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Əziz valideynlər!
Sizin qarşınızda oxu və riyaziyyat bacarıqlarını inkişaf etdirən
fəallıqlardan ibarət toplum durur. Toplumda verilən həvəsli tapşırıqlar
uşağın nitqinə, oxusuna, yazısına, riyazi əməllərin və məsələlərin həlli
bacarığının inkişafına yardım etmək imkanını verir.
Təqdim edilən fəallıqların əksəriyyəti sadə tapşırıqlar üzrə təlimatdır,
qalanının isə ümumi tövsiyə şəkli var. Yerinə yetirilmə nəticəsində
uşağın təhsil motivasiyası yüksələcəkdir, bu da istənilən fəndə akademik
nailiyyətin mühüm əsasıdır. Eyni zamanda siz övladınızın konkret
maraqları və problemləri ilə daha yaxşı tanış olacaqsınız.
Yetkinliyin böhranlı çətinlikləri ilə üzləşməli olduğu zaman da
övladınızın gələcəkdə sizinlə münasibəti asanlaşacaqdır.
Toplumda verilən fəallıqlar ibtidai sinif şagirdləri üçün ayrılmışdır.
Onları müxtəlif mühitdə istifadə edə bilərsiniz – mətbəxdə, mağazada,
küçədə gəzinti zamanı, televizoru seyr etdikdə və ya oyun zamanı.
Əziz valideynlər, əgər uşaq bu və ya digər fəallığı yerinə yetirməkdə
çətinlik çəkərsə, məcbur etməyin və daha sadə fəallığa keçin. Tapşırıqları
sadələşdirin, analoji çalışmalar və ya onların variasiyalarını fikirləşin.
Nailiyyətlər arzulayırıq!
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Valideynlər övladlarının riyaziyyat və oxu
bacarıqlarının yaxşılaşdırılmasında öz töhfələrini
verə bilərlər, ətraflarında olan oxu və riyaziyyatla
əlaqədar məişət vəziyyətlərindən istifadə edərək.
Uşaqları fərdi təlim tempi xarakterizə edir.

Övladlarına əlavə köməklik göstərmək istəyən və
daha yaxşı akademik nəticələrin əldə edilməsində
dəstək vermək istəyən valideynlər oxu və riyaziyyat
üzrə cürbəcür ailə fəallıqlarından istifadə edə
bilərlər!
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Müqayisə
M
ü qayisə edək
Ailənin böyük üzvlərinin qonaqlığı zamanı onlar
üçün suallar hazırlayın ki, həyatlarının müxtəlif
mərhələlərində necə böyüyür və nə edirdilər. Halhazırkı günlə müqayisədə nə fərqli idi? Eyni olan nə
idi? Yığılmış məlumatın əsasında övladınız cədvəl
hazırlayır. Bu cədvəl göstərir ki, ailənin böyük

üzvlərinin məktəb dövründə nə baş verirdi və hazırkı
uşaqların məktəb həyatı necədir. Məsələn, əvvəllər
əyləncəli məktəb tədbirlərində nə edilirdi? Hansı
yüngül yeməklər yeyilirdi? Onların dərs günləri
neçə saat davam edirdi və s.? Yaxşı olardı ki, uşaq
oxşarlıqlar və fərqlər haqqında danışsın.
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Oxu çadırı
Kətillərin üzərini döşəkağı ilə örtün. Uşaqlar üçün
çadır hazırlayın, hansı yalnız oxu üçün olacaqdır.
Uşaqlarınıza həftənin hər hansı bir günündə,
məsələn, cümə və ya şənbə günlərində günün

müəyyən hissəsini burada keçirməyə icazə verin.
Burada onlar sərbəst şəkildə sevimli kitablarını oxuya
və ya bir-birinə oxuduqları kitabların məzmununu
danışa bilərlər.
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Fakt və ya ehtimal?
Övladınıza reklamda faktı və ehtimalı bir-birindən
ayırmaqda köməklik edin.
Şirkətlər müxtəlif şeyləri sübut edirlər ki, onların
məhsullarını alaq. Bu sübutlardan bəziləri ehtimallara
əsaslanır, bəziləri isə – faktlara. Biz nisbətən asanlıqla

faktlara əsaslanan reklamın düzgünlüyünü
və ya saxtalığını təyin edə bilərik. Məsələn,
reklam belə bir cümlələrdən ibarətdir:
• velosipedin üç mexanizmi vardır;
• qırmızı və göy velosipedlər satılır;
• velosiped 90 lari qiymətindədir...
Ehtimallar inama və dəyərlərə əsaslanır.
Bunun üçün də onların həqiqiliyini təyin
etmək nisbətən çətindir. Məsələn:
• bu velosiped daha yaxşıdır, nəinki başqa
şirkətlər buraxdığı velosipedlər;
• bu velosipedi sürmək asandır;
• bu velosipedi sürmək çox əyləncəlidir....
Övladınızla birlikdə jurnala baxın və reklam
elanlarını axtarıb tapın. Uşaqdan xahiş edin
ki, faktlara əsaslanan reklamın 3 nümunəsini
və ehtimallar üzərində qurulmuş reklamın 3
nümunəsini axtarıb tapsınlar.
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Uşaqlara suallar veri
verin
Uşaqlarınızı suallar vermək üçün həvəsləndirin. Hər
şeylə maraqlanan uşaq hər şeyi tez öyrənir. Hazırkı
hadisə haqqında ona qəzet məqaləsini oxuyun. Sonra

deyin ki, məqalədə qeyd edilən hadisə haqqında
beş sual hazırlasın. Onun fikrincə, cavabları harada
axtarmalıdır. Oxunulan haqqında söhbət aparın.
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Məişət-informasiya bukleti
buk
Övladınızdan xahiş edin ki, fotoşəkillər və ya
illüstrasiyalarla
“məişət-informasiya
bukleti”-ni
hazırlasın. Keçən ayın və ya ilin xəbərlərinin əsasında

illüstrasiyalı albomunu hazırlaya bilər. Onun
hazırladığı bukletin sayını çoxalda və dostlara və
yaxınlara göndərə bilərsiniz.
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Övladlarınıza oxuyun
Uşaqlar, yaşlarından asılı olmayaraq, heç bir
vaxt valideynlərinin oxuduqlarını dinləməkdən
yorulmayacaqlar. Çalışın, gün ərzində bir neçə dəqiqə

uşağa kitab, jurnal, qəzet məqaləsi oxumaq üçün vaxt
ayırasınız. Vacibdir ki, övladınız tam diqqətlə sizi
dinləsin və oxu zamanı başqa işlərlə məşğul olmasın.
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Ərzaq siyahısı
Övladınızdan xahiş edin ki, həftə ərzində ailənizin nə
qədər ərzaq məhsulunu istifadə edəcəyini qeyd etsin.

Məsələn, neçə litr süd içirlər? Neçə çörək yeyirlər?
Övladınız ərzaq siyahısına əsasən diaqram tərtib edə bilər.
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Təsviri alış-veriş
Təsviri alış-veriş gününü planlaşdırın. Övladınıza
müəyyən məbləğ və kataloq “verin”. Məsələn, əgər
uşağa 35 lari versəniz, alınacaq əşyaları özü seçməsini

xahiş edək. Deyin ki, verdiyiniz məbləğdən kənara
çıxmasın. Eləcə də 5 lari saxlayıb qalan məbləği
xərcləməyi xahiş edə bilərsiniz.
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Ailə təqdimatı
Biz bir çox hallarda başqasını öyrətdikdə özümüz daha
yaxşı öyrədirik. Böyük övladınızdan xahiş edin ki, kiçiyə
kömək etsin və birlikdə sadə pyes yazsınlar, hansını sonra

dostları və ailələri üçün corab maryonetlərinin vasitəsilə
səhnələşdirirlər. İstəkləri olduqda, pyesin qəhrəmanlarını
özləri canlandıra və ya kölgələr teatrı hazırlaya bilərlər.
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Əd
dl i yuvarlaqlaşdıraq
l l d
Övladınıza böyük ədəd adlandırın, məsələn, 347258.
Bu ədədi ən yaxın onluğa (347260), yaxın yüzlüyə

(347300), yaxın minliyə (347000) və ən yaxın on
minliyə qədər (350000) yuvarlaqlandırmağı xahiş edin.

BEŞINCI SINIF ŞAGIRDLƏRI ÜÇÜN FƏALLIQLAR

Çəkini
Ç
ək
k i ni müəyyən edək
Uşağınıza iki fərqli ərzağı verin ki, əlinə götürsün
və hansının ağır olduğunu müəyyənləşdirsin. Sonra
tərəzinin köməkliyi ilə ayırd edin ki, cavabı düzgün
demişdir və ya yox. Oxşar fəallığı bir neçə dəfə

təkrarlayın və uşağınızdan xahiş edin ki, hər bir
əşyanın çəkisini tapsın. Ərzağın etiketinə baxın
ki, uşağın cavabı ərzağın əsl çəkisinə nə qədər
yaxındır.
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Yanacağın qiyməti neçədir?
Yanac
Maşın üçün yanacaq aldıqda, uşağınızdan
hesablamağı xahiş edin ki, 10 litr, 15 litr, 25 litr və s.
benzin neçə olacaqdır?
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Ölçək
Uşağınızdan xahiş edin ki, xətkeşdən istifadə
etməklə ailənin bütün üzvlərinin boyunu metrlər və
santimetrlərlə ölçsün.
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Sadə
S
a d ə simmetrik
sii mmetrik
Jurnaldan hər hansı bir simmetrik fiqurun şəklini
kəsin. Fiquru ortadan kəsin. Bir hissəsini kağıza
yapışdırın. Uşaqdan xahiş edin ki, onun ikinci
hissəsinin şəklini elə çəksin ki, şəklin ilkin simmetrik
formasını bərpa etsin.

Qatlanmış vərəqi uzununa tutun. Övladınızdan xahiş
edin ki, bir fiqurunu yarısına dairə, ürək və ya kəpənək
şəkli çəksin. Fiquru kəsməyə köməklik edin. Qatlanmış
kağızı açın, kağızın ikinci hissəsinə yapışdırın və
kəsilmiş fiquru rənglətdirin.
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Zamana
Z
amana diqqət verək
Uşaqla birlikdə vaxtı qeyd edək ki, övladınız televizor
baxmaq və ya ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün
nə qədər vaxt sərf edir. Həftənin 7 günü üçün cədvəl
çəkin. 4 sütun qurun: biri – televizor üçün, biri –

idman üçün və ya başqa oxşar fəallıq üçün, biri –
yemək üçün, biri də – ev tapşırığını yerinə yetirmək
üçün. Həftənin sonunda cədvələ diqqət verin ki, uşaq
dörd fərqli fəallıq üçün nə qədər vaxt sərf etmişdir.
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İİnformasiya
nformasiy
ya m
mətnləri
ə t n l əri
Beşinci sinfin
sinfin şagirdləri informasiya mətnlərini
oxumağı bacarmalıdırlar. İnformasiyanın qəbulu
məqsədilə oxu fərqli hekayənin oxunulmasından
fərqlənir.
Uşağa uşaqlar üçün jurnal-qəzetlərdəm və
ensiklopediyalardan informasiya-elmi mətnləri
oxuyun. Yaxşı olardı ki, informasiya materiallarının
oxunulmasını uşağa məşhur insanlar, film

qəhrəmanları, məşhur idmançılar haqqında
kitabların və ya məqalələrin oxunulması ilə
başlatdırasınız. Müvafiq mətnin oxunulmasından
sonra övladınızdan xahiş edin ki, qəhrəman
(məşhur insan) haqqında bütün faktları öyrənsin.
Qəhrəmanın həyatı aydın şəkildə övladınızın
gözü qarşısında açılır, eləcə onun oxu bacarıqları
yaxşılaşır.
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Təlimat
Uşağınızdan xahiş edin ki, sizə yazılı təlimat versin,
məsələn, xaçapurini necə hazırlamalısınız və ya
kompüteri necə işə salmalısınız. Deyin ki, onun
təlimatına mütləq əməl edəcəksiniz. Yazını oxuduqda
onun yazdığı kimi hərəkət edin (prosedur pozulanda

da). Bu yolla sizin övladınız tezliklə əmin olacaq ki,
hər konkret addımın yazılması vacibdir və onların
ardıcıllığına dəqiq əməl etmək. Hər növbəti dəfədə
övladınız daha yaxşı formalaşdırılmış göstərişlər
verəcəkdir.
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Məlumat axtaraq
Bu gün hər tərəfdən məlumat qəbul edirik. Ailə
birlikdə bir konkret yeni əhvalat seçir və onun
haqqında müxtəlif mənbələrdən daha çox informasiya
axtarıb tapın. Sonra bu fakt haqqında bir-birinizə

suallar verin. Müqayisə edin, kimin mühüm məlumatı
vardır.
Yaxşı olardı ki, uşaq ailə üzvlərinin axtarıb tapdığı daha
maraqlı və fərqli detallar haqqında danışsın.
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Simmetrik dizayn
Evinizdə simmetrik fiqurları axtarıb tapın. Şpalerə,
döşəməyə, şəkillərə, çarpayının örtüyünə və məişət
texnikasına nəzər salın. Diqqət verin, övladınız neçə

belə fiquru tapa biləcəkdir. Mütəmadi olaraq
təkrarlayın və və yeni-yeni simmetrik əşyalar
tapın.
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J urnalist
Jurnalist
Jurnalistlər yenilikləri balaca kitabçada qeyd edirlər,
amma konkret fakt və ya hadisə haqqında geniş
məqalə yazmalı olduqlarında onlara çox vaxt lazım
gəlir: əvvəlcə yazırlar, sonra düzəlişlər edirlər, sonra
yenidən köçürürlər. Bir neçə dəfə mətnin üzərində
yenidən işləməli olurlar.
Övladınıza deyin ki, özünü jurnalist kimi təqdim

etsin. Qısa məlumat verin ki, ailənizdə nə baş verir
(yubiley üçün hazırlıq, kiminsə qonaqlığı, yeni
əşyanın alınması, kiminsə xəstəliyi və s.). Materialın
üzərində düşünməyə kömək edin. Sonra əlavə material
axtarmaq üçün ailənin başqa üzvlərinin yanına
göndərin. Məqalə hazır olduqda, xahiş edin ki, ailənin
bütün üzvlərinə tanış etsin.
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Səyahət zamanı hesabla
hesablama
Səyahət zamanı övladınızdan soruşun ki, təyinat
yerinə getmək üçün nə qədər vaxt lazımdır. Məsələn,
əgər bu yer evdən 30 km aralıdadırsa və hərəkət
sürətinin məhdudiyyəti 90 km/saatdırda, o zaman

uşaqdan soruşun səyahət üçün nə qədər vaxt lazım
olacaqdır. Sonra məsələdə məsafəni dəyişmədən
saxlayın, hərəkət sürətinin məhdudiyyəti isə bu dəfə
60 km/saat ola bilər.
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Xətlərin yerləşməsi
Xətkeş ən yaxşı ölçü vasitəsidir, onun köməkliyi ilə
düz bucaq yaratmaq və iki nöqtəni birləşdirmək olar.
Kağız vərəqinə bir neçə nöqtə qoyun.
Uşağınızdan xahiş edin ki, xətləri birləşdirsinlər.

Araşdırmağa köməklik edin ki, nə zaman xətlər
düzbucaqlını yaradırlar, nə zaman paralel olur və nə
zaman perpendikulyar.

BEŞINCI SINIF ŞAGIRDLƏRI ÜÇÜN FƏALLIQLAR

ALTINCI SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN FƏALLIQLAR
ALTINCI SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN FƏALLIQLAR

Sözlərin üzərindən xətt çəkək
Övladınıza qəzet məqaləsini oxuyun. Bütün isimləri
dairəyə alın. Sonra fellərin aşağısından xətt çəkin.
Birlikdə onlara naməlum olan sözləri təhlil edin.
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o zaman onunla birlikdə yanğınsöndürmə
xidmətinə baş çəkin və orada çalışan
işçilərlə söhbət edin. Əvvəlcədən anket
tərtib edin və cavabları qeyd edin.

Gələcək peşə
Övladınızla gələcək peşəsi barədə danışın. Böyüyəndə
kim olmaq istədiyini ayırd edin. Sonra birlikdə onun
tərəfindən seçilmiş peşə ilə əlaqədar bütün məlumatları
axtarıb tapın. Əgər yanğınsöndürən olmaq istəyirsə,

Sonra övladınızdan xahiş edin ki, bu
peşə haqqında bildiklərini yazsın ki,
yanğınsöndürən olmağı nə üçün arzulayır
və nailiyyətli yanğınsöndürən olması
üçün nə edəcəkdir. Xahiş edin təsəvvür
etsin ki, artıq məşhur yanğınsöndürəndir
və çox yaxşı bir poster hazırlasın və qohumlardan
birinə hədiyyə etsin. Öz növbəsində qohumunuza
söyləyin ki, yanğınsöndürmə ilə əlaqədar övladınıza
suallar versin.
Mütəmadi olaraq elə bir peşələr seçə bilərsiniz ki,
onlar haqqında övladınızın təsəvvürü yoxdur və indi
onlar haqqında maraqlı məlumat axtarıb tapmalıdır.
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Səhər yeməyini birlikdə hazırlayaq
Övladınızla birlikdə reseptə uyğun olaraq səhər
yeməyini hazırlamaq qərarına gəldikdə, səhər
yeməyinin 1,5 porsiyasını hazırlayın. Uşağa 1

porsiyaya hansı inqredienti hansı ölçüdə istifadə
etdiyinizi deyin və xahiş edin ki, 1,5 porsiyanın
hazırlanmasını hesablasın.
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Vaxtın və məsafənin hesablanması
Əgər sizin evdən təyinat yerinə qədər məsafə 60 km,
sürətin məhdudiyyəti isə 30 km/saatdırsa, o zaman
övladınızdan hesablamağı xahiş edin ki, təyinat yerinə
getmək üçün nə qədər vaxt lazım olacaqdır. Sonra

məsələni mürəkkəbləşdirin və bu dəfə 75 kilometri
keçmək üçün lazımi vaxtı hesablatdırın. Məsələnin
müxtəlif variantlarını qurun. Sürətin məhdudiyyətinin
göstəricisini də dəyişdirə bilərsiniz.
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Sevimli hekayət
Övladınızdan xahiş edin ki, kitabdan, filmdən və
ya televiziya verilişindən öz sevimli hekayətlərini
danışsınlar. Sonra onları həvəsləndirin ki, eyni
qəhrəmanların vasitəsilə hekayə tərtib etsinlər, amma
müxtəlif mühitlərdə. Məsələn, əgər övladınız müəyyən

bir vaxt parçasında hər hansı bir əhvalatı danışsa, o zaman
bu əhvalatı yenidən danışmağı xahiş edin, sanki 100 il
öncə baş verirdi. Və ya əgər hekayənin əsas qəhrəmanı
kişidirsə, o zaman eyni hekayətin qadın qəhrəmanı ilə
danışılmasını xahiş edin.
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Həcmi ölçək
4 və ya 6 müxtəlif ölçülü konteyneri götürün (piyalə,
hündür nazik stəkan, alçaq, geniş piyalə, nimçə)
və övladınızdan xahiş edin ki, hansı qaba daha çox

suyun yerləşdiyini tapsın. Onun ehtimalını yoxlayın.
Əgər uşağın cavabı səhv olarsa, o zaman nə üçün belə
düşündüyünü araşdırın.
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Qiymətlərin müqayisəsi
Əgər ətrafınızda bir neçə yer vardırsa, hansında lazımi
ərzaqları ala bilərsiniz, o zaman alış-veriş siyahısını
övladınızla birlikdə tərtib edin. Sonra soruşun, yazılmış
ərzağın alınması üçün ən yaxşı yer hansıdır. Bu çalışma

uşağa qiymətləri müqayisə etməkdə yardım edəcəkdir.
Eləcə də müzakirə edə bilərsiniz ki, nə üçün başqa yeri
deyil, məhz bu yeri seçdiniz (daha yaxşı məhsulları var,
evə yaxındır və s.).
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Ərzaqların miqdarının hesablanması
Qeyd edin ki, həftə ərzində ailəniz nə qədər süd
istifadə edəcəkdir. Bu miqdarı litrlərlə təsvir edin,
litrləri isə millilitrlərə çevirin. Övladınızdan xahiş

edin ki, əgər ailənizin bir üzvü harasa getmişdirsə, o
zaman, ailənizə bir həftə ərzində nə qədər süd lazım
olduğunu hesablasın.
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Məbləği müqayisə edək
Mağazada və ya bazarda olduqda övladınızdan hansı
məbləğin xərcləniləcəyini müəyyənləşdirməsini
xahiş edin. Ərzaqların və lazımi əşyaların

əldə edilməsindən sonra deyin ki, əvvəlcədən
hesablanmış və artıq xərclənmiş məbləği müqayisə
etsin.
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Reklam vaxtının hesablanması
Televizora baxdıqda uşaqla birlikdə 1 saat ərzində
neçə reklam çərxinin verildiyini təsvir edən
diaqram qurun və ona nə qədər vaxt ayrıldığını və
verilişlərə nə qədər vaxt ayrıldığını hesablayın.

Bunu hər yarım saatdan bir edin. Sonra diaqramın
vasitəsilə uşaq reklam və televiziya vaxtını
müqayisə edir. Dəqiqələri diqqətlə hesablamasını
xahiş edin.
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Uşağı oxutdurun və siz də oxuyun
Tədqiqatlar göstərirlər ki, şagirdlər hər gün 5 bacarıq
üzərində işlədikdə, dili nailiyyətlə öyrənirlər:
1. öz-özünə sakitcə oxuyurlar;
2. başqaları üçün oxuyurlar;
3. yazı üzərində işləyirlər;
4. oxuyan adamı diqqətlə dinləyirlər;

5. yazı qaydalarını təkmilləşdirir və lüğətlərini
zənginləşdirirlər.
Övladınızla hər gün işləyin ki, beş bənddən hamısını
yerinə yetirməyi bacarsın.
Onların
əksəriyyəti
həftə
ərzində
yerinə
yetirilməlidir, amma uşaqlarla istirahət günlərində
də işləyə bilərsiniz.
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Sözlərin tapılması oyunu
Övladınıza lüğəti zənginləşdirməkdə yardım etmək
üçün onunla birlikdə “sözlərin tapmacası” oyununu
oynayın. Məsələn: ürəyinizdə sözü fikirləşin (yaxşı
olardı ki, övladınızın məktəbdə öyrəndiyi sözü) və

deyin: “sənin bu həftə məktəbdə öyrəndiyin
sözü ürəyimdə tutmuşam”.
Fikirləşilmiş sözü tapması üçün uşağa 5
sual vermək hüququnuz var. Amma o,
birbaşa ürəyinizdə tutduğunuz sözü deyə
bilməz (məsələn: “sən qoruq sözünü
ürəyində tutmusan”). Bunun əvəzinə uşaq işarələrlə
sözü tapmağa çalışır, məsələn, “bu söz isimdir?”, “bu
sözün nəyi bildirdiyini edə bilərəmmi?” və s.
„Sözlərin tapılması“oyununu nahar vaxtında da
oynamaq olar və ya sizin üçün münasib bir vaxtda da.
Əvvəlcədən hər hansı bir planı tələb etməyən bu sadə
oyunla övladınızın söz ehtiyatlarını zənginləşdirə
bilərsiniz.

ALTINCI SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN FƏALLIQLAR

Gündəlik
Övladınızın nə dərəcədə təşkilatçı olduğuna əmin
olmağınız üçün gündəlik tutmağına və hər gün
məktəb üçün nə etməli olduğunu yazmasına kömək
edin. Bu siyahı “xatırlatmadan” ibarət ola bilər ki,
növbəti gün üçün məktəbə nə aparmalı, tapşırıqların
yerinə yetirilmə vaxtını göstərməli, gündəlik iş

üçün ayrılmış müddəti və sairə. Övladınızın yerinə
yetiriləsi işlərin siyahısı ilə kiçik dəftəri olmalıdır.
Hər yerinə yetirilmiş tapşırıqdan sonra onun
üzərindən xətt çəkməlidir. Bu, onda məmuniyyət
hissinə səbəb olacaqdır. Eləcə də uşaq təşkilatçılığa
adət edəcəkdir.
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Kilometrlərin hesablanması
Bu fəallıq coğrafiya və riyaziyyatı birləşdirir.
Şəhərlər yaxşı görünən Gürcüstan xəritəsini axtarıb
tapın. Övladınıza 5 şəhər seçdirin və xahiş edin ki,
miqyasların istifadəsi ilə şəhərlər arasında məsafəni

müəyyənləşdirsin. Məsələn, əgər siz bu şəhərlərdən
hər birinə baş çəksəniz və bundan sonra yenə də
yaşayış yerinə qayıtsanız, ümumilikdə neçə kilometr
keçəcəksiniz?
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Biletin pulunu hesablayaq
Filmə baxmağa getmək çox əyləncəlidir, amma onu
eləcə də faydalı bir işə çevirə bilərik. Əgər filmin
biletinin qiyməti böyüklər üçün 10 lari və balacalar
üçün 8 laridirsə, o zaman övladınızdan filmin seyrinin
tam ailə üçün neçəyə başa gələcəyini hesablamağı

xahiş edin. Tapşırığı mürəkkəbləşdirə bilərsiniz, əgər
ailə üzvləri ilə birlikdə başqalarını da dəvət etsəniz,
məsələn, dostları. Verilən məsələni uşaq üçün tənlik
şəklində yazdırın ki, istənilən sayda və yaşda insan
üçün biletin qiymətini asanlıqla hesablaya bilsin.

ALTINCI SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN FƏALLIQLAR

Vaxtı hesablayaq
Harasa getməyi planlaşdırırsınızsa və görüş vaxtını
əvvəlcədən təyin etmişsinizsə, o zaman uşaqdan həmin
yerə nə vaxt çata biləcəyinizi hesablamasını xahiş edin.
Məsələn, əgər saat 15:15-dirsə və siz diş həkiminin
yanında saat 16:00-da olmalısınız, təyinat yerinə qədər

isə getməyə 35 dəqiqə lazımdırsa, o zaman bu vaxt sizə
kifayət edirmi? Və ya başqa bir misal: saat 17:30-dur və siz
maşınla 40 km/saat sürətlə hərəkət edirsiniz. Futbolda
məşq saat 18:20-də başlayır. Sizdən 5 kilometr aralıda
olan meydançaya saat neçədə gedib çatarsınız?
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Övladınızın „gəliri“
Övladınızdan soruşun, nəyi üstün tutur: 1 milyon
larini və ya hər gün ikiqat artırılmış 1 larini? Ayın
birinci günündən 1 lari ilə başlayın. İkinci gündən
məbləği iki dəfə artırın, yəni ikinci gün onun 2 larisi

olacaqdır. Üçüncü gün ikinci günün ikiqat artırılmış
məbləği – 4 lari. Bu yolla ayın sonuncu gününə
qədər davam edin. Uşaqdan xahiş edin ki, aylıq
ikiqat artırılmış gəliri hesablasın.
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Televiziya verilişlərinin məzmunu
Televizorun seyrini faydalı edin. Verilişlər arasında
reklam çərxi olanda övladınızdan bura qədər
baxdığı verilişin məzmunu haqda sual verin. Eləcə
də soruşun ki, onun fikrincə, hadisələr irəlidə necə

cərəyan edəcəkdir. Maraqlanın, bu əhvalatın başqa
cür necə bitəcəyi haqqında nə düşünür? Nitq və
düşüncə bacarıqlarının yaxşılaşdırılması zamanı
oxşar fəallıqlar çox köməklik edəcəkdir.

ALTINCI SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN FƏALLIQLAR

Vaxt parçası
Övladınızdan xahiş edin ki, müxtəlif şəkildə zaman
parçalarını sizə adlandırsın. Məsələn: “Qiorqi, sən
11 yaşındasan. Sənin növbəti ad gününə neçə gün

qalmışdır?”, “sabahkı dərs gününün başlanmasına
neçə dəqiqə qalmışdır?”, “Yeni ilə qədər neçə saat
qalmışdır?”. Oxşar sualları fikirləşin.
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Sevimli qəhrəman
Övladınızın sevimli televiziya qəhrəmanları kimlərdir?
Ondan xahiş edin ki, sevimli qəhrəmanının əsas
personaj olacağı bir hekayə yazsın. Siz birlikdə

məzmunu inkişaf etdirə bilərsiniz. Uşağı həvəsləndirin
ki, öz ideyalarını vərəqə köçürsün və sonra birlikdə
hekayənin üzərində işləyin.
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Reklamın mənasını başa düşək
Reklamlar hər yerdə var. Mağazada övladınızla birlikdə
olduqda və ya birlikdə qəzet oxuduqda uşaqdan xahiş
edin ki, bir reklam elanını seçsin və təklif edilmiş məhsulu

almağa sizi əmin etsin. Ona izah edin ki, satılası əşyanın
dəyərlərini və müsbət tərəflərini sizə təsvir etsin. Sonra
deyin ki, bu əşyanı nə üçün alırsınız və ya almırsınız.
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Sərf edilmiş vaxtın diaqramı
Övladınızdan xahiş edin ki, həftə ərzində vaxtını
necə keçirdiyini qeyd etsin (yatır, oynayır, yeyir,
məktəbə gedir, dərs hazırlayır, televizora baxır....).

Sonra bu fəallıqlardan hər birinə nə qədər vaxt
sərf etdiyi qeyd edilən diaqramı qurun. Diaqrama
diqqət verin və alınan nəticələr haqqında danışın.
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