilərin suvarılması uşaq üçün sevinc 
mənbəyi olsun.  
Təbiət güşəsinin sakinləri ilə uşaqlar il ərzində tanış olur, onların həyat tərzi haqqında 
biliklər əldə edir, gücləri çatan işlərdə iştirak edirlər. Təbiət güşəsində asan yuyulan, 
çoxlu çiçəkləyən, enliyarpaqlı otaq bitkiləri saxlanılır, həmçinin akvariumda dabanbalığı 
saxlanılır.  
Balıqlara qulluq etdikdə uşaqlar tərbiyəçinin müşahidəsi altında yemi akvariuma tökür, 
akvariumun suyunu dəyişdirdikdə isə balıqları ehtiyatla tor vasitəsi ilə tutub tasa 
qoyurlar. 3-4 yaşlı uşaqlara tədricən bitkiləri suvarmağı, soğan əkməyi, iri 75  
 



toxumları səpməyi, güllərin iri yarpaqlarını və gül dibcəklərini silməyi öyrətmək lazımdır.  
Bitkilərə qulluq üzrə təlim suvarma prosesindən başlayır. Uşaqlar kiçik susəpəni düzgün 
tutmağı, onun lüləyini dibçəyin qırağına yaxınlaşdırmağı öyrənirlər. Tərbiyəçi quru 
torpağı nəm torpaqdan ayırmağı, suvarmanın lazım olub olmadığını uşaqlara 
öyrətməlidir. Uşaqlara göstərmək lazımdır ki, bitkinin suyu olmadıda olgün olur, 
elastikliyi itir. Bitkini o vaxta kimi suvarmaq lazımdır ki, altında su görünsün.  
Uşaqların və yaşlıların birgə fəaliyyəti artıq burada sistematik xarakter daşıyır. Bəzən 
tərbiyəçi bitkilərin yetişdirilməsi və qulluq edilməsi üzrə işdə uşaqları birləşdirir. Burada 
xüsusi olaraq uşaqların diqqəti bitkiyə qayğı göstərməyə-sınmamaq üçün hər bir 
yarpağı ehtiyatla yumaq tapşırılır.  
Bu işin yerinə yetirilməsi üçün böyük, qalın və hamar yarpaqların silinməsindən 
başlamaq lazımdır. Tərbiyəçi uşaqlara belə başa salır ki, bitkinin təmiz, gözəl olması, 
yaxşı bitməsi üçün onu yumaq lazımdır. İndi baxın, mən sizə bitkini necə yumaq 
lazımdır göstərəcəm. Əskini bərk sıxmaq lazımdır ki, ondan su axmasın. Sonra onu 
açıb yarpağı bir əlimizin ovcuna qoyub, altdan tutaraq yavaş-yavaş, ehtiyyatla, əvvəlcə 
saplağından ucuna, sonra isə əks istiqamətdə alt və üstünü silirəm. Əskini təkrar 
yuyaraq o biri yarpaqları da bu cür yuyuram.  
Uşaqlar yerinə yetirəcəkləri tapşırığı dərk etsin deyə tərbiyəçi onlara işin ardıcıllığını 
yada salmağı təklif edir. Öz nümayiş və izahını o uşaqların sonrakı praktik təmrinləri ilə 
uyğunlaşdırır. O deyir: “İndi isə hamınız bitkiləri mən dediyim kimi yuyacaqsınız”.  
Uşaqlar işi qurtardıqdan sonra təriflənirlər. “Çalışdığına görə işi yaxşı yerinı yetirmisən”. 
Yaxşı işləmisiniz, bitkilərin hamısını yumusunuz. Tərbiyəçinin bu sözləri uşaqları 
sevindirir və gələn dəfə daha həvəslə işləməyə çalışırlar.  
Orta qrup uşaqlarında əməyə şüurlu münasibət nisbətən güclü olur. Uşaqlar təbiət 
hadisələrini müşahidə edərkən tanış əşyaları səciyyəvi əlamətlərinə görə müqayisə 
etməyi və qruplaşdırmağı öyrənirlər. Məsələn, uşaqlar bağçayanı sahədə gəzərkən 
müşahidə edirlər ki, hava soyuqdur, yer üzü qarla örtülüb, quşlar özlərinə dən tapa 
bilməyəcəklər deməli acdırlar, onları yedizdirmək lazımdır. Bu qrupda əməyin 76  
 



təşkili forması da dəyişir, yaşlıların əməyində iştirak etməklə yanaşı, təbiət güşəsindəki 
sakinlərə qulluq etmək üzrə müxtəlif tapşırıqlar da yerinə yetirirlər.  
Tapşırıq verərkən uşaqların xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır: diqqəti dağınıq 
uşağa yüngül tapşırıq (tərəvəz doğramaq, suvarmaq üçün su hazırlamaq) vermək, işi 
axıra çatdıra bilən uşaqlara isə daha mürəkkəb tapşırıqlar vermək (balıqlara yem 
səpmək, bitkiləri suvarmaq) lazımdır. Bu qrupda uşaqlara fərdi tapşırıqlar da vermək 
lazımdır. Onlardan birinə qulluq etmək üçün bostanda bir neçə lək ayırmaq olar. Hər bir 
uşaq fərdi olaraq ayrılan ləkə qulluq etməlidir. Belə bir tapşırıqların yerinə yetirilməsi 
uşaqların müstəqilliyini artırıra, əldə edilmiş bilik və bacarıqlardan istifadə edilməsində 
təşəbbüskarlıq tərbiyə edir. Buna uşaqların yaşıdları qarşısında heyvan və bitkilərə 
necə qulluq edəcəkləri barədə hesabatları da kömək edir.  
Orta qrupda suvarma texnikasının öyrənilməsi davam etdirilir. Onlar öyrənirlər ki, bitkini 
ancaq lazım gəldikdə otaq temperaturlu su ilə suvarmaq, susəpəni torpağın səthinə 
yaxın tutaraq bütün torpağı eyni dərəcədə nəmləndirmək lazımdır. Onlar belə bir 
nəticəyə gəlirlər ki, bitki nə qədər böyük olsa onu bir o qədər çox suvarmaq lazımdır.  
Uşaqlara torpağın yumşaldılmasını öyrədərkən onların diqqətini bərkimiş torpağın 
bitkinin kökünə suyu pis buraxmasına, bitkilərin pis böyüməsinə, torpağı səliqə ilə 
yumşaltmaq lazım olmasına cəlb edirlər. Bu iş fikrin cəmlənməsiniŞ ahəngdar, uyğun 
hərəkətlər tələb edir ki, bu da tez həyacanlanan, çevik uşaqlar üçün çətindir. Əgər belə 
uşaqları torpağın yumşaldılmasına sistematik olaraq cəlb edərlərsə, onlar öz 
hərəkətlərinə nəzarət etməyi və bitkilərə ziyan vurmamağı öyrənərlər.  
Orta qrup uşaqları kiçik qrup uşaqlarına nisbətən tədricən müxtəlif müstəqil işlərə 
alışdırılmalıdırlar. Payızda onlar tərəvəzi, çiçəkləyən bitkilərin yetişmiş iri toxumlarını 
yığmalı, onları növlərə ayırmalı, tərəvəz, toxum kimi ümumilləşmiş məvhumları 
mənimsəməlidirlər. 77  
 



Meyvə bağında uşaqlar meyvə yığımında iştirak edir, keyfiyyətinə görə, dəymişini 
kalından seçməyi öyrənirlər. Bu yaşda onlar tərbiəçiyə bağa qulluq etməkdə, ağacların 
dibini yumşaltmaqda kömək etməlidirlər.  
Qışda qardan çığırları öz sahələrini təmizləyir, qarı müxtəlif oyun və evciklər düzəltmək 
üçün bir yerə toplayırlar. Uşaqların qışlayan quşlar onların qidası haqqında təsəvvürləri 
dəqiqləşdirilir. Onlar quşların necə yemlənmələrini bə nə qədər yediklərini müşahidə 
edirlər. Uşaqlar yem təhnəsini qardan təmizləyir bə ora yem tökürlər.  
Böyük qrupda əmək dairəsi daha da genişlənir. Onlar fəaliyyətin daha mürəkkəb 
formalarına alışırlar. Onların əməyi keyfiyyətə, işi vaxtında və müstəqil görməyə görə 
qiymətləndirilir. Bu keyfiyyətləri nəzərə alıb böyük qrup uşaqları növbətçilikdə iştirak 
edirlər. Uşaqların növbətçiliyə hazırlığı təbiət güşəsində əvvəlki gündəlik işlə təmin 
olunur. İlin əvvəlində “Təbiət güşəsində növbətçilik haqda söhbət” adlı məşğələdə 
tərbiyəçi uşaqların bitki və heyvanlara qulluq qaydaları haqqında, işin ardıcıllığı 
haqqında biliklərini möhkəmlədir, növbətçilərin vəzifələrini dəqiqləşdirir-növbətçi uşaq 
bağçasına hamıdan tez gəlir, otaq bitkilərini gözdən keçirir, heyvanları yemləyir, onların 
yerlərini təmiz saxlayırlar və s. Növbətçilər lövhəsinin məqsədini izah edir. Uşaqlarda 
növbətçiliyə maraq, bitki və heyvanların vəziyyətinin yaxşı olmasında növbətçilərin 
əməyinin əhəmiyyətini qeyd edərək təbiət güşəsi obyektlərinə qulluq etmək arzusu 
yaradır. Tədricən tapşırılmış işə görə məsuliyyət və bu işi axıra çatdırmaq bacarığı 
tərbiyə edir. Həmçinin pedaqoq həssaslıqla uşaqlara kömək edir, onların heyvan və 
bitkilərlə davranışına, səliqə ilə mehriban işləmələrinə və başladıqları işi axıra 
çatdırmalarına nəzarət edir.  
Uşaqlar növbətçiliyi qurtardıqdan sonra tərbiyəçiyə görülmüş işi yoxlamağı xahiş edir və 
gördükləri işi qiymətləndirməyi gizləyirlər. Uşaqlar isə növbətçilik zamanı bitki və 
heyvanlara necə qulluq etmələri haqqında danışırlar. İşin qiymətləndirilməsində heyvan 
və bitkilərin yaxşı vəziyyətini qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlar öz iş nəticələrinə görə 
sevinsinlər. Böyük qrupda uşaqlar 2-3 gün növbətçilik edirlər. Təbiətdə uşaq əməyinin 
məzmunu əvvəlki qruplarda olduğu kimi bu qrupda da həayata keçirilir. Lakin bu qrupda 
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mürəkkəbləşir, əvvəl qazanılan bacarıq və vərdişlər təkmilləşib formalaşaraq onların 
əsasında daha yeni, daha mürəkkəb olan vərdişlər aşılanır.  
Uşaqlar bitkilərin təmiz saxlanılmasının yeni priyomlarını mənimsəyir və əvvəlkiləri 
möhkəmləndirirlər. Onlar incə xırda yarpaqları olan bitkilərə su çiləməyi, yarpaqları və 
incə tükləri zədələməmək üçün xovlu yarpaqlardan tozu şotka ilə silməyi öyrənirlər.  
Böyük qrup uşaqlarına izah edilir ki, bitkilərə hava və işıq lazımdır. Lakin elə bitki var ki, 
işığı çox sevir (fuksiya, həmişə çiçəkləyən beqoniya) elələri də var ki, kölgəyə davamlı 
olur (asparaqus, aspidistra). Bitkilərin bu xüsusiyyətini bildikdə uşaqlar hansı bitkini 
haraya qoymaq məsələsini özü həll edir.  
Təbiət güşəsində heyvanlara qulluq tərbiyəçinin nəzarəti və bilavasitə onun iştirakı ilə 
həyata keçirilir. Belə şəraitdə uşaqlar daha tez lazımı bacarıq və vərdişlərə yiyələnir və 
ilin ikinci yarsından heyvan və bitkilərə müstəqil surətdə qulluq edə bilirlər. Məsələn, 
balıqların yemləndirilməsində uşaqlar aşağıdakı qaydalara riayət etməlidirlər: balıqıarı 
hər gün eyni vaxtda quru və canlı yemlə yemləməli, yemi ölçü ilə tökməli, suyu 
çirkləndirməmək üçün yemi yalnız yem təknələrinə səpməlidirlər.  
Böyük qrupun uşaqları ilə aparılan işdə uşaq əməyini elə təşkil etmək lazımdır ki, bu 
əmək üçün həyati tələbata çevrilsin. Əmək fəaliyyətinin ilk günlərində hər bir 
məktəbəqədər yaşlı uşağın müəyyən iş sahəsi olmalıdır. Bu sahəyə görə də o, bütün 
kollektiv qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.  
Məktəbəqədər yaşlı (böyük qrup uşaqları) torpağın səpin üçün hazırlanmasında da 
iştirak edirlər. Lakin torpaq əvvəlcə yaşlılar tərəfindən bellənib yumşalmalı sonra isə 
uşaqlar onun üzərində işləməlidirlər. Tərbiyəçi torpağın bellənməsi və yumşalması 
qaydasını izah edir və göstərir: beli dərin batırmalı və torpağı çevirmək lazımdır. 
Qazılmış torpağı tapdalamamaq və arxaya hərəkət etmək lazımdır. Uşaqlar, diqqətlə 
fikir verin torpağı dırmaqla yumşaltmaq, ot qalıqlarını dırmığın dişləri ilə tullamaq, arxası 
ilə torpağı hamarlamaq lazımdır. İşə uşaqların özünü cəlb etməklə, ayrı-ayrı uşaqlardan 
iş priyomlarının nümayişini təklif etmək lazımdır. Torpağın əkinə hazırlanması işini 
uşaqlarla birlikdə həyata keçirmək onlarda əməyə maraq, hörmət və təbiətə qayğı 
hissini tərbiyə etmək deməkdir. 79  
 



Cərgə və ləklərin düzəldilməsindən sonra uşaqlar onlara tanış olan tərəvəz və çiçəklərin 
toxumlarını əkirlər. Əlbətdə, uşaqlar əkin priyomlarını tərbiyəçi ilə birlikdə icra edirlər. 
Tərbiyəçi onları başa salır ki, iri toxumları bir-bir çalaya qoymaq, xırda toxumları isə 
qumla qarışdıraraq səpmək lazımdır. Səpin üçün şirım və çalaları bərabər məsafədə 
açmaq, onları torpaqla örtmək asan olur. Uşaqlara konkret və aydın olan göstərişlər 
onlara işdə fikirlərini toplamaqda və bu işi yaxşı yerinə yetirməkdə kömək edir.  
Uşaqlar sistematik olaraq təbiətdə işləməklə lazımı vərdişləri möhkəm mənimsəyir və 
bacarıqları daha da artır. Böyük qrup uşaqları təbiətdə əməklə məşğul olarkən 
alaqetmənin əhəmiyyətini də öyrənirlər. Onlar öyrənirlər ki, alaqotları bitkilərin 
böyüməsinə, inkişafına mane olurlar. Alaqotları bitkilərin içdiyi suya, aldığı işığa, günəşə 
ortaq olur. Lakin uşaqlar hələ alaqotlarını tanımaqda çətinlik çəkirlər, alaqotlarını 
bitkilərdən ayıra bilmirlər. Bu baxımdan tərbiyəçi ilk alağı təşkil etməli, alaqetmə 
priyomlarını öyrətməlidir. Uşaqlar alaq otunun yuxarı hissəsindən tutub qırır, kökü isə 
torpaqda qalır. Tərbiyəçi onlara izah edir ki, yabanı bitkinin kökü torpaqda qalmasın. 
Buna görə də əvvəlcə otun gövdəsini dibdən tutmaq, bir az laxladıb sonra çıxarmaq, 
kökə yapışan torpağı silkələyib tökmək lazımdır. Əgər kök torpaqda qalarsa o təzədən 
cücərəcəkdir.  
Qarşıda duran işlərin və ilk nəticələrin meydana gəlməsini gözləmə yəni, ilk qırmızı turp, 
soğanın ilk pərvazları, güllərin qönçələri və s. kimi hadisələr uşaqların marağını daha da 
artırır, bitkilərə gələcəkdə də mükəmməl qulluq etmək arzusu oyadır.  
Beləliklə, həyatın altıcı ilində olan uşaqlar əmək fəaliyyəti prosesində tərbiyəçinin 
rəhbərliyi ilə bir sıra bacarıqlara yiyələnir, müşahidə etdikləri hadisələr arasındakı bəzi 
asılılıqları dərk edərək onları müqayisə etməyi və ümumilləşdirməyi öyrənirlər. 80  
 



M Ü H A Z İ R Ə XII  
OYUNLAR VASİTƏSİLƏ İCTİMAİ HƏYAT HADİSƏLƏRİ İLƏ TANIŞLIQ.  
Plan:  
1. Uşaqların oyun vasitəsilə ətraf aləm və təbiətlə tanış etmək.  
2. Uşaqların təbiətlə tanış edilməsində didaktik oyunların rolu.  
3. Təbiətlə tanış edilməsi məqsədilə oyunların növləri.  
Bu metod çalışma və tərzlərdən istifadə edərək fəaliyyətin ayrı-ayrı komponentlərini 
oyun vasitəsilə həyata keçirməyə deyilir. Bu zaman sualdan, göstəriş vermədən, təhlil 
və izahdan geniş istifadə olunur. Oyunun başlıca məqsədi uşaqlarda təsəvvür 
yaratmaqdır. Məsələn, uşaqların nitqini inkişaf etdirmək üçün oyuncaq mağazasına aid 
oyun keçirmək faydalıdır. Uşaqlar satıcı və alıcı rolunda bir-birilə münasibətdə olur, 
müəyyən rolda çıxış edirlər. Çox vaxt uşaqlar oyun zamanı müəyyən oyuncaq və oyun 
materialına uyğun hərəkət edirlər. Oyunu yarış şəklində qurmaq olar. Belə obrazlarla 
həyata keçirilən oyunlar uşaqlarda müsbət emosiyalar yaradır, onların marağına müsbət 
təsir göstərir və fəallığını artırır.  
Oyun metodunun tətbiqində tərbiyəçi proqram üzrə təlimin məqsədini, oyun və praktik 
fəaliyyətin xarakterini müəyyən edir və tapşırığın icrası üçün nümunə göstərir. Tərbiyəçi 
uşaqlar tərəfindən buraxılan səhvlərin səbəblərini aydınlaşdırır, düzəltdiyi nümunəni 
uşaqlara verir, işin məzmununa aid yeni-yeni tapşırıqlar müəyyən edir, fəaliyyət zamanı 
uşaqların müstəqil işləməsinə xüsusi diqqət yetirir. 81  
 



Oyun metodu bütün yaş dövrü üçün əlverişli olmaqla uşaq bağçasında təlimin səmərəli 
keçməsinə imkan yaradır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatında oyun müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Uşaqlar 
üçün oyun ciddi tərbiyə vasitəsidir. Onlar oyun prosesində həyatı dərk etməyi öyrənirlər. 
Uşaq oynayarkən materialın rəngini, formasını, xassələrini, məkan münasibətlərini və 
kəmiyyətini öyrənirlər, bitki və heyvanlar haqqında müəyyən təsəvvürlər əldə edirlər. 
Başqa sözlə desək uşaqların dünyagörüşü artır, təfəkkürü, nitqi, hafizəsi zənginləşir. 
Yeni-yeni biliklər yaranır, əldə etdikləri biliklərə əsasən düşünür, təhlil-tərkib apararaq 
ümumi nəticəyə gəlirlər.  
A.S.Makarenko uşaqların inkişafında oyunun böyük rolunu qeyd edərək, onu yaşlıların 
həyatında əməyin oynadığı rola bərabər hesab edirdi. Makarenko bu məqsədlə yazırdı: 
“Yaşlı adamın həyatında iş, fəaliyyət hansı əhəmiyyətə malikdirsə, uşağın da həyatında 
oyun bir o qədər vacib və əhəmiyyətlidir”.  
Oyun prosesində uşaqlar həyatıın müxtəlif hadisələrini təsvir edir, yaşlıları təqlid etməyə 
çalışırlar. Oyun prosesində əşyalara baxmaq, onları müşahidə etmək, onlara toxunmaq, 
ələ götürüb hərəkətə gətirmək kimi arzular-istəklər yaranır. Bu mənada demək olar ki, 
oyun uşaq həyatını qidalandırır, rəngagəng və maraqlı edir.  
Uşaqların ətraf aləmi dərk etməsində ona görə oyunun rolu böyükdür ki, o mövzunu 
məhz həyatdan götürür. Yəni uşaqların oyun yaratma bacarığı onun dünyagörüşünün 
səviyyəsilə əlaqədardır. Makarenko deyirdiki, uşaq oyunda necədirsə, gələcək həytda 
da elə olacaq. Oyun öyrədici və tərbiyəedici olmalıdır. Oyun prosesində uşaqların ətraf 
aləmlə əlaqədar bilik və təsəvvürü zənginləşir.  
K.D.Uşinski oyunun ictimai-tarixi xarakter daşıdığını demişdir. Oyun əməklə-incəsənətlə 
bağlıdır. Müasir psixoloqlar oyunu məişətdə insanın sevincinin açarı adlandırmışdır. 
Uşaqların təbiət hadisələri, əşyaları, bitki və heyvanlar haqqında qazandıqları 
təsəvvürləri genişləndirmək üçün müşahidə ilə bərabər oyunlardan da istifadə etmək 
olar. Oyun zamanı uşaqlarda hissi təcrübə yaranır, qazanılmış biliklər yaradıcı şəkildə 
mənimsənilir.  
Pedaqoqlar məktəbəqədər yaş dövrü üçün oyunları iki böyük qrupa bölürlər: 82  
 



1.Yaradıcı oyunlar-uşaqların yaradıcı təxəyyülü əsasında düşünülüb düzəldilir. Bu da 
öz növbəsində üç qrupa bölünür:  
1.Sujetli-rollu  
2. Dramlaşdırılmış  
3. Tikinti-quraşdırıcı (konstruktor)  
2. Qaydalı oyunlar-yaşlılar tərəfindən nəsillərdən-nəsillərə yadigar kimi keçən xalq 
oyunlarıdır. Bu oyunlar da öz növbəsində iki qrupa bölünür:  
1. Mütəhərrik oyunlar- hərəkəlik mühüm yer tutur, topu atmaq-tutmaq, yüyürüb yoldaşa 
çatmaq və s. Bu da öz növbəsində iki qrupa bölünür:  
1. Sujetli oyunlar  
2. İdman oyunlarına yaxın olan sujetli oyunlar  
2. Didaktik oyunlar- oynayanın qarşısında əqli vəzifə qoyulur, heyvan şəkillərini cinsinə 
və növünə görə qruplaşdırmaq və s. Xarakterinə görə üç qrupa bölünür:  
1. Oyuncaqlarla oyunlar  
2. Stolüstü çap oyunlar  
3. Şifahi oyunlar  
Uşaqların bilik və təsəvvürlərini möhkəmləndirmək məqsədilə didaktik, 
hərəkətli(mütəhərrik) və yaradıcı oyunlardan istifadə etmək lazımdır. Didaktik oyunlar 
uşaqların təbiət hadisələri, əşyaları, bitki və heyvanlar haqqında qazandıqları 
təsəvvürlərini dəqiqləşdirir, möhkəmləndirir və genişləndirir. Təbiət materialları ilə olan 
didaktik oyunlar təbiət haqqında qazanılmış təsəvvür və bilikləri aydınlaşdırmağa, iradi 
diqqəti inkişaf etdirməyə və nitqi tez başa düşməyə kömək edir. Məsələn, “Yarpaqlarla” 
oyun, “Güllərlə” oyun, “Meyvələrlə və tərəvəzlərlə” oyun, “Qəribə torba”, “Yarpağından 
tanı” və s. Bu oyunlarda əşyaların özünəməxsus xüsusiyyəti, keyfiyyəti dəqiqləşir, 
konkretləşir və təsəvvürləri zənginləşir. Əşyalarla oyundan ən çox kiçik-orta qrupda 
istifadə olunur. Gəzinti zamanı uşaqlar parkda və meşədə gəzərkən ağacları müşahidə 
edirlər. Sonra tərbiyəçi uşaqlarla belə bir oyun keçirə bilər. Məsələn, “Yarpağın hansı 
bitkidən olduğunu tap”. Uşaqlar tərbiyəçinin dərdiyi yarpağa diqqətlə baxıb onun hansı 
ağacdan olduğunu adlandırmalıdır. Bu 83  
 



işdə çətinlik çəkən uşaqlara tərbiyəçi həmin yarpağı götürüb sahədə həmin yarpağı olan 
ağacı axtarmağa icazə verir. Uşaqlar yarpağa baxıb başqa ağacların yarpaqları ilə 
müqayisə edib ağacı tapmalıdır. “Gövdə və kök” oyunu tərbiyəçi uşaqlara müxtəlif 
tərəvəzlərin (kök, çuğundur, turp) yarpaqların paylayır. Torbada isə bu tərəvəzləri 
yarpaqsız saxlayır. Tərbiyəçi tərəvəz kökünü torbadan çıxarıb deyir: “kökcük-kökcük 
sənin gövdən hanı? göstərilən tərəvəzin kökü hansı uşaqdadırsa, o əlini qaldırır və onu 
alıb tərəvəzin yanına qoyur. Bu oyunla təbiət əşyalarını bir-birindən fərqləndirməyə, 
xarici görünüşündə yaranan dəyişikliyi qeyd etməyə və görməyə imkan verir. Belə 
oyunları həm bütün qrupla, həm də fərdi yaşı nəzərə alaraq, oyunun məzmununu 
mürəkkəbləşdirərək fiziki fəaliyyəti inkişaf etdirir və biliyini artırır.  
Şifahi didaktik oyuna- aid belə bir məşğələ “Bostanda nələr bitir?”, məqsəd- uşaqların 
bostan bitkiləri haqqında təsəvvürlərini genişləndirmək, təfəkkür və nitqini inkişaf 
etdirmək. Oyun zamanı uşaqlar əyləşir, tərbiyəçi uşaqlara tərəvəzlərə dair tapmacalar 
söyləyir:  
Yaşıl tağım var,  
Al otağım var,  
Göy paltarımda,  
Boz qulağım var. (qarpız)  
Sarı-sarı sandıqlar,  
İçi dolu fındıqlar. (balqabaq)  
Tapmacaların cavabını düz tapanlar xal qazanırlar. Sonra tərbiyəçi uşaqlardan soruşur: 
Hansı bostan bitkilərini tanıyırsınız? Cavab: qarpız, qovun, balqabaq, şamama. Uşaqlar 
həyat hadisələrini böyüklərin hərəkətlərini əks etdirərək, onlar haqqında dərindən 
düşünür, gördüyünü daha aydın başa düşür. Oyunda hissi təcrübənin yenidən işlənməsi 
baş verir, ətrafdakılar haqqında biliklər daha yüksək səviyyəyə qalxır. M.Qorki oyuna 
düzgün tərif vermişdir. Oyun uşaqların yaşadıqları və dəyişməli olduqları aləmi dərk 
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Oyunların əsas psixoloji xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, uşaqların şəxsiyyətin bütün 
cəhətlərinə toxunur: onda fikirlər fəallaşır, emosiyalarla zəngin olur, fəal fəaliyyət, iradi 
səy tələb olunur. Oyun tərbiyə vasitəsi olub, əsas mahiyyəti əqli inkişaf üçün böyük 
əhəmiyyətə malik olmasıdır. Ətrafdakılar haqqında təəsürat oyunlarda əks olunur. 
Bunun sayəsində təsəvvür və anlayışlar inkişaf etdirilir, dəqiqləşdirilir, əqli qabiliyyətlər 
təkmilləşir. Oyunda məqsəd çatmaq üçün mərkəzləşdirilmiş diqqət, gərgin yaddaş, 
təxəyyül, zirəklik, hazırcavablıq tələb edir. Oyunda işlədilən əşyaların xassələri ilə tanış 
olurlar. Məsələn, gəlinciklərin müxtəlif ölçüdə hazırlanması, işlənən materiallara görə 
fərqlənməsi, tikinti materialların müxtəlif formaya malik olması və müxtəlif rənglərlə 
rənglənməsini fərqləndirirlər. Uşaqların nitqinin inkişafında oyunun rolu böyükdür. Hər 
fəaliyyətdə olduğu kimi oyun da sözlə müşayiət olunur. Hətta ən kiçik uşaq belə öz 
hərəkətini ifadə edir, obrazlar yaradır, kollektiv oyunda nitq xüsusilə böyük əhəmiyyət 
kəsb edir, burada söz, ünsiyyət, hərəkətlərin razılaşması uşaqlar arasında razılıq 
vasitəsidir. Hər bir oyunda uşaqlar öz fikirlərini yoldaşlarına ifadə etməli və ifadəli 
şəkildə danışmalıdır. Ona görə də oyun nitqin inkişafına kömək edir, oyunun köməyi ilə 
uşaqlarda iradə və xarakter tərbiyə edilir.  
Hər hansı bir mövzuda didaktik oyunların məzmunu və qaydaları tərbiyəçi tərəfindən 
uşaqlara hazır şəkildə verilir. Didaktik oyunlar uşaqlara yeni təsəvvür verir, yaxud 
mövcud bilik, bacarıq və vərdişləri möhkəmləndirir. Uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlərə 
əsasnalanan didaktik oyunlardan biri “Tap görək torbada nə var?” oyunudur. Böyük 
qrupda təbiətlə tanışlıq məqsədilə keçirilən oyunlar məzmunca mürəkkəb olur. Əsas 
məqsəd uşaqları fikirləşməyə dəvət etmək, onlarda təfəkkür və məntiqi, danışıq 
bacarığını inkişaf etdirməkdir. Böyük qrupla müqayisədə orta qrup uşaqları əşyaları 
təsvirinə görə tanımaqda çətinlik çəkirlər.  
Tərbiyəçi uşaqlarla bostan bitkilərin forması, rəngi, dadı, iyi barədə qısa müsahibə 
aparır. Məsələn, tərbiyəçi Samirdən soruşur: Samir qarpız nə adlanır? harada bitir? 
rəngi necədir? hansı formadadır? dadı necədir? Sualları cavablandıran və fəallıq 
göstərən qalib sayılır. Əsasən böyük və məktəbəhazırlıq qruplarında aparılır. Bu oyunlar 
əsasən əqli fəallıq tələb edir. 85  
 



Stolüstü çap oyunlar – heyvanlara aid loto, bitkilərə aid loto, ilin dörd fəslinə aid şəkillər, 
təsvirinə görə göbələyi tanı adlı oyunlardan istifadə edilir. Bu oyunlar uşaqlara bitki və 
heyvanlar, cansız təbiət hadisələri haqqında olan biliklərini sistemə salır, əşyaya xas 
xüsusiyyəti, xarici görnüşünü sözlə ifadə edə bilirlər. Oyun əsasən sözlə icra edilir. Söz 
ya şəklin qavranılmasına kömək edir, ya da şəkillərə uyğun gəlir.  
Şifahi oyunlar- Nələr uçur? harada yaşayır? Tərbiyəçi hər hansı bir heyvan şəkili 
göstərir və onun harada yaşadığını soruşur. Mövsüm haqqında oyunlar və s. Şifahi 
oyunlar ona görə yaxşıdır ki, bu oyunda uşaqlar bu və ya digər əşyanın vəzifəsini, 
xüsusiyyəti haqqında bilikləri mphkəmləndirir, sistemləşdirir və ümumilləşdirir. Bu 
oyunlar diqqəti, fikri fəallığı və nitqi inkişaf etdirir.  
Didaktik oyunlara- oyun məşğələ də daxildir. (“Torpada nə var”, “Qəribə torba” və “Gül 
mağazası”) Bu oyunlar ona görə oyun məşğələ adlanır ki, bunlar müəyyən proqram 
məzmununa malikdir. Bu oyunda qəsdən təlim öyrədilmir, təlim təcrübə, təxəyül və 
təfəkkürün inkişafına əsaslanır. Bu oyunlar tapmaca xarakter daşıyır.  
Hərəkətli oyunlar- təbiətlə tanışlığa aid oyunlar heyvanların hərəkəti və həyat tərzləri ilə 
əlaqədar olan oyunlardır. Bu oyunlara “Toyuqlar və cücələr”, “Siçan və pişik”, “Yağış və 
günəş”, “Canavar və qoyunlar” oyunu daxildir. Uşaqlar bu oyunlarda heyvanların səsini 
təmsil edərək, hərəkətini təqlid edirlər, biliklər dərinləşir, sevinc hissi yaranır və təbiətə 
maraq artır.  
Yaradıcı oyunlar- Bilirik ki, uşaqlar məşğələlərdə, ekskursiyalarda, gündəlik həyatda 
aldıqları təəsüratları oyunda əks etdirir. Yaşlıların təbiətlə əməkləri haqqında biliklər 
mənimsəyir (toyuqluq-quşçuluq ferması, tarla) eləcə də onlarda əməəyə müsbət 
münasibət formalaşır, yaşlıların təbiətdə əməyinin əhəmiyyətini başa düşürlər. Yaradıcı 
oyunun müstəqil xarakterdə olması tərbiyəçiyə imkan vermir ki, bu oyunlardan bilik, 
bacarıq və vərdişlərin öyrədilməsi metodu kimi istifadə etsin. Lakin tərbiyəçi lazımı 
səviyyədə yiyələnmişdir və ya hansıları hələ dəqiq və genişləndirilməlidir. Uşaqlar 
ekskursiya, gəzinti və kitabların oxunmasında yaşlıların əməyi haqqında bilikləri 
dərinləşdirir. Bu da onların təbiətə aid yaradıcı-rollu oyunların məzmununu daha da 
zənginləşdirir. Kənd əməkçilərinin danışığı 86  
 



(sağıcı, bağban, konbaynçı) uşaqların oyununa xüsusilə təsir edir. Uşaqların yaradıcı 
oyunları üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bunun üçün kənd təsərrüfatı maşınları, 
heyvanlara aid oyuncaqlar vermək lazımdır. Yaradıcı oyunlardan biri də təbiət 
materialları ilə olan oyunlardır (qum, qar, şişkalar-qozalar, gil və s.) onlarla oynayarkən 
təbiət materialların xüsusiyyətlərini, keyfiyyətini öyrənirlər. İlin bütün vaxtında təbiət 
materialları ilə oynamaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qum və qarla oynamaq üçün 
müxtəlif fiqurlar, qum təpəsi, qozalar və s. oyuncaqlardan istifadə etmək lazımdır.  
M Ü H A Z İ R Ə XIII  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT ƏMƏYİ İLƏ TANIŞ 
EDİLMƏSİ.  
Təsərrüfat-məişət əməyi məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatında başqa əmək növlərinə 
nisbətən daha geniş yer tutur. Bu əmək uşaqların bağçada yataq otlarını, oyun 
meydançasını səliqəyə salmaqda və müəyyən qayda yaratmaqda mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Təsərrüfat-məişət əməyi əsasən ictimai xarakter daşıyır. Məktəbəqədər yaşlı 
uşaqlar təxminən 2 yaşında sadə təsərrüfat və məişət əməyinə cəlb olunur. Bu zaman 
əmək tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində uşaqlarda ahəngdar əmək hərəkətlərinin, 
işgüzarlıq münasibətlərinin düzgün inkişafı nəzərdə tutulmalıdır.  
Uşaq bağçasında təsərrüfat-məişət əməyi öz məzmununa görə müxtəlifdir. Buraya uşaq 
bağçasının həyətyanı sahəsində, gəzinti və idman meydançasında, soyunma, yuyunma, 
yataq və məşğələ otaqlarında səliqə-səhman yaratmaq işləri daxildir.  
Kiçik qrupda- uşaqlar yaşlıların məişət əməyi üzrə işini dayənin qab-qacaq yumasını, 
aşbazın yemək hazırlamasını, ananın paltar yumasını və ütüləməsini, xadimənin 
cığırları süpürməsini diqqətlə müşahidə edirlər. Onlar tədricən belə əmək növlərinə cəlb 
olunurlar. Məsələn, tərbiyəçinin xahişi ilə balacalar oyuncaqları meydançayaçıxarır, 
stulları stollara yaxınlaşdırır, məşğələlər üçün lazım olan 87  
 



materialı gətirib aparır, döşəmədən kağızları, yaxud sahədən yarpaqları yığır, çörək 
qablarını stollara düzürlər. Bütün bunlar uşaqlarda məişət əməyi üzrə bacarıqları 
formalaşdırır, onları gələcəkdə daha mürəkkəb əmək fəaliyyətinə hazırlayır.  
İşin metodikasına gədikdə isə bu, uşaqların yaşına uyğun müəyyənləşdirir və həyata 
keçirilir. Tərbiyəçi hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərini, arzu və meylini nəzərə alaraq onu 
əmək fəaliyyətinə qoşmalıdır. Burada da tərbiyəçinin nümunə göstərməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  
Kiçik qrup uşaqlarına hərəkəti necə yerinə yetirməyi təkcə göstərmək və izah etmək 
lazımdır. Onlara fəaliyyətzamanı kömək də lazımdır. Belə ki, çalışmaq lazımdır ki, bu və 
ya digər hərəkət uşaqlarda tədricən vərdiş halına keçsin, böyüklərin köməyinə bir o 
qədər də ehtiyac qalmasın. Hərəkət mənimsənildikdən sonra tərbiyəçi uşaqlara 
xatırlatma təsir tərzindən də istifadə edə bilər. Məsələn, “Nüşabə, stəkanı stolun 
qırağına qoyma, qolun toxunar, yerə düşüb sına bilər. Bax belə qoymaq lazımdır”. O, 
stəkanı stolun üstünə necə qoymaq lazım olduğunu göstərir və deyir: “İndi bildin stəkanı 
stolun üstünə necə qoymaq lazımdır?”  
Uşaq üçün normal iş şəraiti yaratmaq özünün gücü çatan işi ona icra etdirmək daha 
səmərəlidir. Uşağın iş zamanı çətinliyə düşməsindən çox marahat olmağa dəyməz. Ona 
işi necə icra etməyin yolunu xatırlatmaq, lazım gəldikdə isə işi praktik olaraq göstərmək 
daha yaxşı yanaşma metodudur. Tərbiyəçi növbətçi Samirə deyir: “Süfrədən çörək 
qırıntılarını səliqə ilə yığ. Çalış ki, qırıntılar yerə tökülməsin”. Samir heç bir çətinlik 
çəkmədən işi icra edir.  
Metodiki cəhətdən əmək vərdişlərinin qazanılması bu yaş dövründə də yenə mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Tərbiyəçi işi sistemlə, müəyyən ardıcıllıqla görməyi uşaqlara 
öyrətməlidir. Nümayişetdirmə və izahvermədən sonra uşaqları təsərrüfat-məişət 
əməyinə, yaşına uyğun gələn işlərə cəlb etmək lazımdır.  
Tərbiyəçi uşağın qarşısında konkret məqsəd qoymalı (dəsmalı asmaq, dayəyə kömək 
etmək, həyətdən yarpaqları yığmaq və s.), onun əmək fəaliyyətini istiqamətləndirməlidir. 
Əsas budur ki, uşaqlarda başqaları üçün zəhmət çəkmək meyli yaransın. Yaşlıların 
əməyini müşahidə etmək və bu əməkdə gücü çatan dərəcədə iştirak etmək uşaqların 
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onlar qrupda və sahədə səliqə-səhman yaratmağa çalışır, səliqəsizlik görəndə onu 
dərhal aradan qaldırırlar.  
Orta qrupda- təsərrüfat-məişət əməyi özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir. Bu yaşlı 
uşaqlar ilin axırına yaxın qayda-qanuna müstəqil riayət edir, otağın iş yerinin 
yığışdırılmasında iştirak edirlər. Tərbiyəçi uşaqları müntəzəm surətdə əməyə cəlb edir, 
işdə ardıcıllığa, görülmüş işin tərbiyəvi əhəmiyyətini dərk etməyə xüsusi fikir verir. İşdə 
kollektivin, ətraf adamların tələbatının, arzu və meylinin uşaqlar tərəfindən öyrənilməsi 
işin metodikasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İş prosesində tərbiyəçi uşaqlardan 
kiminsə şəxsi təşəbbüsünü bəyənib qiymətləndirməli, motivin ictimai mahiyyət kəsb 
etməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir.  
Böyük qrupda- uşaqların təsərrüf-məişət əməyinin məzmunu daha dagenişlənir. Belə ki, 
uşaqlar nahar vaxtı üçüncü yeməyi paylayır, nahardan sonra stolun üstünün 
yığışdırılmasında dayəyə kömək edir, məşğələnin sonunda material və vəsaitləri yerinə 
qoyur, yapışdırma və rəsm zamanı istifadə olunan fırça, stəkan və əskiləri yuyur, işdən 
sonra stolları silir, hər həftə qrup otağının yığışdırılmasında iştirak edirlər. Uşaqlar dayə 
ilə balışların üçünü keçirir, döşəkağılarını salır və bu işləri görməkdə onlar özlərini 
böyüklərin əsl köməkçisi hesab edirlər. Bu fəaliyyət zamanı əlbir işi elə qurmaq lazımdır 
ki, uşaqlar hər bir tapşırığın sadəcə olaraq pasiv icraçısı olmasınlar, həm dayənin 
simasında işin təşkilatçısını, həm də onun qrupdakı uşaqlara, xüsusən də ən balacalara 
olan diqqətini görə bilsinlər. Tərbiyəçi bu prosesdə həm də balaca uşaqlara bir-biri ilə 
razılığa gəlmək, kömək göstərmək kimi bacarıqları aşılayır.  
Məktəbə hazırlıq qrupu- uşaqlarının 6 yaşlıların təsərrüfat-məişət əməyi özünəməxsus 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu dövrdə əmək məzmunca mürəkkəb xarakter daşıyır. Məsələn, 
süfrənin düzəldirlməsi, stolun güllərlə bəzədilməsi, ikinci və üçüncü yeməyin 
planlaşdırılması kimi proseslər daxil edilir. Uşaqlarda tədricən cəld, məharətlə, səliqəli, 
bacarıqla işləmək, əşyalarla düzgün davranmaq kimi keyfiyyətlər tədricən formalaşır.  
6 yaşlı uşaqların təsərrüfat-məişət əməyinin metodikası iki istiqamətdə aparılır:  
-ictimai əhəmiyyətli kollektiv əmək fəaaliyyəti; 89  
 



-tapşırıqların, növbətçilik vəzifələrinin, ətrafdakılara faydalı olan fəaliyyət növlərinin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı olan işlərin yerinə yetirilməsi.  
Balacalar oynayan meydançada səliqə-səhman yaratmaq, yolları süpürmək, skamya və 
stolların üstünün tozunu silmək və s. işləri görərkən uşaqlara gücləri çatan işi tapşırmaq 
və belə iş prosesində onların əməyini qiymətləndirmək balacalara fərəh hissi verir.  
Tərbiyəçinin vəzifələrindən biri də bu yaş dövründə uşaqlarda təsərrüfat-məişət 
əməyinə müsbət emosional münasibət tərbiyə etməkdən ibarətdir. Bunun üçün 
natəmizliyə, pintiliyə qarşı barışmaz olmaq, ətraf mühitə emosional-estetik həssaslıqla 
yanaşmaq lazımdır. Bu vəzifənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün uşaqlar 
onların əməklərinin hamıya faydalı olduğunu hiss etməlidirlər. Buradan uşaqlarda 
işgüzarlıq, xeyirxahlıq, insanların işinə yaramaq, xeyir vermək kimi ictimai motivlər 
yaranıb inkişaf edir.  
Bu yaşda uşaqları tədricən böyüklərin, məsələn, dayənin əməyinə qoşmaq da 
faydalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, belə əməkdən tez-tez istifadə olunsun və uşaqlar 
müstəqil işləmək vərdişlərinə yiyələnsinlər. Bu yolla onlarda ən vacib və maraqlı 
məsələlərə-iş priyomlarına, əməyin yaxşı nəticələrinə meyl gücləndirilməlidir. Tərbiyəçi 
iş prosesində uşaqlarda yaxşı əhval-ruhiyyə yaratmağa çalışmalı, onlarda öz 
qüvvələrinə inam formalaşdırılmalıdır. 90  
 



M Ü H A Z İ R Ə XIV  
UŞAQ BAĞÇALARINDA TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞIN TƏŞKİLİ FORMALARI.  
Ətraf aləm və təbiətlə tanışlığın təşkili formaları aşağıdakılardır: məşğələ, ekskursiya və 
gəzinti.  
Məşğələ uşaqların təbiətlə tanışlıq işində əsas formalardan biridir. Məşğələ proqram 
əsasında əvvəlcə tərtib edilmiş planla və müəyyən olunmuş saatda keçirilir. Məşğələdə 
tərbiyəçi təkcə yeni biliklər verməklə yox, həmçinin əldə edilmiş bilikləri möhkəmləndirir 
və dəqiqləşdirməlidir.  
Təbiətlə tanışlıq məşğələsi elə qurulmalıdır ki, uşaqların nitq qabiliyyəti, idraki, lüğətləri 
zənginləşsin və təbiətə məhəbbət, maraqlar tərbiyə edilməsi həyata keçirilsin. 
Məşğələdə əsas məsələ uşaqların proqram materialını mənimsəməsidir. Bunun üçün 
müxtəlif metodlardan istifadə edilir:  
a) təbii obyektlərin və yaşlıların müşahidə edilməsi,  
b) didaktik oyunlar,  
c) şəkillərlə oyunlar,  
d) bədii ədəbiyyatın oxunması və söylənməsi,  
e) müsahibələrin təşkili.  
Məşğələdə alınan biliklər həmçinin başqa fəaliyyət növlərində də qazanılır. Məsələn: 
oyunda, əməkdə, gəzintidə, bağçayanı sahədə iş zamanı, müşahidə prosesində alınan 
təsəvvürlər məşğələdə daha da dəqiqləşir və sistemləşdirilir.  
Uşaqların təlimi məşğələdə müxtəlif metodlarla həyata keçirilir. Metodun seçilməsi 
məşğələnin növündən və əsas məsələdən asılıdır. Bildiyimiz kimi 91  
 



məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məşğələnin aşağıdakı tipləri müəyyən edilmişdir:  
1. Bir qisim məşğələlərdə ilk biliklər formalaşır. Məşğələnin əsas məqsədi yeni biliklər 
vermək, həmçinin yeni bacarıq və vərdişlər tərbiyə etməkdir. Müşahidələr, 
ekskursiyalar, şəkillərə baxmaq bədii əsərlərin oxunması, diafilmlər və kinoların 
göstərilməsindən istifadə edilir.  
2. Digər qisim məşğələlərdə aldıqları biliklər təkrar və təmrin yolu ilə zənginləşir, 
genişlənir və müəyyənləşdirilir. Göstərdiyimiz metodlardan başqa uşaqlarn təbiətdə 
əməyindən də istifadə edilir.  
3. Üçüncü növ məşğələdə əsas məqsəd alınan biliklərin ümumilləşdirilməsi və 
sistemləşdirilməsidir. Bunun üçün ümumiləşdirən müşahidədən, didaktik oyunlardan və 
müsahibələrdən istifadə edilir. Əmək və oyun zamanı uşaqlar mənimsədikləri bilikləri 
tətbiq edirlər. Məşğələ bütün yaş qruplarında keçirilir. Proqramda hər yaş qrupu üçün 
həftəlik məşğələnin miqdarı göstərilib.  
-körpələr qrupu (1-2 yaş) həftəlik məşğələ ətraf aləm - 1,  
-körpələr qrupu (2-3 yaş) həftəlik məşğələ ətraf aləm - 2,  
-orta qrup (3-4 yaş) həftəlik məşğələ ətraf aləm -2,  
-böyük qrup (4-5 yaş) həftəlik məşğələ ətraf aləm - 1, ana dili-2,  
-məktəbəhazırlıq qrupu (5-6 yaş) həftəlik məşğələ ətraf aləm - 1, bədii ədəb -1, nitq inki 
– 1.  
Məşğələnin səmərəliliyi tərbiyəçinin ona hazırlığından asılıdır. Tərbiyəçi məşğələnin 
bütün gedişini qabaqcadan nəzərə almalıdır. Bunlara aiddir:  
a) uşaqlara hansı formada izahat verəcək,  
b) məşğələ üçün hansı illüstrativ material və ya digər materiallar verəcək,  
c) həmin məşğələdə hansı təlim və tərbiyə üsullarından istifadə olunmasının 
məqsədəuyğunluğunu ətraflı düşünməlidir.  
Məşğələ prosesində uşaqların malik olduqları təcrübənin tətbiq edilməsi çox mühümdür. 
Məsələn: orta qrupda “Gül dibçəklərində bitki əkmək” mövzusunda əmək məşğələsi 
keçirilir. Məşğələ ərzində bu işin keçən il necə görüldüyünü xatırlamağı və danışmağı, 
sonra isə sərbəst işləməyi uşaqlara təklif etmək lazımdır. 92  
 



“Bizim küçəmiz” mövzusunda söhbətdən sonra böyük qrup uşaqlarına öz küçələri 
haqqında danışmağı təklif etmək lazımdır. Belə olduqda uşaqların şüurunda əvvəlcə 
alınmış və yenidən qazanılımış bilik və bacarıqlar arasında əlaqə yaranır. Əgər uşaqlar 
təcrübəli olarsa, yeni biliklərə asanlıqla yiyələnə bilərlər. Tərbiyəçi proqram məzmunu 
seçərkən hazırki məşğələnin əsas məqsədini dəqiqləşdirməlidir. Hazır ki, məşğələdə ilk 
biliklər formalaşır, yoxsa alınan biliklər zənginləşdirilib, sistemləşdirilir. Proqram 
məzmuna 2 məsələ daxildir: təlim və tərbiyə məsələsi. Təlim məsələsi elə bilik həcmidir 
ki, burada uşaq məşğələ vasitəsilə biliklər qazanır, bilikləri konkretləşdirilib 
dəqiqləşdirilir. Tlim məsələsinə daxildir: idrak prosesinin ayrı-ayrı fikiri əməliyyatlarının 
inkişafı (yəni müqayisə, təhlil, ümumilləşdirmə), nitqin inkişafı, həmçinin tədris fəaliyyəti 
vərdişlərinin formalaşması (yoldaşlarına qulaq asmaq bacarığı, öz fəaliyyətinin 
nəticəsini sözlə ifadə etmək bacarığı) uşaqların təbiətə idrak marağının formalaşması 
kimi keyfiyyətlər daxildir. Məşğələnin tərbiyəvi hissi təbiətə qayğıkeş, qoruyucu kimi 
müsbət münasibət bəsləməyi öyrətmək və onda estetik münasibətin inkişaf 
etdirilməsinə yönəlməlidir. Məşğələyə hazırlaşarkən məşğələnin düzgün keçirilmə 
metodunu müəyyələşdirmək lazımdır. Metodun seçilməsi təlimin əsas məqsədlərindən 
və obyektinin xüsusiyyətlərindən, uşaqların yaşından asılıdır. Məsələn: vəhşi heyvanlar 
haqqında bilikləri formalaşdırmaq üçün diafilm-kiofilmdən istifadə etmək daha məqsədə 
müvafiqdir. Lakin təbiət güşəsindəki heyvanlarla tanışlıq bilavasitə müşahidə ilə həyata 
keçirilir. Kiçik qrup məşğələdə həm müşahidədən həm də oyun metodundan istifadə 
edilir. Şifahi metoddan ən çox böyük qrup məşğələdə istifadə edilir.  
Seçilmiş metod bütünlüklə proqram tapşırıqlarını və uşaqların fəal əqli fəaliyyətini əhatə 
etməlidir. Heyvanlara və otaq bitkilərinə baxmaq üçün uşaqları yarımdairə əyləşdirmək 
lazımdır. Bu cür oturmaq uşaqların hamısına məşğələdə iştirak etmək imkanı verir, əgər 
məşğələdə uşaqlara paylayıcı materiallar verilirsə, onda stol arxasında oturmaq daha 
yaxşı olar.  
Bəzən təbiətdə əmək vərdişlərinin tərbiyəsinə həsr olunmuş məşğələlər qrup otağında 
təşkil olunur. Bu vaxt uşaqlar bir qədər səmərəli yerləşdirilməlidir ki, tərbiyəçinin göstər 
iş üsulunu yaxşı görə bilsinlər, həm də tərbiyəçi onları öyrətməyə 93  
 



və işlərinə nəzarət etməyə imkanı olsun. Tərbiyəçi məşğələyə hazırlaşarkən hansı əyani 
vəsaitdən istifadə etməsini dəqiqləşdirməli- şəkillər, qurudulmuş bitkilər, təbiət və hava 
kalendarı və s. Yalnız bundan sonra məşğələnin gedişi haqqında fikirləşməlidir. 
Tərbiyəçi proqram materiallarının əsas hissəsini məşğələnin gedişində həyata keçirir. 
Tərbiyəçi işi proqram tələbinə uyğun planlaşdırıb ardıcıllığı, uşaqların əqli fəaliyyətin 
formalaşmasını (sualın ortalığa çıxması) nəzərdə tutmalıdır. Məşğələnin sonunda 
tərbiyəçi uşaqların işə marağını, məşğələyə münasibətini, bacarıq və vərdişlərini 
müəyyənləşdirmək üçün pedaqoji qiymətləndirmədən istifadə etməlidir. Tərbiyəçi 
məşğələ zamanı uşaqları təbii obyektlərə baxmağa, onları adlandırmağa və hissələrini 
düzgün göstərməyi öyrədir. Bunun üçün bir neçə “məşğələdə müşahidə” adlı məşğələ 
keçir. Bir neçə məşğələdə heyvanların necə qidalanmasını, hərəkətlərində müşahidə 
edir. Tərbiyəçi onlara aydınlaşdırır ki, heyvanların qidası və hərəkətləri onların bədən 
orqanlarının quruluşundan asılıdır. Məsələn, dovşan, qurbağa, quşlarda qanad olduğu 
üçün, pişik pəncələri üstə sakit gəzir. (cünki balış kimidir)  
Orta qrupda balığın müşahidə edilməsi məşğələsi uşaaqların balıqları müşahidə 
edərkən onun xarici görnüşündə onun xarakterik xüsusiyyətlərini ayırırlar və bu 
xüsusiyyətləri əsas hərəkətləri ilə əlaqələndirirlər. Məsələn, balıq quyruğu və üzgəcləri 
ilə hərəkət edərək üçür və dəni ağzı ilə götürür. Böyük qrupda balığı müşahidə edərkən 
balıqları bədənlərin formasına, hərəkət sürətinə görə fərqləndirmək lazımdır.Məsələn, 
qılınc balığı, onun qılıncı sürətini artırır. Müşahidə zamanı tərbiyəçi uşaqlara bir neçə 
sualllarla müraciət edir. Bu balıqlardan hansı daha sürətlə üzür və niyə? Balıqlar 
akvariumda üzərkən quyruqların və üzgəclərini müşahidə etmək mümkün olur.  
Məşğələdə tətbiq olunan təlim üsulları aşağıdakılardır:  
1. Uşaqların məşğələdə nə edəcəklərini və necə edəcəklərini izah etmək;  
2. Tərbiyəçinin uşaqlara sualları;  
3. Nümunələrin göstərilməsi;  
4. Oyun priyomları;  
5. Şəkillərə baxmaq. 94  
 



Tərbiyəçi tərəfindən tətbiq olunan bütün təlim üsulları məşğələnin məqsəd və 
məzmununa kömək edir. Balıqlar üzərində müşahidə apararkən uşaqlara demək 
lazımdır ki, skorbit akvariumda nəsilartırma dövründə bitkilərin budaq və yarpaqları 
üstündə yuva qurur, Çöprə eşidəbiləcək səslər çıxarır (nəfəs almaq yolu ilə) başqa 
budaqlarda səs çıxarırlar ancaq biz onları eşitmirik. Çöprə akvariumda suyu tez-tez 
bulandırır. Bu yağış və ya tufan qabağı baş verir. Şitovka gözlərinin altındakı tikanlarla 
qumu qazıb özünü basdırır, mühafizə olunur. Müşahidə üçün bir növdən olan müxtəlif 
böyüklükdə iki balıq saxlamaq olar.(k.q)  
Orta qrup Verxovka (kürüdən təzə çıxmış körpə balıq), Karp böyük qrup və 
məktəbəhazırlıq Çöprə, Şitovka, Skorbit kimi balıqları saxlamaq olar. 95  
 



M Ü H A Z İ R Ə XV  
GƏZİNTİ VƏ EKSKURSİYALAR TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞIN TƏŞKİLİ FORMASI KİMİ.  
Uşaq bağçalarında dağlara, meşələrə, parka, dənizkənarı parka, çay kənarına, tarlaya 
təşkil olunmuş ekskursiya və gəzinti ilə uşaqlarda kiçik yaşdan Vətənə məftunluq hissi 
aşılanır. Uşaqlar ekskursiya və gəzinti zamanı müşahidəçilik qabiliyyətinə yiyələnir, ətraf 
həyatın müsbət və çatışmamazlıqlarını görür, müəyyən əqli nəticə çıxarmaq 
qabiliyyətinə malik olur, zəhmət adamlarının əməyinə düzgün iymət verirlər.  
Planlı mütəşəkkil və yüksək səviyyədə təşkil edilmiş gəzinti və ekskursiya uşaqlarda 
ətraf və ictimai mühit haqqında dolğun məlumat yaradır və burada gördüklərini uzun 
müddət yadda saxlaya bilirlər. Belə tanışlıq uşaqlarda adamlara qayğılı münasibət, 
əməksevərlik, yaşlılara hörmət, dostluq, yoldaşlıq, beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik kimi 
hisslərin təşəkkülünə şərait yaradır. Onların nitqi formalaşır, lüğət fondu zənginləşir, 
psixi öroseslər inkişaf edir, şəxsiyyətlərində, xarakter xüsusiyyətlərində müsbət 
əlamətlərin sayı artır, həmçinin gəzinti və ekskursiya uşaqların bədii zövqünə və fiziki 
inkişafına da güclü təsir göstərir. Onlar gəzinti və ekskursiya zamanı öyrənirlər ki, hər 
şey əmək vasitəsilə yaranır, əməksiz yaşamaq mümkün deyil. Onu da qeyd edəkki, iç 
obyektlərə ekskursiya və gəzinti bir-birilərinə yaxın olduqları qədər fərqli xüsusiyyətlərə 
də malikdirlər.  
Gəzinti zamanı uşaqlara daha çox müstəqillik, sərbəstlik verilir. Onlar tərbiyəçinin 
rəhbərliyi altında oynayır, danışıb söhbət edirlər. Tərbiyəçi uaqları dənizkənarı parka 
gəzintiyə apararkən onların diqqətini sahilə yaxınlaşan gəmiyə, 96  
 



sahildə ucalan ən uca Azərbaycan bayrağına yönəldir. Bundan sonra uşaqlar parkın 
işçilərinin əkdikləri gül-çiçəklərə xidmətini müşahidə etdilər. Gəzinti zamanı tərbiyəçi 
uşaqların müşahidəsini istiqamətləndirməlidir.  
Gəzinti uşaqların dünyagörüşünü genişləndirdiyi kimi, onun nitqinin inkişafına da 
müsbət təsir göstərir. Tərbiyəçi uşaqları tez-tez ətrafdakı küçəyə, M.F.Axundov, 
M.Ə.Sabir, S.Vurğun bağına gəzintiyə aparırlar. Vətənimizin məşhur yazıçıları, dövlət 
xadimləri, əmək adamları, qəhrəmanları haqqında məlumat alırlar. Bununla da onlarda 
təbiətə məhəbbət artır, yaşıllığa, gül-çiçəklərə ehtiyatla yanaşmaq və onlara qoruyucu 
münasibət halları yaranır.  
Uşaqlar hər dəfə parka gələndə Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Həzi Aslanovun 
büstü yanında ayaq saxlayıb ora gül-çiçək qoyurlar. Belə gəzintilərdə uşaqlar görür və 
öyrənirlər ki, Vətənimizdə bu gözəlliyi yaradan, adamlarımızın zəhçətsevən əlləri, 
iradəsi və Vətən məhəbbətidir. Tərbiyəçi uşaqlara düzgün məlumat verməlidir. Uşaqlar 
gəzintiyə gedəndə və yaxud qayıdanda onlar küçələrin adını yadda saxlamağa çalışır, 
həmin küçədə aptekin olması, kita-yazı ləvazimatı mağazalarının hansı küçədə 
yerləşdiyini öyrənirlər.  
Ekskursiya müəyyən obyektin müşahidəsini nəzərdə tutur. Hər bir təşkil olunmuş 
ekskursiya proqram materialının tələblərindən irəli gəlməli və müəyyən məqsəd 
daşımalıdır.  
Eskursiya prosesində hadisələr arasında səbəb əlaqəsini tapmaq, müşahidələrdən 
nəticə çıxarmaq də məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş və təfəkkür xüsusiyyətinə uyğun 
olmalıdır. Ona görə 5-6 yaşlı uşaqları ekskursiyaya apararkən onların təsəvvürlərini 
yalnız dərinləşdirməklə kifayətlənmək olmaz. Burada müəyyən edilmiş obyektlər 
arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri tapmaq, onların əsas əlamətlərini, səbəblərini də 
uşaqlara çatdırmaq lazımdır.  
Ekskursiya zamanı uşaqlara az da olsa tapşırıqlar vermək lazımdır. Uşaqlarda 
müstəqillik inkişaf edərək, məsuliyyətlilik də artır. Belə tapşırıq fərdi və kollektiv ola bilər.  
Uşaqlar ətraf aləmi və təbiəti müşahidə edərkən çoxlu yeni biliklər alırlar. Onlar 
bitkilərin, böcəklərin, quşların üzərində müşahidə apararaq baş verən yenilikləri, 97  
 



dəyişikliyi görürlər. Müşahidə zamanı bilikləri daha dəqiq olur və məşğələdə qavraya 
bilmədiklərini müşahidə prosesində daha yaxından öyrənirlər. Uşaqlarda müşahidəçilik 
qabiliyyətini inkişaf etdirmək möhkəm idrak marağının formalaşmasına kömək edir. 
Uşaqlar böyüdükcə onlarda təbiətə davamlı maraq hiss olunur. Beləki onlar bitkiləri 
yetişdirir, heyvanlara qulluq edərək onların inkişafını müşahidə edirlər.  
Uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün təbiətlə bilavasitə təmasda olması böyük əhəmiyyətə 
malikdir, o əqli qabiliyyətin tərbiyəsinə kömək edir.  
Uşaqlara verilən təbiət haqqında təsəvvürlər tədricən mürəkkələşib və dərinləşməlidir. 
Onlar meşəyə, parka, tarlaya, çaya gəzintiyə çıxarkən hər dəfə yeniliklərlə qarşılaşır və 
tanış olurlar. Təbiətin eyni hadisələrini ildən ilə müşahidə etdikcə uşaq onları daha yaxşı 
araşdırır. Onların mənasına daha dərindən daxil olur. Bu yaşda uşaqlar ilin hansı fəsil 
olduğunu, həmin fəslin xüsusiyyətlərini öyrənirlər. Onlar həmin fəsillərin qanunauyğun 
növbələşməsini də öyrənirlər. Əgər kiçik uşaqlar ancaq heyvan haqqında sadə 
məlumatlar alırlarsa, böyük yaşlılar sadəcə olaraq qruplaşdırmağı bacarırlar. Təbiətlə 
təmasda olmaq uşağın sensor tərbiyəsinə çox fayda verir. Çünki təbiət rənglərlə, 
formalarla, səslərlə zəngindir, bu da eyni vaxtda bütün analizatorlara təsir edir. Gəzinti 
zamanı (bağçayanı sahədə, yaxud meşədə, tarlada, parkda) uşaqlar yaşıl yarpaqları, 
güllərin əlvan rənglərini görür, ətri ilə nəfəs alırlar. Ağacların xışıltısına, quşların 
oxumasına qulaq asırlar. Bu cür müşahidələr zamanı uşaq hadisələrlə qarşılaşır və 
onların üzərində fikirləşirlər. Onları belə bir sual düşündürür. Yayda çayın üzərində 
gəmilərr və qayıqlar üzürdü, indi isə qışdır, onun üzərinni buz örtmüşdür? 
Heyvanxanaya böyük heyvanları tutub gətiriblər? Burada tərbiyəçinin vəzifəsi uşaqlara 
düzgün, dəqiq məlumat verməklə onlarda təbiətə maraq oyatmaq, biliksevərliyi artırmaq 
və hər şeylə maraqlanmağı tərbiyə etməkdən ibarətdir.  
Gəzinti prosesində uşaqları ətrafda baş verən hadisələrlə və təbiətlə tanış 
edilməsinin milli amilləri və milli xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması.  
“Uşaq bağçasının tərbiyə və təlim proqramında” müxtəlif yaş qruplarında onlara canlı və 
cansız təbiət haqqında, ilin fəsilləri haqqında biliklərin məzmunu müəyyən 98  
 



edilib. Bu biliklər sisteminə də onlar xüsusi təşkil olunmuş məşğələlərdə və məqsədli 
ekskursiyalarda yiyələnirlər. Lakin təcrübələr göstərir ki, bu bilik sisteminə təkcə 
məşğələ vasitəsilə daha düzgün də dolğun yiyələnmək mümkün deyil.  
Məhz bu baxımdan tərbiyəçi gündəlik gəzintiyə çıxarkən ondan məqsədəmüvafiq 
istifadə etməyi bacarmalıdır. Beləki, uşaqların müşahidəsini gəzintidə düzgün təşkil 
etməli və çalışmalıdır ki, məşğələdə aldıqları bilikləri əyani surətdə görüb müşahidə edə 
bilsinlər. Böyük qrup uşaqlarının fəsillər haqqında təsəvvürlərini genişləndirmək 
məqsədi ilə gəzintidə tərbiyəçi onların diqqətini gələn fəslin əlamətinə yönəldərək deyir: 
“Payız fəsli yay fəsli kimi isti olmur. Həmişə göyün üzündə buludlar olur, buludların çox 
olması yağışların çox yağmasına səbəb olur”.  
Tərbiyəçi gündəlik gəzintidə uşaqlara təbiətdə baş verən cisim və hadisələr haqqında 
onlar arasında səbəbiyyət əlaqələri haqqında məlumat verməlidir. Lakin bu məlumat 
xüsusi hazırlıq tələb olunmadan, planlaşdırılmadan istər valideyn tərəfindən, istərsə də 
tərbiyəçi tərəfindən verilməlidir. Əlbəttə, bu məlumatlar uzun-uzadı və geniş xarakter 
daşımamalıdır. Onların başa düşəcəyi səviyyədə olmalıdır.  
Gəzinti zamanı tərbiyəçi yadasalmadan istifadə edir, fəsilləri bir-birilə müqayisə edərək 
deyir: görürsünüz hava soyudu, yayda isə isti idi. Hamı yüngül geyinirdi, hətta o qədər 
isti idi ki, valideynləriniz sizi dənizə çimməyə aparırdı. Payız fəsli isə çox soyuq , tez-tez 
yağış yağır, adamlar isti geyinməyə başlayıb, siz də bağçaya isti geyinməyə 
başlamısınız. Bu cür müqayisələr uşaqların əqlinin inkişafına müsbət təsir edərək təbiət 
haqqında düzgün məlumatlar almalarına kömək edir.  
Onların aldıqları bu biliklər əsasında onlar hadisələr arasında olan səbəb və əlaqələri 
dərk etməyə başlayırlar. Məsələn, öyrənirlər ki, payızda yağışlar çox yağdığı üçün yerdə 
çoxlu gölməçələr əmələ gəlir. Torpaq yaş olur, yaş yerdə oturmaq olmaz. Bu cür soyuq 
və yağışlı havalarda hər gün gəzməyə çıxmaq olmaz.  
Tərbiyəçi uşaqları bağa gəzməyə apararkən onların diqqətini payız fəslində ağacların öz 
donunu necə dəyişməsinə yönəlməlidir. Bağda uşaqlar oynayarkən tərbiyəçi onlara 
yaxınlaşıb deyir: -uşaqlar, payız fəslində təbiət öz donunu dəyişərək daha da gözəl olur. 
Baxın, bir ağacda neçə rəng var, bu yarpaqların saralıb töküləcək, 99  
 



ağaşların dibinə. Ancaq yay fəslində biz bura gələndə belə deyildi. Çünki ağaclar 
yamyaşıl idi, ağaclar hələ yarpalarını tökməyə başlamamışdı. Təbiət onda başqa cür 
gözəl idi. Deməli, hər fəslin özünəməxsus gözəlliyi var. Uşaqlar, ilimizdə dörd fəsil var, 
onun dördü də gözəldir. Heç biri bir-birinə, lakin hərəsi təbiətə bir cür gözəllik verir. Biz 
bunu hər dəfə parka gəzməyə gələndə öz gözlərimizlə müşahidə edirik. Söhbətdən 
sonra tərbiyəçi uşaqlarının yarpaqlarla daha yaxından təmasda olması üçün onlara 
saralmış və qızarmış yarpaqlar yığmağı tapşırır. Daha sonra növbəti gəzməklərin 
birində, payız fəslində uşaqların əməyini təşkil edərək öz torpaq sahələrində yerə 
tökülmüş quru yarpaqları yığdırır. Uşaqlar, sizin bu gün gördüyünüz işin xeyri ondadır ki, 
ağacların kökləri ziyanvericilərdən təmizlənəcəkdir. Biz bu qurumuş yarpaqları yığmaqla 
həm bağ təmizlənir, həm də ziyanvericilərdən qoruyuruq.  
Gündəlik gəzinti zamanı uşaqlara bu cür biliklərin verilməsi onların təlim prosesində 
öyrəndiklərini daha da möhkəmləndirir, təkmilləşdirir, əlavə dünyagörüşləri artır və ətraf 
aləm haqqında məlumatları çoxalır.  
Qış fəslində də uşaqlar bağa, parka gəzməyə gedir və hər gün bağçanın həyətində 
gündəlik gəzintiyə çıxırlar. Tərbiyəçi vaxtdan səmərəli istifadə edərək qış fəsli ilə 
əlaqədar təbiətdə baş verən dəyişikliklərə uşaqların diqqətini yönəldir: havaların daha 
bərk soyuması, şaxtanın olması, yerin donması, günəşin çıxıb lakin yeri 
qızdırmamasına cəlb edir. Tərbiyəçi qarın xüsusiyyəti haqqında məlumatı daha dəqiq 
uşaqların qarın üzərində gəzdikləri zaman verə bilər. Ona görə də uşaqlar həyətdə 
gəzərkən tərbiyəçi deyir: - uşaqlar, qulaq asın, addım atdıqca qar necə səpələnir. 
Ağacların budaqları qarın ağırlığından əyilərək daha da gözəl görsənirlər.  
Məlum olduğu kimi qış fəslindən sonra bahar fəsli gəlir və bu fəsildə uşaqlar daha çox 
gəzintidə olurlar. Bu vaxt tərbiyəçi təbiətdə baş verən canlanmanı yalnız təbiətdə 
işləyərkən, gəzərkən görmək olar. Tərbiyəçi hər gün gəzməyə çıxanda təbiətin 
oyanmasını və hər yerin yaşıl məxmərə bürünməsini görməyə öyrədir. Uşaqlar ətrafdakı 
bu gözəlliyi müşahidə etməklə, onlarda ətraf aləm haqqında yeni-yeni suallar meydana 
çıxır. Hər şeyi öyrənmək daha maraqlı olurlar. Tərbiyəçi uşaqların diqqətini ətrafa cəlb 
edərək deyir: “UşaqlarŞ kim deyər, biz qış fəslində 100  
 



bura gəzməyə gələndə ağaclar necə idi? O vaxt gördüyünüz ağaçı indiki ağaclarla 
müqayisə edin və hər kəs mənə öz fikrini söyləsin.” Əlbəttə, uşaqların cavabı çox 
müxtəlif idi. Hərəsi bir cür yəni hafizəsinə uyğun təsvir edirdi. Lakin buna baxmayaraq 
böyük qrup uşaqlar kiçik uşaqlara nisbətən öz təəssüratlarını izah edir və hadisələrin 
yaranma səbəbini izah edə bilirlər. Uşaqların belə düzgün fikir yürütmələri əlbəttə 
tərbiyəçinin onlara gündəlik, gündə verdiyi düzgün, dəqiq və konkret məlumatdan asılı 
idi. Uşaqların təbiət haqqında düzgün, dolğun bilik almaları onlarda təbiəti sevmək, ona 
qoruyucu münasibət bəsləmək kimi hisslər tərbiyə edir. Həmçinin onlarda təbiət 
haqqında materialist anlayışlar yaranır. İdrak proseslərinin inkişafına təsir göstərir.  
Məktəbəqədər böyük yaşlı uşaqların tərbiyəsinə və əqlinin inkişafına təsir edən 
amillərdən biri də yaşlıların əməyi ilə tanışlıqdır. Bu tanışlıq əlbəttə kiçik yaşda da verilir. 
Lakin orta və böyük qruplarda bu bir qədər mürəkkəb və mənalı olur. Beləki, işin 
mahiyyəti, insanlara gətirdiyi xeyir izah edilir. Bu qrupda uşaqlar yaşlıların əməyi ilə 
(aşbazın, həkimin, inşaatçıların və s.) tanış olurlar, tikilən yeni-yeni binalar, məktəb 
binası ictimai müəssisələr və nəqliyyatlar haqqında danışırlır.  
Gəzinti zamanı uşaqların diqqətini şəhərin abadlaşması ilə əlaqədar aparılan işlərə cəlb 
etmək və bunların hamısının insan əməyi nəticəsində əmələ gəlməsini danışıb başa 
salmaq lazımdır. Bununla əlaqədar gəzintilərin birində tərbiyəçi uşaqların diqqətini 
şəhərin gözəlliyinə cəlb edərək deyir: -uşaqlar, baxın şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir, 
hündür yaşayış binaların sayı artır, yeni parklar, bağlar salınır, yeni zavod və fabriklər 
işə salınır bütün bunların hamısı insanların yaxşı yaşaması üçün edilir.  
Gördüyünüz bütün bu işlər hamısı insanın əməyi nəticəsində meydana çıxır. Ancaq 
insanlar əvvəllərdə olduğu kimi tikintidə çətinlik çəkmirlər. Çünki, indi texnika üstün olub, 
ağır əməklərdə insan gücündən istifadə edilmir.  
Ekskursiya vasitəsilə uşaqlarda milli vətənpərvərlik xüsusiyyətinin inkişaf 
etdirilməsi.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekskursiyası aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:  
1. Tərbiyəçinin ekskursiyaya hazırlığı; 101  
 



2. Uşaqları ekskursiya haqqında məlumatlandırmaq;  
3. Ekskursiyanın keçirilməsi;  
4. Ekskursiyanın yekunlaşdırılması və hesaba alınması.  
Bu planın maddələri bir-birilə sıx əlaqədar olub biri digərini tamamlayır. Bunların 
birindən istifadə edilməsə, ekskursiya səmərəli olmaz, bu ekskursiyanın keyfiyyətinə 
mənfi təsir göstərər. Hər bir mərhələyə ayrıca nəzər salaq.  
Tərbiyəçi ekskursiyaya hazırlıq işinə obyekti öyrənməklə başlayır. Burada məqsəd 
ekskursiyada öyrənilməsi lazım gələn obyekti və hadisələri müəyyənləşdirməkdir. Belə 
ekskursiyada müxtəlif obyektlərlə əlaqədar olduğunu görə tərbiyəçi buna çox vaxt sərf 
edir. Bunun üçün ekskursiyada müşahidə edilən obyektdəki mühüm, uşağı daha çox 
maraqladıran sahələr öyrənilməlidir. Bu məqsədlə tərbiyəçi ekskursiyanın planını tərtib 
etməlidir. Bu məqsədlə tərbiyəçi ekskursiyanın planını tərtib etməlidir. Plana ancaq 
ekskursiya zamanı öyrəniləcək obyektlər daxil olunmalıdır.  
Tərbiyəçi ekskursiyanı təşkil edərkən birinci növbədə onun məqsədini düşünməlidir. O, 
ekskursiyanın nədən ötrü təşkil edildiyini dəqiq təsəvvür etdikdən sonra qarşıya 
qoyduğu məqsədə nail ola bilər.  
Ekskursiyanın məqsədi və planı konkret həm də qrupdakı uşaqların yaş səviyyəsinə 
uyğun olmalıdır. Tərbiyəçi ekskursiyanın məqsədini müəyyənləşdirərkən uşaqlara 
veriləcək bilik və vərdişlərin səviyyəsini də nəzərə almalı və öyrənilmiş materiala əsasən 
uşaqların çıxacaqları nəticələri dəqiqləşdirməlidir. Bu məsələlərin hamısı ekskursiyaya 
getməzdən əvvəl düşünülüb həll olunmalı və tərbiyəçinin planında qeyd edilməlidir. Belə 
qeydlər müxtəsər və aydın olmalıdır.  
Ekskursiyanın məqsədi ilə əlaqədar konkret plan tərtib edilir. Belə plan ekskursiyanın 
yerini dəqiq müəyyənləşdirməkdən və tərbiyəçinin ekskursiya obyekti ilə qabaqca tanış 
olmasından asılıdır. Ekskursiya birinci növbədə uşaqlara yaxın mühitdən bağçanın 
ətrafındakı obyektlərdən başlanmalıdır. Bunun vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük 
əhəmiyyəti var. Ətraf həyat uşaqlara zəngin material verir. Ətraf mühitdən başqa qismən 
uzaq obyektlə də uşaqları tanış etmək, bu məqsədlə onları ekskursiyaya aparmaq 
faydalıdır. Belə ekskursiya ilə uşaqlar 102  
 



ictimai həyatın dar çərçivəsindən çıxır və geniş həyata atılırlar. Bu uşaqların 
dünyagörüşünü artırır, onların psixi proseslərinə təsir göstərir, vətənpərvərlik hissini 
gücləndirir.  
Tərbiyəçi ekskursiya üçün yer müəyyən etdikdən sonra ekskursiyadan 1-2 gün əvvəl 
ora getməli və həmin yer ilə yaxından tanış olmalıdır. Bunsuz ekskursiya səmərəli 
olmaz və o təsadüfi xarakter daşıyır. Məsələn, uşaqlar kitabxanaya ekskursiyaya gedər, 
lakin orada həmin gün yoxlama və ya kitabxananın istirahət günü ola bilər. Beləliklə, 
ekskursiya pozula bilər. Ekskursiyanın yeri ilə qabaqca tanış olmaq başqa cəhətdən də 
əhəmiyyətlidir.  
Ekskursiyanın müddətini də müəyyənləşdirmək lazımdır (yola, ekskursiyanın özünə və 
dincəlməyə neçə dəqiqə vaxt sərf ediləcək). Uşaqların ekskursiyada rast gələcəkləri 
obyekt və hadisələrin müəyyənləşdirilməsi, canlı təbiət guşəsi üçün nələrin götürüləcəyi 
və s. kimi məsələləri də plana daxil etmək lazımdır.  
Ekskursiyaya gediləcək yer tərbiyəçi tərəfindən qabaqca öyrənilmədikdə bütün bu 
məsələlər həll oluna bilməz. Uşaqları zavoda, kolxoza, fabrika və bu kimi müəssisələrə 
ekskursiyaya apararkən mütləq həmin obyektə bələd olan adam da ayrılmalıdır. Belə 
olduqda o, uşaqlara həmin obyektdə çalışan əmək adamlarının zəhməti haqqında 
təfsilatı ilə məlumat verir ki, bu da tərbiyəçinin işini xeyli asanlaşdırır.  
Tərbiyəçi öz söhbətində uşaqları nə üçün nə məqsədlə ekskursiyaya gedəcəkləri ilə 
tanış edir. Qarşıya aydın məqsəd qoyur. Bu söhbət uşaqların yaşına və fərdi 
xüsusiyyətinə müvafiq olmalıdır. Söhbət əvvəlcə ekskursiya üçün hazırlanmış 
materiallardan başlansa yaxşı olar.  
Ekskursiyanın məqsədi uşaqlara aydın olduqda onlar ekskursiyada çox həvəslə iştirak 
edir və təchizatın hazırlanması üçün səylə çalışırlar. Uşaqları ekskursiyaya aparmağa 
hazırladıqda tərbiyəçi uşaqların həmin obyekt haqqında təsəvvürlərini də qabaqcadan 
müəyyən etməlidir. Yalnız bundan sonra uşaqları ekskursiyaya aparmaq lazımdır.  
Ekskursiyanın keçirilməsi daha məsul mərhələdir. Ekskursiya prosesində qabaqca daxil 
edilmiş bütün məsələlər mütləq əhatə edilməlidir. 103  
 



Bu mərhələ uşaqları bağçadan çıxarmaqla başlayır. Tərbiyəçi bağçadan çıxmazdan 
əvvəl, uşaqları nəzərdən keçirir, onların geyimini, sayını, hazırlığını bir də yoxlayır. Yay 
vaxtı uşaqlara çox isti paltar geyindirmək olmaz. Belə olarsa uşaqlar tərləyər və tez 
yorular. Əksinə, qışda çox yüngül geyim yaramaz.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekskursiyaya apararkən uşaqların düzgün təşkilinin böyük 
əhəmiyyəti vardır. Çox vaxt yaxşı düşünülmüş ekskursiya tərbiyəçinin nəzarətsizliyi 
üzündən pozulur və əhəmiyyətsiz olur. Bunun üçün tərbiyəçi qabaqca ekskursiyaya 
hazırlaşmalıdır.  
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ekskursiyanın aparılması metodikası uşaqların yaş və bilik 
səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Uşaqlar belə qeyri-fəallıqla yorulur, nəticədə onlarda 
süstlük, diqqətsizlik və darıxma halı meydana gəlir, daha fəal uşaqlar tərbiyəçidən 
uzaqlaşıb başqa işlə məşğul olurlarş  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla ekskursiyada az danışmaq, çox hərəkət etmək lazımdır. 
Yaşlıların əməyinin əhəmiyyəti haqqında çox danışmaqdansa, onu göstərmək 
faydalıdır. Tərbiyəçi əməyin bu və ya digər sahəsinə aid sualları ilə uşaqların diqqətini 
özünə cəlb etməlidir. Uşaqların diqqəti yorulduqda dərhal söhbəti kəsib, dincəlmək üçün 
imkan vermək lazımdır. Buzaman maraqlı oyun keçirmək məsləhətdir. Ekskursiya 
zamanı yuxarı qrup uşaqlarına məqsəddən asılı olaraq tapşırıqlar verməyin də böyük 
əhəmiyyəti vardır. Məsələn, pambıq tarlasına ekskursiyaya gedərkən uşaqlara yaş 
səviyyələrinə görə müxtəlif növdə qoza toplamaq tapşırığı verilə bilər.  
Uşaqlar onlara tapşırılan işi icra etməli və müxtəlif qozaları bir-birindən fərqləndirməlidir. 
Bu cür tapşırıqlar uşaqları fəallaşdırır və onlara bilik-bacarığını yoxlamağa imkan verir.  
Hər bir ekskursiya görülmüş işin nəticəsini uçota almaqla yekunlaşdırılır. Uçotun 
məqsədi uşaqların bilik və bacarığında əmələ gəlmiş dəyişikliyi, bunun uşaq xarakterinə 
təsirini dəqiqləşdirməyə imkan verir. Çox vaxt belə yoxlama müsahibə yolu olur. 
Müsahibə ekskursiya obyektində keçirilsə, daha səmərəli olar. Ekskursiyadan alınmış 
təəssürat sonralar oyun və rəsm işində əks etdirilməlidir. 104  
 



Bəzən ekskursiya o qədər qüvvətli təsir buraxır ki, uşaqlar bir neçə gün onu xatırlayır və 
fəaliyyətində tətbiq edirlər. Keçirilmiş ekskursiya haqqında söhbət qısa vaxtda deyil, 
sonralar da davam etdirilməlidir. Nümunə üçün bir neçə ekskursiyanın təşkili, keçirilməsi 
və yekunlaşdırılmasını burada əks etdirməyi məqsədəmüvafiq bilirik.  
Uşaqların, xüsusilə şəhərdə, qəsəbədə, rayon mərkəzində yaşayan uşaqların müasir 
texnika ilə silahlanmış kənd təsərrüfatı işçilərinin əməyi ilə tanış olması daha maraqlı və 
əhəmiyyətlidir. Çünki, şəhər mühitində yaşayan məktəbəqədər yaşlı uşaqlar yedikləri 
çörəyin, tərəvəz və meyvənin harada, necə, kimlərin əməyi ilə hazırlandığı haqqında 
geniş təsəvvürə malik deyillər. Eləcə də kənddə yaşayan uşaqların çoxmərtəbəli 
binaları, trolleybus və tramvayları, metronu, geniş asfalt küçələri, park və xiyabanları 
görmələri çox maraqlıdır. Şəhər bağçasında uşaqları yaxşı olar ki, rayonda pambıq 
tarlasına və pambıq təmizləyən zavoda aparmaq məqsəduyğun olardı. Orada uşaqlar 
pambığın təmizlənməsi-ipin və parçanın necə əmələ gəlməsi haqqında söhbət edirlər.  
Ekskursiya obyektinə çatdıqda briqadir uşaqları səmimi qarşıladı, o, uşaqlara çiyidin 
isladıması yerindən başlamış, səpilməsi prosesinə kimi gedən iş haqqında məlumat 
verib, onların nəzərini cərgə ilə əkilmiş pambıq kollarına cəlb etdi. Uşaqlar briqadirin 
söhbətini böyük həvəslə dinləyirdilər. Bu zaman aqronomun təklifi ilə uşaqlar quru çiyid 
ilə isladılmış çiyidi ələ alır, onları müqayisə edir, çiyidin 20-25 sm sıra ilə necə düz xətt 
boyu səpilməsini, çiyidsəpən maşının eyni vaxtda 15-20 adamın işini görməsini, 
texnikanın adamlarımızın köməyinə necə gəldiyini gözləri ilə görürlər.  
Belə ekskursiya həmin sahəyə bir də iyun ayında təşkil edilmişdi. Artıq çiyid əkilmiş 
sahədə pambıq kolları baş qaldırmış, sarı-qırmızı güllər kollara yaraşıq verirdi. Qozalar 
yetişmək üzrə idi. Bəzi yerlərdə qozalar çatlamış, pambıq ağ saçağını qozadan bayıra 
çıxarmışdı. İnsanlar cərgələr arasında alaq edir, pambığı ziyanverici qurdlardan 
təmizləyirdilər.  
Uşaqlar insanların vaxtı ilə pambığın əl ilə yığıldığını öyrəndilər. Onlar öyrəndilər ki, 
maşın adamların əməyini yüngülləşdirir. Maşını mexanizatorlar idarə edirlər. 105  
 



Sonra uşaqlar nəhəng maşını müşahidə etdilər. Maşın sorucu nasosla ağ pambığı içəri 
çəkirdi. Nasosları fil xortumuna bənzəyən maşına uşaqlar böyük heyrətlə baxdılar. 
Budur, maşın cərgəni başa vurdu. Bunker pambıqla doldu. Sürücü maşını lafetlə 
dayanmış avtomaşınlara yaxınlaşdırdı və pambığı boşaltdı.  
Tərbiyəçi uşaqlara pambığın əhəmiyyətindən, zavodda necə təmizlənməsindən, ondan 
sap hörülməsi və fabrikdə parça toxunmasından danışdı. Ən nəhayət, belə 
ekskursiyalar uşaqların nitqinin, təfəkkürünün hafizə və dünyagörüşünün 
zənginləşməsinə səbəb olur. Əmək adamlarının işi ilə bilavasitə tanışlıq uşaqlarda 
vətənpərvərlik hissini gücləndirir. Onlar görürlər ki, ölkəmizdə bütün zəhmət adamları 
Vətənimizin xeyrinə səylə çalışırlar.  
Beləliklə, şəhər şaqlarının kənd təsərrüfatı ilə tanışlığı, onlarda kənd həyatı, kənd 
təsərrüfatı haqqında bilik və anlayışları zənginləşdirib, onların dünyagörüşünü 
gücləndirir, onlarda əməksevərlik, vətənpərvərlik kimi yüksək əxlaqi keyfiyyətlər yaradır.  
Belə ekskursiyalar nəticəsində uşaqların əmək adamlarına haqqında məlumatı 
zənginləşir, doğma yurda bağlılıq güclənir. Vətən və zəhmət adamlarının hər tərzi 
haqqında təsəvvürləri genişlənir. Uşaqlar habelə bütün sahələrdə maşınlardan geniş 
istifadə olunduğunu öyrənirlər. Nəhəng qaldırıcı kranlar, pambıqyığan və avtomat 
maşınlar əmək adamlarının işini yüngülləşdirir, məhsuldarlığı çoxalır. Bu da Vətənimizin 
daha da çiçəklənməsinə, xalqımızın güzəranının daha da yaxşılaşmasına səbəb olur.  
Müxtəlif əmək sahəsinə keçirilən ekskursiyalar nəticəsində uşaqlar uşaq bağçasında və 
tarlada, bostanda, küçədə böyüklərin əməyini müşahidə edirlər. Belə ekskursiyalar 
zamanı tərbiyəçi əməyin insan həyatında oynadığı rolu uşaqlara aydınlaşdırır, onların 
diqqətini valideynlərinin, yaxın adamlarının işinə, Vətənə verdikləri faydaya cəlb edir.  
H.Əliyevin anadan olması günü münasibətilə tərbiyəçi ilə birlikdə uşaqları H.Əliyevin 
həyat və yaradıcıllığı ilə yaxından tanış oldular. Orada ümummilli liderin keçdiyi həyat 
yolu haqqında uşaqlara məlumat verildi. Orada maraqlı eksponatlarla, portretlərlə, 
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etdik. Heydər babanın uşaqları sevməsini onlara başa salıb, bu gözəl həyatın işıqlı və 
gözəl günlərimizin bizə Heydər baba tərəfindən verildiyini söylədik. Uşaqlar H.Əliyevin 
büstünə çiçək dəstələri qoydular. Uşaqıar “Heydər baba” şerini söylədilər.  
Şəhərin küçələri ilə tanış etmək üçün təşkil edilən ekskursiya zamanı uşaqları 
H.Əliyevin prospektinə apardıq və izah etdik ki, ən yaxşı geniş yaşıllaşdırılmış 
prospektə H.Əliyev adı verilmişdir.  
Təcrübə göstərir ki, məşğələlərlə əlaqəli keçirilən tədbirlər nəticəsində uşaqların Vətən 
haqqında biliyi dərinləşir, onlarda əmək adamlarına rəğbət hissi güclənir. 107  
 



M Ü H A Z İ R Ə XVI  
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏBİƏT GÜŞƏSİNİN TƏŞKİLİ VƏ 
ONUN TƏLİM-TƏRBİYƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ.  
Plan:  
1. Təbiət güşəsinin əhəmiyyəti.  
2. Təbiət güşəsi üçün bitki və heyvanların seçilməsinə verilən tələblər.  
3. Müxtəlif yaş qruplarında təbiət güşəsinin təşkil edilməsi.  
Təbiət guşəsini kiçik laboratoriya adlandırırlar. Bu laboratoriya adı özünü uşaq 
bağçasında doğruldur. Təbiət guşəsində uşaq öz fəallığını artırmaq imkanına malik olur. 
Uşaq bağçasında uşaqların təbiətlə tanış edilməsi, daim onların bilavasitə təbiətlə 
əlaqədar olmasını təmin edir. Bu tələbi də yerinə yetirən şərtlərdən biri uşaq bağçasının 
hər bir qrupunda təbiət guşəsinin təşkil edilməsidir. Bumdan başqa uşaq bağçasının 
ümumi təbiət guşəsi də təşkil edilməlidir ki, uşağın bitki və heyvanlar üzərində 
müşahidəsini və əməyin ilin hər bir vaxtında təşkil etmək mümkün olsun. Uşaq 
bağçasında təbiət guşəsinin təşkil edilməsinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, uşaqlar 
təbiətlə tanışlıq üzrə ardıcıl, sistematik biliklər qazanır. Guşə sakinləri haqqında 
möhkəm biliklər mənimsəyirlər, onlarda əmək bacarığı və vərdişlər əsasında yaranır, 
həmçinin müşahidəçilik qabiliyyəti inkişaf edir. Aldıqları bilik və vərdişlər əsasında 
onlarda təbiətə qoruyucu münasibət və maraq yaranır.  
Təbiət guşəsində uşaqların fəaliyyəti ekskursiya ilə sıx bağlıdır. Lakin ekskursiya vaxtı 
balığa baxmaq, otun arasında kərtənkələni sezmək və ya uçan quşu görmək çətin olur. 
Uşaqlar isə bunları daha yaxından görmək istəyirlər. Uşaq bağçasında və hər bir qrupda 
təbiət guşəsinin təşkil edilməsinin yaxşı cəhəti ondadır ki, uşaqlar bitki və heyvanların 
mənzərəsinə yaxından müşahidə etmək yox, həm də uzun müddət baxa bilərlər. Bütün 
obyekt göz qabağında olur. Hər gün uşaqlar təbiət guşəsində yeni bir şey görə bilər, 
hansı ki, bunu o, təbiətin qoynunda heyvanlar tez-tez hərəkət etdiyi zaman görə bilməz. 
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Təbiət guşəsi uşaqlara çox miqdarda olmayan guşə sakinlərinə, onların tipik 
əlamətlərinə diqqətini cəmləşdirməyə və bu barədə biliklərini dərinləşdirməyə imkan 
yaradır. Uşaqların təbiətdə bilavasitə rast gəldiyi və heyvan müxtəlifliyi onların 
həyatında olan ümumi cəhətləri və əhəmiyyətli qanunauyğunluğu ayırmağı çətinləşdirir. 
Belə bir çətin və vacibli məsələnin həllinin təşkil edilmiş təbiət guşəsi asanlaşdırır. 
Təbiət guşəsində obyektlərin, məkan yaxınlığının da böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, 
uşaqlar bitki və heyvanlara yaxşı baxmaq imkanına malik olur və uzun müdddət 
müşahidə edə bilirlər.  
Təbiət guşəsi üçün sakinlərin seçilməsinə verilən tələblər aşağıdakılardır:  
1. Təbiət guşəsi üçün sakinləri seçərkən bu və ya digər sistematik və ekologiya qrupu 
üçün tipik olmalıdır. Belə olduqda uşaqları böyük bir heyvan və bitki qrupu üçün tipik 
olan əlamətlə tanış etmək imkanı olur.  
2. Təbiət guşəsi üçün elə bir bitki və heyvan qrupunu seçmək lazımdır ki, qidaya çox 
tələbkar olmasın, çox qulluq tələb edilməsin. Onlara qulluq etmək məktəbəqədər yaşlı 
uşaqların gücünə müvafiq olmalıdır.  
3. Bitki və heyvanın xarici görkəmi cəlbedici olmalıdır.  
4. Təbiət guşəsi üçün seçilən eyni bitki və heyvanları bir neçə növü olmalıdır. Bu bitki və 
heyvanlarda nəinki ümumiliyi və ya fərdiliyi görməyə, həm də canlı orqanizmin təkrar 
olunmazlığını və müxtəlifliyi başa düşməyə kömək edir.  
5. Təbiət guşəsində saxlanan bitki və heyvanlar təhlükəsiz olmalı və uşaqlara zərər 
gətirməyən olmalıdır.  
6. Təbiət guşəsi üçün bitki və heyvanlar seçilərkən uşaq bağçasının şəraiti sakinlərin 
həyat tərzi boyu və inkişaf etməsi nəzərə alınmalıdır.  
Təbiət guşəsində sakinləri yerləşdirərkən ən əvvəl onların bioloji xüsusiyyətlərini və 
tələbatlarının qayğısına qalmaq lazımdır. Belə ki, bəzi otaq bitkiləri (ətirşah, kaktus, ətli 
gövdəsi olan yarpaqsız tropik bitki) günəş şüasına çox miqdarda ehtiyacı var. Onları ən 
çox işıq düşən yerə qoymaq lazımdır. Başqası isə (bənövşə) güclü günəş şüasını 
sevmir. Kərtəngələ və qurbağanın həyatı da belədir. Məsələn, kərtəngələ saxlanan 
terrariumu yaxşı günəş düşən yerə qoymaq lazımdır. Qurbağanı isə əksinə, kölgədə 
saxlamaq lazımdır. Bundan başqa təbiət guşəsini elə 109  
 



yerləşdirmək lazımdır ki, otağı bəzəsin, göz oxşasın və uşaqların estetik zövqünün 
inkişafına təsir etsin. Təbiət güşəsində obyekti elə yerləşdirmək lazımdır ki, uşaqlar 
sərbəst yaxınlaşıb müşahidə etsin və işləyə bilsinlər.  
Təbiət guşəsindəki sakinləri daimi və müvəqqəti adlandırmaq olar. Daimlər guşədə 
bütün ili saxlanılır, müvəqqətilər isə otağa az vaxtda gətirilir. Müvəqqəti sakinlər 
yaşadığı yerlərdən gətirilir. Məsələn, yaz və payız fəsillərində olan gözəl güllər astra və 
məxmər gülü otağa gətirilir, güldana qoyurlar. Təbiət guşəsinin daimi sakini otaq 
bitkiləridir. Otaq bitkiləri çox-çox əvvəllərdən insanların yaşadıqları yeri bəzəyir. Bunlar 
müxtəlif olur. Bəziləri çoxlu gözəl güllər açır, bəziləri gözəl dekorativ görünüşə malikdir, 
digərləri isə ilin çox vaxtını çiçəkləyir (belə ki, bəziləri kol şəklində, sarmaşıq şəklində 
yayılır və ya şaquli vəziyyətdə inkişaf edir).  
Otaq bitkilərini tropik və subtropik yerlərdən isti səhra və ya savandaş (seyrək kolluqları 
və ağacları olan düzənlik) tropik nəmliyə məxsus meşə və bataqlıqdan, dağlıq yerlərdən 
gətirilir. Gətirildiyi yerdən şəraitdən asılı olaraq otaq bitkiləri müxtəlif qulluq tələb edir 
(torpaq, sulamaq, istilik dərəcəsi). Otaq bitkilərinin çox maraqlı boy artma və inkişaf 
dövrü var. Təbiət guşəsində otaq bitkilərindən başqa bir də akvariumda balıqlar 
saxlanılır (dabanbalığı, qızıl üzkəz balığı və s.). Balıqları müxtəlif formalarda müşahidə 
etmək olar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların onlara qulluq etməsi mümkündür.  
Təbiət guşəsinin arzu edilən sakinlərindən biri də quşlardır. Onlara düzgün qulluq 
edildikdə özlərini yaxşı hiss edir, oxuyur, hətta artırlar. Uşaqlar quş lara məmnuniyyətlə 
qulluq edirlər. Qəfəslərini təmizləyib dən verirlər. Uşaqların bu cür quşlara qulluq etməsi 
onlarda təbiətə və təbiətdə yaşayan bitki və heyvanlara qoruyucu və qayğıkeşlik 
münasibətləri formalaşdırılır. Təbiət guşəsindən hər şey yeyən, az qulluq tələb edən 
quşları saxlamaq məqsədmüvafiqdir.  
Bəzi quşlar (payız bülbülü, yalançı bülbül, alağa qanaq, qar quşu, alağa dimdik və s.) 
onlar üçün çətin vaxt sayılan qış fəslində saxlamaq, yazda isə mütləq azadlığa 
buraxmaq lazımdır. Təbiət guşəsinin daimi yaşayan sarı bülbül və tutuquşudur. Bu 
quşlar artıq çoxdandır ki, ev quşları olub. 110  
 



Təbiət guşəsində sürünənlərdən yalnız (quru və ya bataqlıq) tısbağanı saxlamaq olar.  
Təbiət guşəsində məməlilər sinfindən yalnız gəmiriciləri saxlamaq olar (kirpi, dələ, dəniz 
donuzu, dağ siçanı). Bunlar təhlükəsiz, az yer tutan, qidaya az tələbi olmalıdır. Bu 
heyvanları bağçanın sahəsində təşkil olunan guşədə saxlamaq lazımdır. Yaxşı olardı ki, 
toyuq cücələri ilə, ördək balaları ilə, keçi və başqa heyvanlar da saxlanılsın. Biz 
yuxarıda qeyd etdikki, uşaq bağçasının hər yaş qrupunda təbiət guşəsi təşkil etmək 
lazımdır.  
Kiçik qrupda təbiət guşəsi-təşkil edərkən onların qavrama xüsusiyyətini (çünki bu yaşda 
uşaqların ən çox parlaq əşyalar, alətlər və xüsusiyyətlər maraqlandırır) və təlim 
vəzifəsini nəzərə almaq lazımdır. Kiçik qrup uşaqları 2-3 bitkinin adını öyrənməli və 
adlandırmalıdırlar. Onların əsas hissəsini yarpaq, gövdə və gülünü tanımalıdır.  
2-ci kiçik qrup uşaqları-bitkilərə qulluq etməyi öyrənirlər. Belə ki, yaşlılar tərəfindən 
hazırlanmış suyu tökür, nəm əski ilə yarpaqları silirlər.  
Heyvanları müşahidə edərkən onların xarici görünüşündə olan cəlbedici əlaməti 
tanımağa öyrənirlər. Məsələn, bədənin hissələrini, hərəkətləri, çıxardıqları səsləri. Kiçik 
qrupun təbiət guşəsində saxlanılan bitkilər parlaq, çox, həmçinin uzun müddət gül açan 
olur. Ətirşah, fuksiya-küpə çiçəyi, beqoniya, kitay gülü və s. Bu güllərin iri və qalın 
yarpaqları var. Kiçik qrupun təbiət guşəsində akvariumda balıqlar da saxlanılır. Bu 
balıqlar parlaq rəngli, yemi məmnuniyyətlə yeyən və ilin çox vaxtını fəal olmalıdır. Bu 
əlamətlər kiçik qrup uşaqlarını daha yaxşı cəlb edir. Buna misal qızıl balığı və gümüşü 
qaban balığıdır. Bu balıqlar tipik formaya malik şirin suda yaşayan balıqlardır. Rəngləri 
cəlbedici və cəld hərəkətlidir. Kiçik qrupun təbiət guşəsində quş da çox olur. Yaxşı 
olardı ki, bu quşların parlaq tükü, yemə çox tələbi olmayan, həm də qəfəsdə oxusun.  
Orta qrupun təbiət guşəsi- Bu yaşda əşyaların xüsusiyyət və keyfiyyətini görmək 
bacarığı formalaşır (gülün müxtəlif formada olması, açdığı gülün gözəlliyi, bitkinin 
böyüklüyü). Bu yaşda onlar bir qədər mürəkkəb formada fərqləndirmə üsullarını, 
əşyanın oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi, bu və ya digər əlamətə görə əşyaları 
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ümumilləşdirməyi mənimsəyib öyrənirlər. Bitki və heyvanlar haqqında bilikləri 
mürəkkəbləşir. Bitkilərin xüsusiyyətini ayırmağı bacarır, həyatları üçün vacib olan 
şəraitlə tanış olurlar. Bitkiləri və tanıdıqları bitkilərin sayı artır. Uşaqlar güllərə qulluq 
edərkən bir sıra mürəkkəb olmayan bacarıqlar mənimsəyirlər: gülləri təmiz saxlamaq 
bacarığı, sulamaq, dən qabını yuyub dən tökmək. Müşahidə zamanı obyektdə olan 
dəyişikliyi görür və bunu əlaqəli şəkildə dəqiq ifadə etməyə çalışır. Proqram tapşırığının 
genişləndirilməsi və mürəkkəbləşməsi təbiət guşəsində yeni sakinlərin yerləşdirilməsini 
tələb edir. Otaq bitkiləri yarpağın formasına görə müxtəlif olurlar. Çünki uşaqlar bitkiləri 
müxtəlif yolla sulayırlar-bəzi bitkiləri xırda setkalı susəpənlə, bəzilərini isə çiləməklə yaş 
kistlə və yaxud şotka ilə silirlər, saralmış yarpaqları təmizləyirlər. Bu vaxt yarpağın 
xarakterindən asılı olaraq qulluq etmə qayğısını öyrənir (böyüklüyü, sıxlığı, kövrəkliyi).  
Orta qrupda otaq bitkilərinə yeni bitkilər əlavə olunur: aloe, beqoniya, asparaqus, iyli 
ətirşah və s. Eyni vaxtda təbiət guşəsində 6-8 növdə bitki ola bilər.  
Orta qrupun akvariumunda iki növdə balıq saxlanılır. Bunlar görkəmi və üzməyi ilə bir-
birindən fərqlənir. Asta üzən kol balığı olan daban balığı və cəld yuxarıda üzən müxtəlif 
növ qızıl balıqlar, tülquyruqlu balıqdır. Belə balıqları uşaqlar bir-birindən fərqləndirir 
(görünüşü və hərəkəti).  
Orta qrupun təbiət guşəsində daimi sakin kimi məməlilərdən saxlamaq olar. Bu yaşda 
uşaqlar onlara qulluq etmək üçün bir sıra mürəkkəb olmayan vərdişlər mənimsəyə 
bilirlər. Belə ki, guşədə öz hərəkətlərinə maraqlı görsənən dəniz donuzu və dağ siçanını 
yerləşdirmək məqsədəmüvafiq olardı. Onlara qulluq etmək çox sadədir və müxtəlif 
səslərə qarşı refleks yaratmaq asandır.  
Böyük qrup təbiət guşəsi- Bu qrupda da orta qrupda olduğu kimi müşahidə bacarığını 
formalaşdırmaq, əşyaları müxtəlif əlamətlərinə görə fərqləndirmək və ümumilləşdirmək 
davam edir. Onların müşahidənin əsas məzmununu bitki və heyvanların fəsillə əlaqədar 
böyüyüb inkişaf etməsi təşkil edir. Artıq bu yaşda uşaqlar bilməlidirlər ki, bitkinin artması 
üçün günəş, nəmlik və istilik lazımdır. Bilməlidirlər ki, müxtəlif bitkilər müxtəlif işığa, 
istiliyə və nəmliyə ehtiyacı var. Bu qrupda da bitkilərin xarici formalarının xüsusiyyətləri 
ilə tanışlıq davam edir. Təkcə 112  
 



yarpaqların müxtəlifliyi yox, gövdəsi, açdığı güllər və s. Güllərə qulluq etmək, qaydasını 
bilmək daha da möhkəmlənir.  
Bitki haqqında idrak tanışlığının məzmununa veqetativ üsulları haqqında olan biliklər də 
daxildir. Bu da təbiət guşəsində yeni bitkilər olmasını tələb edir. Müxtəlif gövdələri olan 
bitkilər qoyulmalıdır. Sarmaşıq, düz gövdə, məxmər sarmaşıq, aloe, amarillis qəşəng 
gülləri olan soğanaqlı güllər.  
Böyük qrupun təbiət guşəsi üçün heyvan seçərkən mütləq proqram materialını nəzərə 
almaq lazımdır. Heyvan haqqında aldıqları ilk bilikləri formalaşdırmağı təmin etmək 
lazımdır. Akvariumda yaxşı olardı ki, isti sevən, diri doğan və kürü qoyan balıqlar 
saxlanılsın- Küppi, qılıncdar və s. kimi. Bu balıqlar dekorativ balıqlardır. Görkəmləri çox 
qəşəngdir. Uşaqları balıqların suda fırlanaraq üzməsi və hərəkətləri cəlb edir.  
Yerli hovuzlarda yaşayan bu xırda balıqlarda barometrik xüsusiyyəti var. Belə ki, havada 
olan dəyişikliyi əvvəlcədən hiss edir. Ona görə hərəkətində çox fəal olur. Quşlardan 
bəzəkli papuqay, kanareyka və bülbül saxlamaq olar. Böyük qrup təbiət guşəsində 
tısbağa saxlamaq olar. Bu heyvanın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bu heyvan qışda 
qısa müddətli yuxuya gedir. Əgər tısbağa guşədə bir neçə il yaşayırsa, ola bilsin ki, 
yuxuya getməsin, onda bu vaxt tısbağa çox əzgin olur və qidanı həvəssiz yeyir.  
Böyük qrupun təbiət guşəsində məməlilər sinfindən dəniz donuzu, dağ siçanı, kirpi, dələ 
saxlamaq olar. Dələnin başqa məməlilərə nisbətən yüksək dərəcədə fəsillə əlaqədar 
həyat tərzi dəyişir. Dələ çox vaxt payızda yem gizlədir ki, qışda az hərəkətli olsun. 
Bundan başqa ildə iki dəfə tükünü dəyişir. Bu dəyişikliklərlə əlaqədar heyvanların təbii 
həyat şəraitindəki xüsusiyyətini böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar bilməlidir.  
Məktəbəhazırlıq qrupunda təbiət guşəsi- Bu qrupda böyük qrupda aldıqları bilikləri 
(təbiətlə tanışlığa aid) möhkəmləndirməlidir. Məktəbəhazırlıq qrupunda təbiətlə 
tanışlığın əsas məqsədi-təbiət aləmində əhəmiyyətli dərəcədə olan asılılıqlar haqqında 
sadə bilikləri formalaşdırmaqdır. Kompleks şəraitindən bitkilərin asılılığı (nəmlik, isti, 
işıq) müxtəlif fəsillərdə bitki və heyvanlarda daim təkrar olunan 113  
 



qanunauyğun dəyişikliklər əsasən bu dövrdə boy artımı və inkişafı ilə tanış olurlar. 
Uşaqların bitkini vegetativ çoxalma üsulu haqqında bilikləri daha da artır. Onlar əşyanın 
əhəmiyyətli əlamətini, ümumi və fərdi əlamətlərini görməyi bacarmalıdırlar.  
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ƏQLİ TƏRBİYƏSİNİN İNKİŞAFINDA ƏTRAF 
ALƏMLƏ TANIŞLIĞIN ROLU.  
Əqli tərbiyə-məktəbəqədər yaşda hərtərəfli inkişaf üçün zəruri olan biliyin verilməsi və 
düşünmə fəaliyyətinin formalaşmasına müntəzəm təsirin olmasıdır.  
Uşaqların əqli tərbiyəsi dedikdə onların təfəkkür və nitqinin inkişafı nəzərdə tutulur.  
Suverən və demokratik ölkənin tərbiyə ocaqlarında hərtərəfli və ahəngdar inkişaf etmiş 
uşaqlar tərbiyə etmək əsas problemlərdən biridir. Bu məqsədlə tərbiyə müəssisələrində 
uşaqların mənəvi cəhətdən normal inkişafı üçün hər cür şərait yaratmaq lazımdır. 
Uşaqların ətraf aləm haqqında biliklərinin həcmini müəyyən etmək onların mənəvi 
cəhətdən normal inkişafı üçün çox vacibdir.  
Əqli tərbiyə yetişən nəslin əqlini inkişaf etdirmək məqsədilə göstərilən sistematik və 
məqsədyönlü təsirlərin məcmusudur.  
Əqli tərbiyə zamanı uşaqlar planlı şəkildə bəşəriyyətin əldə etdiyi bilik, bacarıq və 
vərdişlər sisteminə, ictimai tarixi təcrübəyə tədricən yiyələnirlər. Bu, yaşlılar tərəfindən 
müxtəlif prinsiplər, metod və terminlərdən istifadə edərək həyata keçirilir.  
Uşaqların əqli inkişafı tərbiyə və təlimin ətraf aləmin təsiri altında əmələ gəlir. Əqli 
tərbiyə prosesində uşaqların əqli qabiliyyətləri inkişaf edir. Hər şeyi bilmək həvəsi və 
müşahidəçilik, habelə əqli işin ilk vərdişləri tərbiyə edilir.  
Əqli tərbiyə yetişməkdə olan nəslin mənəvi tərbiyəsinin bir hissəsini təşkil edir. Əqli 
tərbiyənin məzmun və vəzifələri cəmiyyətin ümumi tələbləri və vəzifələri ilə müəyyən 
edilir. Bu baxımdan yeni suveren dövlət, ahəngdar inkişaf etmiş ictimai cəhətdən fəal 
olan, mənəvi zənginliyi, əxlaqi saflığı və fiziki kamilliyi özündə birləşdirən şəxsiyyətin 
formalaşdırılması sahəsində bundan sonra məqsədyönlü iş aparacaqdır.  
Uşaq bağçasının təlim-tərbiyə işlərində də yenidənqurma məsələləri həyata keçirilir. 
Belə ki, uşaqların altı yaşından məktəbə qəbulu ilə əlaqədar olaraq “Uşaq bağşasının 
tərbiyə və təlim proqramı” yenidən işlənmişdir. Yeni proqramda gələcəyin qurucuları 
olan kiçik uşaqların əqli cəhətdən düzgün və dəqiq inkişaf edib 115  
 



tərbiyələndirilməsi nəzərdə tutulub. Əqli tərbiyə üzrə uşaqlarla aparılan tərbiyə işlərinin 
məzmun və həcmi müəyyən edilmişdir.  
Uşaqların əqli tərbiyəsinə erkən yaşdan başlamaq lazımdır. Erkən yaşdan onların ətraf 
aləmlə əlaqəsini zınginləşdirmək, bələdləşməni inkişaf etdirmək, onlarda 
diqqət,qavrayış, hafizə, dərketmə və nitqi formalaşdırmaq lazımdır. Erkən yaşdan 
uşaqlarda müxtəlif növ fəaliyyətləri- məişət, əşya, oyun və ünsiyyəti formalaşdırma 
əhəmiyyətli vəzifələrdən biridir. Bütün bu məsələləri həyata keçirmək üçün tərbiyəçidən 
böyük bir pedaqoji qüvvə tələb olunur. Uşaq müəssisələrində hərtərəfli inkişafını və 
məktəb təliminə hazırlıq işini həyata keçirməlidir.  
Əqli cəhətdən tərbiyə işi ilk növbədə düzgün qurulmazsa, sonralar uşaqların əqli 
fəaliyyətinin gələcək inkişafına müəyyən dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə 
də uşaqlarla işləyən hər bir tərbiyəçi işlədiyi qrupda tərbiyə işlərimi düzgün qurmalı 
tərbiyənin qarşısında duran vəzifələri dərk etməli və həyata keçirməyə çalışmalıdır.  
Belə ki, tərbiyəçi öz işini təkcə uşaqları gündəlik həyatda güclü biliklərlə yükləmək və ya 
əqli fəallığa çalışmaqla bitmiş hesab etməyib, həm də onlarda biliyə həvəs, fikirləşmək, 
dərindən fikrə getmək bu və ya digər məsələlərin həlli üçün düzgün yolŞ üsul axtarıb 
tapmaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, hər hansı bir işin müsbət nəticəsi üçün sevinc-
həyacan hissi keçirməyi formalaşdırmağı bacarmalıdır.  
Uşaq bağçasında uşaqların əqli inkişafı təkcə xüsusi təşkil olunmuş məşğələlərdə deyil, 
həm də gün ərzində müxtəlif fəaliyyət növlərində də həyata keçirilir. Uşaqlar gün ərzində 
rejimin müxtəlif fəaliyyət növlərində bir sıra düzgün biliklər mənimsəyir, ətraf aləm 
haqqında müəyyən təsəvvürlərə malik olurlar. Bu baxımdan da uşaq bağçasında 
uşaqların əqli tərbiyəsi ilə əlaqədar olaraq aparılan tərbiyə işləri onlarda təbiət və ictimai 
həyatın sadə hadisələri haqqında düzgün təsəvvürün yaranmasına, duyğu və 
qavrayışın təkmilləşməsinə diqqət, təxəyyül, nitq və təfəkkürün inkişafına 
yönəldilməlidir.  
Tarixi bayramların keçirilməsi, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti ilə tanışlıq 
uşaqların əqli tərbiyəsində böyük rol oynayır. Onlar bu bayramlarda və əyləncələrdə 
iştirak edir, görüş dairələri genişlənir, yeni biliklər qazanırlar və bir sıra 116  
 



təsəvvürlərə yiyələnirlər. Bayramlarda müxtəlif millətlərin rəqslərinin ifa edilməsi millətlər 
haqqında təsəvvürlərin yaranmasına və beynəlmiləlçilik hissinin tərbiyə olunmasına 
əsas verir.  
Uşaqların əqli tərbiyəsində onların təbiətlə tanış edilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Beləki, onlar öz doğma şəhərləri, kəndləri onun təbiəti haqqında bir sıra biliklər 
qazanırlar, tanışlıq prosesində təbiətin gözəlliyini dərk edirlər.  
Uşaq həyatının 6 ili ictimai təcrübənin mənimsənilməsinin ilkin mərhələsidir. Bu illərdə 
uşaqlar çoxlu sadə biliklərə yiyələnir ki, bunun da əsasında gələcəkdə məktəb öz işini 
qurur. Bununla bərabər uşağın qavrama prosesi və şəxsiyyətin bütün keyfiyyətləri 
inkişaf edir.  
Həyatın ilk illərində hissi təcrübə xüsusilə əhəmiyyətlidir, cünki bunsuz təfəkkür 
formalarının inkişafı mümkün deyil. Duyğunun qavrayışda əsas olduğunu elm də sübut 
edərək göstərmişdir ki, həqiqətən duyğu şüurun xarici aləmlə bilavasitə rabitəsidir.  
Həyatın ilk üç ili uşaq əqli fəaliyyətində əsasən qavramaya aid olur. Sonralar isə 
təsəvvür ön plana keçir. Uşaq inkişaf etdikcə, yaşı artdıqca hafizənin rolu artır. Bunun 
da əsasında təfəkkür kökündən dəyişir. Təsəvvürlərin əmələ gəlməsində və inkişaf 
etməsində sözün rolu artır. Bu da uşağın şüurunda olan obrazın ümumilləşdirilməsi 
üçün zəruridir.  
Uşaqların nitqi inkişaf etdikcə onlar əqli əmək vərdişləri qazanır, qazandıqları bilikləri 
təhlil edir, izah edir, muzakirə etməyə çalışır və sübut edirlər.  
Təfəkkür və nitqin inkişafı üçün ətraf aləmdə müxtəlif əşyaların qavranılması, təbiəti, 
ictimai həyat və onlardan alınan hissi təcrübələr olmalıdır.  
Uşaq həyatının dördüncü və beşinci illərində psixi inkişafda əsas dəyişikliklər –öz 
hərəkətlərini planlaşdırmaq qabiliyyəti, əvvəlcədən düşünülmüş hərəkətləri fikirləşmək 
və həyata keçirmək kimi keyfiyyətlər əmələ gəlir. Uşaqlarda öz arzularını böyüklərin 
tələblərinə uyğunlaşdırma hissi tədricən formalaşır. Bununla da onlarda cavabdehlik və 
iradə hissi yaranır.  
Əqli tərbiyənin sayəsində uşaqlarda ətraf aləm, təbiət, əmək, ictimai hadisələr, müxtəlif 
əşyalar, onların keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri haqqında sadə biliklərə 117  
 



yiyələnməsini təmin etməkdir. Uşaqlara ətraf mühit haqqında səthi biliklər deyil, 
hadisələrin başlıca əlaqələri haqqında bilikləri dərk etdirməkdən ibarətdir. Kiçik yaşlı 
uşaqlar fəaliyyət prosesində yaxın adamlarla, onları əhatə edən əşyalarla tanış olurlar. 
Sonra bu əşyaların əsas əlamətlərini ayırmağa, onlar arasındakı əlaqəni anlamağa, 
müxtəlif təbiət və həyat hadisələrinin baş vermə səbəblərini öyrənməyə başlayırlar.  
Ətraf mühit haqqında biliklər uşaqların əxlaq və estetik tərbiyəsində də mühüm rol 
oynayır. Tərbiyəçinin bu sahədə başlıca vəzifəsi uşaqlara bilik vermək, bunun əsasında 
onların marağını, öyrənmək həvəsini, diqqətli olmasını formlaşdırmaq, nəcib hisslər 
oyatmaq və verilən tapşırıq üçün üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməyə səy 
göstərməyi formalaşdırmaqdır.  
Hər bir demokratik ölkənin tərbiyə ocaqlarında müntəzəm olaraq ahəngdar inkişaf etmiş 
adamlar yetişdirməlidir. Bu məqsədlə tərbiyə müəssisələrində uşaqların mənəvi 
cəhətdən normal inkişafı üçün hər cür şərait yaratmaq lazımdır. Uşaqların ətraf aləm 
haqqında biliklərinin həcmini müəyyən etmək onların mənəvi cəhətdən normal inkişafı 
üçün çox vacibdir.  
Uşaq bağçalarının təcrübəsi, pedaqoji və psixoloji tədqiqatlar müxtəlif yaşlı uşaqlar üçün 
ətraf mühit haqqında nümunəvi məlumat həcmini, bilik xarakterini və onların 
mürəkkəbləşməsini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Uşaq bağçasının təkrar 
proqramında həyatla tanışlığın əsas bölmələri-təbiətlə, müxtəlif ixtisaslı əmək adamları 
ilə, bir sıra ictimai hadisələrlə, əşyalarla, onların keyfiyyət və xüsusiyyətləri ilə tanışlıq 
verilmişdir. Proqramda uşaqlar məşğələlərdə, gündəlik həyatda, oyunda, əməkdə və 
gəzinti zamanı müxtəlif biliklərə yiyələnirlər.  
Uşaqların ətraf mühitlə tanışlığında tərbiyəçi müstəsna rol oynayır. O, uşaqları öz işi və 
ətraf mühitlə tanış edir. Tərbiyəçi böyük qrup uşaqlarına öz evlərinin və bağçanın 
ünvanını öyrədir, evə, yaxın parka və ya meşəyə gedən yolu tanıtdırır. Bununla o, 
uşaqlarda müşahidəçilik, müstəqillik və özünə inanmaq bacarığı formalaşdırır. Təbiətlə 
tanışlıq tərbiyəçinin diqqət mərkəzində olur. Bu uşaqlarda əqli qabiliyyətin, əxlaqi, 
estetik hisslərin, şən əhval-ruhiyyənin və erudik inkişafın tərbiyəsinə kömək edir. 118  
 



Təbiət hadisələrini dönə-dönə müşahidə etdikcə uşaq onları daha yaxşı araşdırır, 
getdikcə onların xüsusiyyətlərinə daha dərindən bələd olur. Kiçik qrup uşaqları havanın 
vəziyyətini, orta və böyük qrup uşaqları fəsli, hər fəslin əlamətlərini öyrənir, bu sahədə 
öz təsəvvürlərini genişləndirirlər. Böyük qrup uşaqları isə ev heyvanlarını qruplaşdırır, 
doğma Azərbaycanın bərəkətli torpağını, zəngin təbiət sərvətləri haaqqında müəyyən 
məlumata yiyələnirlər.  
Təbiətlə tanışlıq uşaqların dünyagörüşünə də müsbət təsir göstərir. Qışda Xəzəri 
müşahidə edən uşaqlar ağ qağayılara tamaşa etməkdən doymurlar. Çayın, gölün 
sahilində buzu müşahidə edən uşaqlar yayda bu xüsusiyyətlərə rast gəlmir və bunun 
səbəbini öyrənməyə səy göstərirlər. Heyvanxanada ayını, fili, canavarı, şiri, pələngi 
görən uşaqlar onların haradan gətirilməsi haqqında düşünürlər. Tərbiyəçi təbiətin belə 
sirlərini uşaqların anlaq səviyyəsinə uyğun olaraq onlara izah etməlidir.  
Uşaqlar bağçanın həyətyanı sahəsində tərəvəz yetişdirir, bostan bitkiləri üszərində 
müşahidə aparırlar. Bütün bunlar onlarda təbiət hadisələri haqqında elmi anlayışlar 
yaradır.  
Təbiətlə tanışlıqda yaranan müsbət hisslər torpağa məhəbbət və vətənpərvərlik 
tərbiyəsində müstəsna rol oynayır. Uşaqların doğma yerlər, meşələrə, çaylara, dağlara 
olan məhəbbəti ömürləri boyu yadda qalır, xəyallarında yaşayır. Bu onlarda doğma 
yurdun zənginliyi və əsrarəngsiz gözəllikləri haqqında formalaşan anlayışların 
yaranmasında mühüm rol oynayır. Vətənə kiçik yaşlarından fayda vermək hissi, öz 
yaşına uyğun işləri görmək uşaqlarda işgüzarlığın yaranmasını gücləndirir.  
Doğma təbiətlə təmas, onun sirlərinə bələd olmaq uşaqların əqli və əxlaqi tərbiyəsinə 
misilsiz təsir göstərir. Ətraf aləm, ictimai mühit uşaq həyəcanlarının, düşüncə və 
hisslərinin əsas mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də uşaqların rəsm və əmək işlərinin 
başlıca ilham mənbəyinə çevrilir.  
Məktəbəqədər yaş dövrünün beşinci ilində uşağın həyatında həm fiziki cəhətdən, həm 
də əqli cəhətdən mühüm dəyişikliklər baş verir. Beləki, uşaq fəaliyyətinin istər 
məzmunu, istərsə də formaları zənginləşib rəngarəng olur. Bu yaşda uşaqların 
məhsuldar fəaliyyət tərzi də inkişaf edir. Çəkdikləri şəkillərdə, qurduqları 119  
 



modellərdə onlar öz düşüncələrini əks etdirməyə çalışır, mürəkkəb kompozisiyalar 
qururlar.  
Əvvəlki yaş dövrünə nisbətən bu yaş dövründə ilk dəfə olaraq uşaq fəaliyyətində əmək 
və təlim elementləri əhəmiyyətli rol oynamağa başlayır. Onlar bu yaşda sistematik 
olaraq müəyyən tapsırıqları yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik olurlar.  
Bu yaşda uşaqlar öz sərbəst davranışlarını idarə etməkdə üstünlük təşkil edirlər. Bu da 
onların hərtərfli inkişaf etməsində müsbət əks olunur. Davranışını idarə etmək bacarığı 
təlim fəaliyyətləri üçün zəmin yaradır. Kiçik yaşlılardan fərqli olaraq altı yaşlılar 
tərbiyəçinin irəli sürdüyü məsələnin mənasını anlayır və onu həll etmək üçün lazımi 
göstərişləri müstəqil həll edirlər. Belə bir bacarıq uşağın diqqətinə, yaddaşına, 
təfəkkürünə təsir göstərir. Bu yaşda diqqət xeyli sabitləşir, ixtiyari yaddasaxlama 
qabiliyyəti yaranır. Ona görə onlar çalışırlar ki, öyrəndikləri şerləri, mətnləri öyrənərkən 
onları təkrar etsinlər.  
Böyük qrup uşaqları ətraf mühiti müşahidə edərkən müşahidə nəticəsində qavrama 
prosesi təkmilləşir. Bu yaşda nəinki əşyanın xüsusiyyətlərini, eyni zamanda müxtəlifliyini 
qiymətləndirir: ədəbi əsərlərin xarakterini hiss edir, musiqi və təsviri incəsənəti duyub 
qavraya bilirlər. Altı yaşlılar müəyyən əraziyə bələdliklə də seçirlər, yəni onlar sahənin 
istiqamətini, əşyaların düzülüşünü düzgün müəyyənləşdirə bilirlər. Bu yaşda uşaqlarda 
zaman anlayışı (“dünən”, “sabah”) ilin fəsillərinin ardıcıllığı haqqında təsəvvürləri 
formalaşır, qavrama kiçik yaşlı uşaqlara nisbətən daha məqsədyönlü xarakter daşıyır. 
Onlar əşya və şəkilə baxarkən onu diqqətlə nəzarətdən keçirir, tərbiyəçinin dediyi 
əlamətlərə diqqət yetirirlər.  
Həyatın altıncı ilində əyani-obrazlı təfəkkürün ən yüksək forması müntəzəm inkişaf edir 
ki, bunun əsasında ümumilləşdirilmiş biliklərin formalaşması mümkün olur. Böyük 
uşaqlar əşyaların və hadisələrin nəinki ümumi cəhətlərini, xüsusiyyətərini 
fərqləndirməyə, həmçinin bunlar arasında sadə asılılıqları da müəyyənləşdirməyə 
başlayırlar. Məsələn, vaxta görə hadisələrin ardıcılıq əlamətini fəzada əşyaların 
qarşılıqlı yerləşməsini, hissənin tamı-tamın hissəyə olan nisbətini və s. Müşahidə 
etdikləri faktlar haqqında mühakimə yürüdüb, sadə fikri nəticələr çıxarmağı bacarırlar. 
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Bu yaşda onlarda bir sıra əxlaqi keyfiyyətlər də formalaşır. Belə ki, uşaqlar arasında 
dostluq əlaqəsi möhkəmlənir, onların bir-birinə olan münasibəti yaxın olmaqla həm də 
yoldaşının hərəkətinə tənqidi münasibət bəsləyirlər. Onlar arasında dostluq əlaqəsinin 
möhkəmlənməsi ilə əlaqədar onların öz qrupuna bağlılığı da artır və qrup həmrəyliyinin 
ilk rüşeymləri yaranmağa başlayır.  
Əqli tərbiyənin inkişafına təsir göstərən əsas vasitə gərçək aləmdir: insanlar, əşyalar, 
təbiət, ictimai hadisələr və s. Gərçək aləmdə baş verən hadisələrlə uşaqları günün hər 
bir vaxtında tanış etmək olar. Bu ünsiyyət prosesində, insanların əməyi ilə tanışlıq 
zamanı, təbiət hadisələrini dərk edərkən, əşyalarla təmasda olarkən və s.  
Uşaqların əqli inkişafı müxtəlif fəaliyyət prosesində baş verir. Məlumdur ki, “Uşaq 
bağçasının tərbiyə proqramında” altı yaşlılar olan qruplarla əqli tərbiyənin məzmunu 
müəyyən edilib. Lakin nəzərdə tutulan bu biliklər sistemini təkcə xüsusi təşkil olunmuş 
təlimdə vermək mümkün deyil. Ona görə də uşaq əqlinin inkişafını və tərbiyəsini 
müxtəlif fəaliyyət növlərində həyata keçirmək lazımdır. Bu yaşda uşaqlar orta qrupun 
uşaqlarına nisbətən daha da müstəqil olur, hər şeyi öyrənməyə daha çox meyl 
göstərirlər. Nəticədə onları maraqlandıran bir çox suallar meydana çıxır. Bununla 
əlaqədar gəzinti zamanı, müşahidə prosesində, ekskursiyada ətraf aləm haqqında 
konkret və düzgün məlumat vermək lazımdır.  
Uşaqların ətraf mühitlə tanışlığında tərbiyəçi mühümrol oynayır. O, uşaqları öz işi və 
ətraf mühitlə tanış edir. Tərbiyəçi böyük qrup uşaqlarına öz evlərinin və bağçanın 
ünvanını öyrədir, evə, yaxın parka və ya meşəyə gedən yolu tanıtdırır. Bununla o, 
uşaqlarda müşahidəçilik, müstəqillik və özünə inanmaq bacarığı formalaşdırır. Təbiətlə 
tanışlıq tərbiyəçinin diqqət mərkəzində olur. Bu, uşaqlarda əqli qabiliyyətin, inkişafın 
tərbiyəsinə kömək edir. Təbiətlə tanışlıq uşaqların dünyagörüşünə müsbət təsir göstərir. 
Qışda Xəzəri müşahidə edən uşaqlar ağ qağayılara tamaşa etməkdən doymurlar. 
Çayın, ğölün sahilində buzu müşahidə edən uşaqlar yayda bu xüsusiyyətə rast gəlmir 
və bunun səbəbini öyrənməyə səy göstərirlər.  
Heyvanxanada ayını, fili, canavarı, şiri, pələngi görən uşaqlar onların haradan 
gətirilməsi haqqında düşünürlər. Tərbiyəçi təbiətin belə sirrlərini uşaqların anlaq 121  
 



səviyyəsinə uyğun olaraq onlara izah etməlidir. Uşaqlar bağçanın həyətyanı sahəsində 
tərəvəz yetişdirir, bostan bitkiləri üzərində müşahidə aparırlar. Bütün bunlar onlarda 
təbiət hadisələri haqqında elmi anlayışlar yaradır.  
M Ü H A Z İ R Ə XVIII  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ƏXLAQİ KEYFİYYƏTLƏRİN 
FORMALAŞMASINDA İCTİMAİ HƏYATLA TANIŞLIĞIN ROLU.  
Bəşəriyyət tarixində həmişə yetişməkdə olan gənc nəsil yüksək əxlaqi ruhda tərbiyə 
etməyə böyük əhəmiyyət verilmişdir. Yalnız gənc nəsli yüksək milli, mənəvi ruhda 
tərbiyə etməklə Azərbaycan xalqı öz ərazi bütövlüyünü qoruya biləcək, 122  
 



respublikamızı iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən qüdrətli bir dövlət kimi inkişaf 
etdirəcəkdir.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi dövrün ən aktual problemi kimi ön plana 
çəkilmişdir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda yüksək 
əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanması çətin və mürəkkəb prosesdir. Vətənə məhəbbət, milli 
həmrəylik, milli birlik, sülhsevərlik, mərdlik, qəhrəmanlıq, insana qayğı, təbiətə 
məhəbbət və s. bu kimi əxlaqi keyfiyyətlərin bünövrəsi təlim tərbiyə prosesində qoyulur.  
Əxlaq sözü latınca “moralus” sözündən əmələ gəlmiş, mənası mənəvi adətlərə aid 
olmaq deməkdir. Əxlaq insanların mənəvi münasibətlər sahəsini əhatə edən ictimai 
şüurun formalarından biridir.  
Uşaqda ilk əxlaqi hisslər onu əhatə edən adamlara münasibətdə özünü göstərir. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, 2-4 yaşlı uşaqların insanlara və ətraf həyat hadisələrinə 
münasibəti hələ çox möhkəm olmur. Ona görə də ondakı müsbət münasibət əksər 
hallarda əksinə, mənfi münasibətlə əvəz olunur. Məsələn, öz oyuncağı ilə öynadığı 
zaman başqasının oyuncağı ona xoş gəldikdə onun əlindən alır, ağlamasına və 
etirazına baxmır. Lakin 4-5 yaşlı uşaqlarda əxlaqi hisslər get-gedə sabitləşir. Onlar 
yoldaşlarına qayğı ilə yanaşırlar.  
Əxlaq tərbiyəsi uşaqlarda əxlaqi hisslərin, adətlərin, əxlaqi şüurun inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir, çünki məktəbəqədər yaşda uşaqların hərəkət və davranışında üstünlük 
təşkil edir. Ona görə də tərbiyə müəssisələrində uşaqlarda müxtəlif hisslər –qohumlara 
və böyüklərə hörmət, öz xalqına məhəbbət, başqa xalqlara sevgi və hörmət, ilkin 
dostluq və yoldaşlıq kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlər, düşmənə, vətən xainlərinə, oğru və 
cinayətkarlara isə nifrət hissi tərbiyə edilir.  
Məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqlara davranışın bəzi şüurlu elementləri də tədricən 
aydın olmağa başlayır. Onlarda yaxşı və pis haqqında müəyyən təsəvvürlər, öz 
davranışlarında əxlaq qaydası motivlərinə müəyyən qədər əsaslanmaq bacarığı tərbiyə 
olunur. Onlar davranış tələblərini dərk etməyə, öz hərəkətlərini və rəftarını 
aydınlaşdırmağa daha çox qabil olur. Bu yaşlı uşaqlarda təmkinliliyi tərbiyə etmək, öz 
hərəkətlərini məhdudlaşdırma bacarığını inkşaf etdirmək olar. Lakin 123  
 



məktəbəqədər dövrdə uşaqların əxlaqi davranışında şüur hələ həlledici qüvvəyə malik 
olmur. Çox vaxt şüur uşağın pis hərəkətə və davranışa yol verməsindən sonra 
fəaliyyətə başlayır.  
İnsanın insana, əməyə, millətə, cəmiyyətə, Vətənə, təbiətə və bütövlükdə bəşəriyyətə 
münasibəti həmişə tərbiyə prosesindən asılı olmuşdur. Mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə 
prosesində aşılanıb formalaşır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əxlaqi keyfiyyətlər onların 
təbiətə, Vətənə, xalqa, cəmiyyətə, əməyə, özlərinə, başqalarına və ətraf mühitə 
münasibətlərində müəyyənləşir. Onlar necə düşünürlərsə, necə təsəvvür edirlərsə, 
münasibətləri də həmin formada təzahür edir. Uşağın gündəlik həyat tərzi, fəaliyyəti, 
əxlaqi dəyərlərlə müəyyənləşdirilir.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar böyüdükcə onların əxlaqi cəhətdən tərbiyələnməsi imkanı 
da artır və məzmunu nisbətən genişlənir. Bu dövrdə uşaqlar əqli, emosional cəhətdən 
xeyli inkişaf etdiyi üçün onların davranış qaydalarına əməl etmələrinə, hərəkətlərindəki 
şüurluluğa və fəallığa daha çox diqqət yetirmək tələb olunur.  
6 yaşlı uşaqlar davranış qaydalarını dərk edir və ictimai hadisələri öyrənməyə can 
atırlar. Təlim prosesində onlar daha geniş təsəvvürə sahib olurlar. Uşaqlarda Vətən 
haqqında anlayışlar genişlənməli, xalqın həyatı və ictimai hadisələrə dair məlumatı 
çoxalmalıdır. Bəzən uşaqlarda dözümsüzlük, özünü ələ ala bilməmək, işi axıra 
çatdırmaqda hövsələsizlik göstərmək kimi hallar baş verir ki, bu da tərbiyəçinin diqqətini 
daim cəlb etməlidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırarkən 
onlarda ictimai yerlərdə özlərini necə aparmaq qaydalarına yiyələnirlər, həmişə 
nəzakətli olmağa, yaşlılara və kiçik yaşlı uşaqlara kömək etməyə çalışırlar. Kollektivdə 
davranış qaydalarını yerinə yetirərkən, 6 yaşlı uşaqlarda ətrafda baş verən dəyişiklikləri 
hiss etmək, yaşıdlarına qarşı humanist davranmaq kimi mənəvi keyfiyyətlər yaranır.  
Əməyə, zəhmətə bağlılıq, insana məhəbbət, halallıq, dostluqda sadaqətli olmaq və s. 
fəzil əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanması məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri qarşısında 
qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. 124  
 



M Ü H A Z İ R Ə XIX  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN TƏBİƏTƏ MƏHƏBBƏT RUHUNDA 
TƏRBİYƏSİ.  
Mənəviyyatın öndə keyfiyyətlərindən biri də rıhmlilik, canıyananlıqdır. Bu keyfiyyət 
yalnız insanlara deyil, həm də təbiətə, flora və faunaya qayğıkeş münasibəti özündə 
birləşdirir. Nəcib əxlaqa malik insan öz həmcinslərinə diqqətli, həssas olduğu kimi, 
torpağa, suya, ağaclara, quşlara, ziyan verməyən heyvanlara, bir 125  
 



sözlə, doğma təbiətə də eyni dərəcədə diqqətli və həssas olurlar. Onlar təbiəti sevir, 
onu qoruyur, təbiətlə cəmiyyət arasında tarazlığın qeydinə qalırlar. Ona görə ki, təbiət 
bütün canlılar, o cümlədən, insan üçün də əvəzedilməz həyat mənbəyidir. Onun saflığı, 
təmizliyi pozulduqda bütün canlılar əziyyət çəkir, insan həyatı üçün fəlakət yaranır, 
müxtəlif xəstəliklər meydana gəlir, yaşamaq üçün vacib olan maddi nemətlərin əldə 
edilməsi çətinləşir.  
Doğrudur, təbiətə belə münasibət bəslənməsini, adətən, sırf ekoloji tərbiyə sahəsinə aid 
edirlər. Ancaq onu yalnız tərbiyəyə aid etmək olmazdı. Bu, tərbiyənin bütün tərkib 
hissələrilə, xüsusilə əxlaqi, estetik və iqtisadi tərbiyə ilə bağlı məsələlərdir. İndiki halda 
bizi maraqlandıran isə ancaq əxlaqi istiqamətidir. Odur ki, yüksək mənəvi dəyərlərdən 
olan rəhmlilik, canıyananlıq bir əxlaqi sifət kimi təbiətə münasibətdə də özünü parlaq 
şəkildə görtərməlidir.  
Hamıya yaxşı məlumdur ki, uzun illər boyu insanların təbiətə rəhmsizcəsinə müdaxiləsi 
getdikcə genişlənmişdir. Torpağa, suya, havaya buraxılan zəhərli tullantıların artmasının 
əsas səbəblərindən biri də insanlarda rəhmlilik, canıyananlıq keyfiyyətlərinin lazımi 
səviyyədə olmamasıdır. Bu, əxlaqi naqislikdir. Bunun qarşısını almaq üçün adamlarda 
həmin keyfiyyəti mənəvi dəyərlərin xarakter əlamətinə çevirmək lazımdır.  
Təbii haldır ki, məktəbəqədər yaş dövründən bu işə başlamaq, uşaqları kiçik yaşdan 
təbiətə məftunluq, onun gözəlliyini qoruyub saxlamaq, ətraf mühiti-torpağı, suyu, 
atmosferiŞ bitki və heyvanlar aləmini, yeraltı və yerüstü sərvətləri, tarixi abidələri 
mühafizə etmək ruhunda tərbiyə etmək gərəkdir. Gənc nəslin əxlaq tərbiyəsinin əsas 
vəzifələrindən biri ətraf aləmlə tanışlıq, əmək, təsviri fəaliyyət, nitq inkişafı məsələlərinin 
də əhəmiyyəti böyükdür. Xüsusən nitq inkişafı məşğələlərində uşaq ədəbiyyatından 
nümunə gətirilən bədii mətnlərin rolu əvəzsizdir. Azərbaycanın əsrarəngsiz təbiəti, uca 
dağları, meşələri, gölləri, çayları, bərəkətli torpağı bu əsərlərin məzmununun əsas motivi 
təşkil edir. Xalq şairi B.Vahabzadənin dili ilə desək:  
Həm yerin, həm göyün sirrini aşkar  
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Böcəklər, çiçəklər, güllər, arılar,  
Kim deyir ayrıdır bir-birindən  
Eşqdir yaşadan, təbiəti də,  
Çiçəklər torpağın, min bir rəngidir.  
Böçəklə çiçəyin məhəbbəti də  
Ana təbiətin öz ahəngidir.  
Bütün bunlara görə uşaqları kiçik yaşdan ana təbiətə bağlılıq, rəhmlilik, canıyananlıq, 
qayğıkeşlik ruhunda tərbiyə etmək çox mühüm elmi və pedaqoji mahiyyət kəsb edir.  
Məkətəbəqədər yaşlı uşaqların təbiətsevər, rəhmli insanlar kimi böyümələri, hər bir 
bitkinin, yaşıl yarpağın qədir-qiymətini bilmələri və torpağın qayğısını çəkmək ruhunda 
tərbiyə edilmələri müasir dövrün ən vacib tələblərindəndir. Təcrübəli tərbiyəçilər həyatı 
obrazlarla əks etdirən bədii mətnlərlə uşaqları yüksək insani keyfiyyətlər canıyananlıq, 
təbiətə məhəbbət, doğma el-obaya həssas münasibət ruhunda tərbiyə etməkdə bədii 
ədəbiyyatın imkanlarından çox məharətlə istifadə edirlər. Uşaq bağçasında bu imkanları 
həyata keçirmək üçün yollar və vasitələr çoxdur. Misal olaraq, aşağıdakıları qeyd etmək 
olar:  
-uşaqlarla “Biz təbiəti sevənlərik”, “Ziyanverməyən heyvan və quşlara qayğı bizim 
borcumuzdur”, “Gülləri və çiçəkləri qoruyaq”, “Rəhmli olaq” və s. mövzular əsasında 
əxlaqi söhbətlər keçirmək;  
-Təbiətə rəhmli münasibət məsələlərinə həsr olunmuş kiçik həcmli bədii əsərlərin 
oxusunu təşkil etmək;  
-təbiətsevərlik ruhunda təşkil olunmuş tədbirlərdə uşaqların içtirakını təmin etmək;  
-problemlə bağlı nağıl, hekayə və şerlərlə uşaqların öz yoldaşları qarşısında çıxışını 
təşkil etmək;  
-təbiətdən, onun canlı aləmindən daha çox yazan yazıçı və şairlərlə uşaqların görüşünü 
keçirmək;  
-əxlaqi söhbətlərdə yeri gəldikcə uşaqlara ulu Peyğəmbərimiz Məhəmməd 
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rəhm istəyirsənsə, bütün yaratdıqlarıma acıyın”, “Ziyan verən canlılardan başqa hər 
hansı bir canlını öldürmək qadağandır”, “Heyvana əziyyət verməyi qadağan edirəm”, 
“Hətta bir sərçənin başının kəsilməsinə acıyan, həmin sərçəyə yazığı gələn adama 
Allah qiyamət günün acıyar” və s.  
Ətraf aləmlə tanışlıq məqsədilə heyvanlara, quşlara aid xalq inanclarından, öyüd və 
nəsihətlərdən nümunələr gətirməklə, (məsələn, el deyib: “Quşun dilini kəsənin uşaqları 
lal olar”, “Çox ov vuranın evində bərəkət olmaz”, “Quşun yuvasını dağıtmazlar, 
günahdır”, “Bar gətirən ağacı kəsməzlər” və s. uşaqları təbiətə, canlı aləmlə 
münasibətdə rəhmlilik və canıyanan, qayğıkeş nəsil kimi tərbiyə etmək olar.  
“Uşaq və buz” (M.Ə.Sabir), “Cücələrim” (Abbas Səhhət), “Keçi”, “Xoruz”, “Uşaq və 
dovşan”, “Bənövşə və Qərənfil” (Abdulla Şaiq), “Bulandırma bulağı” (məstan Günər), 
“Yaz günləri” (M.Ə.Sabir, “Qaranquş” (M.Dilbazi). “Bahar mənəm” (Nəbi Xəzri), “A 
novruzum, gəlsənə” (Məmməd Namaz), “Bahar” (S.Vurğun) və s. kimi şerlərdə 
təbiətsevərlik ruhunda uşaqlara təsir etmək imkanları güclüdür.  
Göstərilən əsərlər bilavasitə təbiətin nemətlərinə, sərvətlərinə qayğı və diqqətlə bağlıdır. 
Məsələn, M.Ə.Sabirin “Yaz günləri” şerini oxuyanda uşaqlar yazın gəlişini, dağda qarın 
əriməsini, çayların daşıb selə dönməsini, ağacların çiçək aşmasını, taxılların tel-tel 
olmasını aydın təsəvvür edirlər. Onu qeyd etmək lazımdır ki, bu şer öz ahəngdarlığı və 
məzmunu ilə bütün bağça yaşlı uşaqların dilinin əzbəridir.  
Mirvari Dilbazinin “Qaranquş” şerində də uşaqlar qaranquşun gec gəlməsindən 
nigarandırlar. Axı, o, gəlişi ilə yazdan xəbər gətirir. Yazda çiçəklər açır, uşaqlar 
güllərdən, çiçəklərdən dəstə bağlayırlar.  
Qabaqcıl tərbiyəçilər uşaqlarda təbiətə qayğıkeşlik, həssaslıq, rəhmlilik kimi əxlaqi 
keyfiyyətləri formalaşdırmaq məqsədi ilə müxtəlif bədii əsərləri uşaqlara oxuyarkən, 
onlara təbiətdə bitki və heyvan növləri haqqında maraqlı məlumatlar verirlər.  
Müvafiq məsələləri, o cümlədən, küləyin təbiətdə gördüyü iş, torpaq və onun xassələri 
kimi məsələlər üzrə bədii ədəbiyyatdan uşaqlara verilən məlumatlar onlarda təbiətdə 
qayğını gücləndirir, əxlaq tərbiyəsinə müsbət təsir göstərir. 128  
 



Məsələn, Məstan Günərin “Bulandırma bulağı” şerini məktəbəhazırlıq qrupunun uşaq 
üçün oxumaq səmərəli nəticə verir. Həmin şerin məzmunundan uşaqlar belə bir 
qənaətə gəlirlər ki, bulaq təbiətin nadir nemətlərindəndir. Onun sərin və ləzzətli suyu 
insan ömrünü uzadır, xəstələrə şəfa verir. Odur ki, bulağı və onun ətrafını çirkləndirmək 
olmaz, onu təmiz və səliqəli saxlamaq lazımdır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təbiətəsevərlik tərbiyəsində “Ətraf aləmi qoruyaq” 
hekayəsi ilətanış etmək çox faydalıdır. Hekayədə yaşamaq üçün hava, su və ərzağın 
zəruriliyindən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, sağlam və güclü olmaq üçün bu üç faktorun 
keyfiyyətindən çox asılıdır. Nəfəs aldığımız hava təmiz olmalıdır. İri şəhərində zavod və 
fabriklərin havanı zəhərləməsinə yol vermək olmaz. Su da saf və təmiz olmalıdır.  
Əsərdə uşaqların dilindən deyilir ki, çirkabı Xəzərə axıdan böyüklər bizim gələcəyimiz 
haqqında fikirləşməlidirlər. Çirkin su müxtəlif xəstəliklər yarada bilər. Bizi əhatə edən 
ətraf mühitdə yaşıllıq, səliqə-səhman, təmizlik olmalıdır.  
Belə mətnlər bir tərəfdən ətraf aləmin təmiz olmasının əhəmiyyətini uşaqlara faktlar 
əsasında başa salır, digər tərəfdən isə onu qorumağa, yaşıllıq yaramağa və təmizlik işi 
aparmağa sövq edir. Belə mətnlər vasitəsi ilə uşaqlar məktəbəqədər dövrdə az da olsa, 
faydalı məlumat alır, həm də qayğıkeşlik, rəhmlilik ruhunda tərbiyə alırlar.  
Bağça gəncnəsildə təbiətlə düzgün davranmaq, praktika fəaliyyətdə onun sərvətlərinə 
qənaətlə yanaşmaq, atmosferin, fauna və floranın qayğısına qalmaq bacarığı 
aşılamalıdır.  
Əxlaqın başqa keyfiyyətləri kimi, təbiətsevərlik tərbiyəsində də canlı nümunə güclü təsir 
qüvvəsinə malikdir. Odur ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar mümkün qədər nümunələrlə 
daha çox məlumatlandırılmalıdır. Ancaq bu işin bu tərəfidir, işin ikinci tərəfi tərbiyəçilərlə 
bağlıdır. Əgər tərbiyəçi öz fəaliyyətini həyatla yaxşı əlaqələndirərsə, təbiət və cəmiyyətin 
ümumi qanunanuyğunluqlarını düzgün və hərtərəfli öyrənir, elmi-texniki tərəqqi ilə 
əlaqədar ətraf mühitin tullantılarla çirkləndirilməsinin zərərlərini hər bir uşağa aydın 
çatdırır. Öz yetirmələrinə bu qüsurların aradan qaldırılması yollarını öyrədərsə uşaqlar, 
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ağaclara, heyvanlara, quşlara qayğı göstərməyin vacibliyini dərk edər, onlar təbiəti 
sevər, ürəyiyumşaq, canıyanan, qayğıkeş, rəhmli adamlar kimi formalaşarlar.  
Təbiətisevərlik tərbiyəsi tərbiyəçidən daim düşünülmüş iş, uşaqlara fəal yanaşma 
qabiliyyəti, onların bilik, bacarıq və yaş xüsusiyyətlərini, fəallığını, habelə təbiətlə 
rəftarını nəzərə almağı tələbedir. Uşaqların bilik səviyyəsindən asılı olaraq həmin 
sahədə aparılan işin təşkili forması, məzmunu və vəzifəsi də dəyişir. Bütün bunları hər 
bir tərbiçi elmi-pedaqoji baxımdan yaxşı bilməli, özünün gündəlik əməli fəaliyyətində 
nəzərə almalı və təbiətsevərliyi uşaqlarda kiçik yaşdan formalaşdırmaq qayğısına 
qalmalıdır.  
Vətənə sədaqətlilik, xalqa onun milli və mənəvi sərvətlərinə, adət və ənənələrinə 
məhəbbət, vətənə məhəbbət, xalqa, doğma torpağa, xalqın maddi mənəvi sərvətlərinə, 
adət və ənənələrinə hörmət Azərbaycan xalqının nəcib ıxlaqi keyfiyyətlərindən biridir.  
Vətənə sadiqlik tərbiyəsi mühüm bir mənəvi dəyər kimi həmişə xalqımızın qabaqcıl 
övladlarını düşündürmüşdür. Azərbaycanın maarifçi ziyalıları, şair və yazıçıları öz 
əsərlərində doğma yurdun gözəlliyini sonsuz məhəbbətlə vəsf etmiş “Vətən”, “Xalq”, 
“Ana” kəlamlarını müqəddəs anlayış kimi işlətmişlər. Dahi Nizami üçün Vətənin hər yeri, 
hər bir güşəsi doğma idi. S.Vurğun deyirdi: “İnsani hisslər içərisində ən müqəddəs əbədi 
tərəqqi və inkişafa təkan verən amillərdən biri, bəlkə də ən mühüm olanı Vətənə 
sədaqətlikdir”.  
Vətən məhəbbəti insanın həyat nəfəsidir. Belə vətənpərvərliyin özülü planlı şəkildə 
məhz məktəbəqədər dövrdən qoyulmağa başlanır. Bunu nəzərə alaraq tərbiyəçi 
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatındakı mənəvi dəyərlərdən istifadə etməklə məktəbəqədər 
yaşlı uşaqların vətənə məhəbbət, onu qorumaq, qeyrətini çəkmək tərbiyəsini 
aşılamalıdır.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik, Milli Orduya məhəbbət tərbiyəsinin 
pedaqoji tələblər əsasında həyata keçirilməsi uşaqlarda kiçik yaşdan Vətənə, torpağa 
bağlılıq hissini gücləndirir, onlarda Milli Orduya məhəbbəti möhkəmləndirir.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənə sədaqətlilik ruhunda tərbiyəsinə indiki mərhələdə 
daha çox qayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Tərbiyəçilər Vətənimizdə erməni 130  
 



faşistlərinin işğalçılıqla əlaqədar uşaqların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə də xüsusi 
diqqət yetirməlidirlər. Bu məqsədlə muzeylərə, Şəhidlər xiyabanına, milli qəhrəmanlar 
və 20 yanvar faciəsinə aid albomlar, foto tərtibatlar, sərgilər hazırlamalı və o yerlərdə 
ekskursiyalar təşkil etməlidirlər.  
Doğma təbiətə məhəbbət hissi Vətənə məhəbbət hissindən ayrılmazdır. Dahi yazıçı və 
şairlərimizdən N. Gəncəvi, M.Füzuli, H.Cavid, S.Vurğun və b. doğma Azərbaycanın 
guşələrini böyük həvəslə tərənnüm etmişlər. Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, Q.Qarayev 
musiqi əsərlərində, rəssamlarımız çəkdikləri rəsm əsərlərində Azərbaycanın bərəkətli 
zəmilərini, al-əlvan düzlərini, uca dağlarını yüksək zövqlə təsvir etmişlər.  
M Ü H A Z İ R Ə XX  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARDA MƏDƏNİ DAVRANIŞ QAYDALARININ 
TƏRBİYƏSİ.  
Mədəni davranış geniş və çoxsahəli məfhumdur. Mədəni davranış anlayışında bir sıra 
əxlaqi keyfiyyətlərin əlamətləri cəmləşir. Mədəni davranış yüksək əxlaqi kateqoriya kimi 
insanlar arasında mövcud olan ünsiyyət qaydarıdır. Bu qaydalar nəciblik, səmimilik, 
təvözakarlıq, təmkinlilik, ləyaqətlilik, qayğıkeşlik, dostluq, yoldaşlıq, səliqəlilik, 
doğruçuluq, düzlük, həssaslıq, ağıllılıq, gözəllik və s. fəzil əxlaqi anlayışlardan ibarətdir. 
Əlbəttə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda şüurun formalaşdığı dövr olduğu üçün mədəni 
davranış qaydalarına yiyələnmək çox vacibdir. Bu dövrdə uşaqların mədəni davranış 
qaydaları haqqında anlayışı demək olar ki, heç olmur. Bu dövrdə uşaqlarda ancaq 
fəaliyyət göstərmək, hərəkət etmək, 131  
 



cism və əşyalara toxunmaq həvəsi olur. Bu hərəkətlərin yaxşı və ya pis olması 
haqqında onlarda heç bir mühakimə olmur. Ona görə də uşaqlarda məktəbəqədər yaş 
dövründə mədəni davranışın tərbiyə olunması həyati zərurətdir.  
3-5 yaşlı uşaq bilməlidir ki, adamlara, əşyalara, uşaq kollektivinə, yaşlılara necə 
münasibət bəsləməlidir. Onlar bu yaş dövründən tədricən müstəqilliyə, nəzakətliliyə, 
nəcibliyə, təvazökarlığa, ətraf mühitə düzgün münasibət və s. fəzil əxlaqi vərdişlərə 
yiyələndirilməlidirlər.  
Orta qruplarda məişət mədəniyyəti genişlənir və möhkəmlənir. Yemək mədəniyyəti, 
səliqəlik, əşyalara qayğıkeş münasibət kimi fəaliyyət növlərini onlar müstəqil yerinə 
yetirirlər. 5 yaşlı uşaq yaşlılarla və yaşıdları ilə salamlaşmağı bacarmalı, nəzakətli 
hərəkətlər etməyə, tərbiyəçi və digər yaşlıların verdikləri tələbləri yerinə yetirməyə qadir 
olmalıdır. Tərbiyəçi bu keyfiyyətləri 3-5 yaşlı uşaqlarda formalaşdırmaq üçün tələbləri 
dəqiq, aydın və nümunələr əsasında verməlidir.  
Kiçik qrupda nümunə göstərməyə daha çox ehtiyac duyulur. Uşaqlarda mədəni 
davranışın inkişafında tərbiyəçinin rəğbətləndirilməsi metodu çox faydalıdır. Çox vaxt 
rəğbətləndirmə bəyənmək şəklində ifadə olunur. “Rəna yaxşı qızdır, qrupa daxil olanda 
salamlaşmağı unutmur. Elçin oynadı, amma oyuncaqları öz yerinə qoymadı, bu yaxşı 
hərəkət deyil” və s.  
İntizam tərbiyəsində davranış normalarını və qaydalarını bilmək, ona məqamında və 
düzgün riayət etməyin əhəmiyyəti böyükdür. Uşaqları tərbiyə prosesində bu norma və 
qaydalarla tanış etmək, onları yerinə yetirilməsinin zəruriliyini başa salmaq vacibdir.  
Mədəni davranış normaları uşaqların böyüklərə, yaşıdlarına, əməyə, oyuncaqlara 
münasibətini, məşğələlərdə, oyunlarda, ictimai yerlərdə və gündəlik həyatda onların 
davranışını müəyyən edir. Uşaqlar bu qaydaları tədricən mənimsəyərək, özlərini ailədə, 
bağçada və ictimai yerlərdə mədəni aparmağa, böyüklərə hörmət etməyə, onların 
sözünə qulaq asmağa, yaxşı yoldaş olmağa çalışırlar. 132  
 



Uşaqlarda mədəni davranış qaydalarını tərbiyə etmək üçün aşağıda qeyd olunan 
üsullardan istifadə etmək üçün aşağıda qeyd olunan üsullardan istifadə etmək 
faydalıdır. İnandırma,alışdırma, tərifləmə, nümunə göstərmə kimi vasitələr bu sahədə 
çox müsbət nəticlər verir. Tərbiyəçi qaydaların yerinə yetirilməsində son dərəcə 
nəzakətli və səbrli olmalı, faydalı nəsihətlər verməlidir. Tərbiyəçi öz tələblərini sanki 
uşağın arzusuna çevirir və onların yerinə yetirilməsinə nail olur. Tərbiyəçi yeri gəldikcə 
davranış qaydalarını yerinə yetirilməyənlərə necə hərəkət etməyi izah etməlidir. 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün belə qaydalar çox sadə və konkretdir. Onlar uşağa 
nəyi necə etməyin lazım olduğunu, müxtəlif hallarda necə hərəkət etmək lazım gəldiyini 
göstərir. Tərbiyəçi “Səliqəli olmaq” qaydasını bütün təfərrüatı ilə uşaqlara göstərir: 
“Paltonu şkafdan asmaq lazımdır, şkafın alt gözünə ayaqqabını, üst gözünə papağı və 
şərfi qoymaq lazımdır. Axşam yatmazdan əvvəl isə paltarı səliqə ilə stolun başına 
yığmaq, oyuncaqlarıöz yerinə qoymaq lazımdır”.  
“Böyüklərlə nəzakətli olmaq” qaydası təfərrüatı ilə belə aydınlaşdırılır: “Böyüklərlə 
görüşmək və sağollaşmaq, böyüklərə “Siz” deyə müraciət etmək, xidmətə görə təşəkkür 
etmək, nəzakətli danışmaq lazımdır”.  
Mədəni davranış qaydaları böyük qruplarda nisbətən daha mürəkkəb olur. Məsələn, 
ayaq üstə təmkinlə dayanmaq, danışarkən müsahibin üzünə baxmaq, suallara aramla 
cavab vermək, söhbəti axıra qədər səbrlə dinləmək və s.  
Məktəbə hazırlıq dövürünün axırlarında uşaqlar artıq mühiti və şəraiti 
müəyyənləşdirmək qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Bu, uşağa imkan verir ki, şəraiti 
düzgün qiymətləndirsin, adamların əhvalını başa düşsün, bu şəraitə uyğun davransın ( 
yaşlılar ciddi işlə məşğuldursa, onları işdən ayırmamaq, əgər hamı şəndirsə. kədərli 
əhval-ruhiyyə yaratmamaq və s.). Mədəni davranış tərbiyəsinin məzmununa böyüklərin 
söhbətinə qarışmamaq, məşğələlərdə icazəsiz danışmamaq, tərbiyəçininin icazəsi 
olmadan işin icrasına başlamamaq kimi mühüm qaydalar da daxildir.  
Uşaqların mədəni davranış təsəvvürlərini formalaşdırmaq üçün etik söhbətlərdən, bədii 
əsərlərin qiraətindən, uşaqların davranışına aid filmlərdən, tərbiyəedici cizgi filmlərindən 
geniş istifadə olunmalıdır. 133  
 



Günün davranış qaydalarına əməl olunmamaması – səhər yeməyinin və axşam 
yatmağın gecikdirilməsi, məşğələlərin vaxtında keçirilməməsi sinir əlaqələrinin möhkəm 
sisteminin yaranmasına mane olur, uşaqları yorur, onların tez-tez əsəbiləşməsinə səbəb 
olur.  
Uşaqları intizamlı, mütəşşəkil davranışa alışdırmaq üçün onların əmək prosesində 
iştirakı və öhdələrinə düşən vəzifələri yerinə yetirilmələri böyük əhəmiyyətə malikdir.  
Uşaqlar üçün düzgün təşkil edilmiş məşğələlər, onların məəzmunu və metodik cəhətdən 
yaxşı təşkil edilməsi intizamın möhkəmləndirilməsinə güclü təsir göstərir. Tərbiyəçi 
məşğələyə başlamazdan əvvəl öyrədilmiş davranış qaydalarına uşaqların necə riayət 
etməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məşğələdə uşaqlar sakit oturub tərbiyəçini 
dinləməyə, onun tələblərini yerinə yetirməyə alışdırmalıdır.  
İntizamlılığın tərbiyə olunmasında mühüm şərt tərbiyəçi nüfuzunun uşaq tərəfindən 
qəbul edilməsidir. Tərbiyəçi belə nüfuzu uşaqlara mədəni münasibəti, qayğısı, 
məhəbbət və onlarla fərdi xüsusiyyətlərinə müvafiq ünsiyyət yaratmaqla qazana bilər.  
Bununla belə, uşağın yol verdiyi qüsurlara göz yummaq olmaz. Uşaqlar çox vaxt 
qaydaları bilmədikləri üçün intizamsızlıq edirlər. Bunun üçün qaydalar uşaqların şüuruna 
xüsusi diqqət və qayğı ilə çatdırılmalıdır.  
Uşaqların qüsurlu hərəkətlərinin səbəbləri tərbiyəçi tərəfindən dürüst öyrənilməyəndə, 
aparılan tərbiyə işləri də səmərəli olmur. Bütün hallarda uşaqların fərdi xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmalı və fərdi yanaşma prinsipindən səmərəli istifəda edilməlidir. Tərbiyəçinin 
uşaq qəlbinə yol tapa bilməsi, onun sakit və təmkinli olması, uşaqları başasalma 
bacarığı xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  
İntizam tərbiyəsində uşaq ləyaqətini aşağı salan hər cür cəzalar-qorxutmaq, hədələmək, 
incitmək və fiziki cəza qəti qadağandır. Əgər uşaq öz hərəkətində müəyyən 
intizamsızlığa yol veribsə, ona qarşı cəza tətbiq etmək olmaz. Şüuru formalaşdıran 
metoddan istifadə bu zaman daha faydalı olur. Əgər uşaq oynadıqları yeri zibilləyibsə, 
onu uşağın özünə təmizlətmək olar. Oyuncağı qəsdən sındırıbsa, ona başa salmaq 
lazımdır ki, növbəti oyun zamanı sənə oyuncaq verilməyəcək və s. 134  
 



Belə pedaqoji təsirli tədbirlər uşaqlara öz pis hərəkətlərinin mənasını başa salır. 
Tərbiyəçi çalışmalıdır ki, tərbiyə işi cəzasız həyata keşirilsin. Görkəmli pedaqoq 
A.S.Makarenko yazırdı: “Yaxşı ailədə heç zaman uşaq pis tərbiyə olunmur, bu da ailə 
tərbiyəsinin düzgün yoludur”. Bu fikir uşaq bağçası tərbiyəçiləri qarşısında da böyük 
tələblər qoyur.  
Davranış mədəniyyəti ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin başlıca prinsipləri ilə müəyyən 
olunur. Bu prinsiplər əxlaq normalarını, ədəb-ərkan qaydalarını, insanların xarakterində 
adət və vərdiş halına salmağa xidmət edir. Bunu uşaqlıq dövründən həyata keçirmək 
daha yaxşı səmərə verir. Yəni hələ uşağın əxlaqi və xarakteri korlanmamış onu ədəb-
ərkan qayda-qanunlarına, nizam-intizama alışdırmaq gərəkdir. Əks halda sonradan 
uşağın tərbiyəsi çox çətin olur. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda ədəb-ərkan 
qaydalarını, davranış mədəniyyətini sistemli müntəzəm və məqsədyönlü aparmaq 
lazımdır ki, özül möhkəm olsun. Davranışlarda təsadüfən yol verilmiş qüsurlar uşaqların 
vərdişinə çevrilməsin, hərəkətlərinə yol tapmasın. Əgər uşaqlarda mərifətlilik, 
nəzakətlilik, saliqəlilik, sadəlik, təvazökarlıq, qayğıkeşlik, mehribanlıq, diqqətlilik, 
şirindillilik və s. məktəbəqədər dövrdən düzgün tərbiyə olunursa, sonrakı yaş 
dövrlərində bu sahədə aparılan işlər daha əlverişli və möhkəm olar. Bunun üçün 
tərbiyəçilər son dərəcədə mədəni olmalı, ailə ilə mütəzəm əlaqə saxlayıb bu mühüm 
problemi vaxtında həll etməlidirlər.  
Təcrübə göstərir ki, uşaqların davranışında, müsbət əxlaq normaların formalaşmasında 
bədii əsərlərin və uşaq ədəbiyyatı nümunələrindən müntəzəm istifadə etmək çox 
faydalıdır. Adət və vərdiş şəklinə düşmüş qüsurlu hərəkətləri təkcə bədii əsərlərin oxusu 
ilə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Belə vasitələrlə yanaşı, tərbiyəçilərin özlərinin canlı 
nümunə göstərməsindən çox şey asılıdır.  
Uşaqlarda nitq inkişafını formalaşdırmaq, onları mədəni danışmağa alışdırmaq və “bəli, 
xeyr, hə, yox” kimi sözlərdən istifadənin məqamlarını öyrətmək çox vacibdir. Tərbiyəçi 
müntəzəm olaraq bağçada uşaqların nitq mədəniyyətinin qayğısına qalmalı və hər bir 
uşağın ümumi mədəni səviyyəsinin yüksədilməsi üçün səy göstərməlidir. Bundan əlavə 
tərbiyəçilər əməkdə və geyimdə sadəliyin, 135  
 



fəaliyyətdə xeyirxahlıq və əməksevərliyin, davranışda təvazökarlıq və gözəl əxlaqın, 
nitqdə danışıq və susmaq mədəniyyətinin nümunəsi olmalıdırlar.  
M Ü H A Z İ R Ə XXI  
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ESTETİK İNKİŞAFINDA ƏRTAF ALƏM VƏ 
TƏBİƏTLƏ TANIŞLIĞIN ROLU.  
Estetik tərbiyə hərtərəfli inkişaf etmiş adamın mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Onun 
başlıca xüsusiyyəti uşaqların estetik hisslərinin tərbiyə edilməsindən və bədii fəaliyyətin 
müxtəlif sahələrində onların yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafından ibarətdir.  
Ümumiyyətlə, estetik tərbiyə uşaqda bədii hisslərin, zövqün və bədii mühakimələrin 
təşəkkül tapıb möhkəmlənməsinə səbəb olan incəsənət əsərlərinin, təbiət və 
cəmiyyətdəki gözəllikləri düzgün başa düşməkdə ona kömək göstərən təsirlərin 
məcmusudur. 136  
 



Estetika gözəllik haqqında elmdir. Estetika-aisthesis yunan sözü olub hiss vasitəsilə 
“dərk etmək” deməkdir. Estetikanın mahiyyəti estetik tərbiyə, estetik inkişaf, estetik şüur, 
estetik ideal və s. məfhumlarla sıx bağlıdır.  
Estetik tərbiyə uşağın ahəngdar inkişafını təmin edir. Bura ideya-siyasi, əmək və 
iqtisadi, əxlaq tərbiyəsi də daxil olmaqla hərtərəfli inkişaf üçün zəmin yaradan mühüm 
faktlardan biridir. Estetik tərbiyə uşağı fəal həyat tərzinə hazırlayır, əməyə, ətraf mühitə, 
adamlara, xüsusi zövqlə münasibət bəsləmək qabiliyyəti formalaşıdırır.  
Estetik tərbiyə uşağı həyatda gözəl olan hər şeyin duyulmasına və bu gözəlliyə yüksək 
məhəbbət və ehtiram bəsləməyə, eyni zamanda, hər cür eybəcərliyə nifrət etməyə 
hazırlayır. Bununla yanaşı, estetik tərbiyə mütərəqqi olan, cəmiyyətin irəliyə doğru 
inkişafına kömək göstərən hər şeyi müdadiə edir.  
Estetik tərbiyə uşaqlara onları əhatə edən təbiətdə gözəlliyi qavramağa və sevməyi 
öyrətmək, fəaliyyətində, davranışında gözəllik yaratmaq üçün öz qüvvəsi və imkanları 
daxilində iştirak etmək səyini tərbiyə edir.  
Estetik tərbiyə məktəbəqədər dövrdən başlayaraq uşaqlarda estetik hisslər yaratmalı və 
tədricən həmin hissləri inkişaf etdirməlidir. Uşaqlar yaşadıqları evin mənzillərində, 
həyətdə, bağçada, uşaq bağçasında, küçədə təbiətin füsunkar gözəlliyini, rəsm 
əsərlərini, memarlıq abidələrini görür, musiqi dinləyirlər. Bu onların həssaslığını artırır, 
bədii hisslərini inkişaf etdirir.  
Bağçada tərbiyəçi, ailədə valideynlər uşaqlara ətraf aləmdəki bu gözəllikləri 
qavramasına köməklik göstərməli və bununla əlaqədar onların estetik hisslərini inkişaf 
etdirilməsinə yardımçı olmalıdır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ətraf aləmdəki gözəlliklər 
haqqında mühakimə yürütməyi və nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu söyləməyi 
bacarmalıdırlar. Onlar yalnız baxmaq, eşitmək deyil, həm də görmək və duymaq 
qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar tədricən müşahidə etdiyi 
gözəl şeylər haqqında “gözəldir”, “xoşum gəlmir” kimi məfhumları işlətmək qabiliyyətinə 
yiyələnməlidirlər.  
Uşaqların gözəllik haqqında anlayışları ətraf mühiti estetik cəhətdən dərk etmə 
prosesində yaranır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar obyektiv həqiqətləri əks etdirən 137  
 



qrafik işlər-nəqqaşlıq, heykəltəraşlıq, dekorativ-tətbiqi sənət, ədəbiyyat, musiqi və 
onların müxtəlif janrlarını mənimsəmə prosesində estetik cəhətdən formalaşırlar.  
Uşaqlar həmçinin, ətraf mühitdən irəli gələn estetik anlayışları da mənimsəyirlər. 
Böyüklərin rəhbərliyi altında uşaqlar gözəl və çirkin, yaxşı və pis və s. anlayışlar 
haqqında təsəvvürlər və biliklərə də yiyələnirlər.  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, xüsusilə, təbiətdəki gözəlliklərdən zövq almağa daha çox 
meyl edirlər. Füsunkar təbiət mənzərələri uşaqların estetik zövqünə güclü müsbət təsir 
göstərir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ətraf aləm və təbiətdəki gözəlliklərlə tanış 
olmaqla, onu sevməklə, başa düşüb qiymətləndirməklə onlarda estetik tərbiyəni inkişaf 
etdirir.  
İstər insandan, istərsə təbiət və cəmiyyətdəki gözəlliklərdən alınan zövq məktəbəqədər 
yaşlı uşaqların əxlaqına çox güclü təsir göstərir. Estetik zövq uşağı qaba, kobud 
hisslərdən və saxta həzzlərdən qoruyur. Estetik zövq nəinki uşağın sevincini artırır, həm 
də onu mədəniləşdirir, tərbiyə edir.  
Ətraf mühitlə tanışlıq və təmasda olmaq, gözəlliyi duymaq və yaxşını pisdən ayırmaqda 
uşaqlara yaxından köməklik göstərir. Həyatın gözəlliyi ilə bağlı bütün fəaliyyət 
növlərində estetik elementlər vardır. Buna görə fəaliyyət özlüyündə qavramaq və icra 
etmək kimi yaradıcı növlərə bölünür.  
Erkən yaş ətraf mühitin gözəlliklərini durmağa, estetik cəhətdən qavramağa hazırlıq 
mərhələsidir. Təbiət özü estetik tərbiyənin beşiyidir. Təbiət gözəlliyin görüb 
duymaq,meşənin “canlı” səsini eşitmək qabiliyyətini, dənizin köpüklü dalğalarını, dağ 
yamacının əlvan güllərini, quşların könül oxşayan səsini dinləmək uşaqlarda dərin fərəh 
hissi yaradır. Tərbiyəçi bu gözəllikləri görmək, duymaq və qavramaq qabiliyyətini 
uşaqlarda formalaşdırmaqda böyük ustalıq göstərməlidir.  
Uşaq bağçasında təbiət guşəsi yaradılmalıdır. Uşaqların bu guşədə çiçəklərə, quşlara, 
müxtəlif heyvanlara qulluq etmələri çox əhəmiyyətlidir.  
Uşaqların yayda bağçanın həyətindəniki bostan bitkiləri, müxtəlif çiçəklər əkib 
becərməsi, payızda məhsul toplanışında iştirak etməsi estetik tərbiyə baxımından çox 
faydalıdır. Kəndlinin tarlada, bağda əməyini müşahidə edən uşaqlar təbiətin 138  
 



ecazkar sirlərinə nələd olur, zəhmət adamlarının əməyi ilə yaranan gözəlliyə həsəd 
aparır, bol məhsulun necə yetişdirilməsinə müşahidə edirlər.  
Təbiətlə tanışlıq uşaqların estetik dünyasına güclü təsir göstərir. Əlvan çiçəkləri seyr 
etmək, xallı kəpənəklərin uçuşuna tamaşa etmək, laləli, nərgizli çəməndə gəzmək 
uşaqlarda fərəh və sevinc hissi əmələ gətirir. Bundan istifadə etməklə tərbiyəçi uşaqlara 
təbiəti sevmək və ondan zövq almaq bacarığını formalaşdırmağa çalışmalıdır. 
Emosiyaya, təxəyyülə təsir etdikdə o uşağı düşünməyə məcbur etmiş olur ki, bu da 
uşağın yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Meşə, tarla, qış mənzərələri, payız 
lövhələri, baharın gəlişi və s. Təsvir edilmiş rəngli şəkillərlə tanışlıq uşaq üçün xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Beləliklə, təbiətlə tanışlıqda yaranan müsbət hisslər torpağa 
məhəbbət və vətənpərvərlik tərbiyəsində müstəsna rol oynayır.  
İncəsənət əsərlərindən istifadə edərkən bağçanın bəzədilməsi də uşaqların estetik 
zövqünə güclü müsbət təsir göstərir. Musiqi uşaqların estetik tərbiyəsində güclü təsir 
qüvvəsinə malikdir. Onlar musiqini sevirlər. Musiqidə təbiət hadisələrinin səsi, müxtəlif 
rəqslərin oynaq ritmləri öz ifadəsini tapır.  
M Ü H A Z İ R Ə XXII  
MƏKTƏBƏQƏDƏR MÜƏSSİSƏLƏRDƏ EKOLOJİ BİLİKLƏRİN AŞILANMASININ 
PRİNSİP VƏ VƏZİFƏLƏRİ.  
Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması, gənc nəsildə ekoloji tərbiyə 
və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Azərbaycan Dövləti öz 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhsillə bağlı 
qəbul edilmiş ekoloji qanunçuluq və qərarlar bu problemin həllində atılan mühüm 
addımlardır. Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə 
xüsusi diqqət verilir. Müasir dövrdə qloballaşan dünyanın daha çox diqqət yetirdiyi 
məsələlərdən biri narahatçılıq doğuran ekoloji problemlərdir. 139  
 



Əhalinin ətraf mühitə neqativ münasibəti mövcud problemin yaranmasına gətirib 
çıxarmışdır. Ekoloji maarifçiliyə böyük ehtiyac var. Bunun üçün hər kəs müəyyən ekoloji 
biliklərə yiyələnməli, uşaqlarda, əhalidə ekoloji dünyagörüş formalaşmalı, təhsilin ayrı-
ayrı pillələrində ekoloji təlimin həyata keçirilməsi təmin edilməli, məktəbəqədər tədris 
tərbiyə məsələlərində uşaqlar arasında ekoloji tərbiyəyə xüsusi fikir verilməlidir. 
“Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda (2002) ümumi ekoloji biliklərə yiyələnməsi üçün hər kəsə bərabər şəraitin 
yaradılması və məktəbəqədər təhsil sistemində də bu biliklərin verilməsi vacib 
sayılmışdır.  
Məlum olduğu kimi, müasir dünyanın ən böyük problemlərindən biri ekoloji problemdir. 
Ekologiyanın pisləşməsi ətraf mühitin çirklənməsi bütün ölkələrdə ciddi narahatlıq 
doğurur.  
Mahatma Qandinin gözəl bir kəlamı var: “Dünya insanın hər bir zəruri tələbatını ödəmək 
üçün çox böyükdür, fəqət insan acgözlüyünə rəğmən çox kiçik görünür”. Kiminsə 
tamahı, acgözlüyü ucbatından təbiətə vurulan zərbələrə biganə qalmaq-öz 
sağlamlığımıza, biganəliyi bərabərdir. Bunu heç vaxt yaddan çıxarmaq olmaz.  
Elmi termin kimi ilk dəfə alman bioloqu Ernets Hekkel tərəfindən işlədilmiş (1866)  
və onun elmi əsası ingilis alimi Ç.Darvin tərəfindən qoyulan ekologiya yunan sözü olub 
mənası eko (olikos)- yurd, məskən, loqos-təlim, elm (məskən haqqında təlim) deməkdir. 
Elmi mənada ekologiya dedikdə, canlı təbiət və onun ayrı-ayrı tərkib hissələri ilə xarici 
aləmin qarşılıqlı münasibətləri, yaxud bu münasibətləri öyrənən elm nəzərdə tutulur. O, 
yeni nəsli ekoloji biliklərlə silahlandırmağa ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmağa yönələn 
tədbirlər sistemidir. Ekoloji tərbiyənin əsasını təbiətə sevgi, onun mühafizəsi işi təşkil 
edir.  
Ç. Darvinə görə təbiətdə bütün canlıların yaşayış uğrundakı mübarizəsi ekoloji 
tərbiyənin əsasını təşkil edir. Hazırda isə ekoloji mühit anlayışına həm təbii mühit, həm 
də sosial mühit, texnika, texnologiya daxildir. Bildiyimiz kimi insanın həyat (texnika) və 
fəaliyyəti ətraf mühit, təbiət, cəmiyyət sistemindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Bu 
cəhət pozulduqda isə ekoloji böhran baş verir. Buna görə uşaqların 140  
 



ekoloji tərbiyəsini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.  
Müasir anlayışda təbiəti qorumaq problemi bir sıra elmi, təbii, iqtisadi, hüquqi, sanitar 
gigiyena, əxlaqi etik aspektlərə bölünür. Hazırda ekoloji tərbiyə bir ölkənin, bir xalqın 
deyil, bütün dünya ölkələri və xalqlarının zəruri problemidir.  
“Avesta”da Azərbaycan xalqının folklor nümunələrində, Məhəmməd Peyğəmbərin 
kəlamlarında, “Quran”da, Nizaminin əsərlərində təbiətin qorunmasına xüsusi qayğı ilə 
yanaşılmışdır. Bunun başlıca səbəbi odur ki, insan və insan cəmiyyəti müxtəlif 
dövrlərində yaşamış görkəmli şəxsiyyətlər təbiətin qorunmasını zəruri saymışlar, 
yaşamış görkəmli şəxsiyyətlər təbiətin qorunmasını zəruri saymışlar, ağacların 
kəsilməsini, quşların öldürülməsini qadağan etmişlər.  
Təbiətin qorunmasına laqeyd münasibət ölü zonalar, ölü çaylar, dənizlər yaradır, 
insanları ümumbəşəri fəlakətə doğru aparır. Ağır sənayedən düzgün istifadə 
edilmədikdə bəşər mədəniyyətini məhv edir. Hazırda ekologiya dövlətlərarası 
müharibələrdən daha dəhşətli olmuşdur. Buna görə də təbiətlə cəmiyyət arasında baş 
verən qarşılıqlı əlaqələrin mühüm sahələrinin uşaqlara öyrədilməsi zəruriyyəti yaranır.  
Atmosferin, torpağın və suyun çirklənməsi müasir dövrün əsas ekoloji problemlərindən 
biridir. Erkən orta əsrlərdə belə bir problemə toxunmaq maraq doğurur. Nizami 
əsərlərində bizi həmin məsələlərin o dövr üçün də aktuallığı ilə tanış edir:  
Çeşmələr bulanıb qaynaşan zaman,  
Heç kim əyilib içməzdi ondan.  
Bilinmıyib içsəydi bir adam əgər,  
Onu öldürərdi sudaki zəhər.  
Ekoloji tərbiyə prosesində uşaqlar dərk edirlər ki, təbiiehtiyatların tükənməsi, erroziya, 
havanın, suyun, torpağın çirklənməsi bir çox bitki və heyvan növlərinin, insanların 
fəaliyyəti nəticəsində yoxa çıxması insanın təbiətə mənfi təsirinin nəticəsidir. Təbiət 
insandan asılı olmayaraq obyektiv şəkildə mövcuddur. Təbiətə hər cür əmr etmək 
olmaz. İnsan təbiətə qanunlar diktə edə bilməz, yalnız həmin 141  
 



qanunları dərk etmək, onlardan öz məqsədləri üçün istifadə etmək yolu ilə tərəqqi edə 
bilər.  
Bəşəriyyət üçün bu gün ən böyük problem ətraf mühitə laqeyd münasibətdir. Əsrlər 
boyu insanlar təbiətdən, onun nemətlərindən heç nə aparmır, əksinə, təbiətin torpaq 
adlanan hissəsini özünə əbədiyyət evi seçir. Buna görə də təbiət hamının indiyə kimi 
mövcud olan insanların, hazırda yaşayan, gələcəkdə yaşayacaq insanların 
mülkiyyətidir. Təbiəti qorumaq, onun ehtiyatlarından qənaətlə istifadə etmək və hər 
vasitə ilə çaşıb həmin ehtiyatları artırmaq, təbiəti gələcək nəsillərə çiçəklənən bir 
vəziyyətdə tapşırmaq hər bir adamın,millətin müqəddəs borcu şərəfli vəzifəsidir.  
Ekoloji tərbiyə prosesində uşaq bağçasında təbiətin mühafizəsinə dair mənəvi 
məsuliyyət formalaşır. Ekologiya insanla təbiət münasibətlərinin elmi və praktiki 
problemlərinin məcmusudur. Bəşəriyyətin müasir yaşayışını ekologiyasız təsəvvür 
etmək mümkün deyil. Təəsüflə qeyd etməliyik ki, xüsusən, XX əsrdən etibarən 
insanların antropogen və texnogen fəaliyyətin təsiri nəticəsində ətraf mühitin, onun 
amillərinin, təbii sərvətlərin, biosferin, ekosistemlərin, flora və faunanın normal ahəginin 
pozulması baş vermiş və beləliklə, ciddi ekoloji disbalans yaranmışdır. Müharibələr, 
kosmosum öyrənilməsi, təbiətə, sənaye və nəqliyyat tullantılarının atılması, bir çox 
sahələrdə zərərli, kimyəvi maddələrin istifadəsi atmosferi, hidrosferi və litosferi 
çirkləndirməklə ekoloji tarazlığın ritmini pozmuşdur. Müasir dövrdə ekoloji problemlərin 
kəskinliyi ilə əlaqədar olaraq ekologiya bir sıra istiqamətlərdə xüsusi aktuallıq kəsb 
etməyə başlamışdır. Bu sırada sosial ekologiyanın ötən əsrdən etibarən yaranıb inkişaf 
etməsi diqqəti cəlb edir.  
Müasir mərhələdə yetişməkdə olan gənc nəslin ekoloji tərbiyəsi bəşəriyyət qarşısında 
duran qlobal problemdir. Ekologiya ilə bağlı əksər sənədlərdə ətraf mühitin 
qorunmasının əhəmiyyəti və ekoloji tərbiyə məsələlərinin məktəbəqədər dövrdən 
başlayaraq həyata keçirilməsinin vacibliyi öz əksini tapır.  
Elmi-texniki tərəqqi əsrində yaşayan və işləyən hər bir adama təbiətin qorunması, onun 
sərvətlərindən ekoloji cəhətdən səmərəli istifadə etmək qabiliyyəti bəşər cəmiyyətində 
mədəniyyətin və sağlamlığın qorunub saxlanması kimi qəbul 142  
 



olunmuşdur. Ona görə də gələcək nəslin ekoloji ruhda tərbiyə olunması uşaqların ən 
kiçik yaşlardan başlayaq tərbiyə olunmasını tələb edir.  
Uşaqlara təbiəti qorumaq, onun sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək işində məsuliyyət 
hissi aşılanmasa, onlar bunu aydın dərk etməsələr ətraf mühitin qorunmasında fəal rol 
oynaya bilməzlər.  
Respublikamızda sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar lazımi ekoloji 
qaydalara əməl edilmədiyindən sənaye tullantıları havanı, torpağı, çayları, gölləri və 
Xəzər dənizini çirkləndirir, canlı aləmə ciddi ziyan vurur, insanların həyat şəraitini 
pisləşdirir. Bu məsələ ilə əlaqədar ölkəmizdə ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı mübarizə 
tədbirləri genişləndirilir. Burada bir amili qeyd etmək zəruridir. Azərbaycan ərazisi qonşu 
respublikaların ciddi ekoloji təsirlərinə məruz qalır. Bilavasitə Kür və Araz çaylarına, 
yaxud çayların qollarına axıdılan çirkab suları və müxtəlif zərərli maddələr bir qayda 
olaraq Azərbaycan ərazisinə, onun torpağına, suyuna, bitki aləminə daxil olur. Odur ki, 
təbiətdən səmərəli istifadə və onun müdafiəsi zamanı təbii prosesləri idarə edən 
qanunların nəzərə alınması vacibdir. Şübhəsiz, bunlar təbiətin mühafizəsinin elmi-
metodiki əsasıdır.  
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 39-cu maddəsində deyilir: “Hər kəsin 
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır. Hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti 
haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və 
əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır”.  
Ekoloji tərbiyənin vəzifələri. Uşaq bağçalarında ekoloji tərbiyə bir sıra konkret 
vəzifələrin həllinə xidmət edir. Bu vəzifələr aşağıdakılardır:  
1. Ekoloji tərbiyə uşaqlarda təbiətə, ətraf mühitə məhəbbət və rəğbət hissi yaratmalı, 
onları yaş və anlaq səviyyələrinə uyğun onun mühafizəsində durmağa hazırlamalıdır. 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar doğma yurdun təbii gözəlliklərindən zövq almağı 
öyrənməklə yanaşı, yaşadıqları ərazidə təbii gözəlliklərin qorunmasında, hanın, suyun 
təmiz saxlanmasında güclərinə müvafiq işlər görmək qabiliyyətinə malik olmalıdırlar;  
2. Ekoloji tərbiyə uşaqlarda ekoloji baxışların və mühakimənin yaradılmasına kömək 
göstərməlidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ekoloji tərbiyənin mahiyyətini 143  
 



bəsit formada olsa da, dərk etməli, Vətənin təbiətini sevməli, təbii sərvətlərini qorumalı, 
onun yaxşılaşması və artırılmasında güclərinə müvafiq fəaliyyət göstərməlidirlər. Yalnız 
müşahidə etməyi deyil, onun haqqında mühakimə yürütməyi, ətraf mühiti nə üçün 
qorumağın vacibliyini sadə şəkildə də olsa, izah etməyi bacarmalıdırlar;  
3. Ekoloji tərbiyə bağça yaşlı uşaqların ekologiyanın müxtəlif sahələri üzrə müvafiq bilik, 
bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmalıdır. Ətraf mühiti dərindən dərk etmək üçün onun 
haqqında insanda elmi təsəvvürlərlə yanaşı, bilik də olmalıdır. Belə bilik uşaqlara bəsit 
formada olsa da, aşılanmalıdır. Belə olmasa, təbiətin qorunmasında onların düzgün 
mövqeyini təyin etmək çətin olar. Belə ki, bu yaşlı uşaqlar oyun və yataq otağında 
havanın təmiz saxlanılmasının əhəmiyyətini dərk etməlidirlər. Onlar otaqda və bağçanın 
torpaq sahəsində gül becərməyi, ağaclara, saxlanan quşlara və heyvanlara qulluq 
etməyi bacarmalı, gələcəkdə təbiətə qeyri-insani münasibət hallarına qarşı mübarizəyə 
hazırlanmalıdırlar.  
Yuxarıda göstərilən vəzifələr ayrı-ayrılıqda deyil, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata 
keçirilməlidir. Həmin vəzifələr nə qədər müvəffəqiyyətlə həyata keçirilsə, uşaqlar bir o 
qədər ətraf mühitin təmoz saxlanmasında, qorunmasında fəal iştirak edər və onlarda 
təbiətə məhəbbət hissi daha da dərinləşər.  
Ekoloji tərbiyənin prinsipləri. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsini lazımi 
səviyyədə qurmaq üçün bir sıra mühüm tələblərə-prinsiplərə əməl edilməlidir:  
1. Ekoloji tərbiyəyə uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafının tərkib hissəsi kimi 
baxılmalıdır. Madam ki, ekoloji tərbiyə estetik, əmək və vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə 
bağlıdır, onda uşaqları təbiətdə olan gözəlliyi qavramaq və qorumaq, doğma torpağın 
təbii sərvətlərini mühafizə etmək, onların qayğısına qalmaq və s. belə bacarıq və 
vərdişlərə yiyələndirmək lazımdır;  
2. Ekoloji tərbiyədə təbii sərvətlərin mahiyyətini anlamaq üçün məktəbəqədər yaşlı 
uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Məsələn, bu yaşlı uşaqlara təbii 
ehtiyatların tükənməsi, eroziya, havanın, suyun, torpağın, bəzi bitki və heyvan növlərinin 
qeyri-insani fəaliyyət nəticəsində məhv edilməsini anlatmaq üçün istər 144  
 



məşğələ, istərsə də məşğələdənkənar tərbiyəvi tədbirlər vasitəsi ilə (söhbətlər, bədii 
əsərlərin oxunması, ekoloji filmlərə tamaşa və s.) sadə şəkildə çatdırılmalıdır;  
3. Ekoloji tərbiyə işində sistematiklik və ardıcıllıq gözlənilməlidir. Ekoloji tərbiyə 
sahəsində bacarıq və vərdişləri uşaqlara yavaş-yavaş, bir-biri ilə əlaqəli və müntəzəm 
surətdə aşılamaq lazımdır. Məsələn, təbiətin mühafizəsinə aid bir söhbətlə 
kifayətlənmək olmaz. Eləcə də, uşağı bir dəfə təbiətin qoynuna çıxarmaqla təbiəti, onun 
gözəlliyini uşaqlara sevdirmək mümkün deyil. Bu müntəzəm, planlı və məqsədyönlü 
həyata keçirilməlidir;  
4. Ekoloji tərbiyə hərtərəfli aparılmalıdır. Uşaqlarda təbiətə sadə formada olsa da, 
münasibət formalaşdırılmalıdır. Bu, uşağın əxlaqına və xüsusən vətənpərvərlik hissinə 
təsir göstərməlidir.  
Qeyd olunan bütün bu prinsiplər əsasında ekoloji tərbiyənin vəzifələrini həyata 
keçirərkən, həmişə uşaq şəxsiyyətinin ahəngdar inkişaf etdirilməsi əsas götürülməlidir.  
Uşaqlara ekoloji tərbiyə aşılamaq üçün tərbiyəçilər və valideynlər bu mühüm problemə 
aid geniş biliyə, bacarıq və vərdişlərə malik olmalıdırlar. Bütün bunları nəzərə alaraq, 
uşaq bağçası uşaqlara ekoloji tərbiyə haqqında məlumat verməklə kifayətlənə bilməz. 
Onlarda sadə formada anlayışlar yaratmaq, təbiətlə, onun nemətləri ilə düzgün 
davranmaq, bütün bunlara qayğıkeş münasibət vərdişləri yaratmaq ən mühüm 
məsələlərdən biridir.  
Aparılan müşahidələr göstərir ki, olduqca aktual olan bu problemə çox vaxt məktəb və 
uşaq bağçalarında müəllim və tərbiyəçilər laqeyd yanaşır, uşaqlarda təbiəti qorumaq 
hissi kifayət qədər formalaşdırılmır. Bunun da nəticəsində onlar ekologiyanın insan 
həyatında faydasını bilmədikləri üçün təbiətə, ətraf mühitə zərər yetirirlər.  
Əgər uşaq bağçasında tərbiyəçi, ailədə valideynlər, məktəbdə isə müəllim tərbiyə işini 
lazımi səviyyəsində qurarlarsa, onda uşaq və yeniyetmələr ekologiya və təbiətin 
mühafizəsi kimi mühüm problemin həyata keçirilməsində fəal iştirak edərlər. Müəllim və 
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dövrün, zamanın tələblərinə uyğun, eyni zamanda, uşaqların yaş və anlaq səviyyələrinə 
müvafiq olaraq qursalar, təbii ki, istədiklərinə nail ola bilərlər.  
İnsanların yaşayış tərzi, maddi rifah halı təbiətlə, təbii sərvətlərin zənginliyi ilə bağlıdır. 
Buna görə təbiətdən səmərəli istifadə etmək və onu mühafizə etmək çox vacibdir. 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar da anlamalıdırlar ki, insanların sağlam, şən və firəvan 
yaşaması təbiətin mühafizəsinin yaxşı təşkilindən çox asılıdır. Onlar bilməlidirlər ki, hər 
kəs təbiəti sevməklə yanaşı, onu qorumalıdır.  
Qeyd etdiklərimiz göstərir ki, ekoloji biliklərə yiyələnmək tədricən ekoloji şüurun 
formalaşdırılmasını təmin edir və nəticədə şəxsiyyətdə ətraf mühitə məsuliyyətlə 
yanaşmaq kimi ən mühüm keyfiyyət tərbiyə olunur.  
M Ü H A Z İ R Ə XXIII  
UŞAQLARIN ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIĞI İŞİNƏ METODİK RƏHBƏRLİK VƏ 
METODKABİNETİN TƏRTİBATI.  
Məktəbəqədər müəssisədə metodik iş kompleks şəkildə aparılan yaradıcı fəaliyyətdir. 
Metodik işlərin həyata keçirilmə dairəsi çox genişdir. Buna görə də hər bir uşaq 
bağçasında metodika kabineti fəaliyyət göstərməlidir ki, tərbiyəçilərin nəzəri və metodik 
səviyyəsi aşağı düşməsin. Onlar müasir biliklərə yiyələnsin. Tərbiyəçinin pedaqoji 
hazırlığının yüksədilməsi, onların yeni biliklərə fasiləsiz yiyələnmələri üçün metodika 
kabinetində şərait yaradılmalı, müxtəlif metodik iş formaları-məsələn, pedaqoji şuralar, 
nəzəri seminarlar, məsləhətlər, qabaqcil təcrübənin öyrənilməsi, müxtəlif mövzularda 
tərtibatlar düzəltmək və nümayiş etdirmək, ayrı-ayrı qruplarda müəyyən mövzuda 
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etmək, məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi ilə ailənin, məktəbin əlaqəsi mövzusunda 
məruzələr dinlənilməsini təşkil etmək və s.  
Adı çəkilən tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ciddi hazırlıq işləri görülməlidir. Bu 
işlərin təşkilində və həyata keçirilməsində metodist mühüm rol oynamalıdır.  
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrindəki tərbiyəçilərin hazırlığı, onların öz sahələrinə 
dair dünyagörüşləri eyni biçimli deyil. Hər bir tərbiyəçinin qabiliyyəti, bacarıqları, bu və 
ya digər hadisəyə münasibəti, ümumi hazırlığı, imkanları eyni deyildir.  
Buna görə də, metodist bütün bunları nəzərə almalı, hər bir tərbiyəçiyə fərdi yanaşmalı, 
onlara kömək göstərməlidir. Metodist hər şeyə diqqət yetirməli, heç nəyi əhəmiyyətsiz, 
ikinci dərəcəli hesab etməməlidir. Məsələn, metodist bir tərbiyəçiyə yalnız məruzə 
hazırlamaqda kömək edirsə, digərinə məruzəni başqalarına necə çatdırmağın yollarını 
da öyrətməlidir. Metodist hərtərəfli, dərin müşahidə aparmalı, tərbiyəçinin işindəki 
yeniliyi vaxtında görməli, onu ümumilləşdirməli, bu təcrübəni hansı şəkildə yaymağın 
formasını və yollarını müəyyənləşdirməlidir. Metodist ən təcrübəli tərbiyəçilərə belə 
müvafiq məsləhət və tövsiyələr vermək üçün hazırlıqlı olmalıdır. Metodist bir sıra çətin 
suallar hazırlayıb, onların nəzəri cəhətdən şərhini verməyi tərbiyəçilərə tapşırmalı və bu 
işdə onlara əməli kömək göstərməlidir. Tərbiyəçinin məruzələrinin və tezislərinin 
məzmunlu olması üçün metodist məsuliyyət daşıyır. Tərbiyəçilərin məruzə və tezisləri 
dərin məzmunu, dəqiq və aydın ifadə üslubu, faktların konkretliyi və təhlili, nümunələrin 
inandırıcılığı ilə diqqəti cəlb etməlidir. Məruzə, çıxış və veriləcək məlumat müəyyən vaxt 
çərçivəsinə sığışdırılmalı, 30 dəqiqəni aşmamalı, dinləyicini yormamalıdır.  
Metodist metodika kabinetində saxlanəlan materiallar sırasına məktəbəqədər tərbiyə və 
təlim üzrə proqram, məşğələ vəsaitlərinin müzakirəsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri, 
proqramdan istifadəyə dair metodik göstərişlər, proqramda olan yazıçı, rəssam, 
bəstəkarların yaradıcılığı haqqında məlumat, tərbiyəçilər üçün yeni kitablar haqqında 
tənqid və biblioqrafiya, ayrı-ayrı tərbiyəçilərin təcrübəsi və s. daxil etməlidir. 147  
 



Müstəqil Azərbaycan vətəndaşının tərbiyəsi və təlimi ilə məşğul olan hər bir maarif 
işçisi, hər bir tərbiyəçi bu məsul işdə öz rolunu aydın görməli, öz yerini dəqiq 
müəyyənləşdirməlidir. Bunsuz uşaqların tərbiyəsi və təlimi işini yaxşılaşdırmaq mümkün 
deyil. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində fəaliyyət göstərən pedaqoji kadrların peşə 
qabiliyyətini yüksəltmək işində müəssisədə fəaliyyət göstərən metodika kabinetləri 
mühüm rol oynayır. Təhsil islahatlarının uğurlu həyata keçirildiyi bir zamanda metodika 
kabinetləri bilavasitə səmərə verən yeni iş formalarına əsaslanmalıdır. Bunun üçün ilk 
növbədə yeni, fəal qabaqcıl təcrübənin öyrənilib ümumilləşdirilməsinə və yayılmasına 
geniş yer verilməlidir.  
Tərbiyəçilərin bilik və bacarıqlarının artırılmasının ən kütləvi forması metodika 
kabinetindəki fəaliyyətdir. Metodika kabinentləri daha çox qabaqcıl təcrübənin öyrənilib 
yayəlması işinə diqqət yetirilməlidir.  
Tərbiyəçinin və ya metodistin metodika kabinetindəki hər bir çıxışı açıq tədbirlərlə-
məşğələlərin keçirilməsi, müzakirələri, oyunların, gəzintilərin, ictimai faydalı əməyin, 
valideynlər iclasının təşkili və keçirilməsi və s. müşayiət olunmalıdır.  
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilən tərbiyə-təlim işlərinin 
müvəffəqiyyətli həlli müəssisə rəhbərlərinin şəxsiyyətindən çox asılıdır. Məktəbəqədər 
tərbiyə müəssisələrinin rəhbəri, baş tərbiyəçi-metodisti müəssisənin bütün fəaliyyətini 
dəqiq planlaşdırılmalıdır. Bunun üçün müəssisədəki tərbiyə-tədris imkanları diqqətlə 
öyrənilib təhlil edilməlidir.  
Tərbiyəçilərə kömək məqsədilə ayrı-ayrı bayramların keçirilməsi ilə əlaqədar ssenarilər 
hazırlayıb onları metodika kabinetində saxlamalıdırlar. 148  
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