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1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun fəaliyyəti. 

a) oyun fəaliyyəti haqqında nəzəriyyə tarixindən. Bəzi xarici ölkələrdə lap 

qədimdən bu günə kimi uşaq oyunlarının təbiətinə, mahiyətinə aid bioloji, naturalist 

nəzəriyyələr hegemon rola malikdir. (Q.Spenser, K.Qross, K.Büller, V.Ştern, 

F.Boytendayk və b.). Oyun nəzəriyyəsinin banilərindən olan alman psixoloqu K.Qross 

belə hesab edir ki, uşaq oyunu dərk etmədən, onun vasitəsilə özünün həyata hazırlayır; 

oyunların mexanizmi instintlə, bioloji amillərlə şərtlənir; mütəmadi təmrinlər vasitəsilə 

tədricən təknilləşir. Oyun mənbəyinin təbii əsasını instinktin xüsusi forması təşkil edir. 

Oyun prosesində uşaqlar heyvan davranışını xatirladan, ona uyğun hərəkətlər edirlər. 

Biogenetik nəzəriyyə nümayəndələri fərdi oyunu insanın tarixi təəssüratlarının 

gizli, instinktiv formasının təzahürü hesab edirlər. 

Psixoanalitik istiqamət tərəfdarı Z.Freyd isə oyunda cinsi həvəsin, seksual 

meylin, şəhvani eşqin təzahürünü görür və qeyd edir ki, uşaq oyun prosesində özünün 

fərdi həvəsinə, seksual tələbatına nail olur. 

Z.Freyd deyirdi ki. Uşaq həyatda sürücü, tərbiyəçi olmaq istəyir, amma onun 

buna imkanı yoxdur, lakin oyun prosesində isə o istəsə həkim, istəsə sürücü və ya 

tərbiyəçi ola bilər. 

Görkəmli alman psixoloqu Adlerin fikrincə, uşaq oyun prosesində özünün qeyri 

müstəqilliyini, bacarıqsızlığını aradan qaldırır. Ona görə də o, fantastik, möcüzəli 

oyunlar oynayır, real həyatla uyğun gəlməyən sosial arzularının üstündən keçir. Bir sıra 

alimlər oyuna uşağın real aləmdən təcrid olunmuş hissləri, təəssüratı ilə əsrarəngiz 

aləmə ünsiyyəti kimi baxır (K.Koffka, K.Levin, J.Piaje). 

Uşaq oyuncaqlarından ətraf mühitdə qazandığı təsəvvürlərə, biliklərə uyğun 

şəkildə istifadə edir. Bununla əlaqədar K.D.Uşinski qeyd edir ki, uşağa aldığımız 

qəşəng və işıqlı evcikdən o, qala kimi, gəlincik fiqurundan isə əsgər kimi istifadə 

edəcəkdir. 

Uşağın oyunları ilə onu əhatə edən real aləm arasında sözsüz ki, “Çin səddi” 

yoxdur, onun oynadığı oyunlar ətraf aləmlə, böyüklərin fəaliyyəti ilə sıx bağlı olur. 

İndinin özündə hər cür oyuncaqların olmasına baxmayaraq, uşaqlar onu əhatə edən 
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mühitdən, əşyalardan, sudan, torpaqdan, palçıqdan, ağaclardan, bitkilərdən, 

heyvanlardan, insanlardan oyun vasitəsi kimi istifadə edirlər.  

Deyilənlərdən aydın olur ki, uşağın oyun prosesində təzahür edən xüsusiyyətləri 

yaşadığı tarixi dövrün – coğrafi, iqtisadı, mədəni şəraitin, mikro və makromühitin 

təsirilə təşəkkül tapır. 

Hollandiya psixoloqu F.Boytendayk oyuna uşağın ətraf aləmə bələdləşmə 

fəaliyyəti kimi baxsa da, nəticədə o, belə bir qənaətə gəlir ki, uşaq oyuncaqlarının 

əsasında instinktlər, təbii amillər və bioloji tələbatlar durur. 

Bioloji nəzəriyyənin əsas qusuru oyunun mənşəyini tədqiq edərkən ona tarixilik 

baxımından yanaşa bilməməsidir. Ona görə də bu nəzəriyyə tərəfdarı məsələni 

araşdırarkən sosial məzmunla bioloji mənşə arasında ziddiyyəti heç də tam həll edə 

bilmirlər. 

Rus psixoloqlarından P.P.Bolonski və L.S.Vıqotski hələ XX əsrin 30 – cu 

illərində bu problemi araşdırarkən uşağın psixi inkişafına tarixilik baxımından 

yanaşmanın əsasını qoymuşlar. Onların nöqteyi – nəzərinə istinadən psixoloq 

D.B.Elkonin uşaq oyunlarının, xüsusilə də rollu oyunların mənşəyini tarixilik 

baxımından eksreimental üsulla tədqiq etməyə başlamışdır. O, belə bir fikir irəli sürür 

ki, hal – hazırda oynamaq üçün hər cür uşaq oyuncaqları var, lakin ibtidai insanın 

uşaqları üçün bele oyuncaqlar yox idi. Odur ki, onlar öz ata və anaları ilə, yaşlılarla 

meyvə yığmağa, balıq tutmağa gedir, ev – eşiyin təmizlənməsində, səliqə - səhmana 

salınmasında iştirak edirdilər. 

Beləliklə ibtidai insanın övladları da ta qədimdən oyun xarakterli işlərdə iştirak 

etmiş, onları əhatə edən əşyalardan oyunlarda istifadə etmişlər. İndi də uşaqlar müxtəlif 

oyunlarla məşğul olurlar. Əlbətdə, indiki işlər ondan dərin bilik və bacarıq tələb edir. 

Ona görə də uşaqlar  traktor sürməyi bacarmaz, ancaq oyuncaq traktordan istifadə edib 

sürücü rolunu oynayırlar. 

Beləliklə. Etnoqrafik materiallar da oyunun, o cümlədən rollu oyunların sosial – 

tarixi xarakter daşıdığını təsdiq edir. 

b) Oyunun inkişafı. Məlum olduğu kimi, bağça yaşlı uşaqların əsas, aparıcı 

fəaliyyət növü oyundur. Bu dövrdə süjetli oyunların inkişafı sürətlənir, rolların 
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mənimsənilməsi imkanları genişlənir. Xüsusilə də bu yaş üçün səciyyəvi, tipik olan 

rollu oyunlarda uşaqlar yaşlıların fəaliyyətini öz üzərinə götürür, onların real həyati 

funksiyalarını yerinə yetirir, özlərini yaşlı kimi aparırlar. Bu yaş dövrü üçün aparıcı 

fəaliyyət olan oyun prosesində uşaq müəyyən işlər görür, rola aid mülahizələr yürüdür, 

münasibətini bildririr, hətta yeri gəldikcə mübahisə edir və yaş artdıqca qaydalı oyunlar 

onların həyatında mühüm yer tutmağa başlayır. 

Oyun inkişafı mürəkkəb və çox mərhələli bir prosesdir. Adətən onun aşağıdakı 

mərhələlərini fərqləndirirlər: 

Birinci – oyunların predmeti və atributları ilə bağlı tanışlıq mərhələsidir. Bu, 

çağalıq dövrünə təsadüf edir. Həmin mərhələ əşyavi – manipulyativ xarakter daşıyıb, 

uşagın oyuncaqları əli ilə yoxlamasına, əlləşdirməsinə və ona bələdləşməyə cəhd 

göstərməsində özünü büruzə verir. 

İkinci mərhələ - əşyavi oyun əməliyyatı olub birinci ilin axırı ikinci ilin 

əvvəllərini əhatə edir. Burada uşaq əşya – oyuncaqla müxtəlif əməliyyatlar aparır, onu 

yelləyir, silkələyir, itələyir və hərəkətə gətirirş 

Üçüncü - əşyavi əməliyyatdan süjeti əks etdirən oyunlara keçid mərhələsini təşkil 

edir ki, bu zaman uşaq müxtəlif alətlərlə əməliyyat aparır. 

Dördüncü mərhələ - körpəlik dövrünün sonunda özünü büruzə verən süjetli 

əksetdirici oyunlardır. Bu. Bir növ, süjetli – rollu oyuna keçmə ərəfəsi olub uşağın 

realhəyatda mövcud olanları öz oyunlarında əks etdirmə mərhələsidir. 

Beşinci – məktəbəqədər yaş dövrünün əvvəllərində təşəkkül tapmağa başlayan 

süjetli – rollu oyunlar mərhələsidir. 

Nəhayət, uşağın həyatında mühüm yer tutan və sürətlə formalaşan qaydalı 

oyunlar mərhələsidir. Qaydalı oyunlar mərhələsində fəaliyyətin məqsədi sosial 

cəhətdən şərtlənir; işlər hələ məhsul verməsə də ictimai əlamətlərini büruzə verir və 

psixoloji strukturuna görə oyunun özü mənimsənilir, əmək və təlim işlərinə yaxınlaşır. 

Oyunun inkişafı hər şeydən əvvəl özünü onun məzmununun və süjetinin 

dəyişməsində göstərir. 

Uşaq oynadığı süjetli oyunları ilə onu əhatə edən maddi aləmi, ətraf gerçəkliyi 

əks etdirir. Əgər kiçik uşaqları məişətlə bağlı süjetli oyunlar (qız – ana) daha çox 
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məşğul edirsə, orta məktəbəqədər yaşlılar üçün  istehsalatla əlaqədar süjetli tipik 

oyunlar (“dəmir yolu”, “tikinti”, “xəstəxana”, “poliklinika”, “uşaq bağçası”) 

səciyyəvidir.  

 Böyük məktəbqədər yaşlı uşaqlarda isə bəzən ictimai – siyasi süjetli (“kosmos”, 

“müharibə”, “inqilab”) oyunlar da təşəkkül tapır. Onlar indi “ermənilərlə müharibə” 

oyunu oynayarkən Cavanşir Quliyevin “Azərbaycan əsgəri” marşının sədaları altında 

“hücuma” keçirlər. 

 Məktəbəqədər dövrdə oyunun məzmunu dəyişir və uşaqlar yaşlıların fəaliyyətini 

əksetdirən, onu xatırladan, ona uyğun oyunlar oynamağa çalışırlar. Belə ki, kiçik 

məktəbəqər yaşlı uşaqlarda müəyyən əşyalarla oyunlar (“çörək kəsmək”, “köku 

kəsmək”, “qablar yumaq”), orta məktəbəqədər yaşda yaşlılarla münasibəti xatırladan 

oyunlar, böyük məktəbəqədər yaşda isə rolun qaydaları yerinə yetirilən oyunlar 

üstünlük təşkil edir. 

 Beləliklə, süjetli və məzmunlu oyunlar yaradıcı oyunlara keçməkdə mühüm amil 

kimi meydana çıxır. 

 Bəllidir ki, hər bir oyunun özünəməxsus qayda – qanunu var. Uşaq oyunda 

sərbəst və özbaşına olsa da, oyunun qayda – qanunları onun tərəfindən ciddi surətdə 

gözlənilir. Məsələn, uşaq “Xəstəxana” oyununda tibbi qaydalara əməl edərək oynayır. 

Yaşlılar deyəndə ki, sənə həqiqi spirt verəcəyik, oyun prosesində ondan istifadə et. 

Oyun zamanı “xəstənin” müalicəsində spirtdən istifadə edən uşaq daha da fərəhlənir, 

sevinir və oyuna daha ciddi girişməyə başlayır. 

 Oyunlar mürəkkəbləşdikcə yox iştirakçıları çoxalır, o, kollektiv xarakter alır, həm 

də böyük məktəbəqədər yaşda rollar üzrə vəzifə bölgüsü aparılır və ona uyğun hərəkət 

edilir, oyunun təlimata uyğun gedişinə və uşağın özünü necə aparmasına nəzarət olunur, 

tənqid edilir, hətta oyundan çıxarılır, kənar edilir. 

 D.B.Elkonin oyunun inkişafının dörd səviyyəsini müəyyənləşdirmişdir. 

 

 

Oyunun inkişafının birinci səviyyəsi 
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 1. Oyunun məzmunun mərkəzini onda iştirak edənlərin müəyyən əşyalarla iş 

görməsi təşkil edir. Bu cür iş və oyunda tərbiyəçilərin hərəkətləri uşağa yönəldilir. Bu 

rolun yerinə yetirilməsinin əsasında uşağın əmizdirilməsi, yedizdirilməsi durur, lakin 

burada kimin yedizdirilməsinin fərqinə varmırlar. 

 2. Uşağın faktik rolları olur, lakin rollar hərəkətlərinxarakterilə müəyyənləşdirilir, 

icra üçün lazım olan işlərlə təyin olunmur. Rollarda vəzifə bölgüsü aparılsa da, hətta rol 

adlandırılsa belə, məsələn, uşağın biri ana, digəri ata, üçüncüsü tərbiyəçi vəzifəsində 

çıxış etsə də, real həyati münasibətləri əks etdirmir. 

 3. Oyunda hərəkətlər, işlər yeknəsək, birtərəfli olaraq əməliyyatların təkrarından 

ibarət olur. Məsələn, uşağı yedizdirərkən bir xörəkdən digər keçmək, yedizdirmə 

zamanı hərəkətlərin məntiqi, yeməkdən sonra əli yumaq, nahar edilməsinin qaydaları 

gözlənilmir. 

 

Oyunun inkişafının ikinci səviyyəsi 

 1. Oyunun əsas məzmunu əşyavi hərəkətlərdən ibarət olsa da, birinci planda oyun 

hərəkətlərinin real işlərə müvafiq aparılması nəzərə çarpır. 

 2. Uşaq rolu adlandırır, vəzifə bölgüsü aparır, rol onunla bağlı işlərin həyata 

keçirilməsinə yönəldilir. 

 3. Hərəkətlər məntiqi və ya əhəmiyyəti olan sistemlə, yəni real gerçəkliklərə 

uyğun ardıcıllıqla aparılır, hərəkətlərin miqdarı artaraq birtipli hərəkətlər çərçivəsindən 

çıxır, yəni hərəkətlər çoxalır, şaxələnir, yedizdirmə əməliyyatı, qidanın hazırlanması və 

stola gətizdirilməsi, qoyulması ilə əlaqələndirilir. Beləliklə, yedizdirmə prosesi məntiqi 

ardıcıllığı gözləməklə həyata keçirilir. 

 

 

Oyunun inkişafının üçüncü səviyyəsi. 

 1. Oyunun əsas məzmununu rolların və onun üçün lazım gələn hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsi təşkil edir. Demək, oyunun tələbinə müvafiq olaraq, digər iştirakçılar ilə 

bağlı hərəkətlər icra edilir. Məsələn, aşpaza müraciət edilir ki, yeməyi versin. 
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 2. Rollar dəqiq və aydın olur, uşaq oyun başlanana qədər öz rollarının adını bilir. 

Rol uşağın davranışlarını istiqamətləndirir və müəyyənləşdirir. 

 3. Oyundakı hərəkətlərin xarakteri və məntiqi uşağın öz üzərinə götürdüyü 

rollarla müəyyənləşdirilir. Hərəkətlə, işlər müxtəlifləşi, rəngarəng olur. Belə ki, oyun 

zamanı “uşağı” təkcə yedizdirmək deyil, həm də ona nağıl söylənir, yatmaq üçün yerinə 

qoyulur və ya xəstə nəinki peyvənd edilir, həmçinin ürəyin səsinə, nəbzin vurmasına 

qulaq asılır, sarıq işi görülür, temperaturası ölçülür, rolda onlara nitqə xüsusi müraciət 

forması təşəkkül tapır, hətta oyundankənar münasibət də özünü göstərir.  

 4. Oyunda hərəkətlərin məntiqinin pozulmasına etiraz olunur. Lakin etiraz sadəcə 

olaraq “bu belə olmaz” formasında ifadə olumur. Uşağın oyundakı tabe olacağı davranış 

qaydalar sadalanır ki, belə hərəkət etmək lazım idi. 

 Uşağa tutulan iradlar onu narazı salsa da ona yaxşı istiqamət almağa kömək edir, 

uşaq öz “fəaliyyətində” buraxdığı nöqsanları düzəltməyə səy göstərir. 

 

Oyunun inkişafının dördüncü səviyyəsi. 

 1. Oyunun əsas məzmununu onun başqa iştirakçılara, başqa uşaqların ifa etdikləri 

rollara münasibətilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi təşkil edir. Belə işlər bütün rolların 

icrası fonunda həyata keçirilir. 

 2. Rol aydın təsvir olunur və bölünür. Bütün rol boyu uşaq yalnız bir davranışı 

rəhbər tutaraq hərəkət edir. Uşağın oyundakı rollarının vəzifələri biri – birilə qarşılıqlı 

əlaqədə olur. Bütün hərəkətlər, danışıqlar, mükalimələr rollarla bağlı aparılır, rola 

girmiş uşaq danışır, başqa rolda olan uşaqlara müraciət edir və eyni zamanda onları 

dinləyir. 

 3. Hərəkətlər, işlər ciddi məntiqə uyğun aparılır. Uşağın hərəkətləri çoxalıb 

müxtəlifləşmiş davranışları hərtərəfli əks etdirir. 

 Oyunun müxtəlif personajlara aid hərəkətləri aydın şəkildə motivləşdirilir. 

 4. Hərəkətlərin qayda məntiqinin pozulması rədd edilir, onun rasional qaydaları, 

hərəkətə uyğunluğu, təshihi göstərilir. 

2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bədii fəaliyyəti 
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 Oyun kimi bədii fəaliyyətdə məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün tipik, səciyyəvi 

fəaliyyətdir. Bu yaşda uşaqlar böyük həvəslə rəsm çəkir, plastilindən müxtəlif fiqurlar 

yapır, quraşdırır, aplikasiya ilə məşğul olur, nağıla qulaq asır, mahnı oxuyur, rəqs edir, 

şer söyləyir və s. Uşaqlar bu dövrdə aydın qavrayışı, əyani – obrazlı hafizəsi, zəngin 

təxəyyülü ilə “bədii tipə” yaxın olur.     

 Bədii fəaliyyət bütün məktəbəqədər yaş dövrü müddətində inkişaf edir, həmin 

dövrün axrında daha fəal xarakter alır.  

 Bədii fəaliyyətin, o cümlədən təsviri işlərin bir növü də rəsm çəkməkdir. Rəsm 

etmək uşağın daxili ruhu aləmin tədqiqetmənin ən əlverişli və ən mühüm vasitəsidir. 

 Həmin fəaliyyət zamanı uşağın yaradıcılıq işi ətraf aləmi təsir etməyə yönəlmiş 

olur. Uşaq çəkdiyi şəkillərlə gərçək varlığı dərk etməyə can atır: özü də bu yaradıcı 

fəaliyyəti zamanı onun idrakı da inkişaf edir. Belə ki, uşaq rəsmlərində onun yaş və 

fərdi xüsusiyyətləri təzahür edir. Burada belə bir məqamı xatırlatmaq yerinə düşərdi: 

oğlan və qizların çəkdiyi rəsmlər öz mahiyyəti və məzmunu etibarı ilə biri – birindən 

əsaslı surətdə fərqlənir. Məsələn, oğlanlar adətən əsgər, at, nəqliyyat vasitələri, qızlar isə 

ev, gül, dibçək və təbiətə aid təsvirlərə daha çox meyl göstərirlər. Uşaq şəkilçəkmə 

fəaliyyətinin ilk mərhələsində ixtiyari cızma – qaralar etsə də, oz qarşısına hər hansı 

konkret bir obyekti təsvir etmək məqsədi qoymur. Lakin onu da qeyd edək ki, təsviri 

fəaliyyətin inkişafında uşağın öz qarşısına rəsm etməyə aid aydın – konkret bir məqsəd 

qoymasının böyük əhəmiyyəti vardır. Məqsədli rəsm etməyə keşən uşaq, şəksiz ki, öz 

təsviri fəaliyyətinin yeni bir mərhələsinə keçir. 

 Məktəbəqədərki dövrdə təsviri fəaliyyətin təkmilləşməsi ilə əlaqədar uşağın 

görmə - hərəki mexanizmi əlaqələndirilir, rəsmrtmə də görmə - hərəki cəhətdən 

hazırlanır. 

 Uşağın rəsm işlərinə yaşlılar və öz yaşıdları ilə olan söhbətlər, nağıllar, təsvir 

ediləcək əşyanın sözlə mənalandırılması bu işin həyata keçirilməsinə çox müsbət təsir 

edir. Sözlər rəsm prosesini tənzim edir, təsvir olunanı planlaşdırır, uşaq sözlə təsvir 

edəcəyi şeyləri konkret əlamət və səciyyəvi xüsusiyyətlərinə ayırır, rəsmin çəkilməsi 

qayda və üsullarına nəzarət edir.  
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 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların çəkdiyi rəsmlərin ən xarakterik xüsusiyyətlərindən 

biri onun sxematikliyidir. Daha doğrusu, uşaq adam şəklini çəkərkən onun ancaq baş, əl 

və ayaqlarını çəkir, yəni insanda ən çox nəzərə çarpan, diqqəti cəlb edən hissələrə fikir 

verir. Uşaqlar öz rəsmlərində analitik hərəkətlərdən sintetik işlərə keçir; bu zaman 

ictimai və şəxsi təcrübədən, habelə bəşər mədəniyyətindən faydalanır, istifadə etməyə 

başlayırlar, bu da onların psixi inkişafının əsas göstəricisi kimi təzahür edir. 

 Uşaq çəkdiyi rəsimlərdə özünün əsrarəngiz dünyasını, dərk etmə səviyyəsini, həm 

də ətraf mühitə bəslədiyi emosional münasibətini ifadə edir. Onların rəsmlərində 

bayram şənliklərini, sirki, qəşəng mənzərələri, adamı heyran edən personajları, nağılları, 

igid, güclü təyyarəçiləri, kosmonavtları, yanğınsöndürənləri və s. görmək olar.  

  Uşaq ruhunu riqqətə gətirən mənzərə və hadisələr onların yaradıcılığında daha 

parlaq şəkildə əks olunur. Məktəbə qədər yaş dövründə təlim – tərbiyənin təsiri 

sayəsində uşaq rəsmləri tədricən məzmunca zənginləşir; daha çox ifadəli olur, onda 

verilən təsvirlər dolğunlaşır və sintetik xarakter daşıyır. 

 V.S.Muxina uşaqların qəşəng və ən pis mövzuda çəkdikləri rəsmləri öyrənərək 

göstərmişdir ki, üç yaşlı uşaqlar ən qəşəng təsvirləri rəsm etməyə həvəslə başlamış, “ən 

pisini çək” dedikdə isə bu iş çox çətinliklə girişmiş, hətta bəziləri “pis olanı” 

çəkməkdən imtina etmişlər. Beş yaşlı uşaqlar isə təklif olunan mövzuda müxtəlif 

rəsmlər çəkməyə çox sərbəst girişmişlər. Uşaqlar üçün ən qəşəng, göz oxşayan rəngləri 

(parlaq, çəhrayı, qırmızı, göy, yaşlı), təbiətin təsiri ilə yaranan emosional təəssüratları, 

gözəl heyvanları, insanların nəzakətli davranışlarını çəkmək, rəsm etmək onların ən çox 

istək və arzusunu yerinə yetirən fəaliyyətdir. Ən pis isə xoşa gəlməyən, dəhşət doğuran, 

qorxunc hadisələr, nağıllarda eşitdikləri (canavar, şeytan) və tünd rənglərdir (qara, 

palıdı). 

 Məktəbəqədər yaşlı uşaq, adətən, onları əhatə edən ətraf mühiti, həyat 

təcrübələrini, yaşıdları sosial varlığın təsvirini öz bədii yaradıcılıqları – fəaliyyətləri 

vasitəsilə ifadə etməyə çalışırlar.  

 Bədii fəaliyyətin bir növünü də musiqi fəaliyyəti təşkil edir. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlar musiqiyə daha çox aludə olurlar. Bu növ fəaliyyətdə uşaq musiqini qavrayır, 

ifaçılığı öyrənir, yaradıcılığa istiqamətlənir, musiqi təhsil almağa meyllənir. Musiqi ilə 
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məşğuliyyət uşağın musiqi qabiliyyətinə, o cümlədən şəxsiyyətinə, bütövlükdə 

ahəngdar inkişafına çox böyük təsir göstərir. 

 Musiqiyə həvəs göstərmək, onu duymaq, dinləmək bacarığı, onun incələiklərini 

qavramaq musiqiyə qabilliyin mühüm ünsürlərindən biri hesab edilir. Uşağın musiqi 

əsərlərini axıradək dinləməsi, onu yadda saxlaması, tanıması, onda musiqi həssaslığını 

inkişafetdirmənin ən yaxşı vasitəsidir. 

 Musiqini dinləyib ifa etmək, musiqili didaktik oyunlar uşağın ifaçılıq, sensor 

qabiliyyətini inkişaf etdirir. 

 Musiqi ifaçılığı – mahnı oxumaq, musiqiyə uyğun ritmik hərəkətlər, rəqslər, 

musiqi alətində çalmaq uşağın əməli fəaliyyətini formalaşdırır. Xüsusilə ifaçılıq 

sənətində mahnı oxumaq uşağın səs çalarlarını, eşitmə həssaslığını, səsin ahəngdarlığını 

inkişaf etdirən əsas vasitə olub uşağın musiqiyə, onu əhatə edən mühitə estetik 

münasibətini, bədii zövqünü formalaşdırır. 

 Uşaq ritmik musiqili oyunlarla, hərəkətlərlə, məşqlərlə, təmrinlərlə, rəqslərlə 

musiqi obrazlarını ifadə edir. Bu növ fəaliyyət uşağın əhval – ruhiyyəsini yüksəldir, 

onlara gümrahlıq şənlik və şuxluq bəxş edir. 

 Məktəbəqədər dövrdə uşaqlar musiqi alətini çalmaqda fəal iştirak edirlər. 

Xüsusilə də sadə musiqi alətlərini (baraban, qaval, dəf, fleyta, tütək, saz və s.) 

öyrənirlər. Onlar uşaq bağçasında bu alətlərlə həm fərdi həm də qrup (ansambl, orkestr) 

şəklində məşqə böyük həvəs göstərirlər. 

 Bu dövrdə uşağın musiqi fəaliyyətində yaradıcılıq meylləri də özünü büruzə verir. 

 Aparılan tədqiqatlarla müəyyənləşdirilmişdir ki, uşaqların musiqi fəallığının 

təşəkkülündə xüsusi yaradıcı xarakterli tapşırıqlar, məşğələlər böyük rol oynayır. Belə 

məşğələlərin üç mərhələsini fərqləndirirlər. Birinci mərhələdə uşağa yaradıcı fəaliyyətlə 

ilkin tanışlıq, ona bələdləşmə tapşırığı (vəzifəsi) verilir. 

 Uşağa yeni hərəkətləri, işləri yeni üsulla, qayda ilə icra etmək üçün şərait 

yaradılır, onun qarşısına müəyyən məqsəd qoyulur, təlimatlandırılır. Bu zaman uşaq 

tərbiyəçi ilə birlikdə, müəyyən işləri görmək üçün qaydaları fəal surətdə təqlid edir, 

nümunələrə əsasən yaradıcılığının ayrı – ayrı ünsürlərini tətbiq edir, nəyisə özü ifa 

etməyə, nəyisə düşünməyə girişir: “tap, dəyişdir” tapşırığı alır, uşaq ayrı – ayrı səsləri 
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yamsılayır, xoruz, bülbül mahnılarını adları ilə deyir, melodiyaya uyğun rəqsləri seçir 

və s.  

 İkinci mərhələdə uşaqdan yaradıcılıq işində məqsədyönlü davranmaq, onun həlli 

yollarını axtarmaq tələb olunur. Bu zaman uşaq dolayı üsulla verilmiş mətnə mahnı 

qoşmalıdır, dinlədiyi nağıla uyğun hərəkət etməyi müəyyənləşdirir, müxtəlif epizodları 

çəkir, nağılın personajına uyğun hərəkət düşünür. Belə məşğələlərlə uşaq əvvəlki 

təsəvvürünə əsasən yeni kombinasiyalar düşünür, əvvəl düzəltdiklərini yeniləşdirir, 

formasını dəyişdirir və bundan da zövq alır. 

 Üçüncü mərhələdə tapşırığın xarakteri belə idi ki, uşaq nümunələrindən istifadə 

etmədən onu özü müstəqil olaraq sərbəst icra etsin, işə yaradıcı baxımdan yanaşsın. 

Məsələn, mahnı bəstələmək, sadə oyunlar üçün musiqili dramdan kompozisiya 

düzəltmək, rəqsin, nağılın, rəsmin, aplikasiyanın ideyasına uyöun səhnələr, necə 

davranma tərzləri düşünmək, onların mənasına uyğun necə hərəkət etməyi fikirləşmək. 

 Üçüncü mərhələ əsl yaradıcı fəaliyyət pilləsi hesab olunur. Amma lap əvvəldən 

belə bir köhnə ideya formalaşmışdır ki, musiqi yaradıcılığına meyl yalnız talantlı, 

istedadlı uşaqlarda ola bilər. Ancaq son tədqiqatlarla inandırıcı surətdə sübut edilmişdir 

ki, uşaqlarda musiqi yaradıcılığına imkan lap erkən yaşlardan mövcuddur; amma onu 

gərək istiqamətləndirəsən, təşkil edəsən. 

 Onu da qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlarda musiqi yaradıcılığına meyl bədii 

fəaliyyətin digər növlərinə (ədəbiyyat, təsviri sənət) nisbətən üstünlük təşkil edir. 

 Uşaqlarda  yaradıcılıq onun istedadından, bilik və bacarığından asılı olsa da, bədii 

yaradıcılığın müvəffəqiyyətlə formalaşması pedaqoqun, uşaq fəaliyyətini mütəşşəkil, 

məqsədəuyğun, savadlı şəkildə təşkil etməsindən də çox asılıdır. 

 Beləliklə, bədii yaradıcılığa savadlı rəhbərlik üçün tərbiyəçinin xüsusi 

qabiliyyətinin (rəsm etmək, mahnı oxumaq, rəqs etmək və s.) olması ilə yanaşı, 

pedaqoji səriştəsi də olmalıdır. Tərbiyəçi uşağın bədii fəaliyyətini müşahidə etməyi 

bacarmalı, onun uşaqda inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirməli, uşaqların qrup halında 

və ya fərdi surətdə bədii yaradıcılığının gələcək inkişafını planlaşdırmalı, onların bədii 

fəaliyyıətini təşkil etməli, bu işə onları sövq etməli, yaradıcılığın metodlarını 
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dəqiqləşdirməlidir. Həmçinin onların yaradıcı işini qiymətləndirməli, uşaqda yaradıcılıq 

əhval – ruhiyyəsini yüksəltməli, işgüzar ab – hava yaratmağı bacarmalıdır. 

3. Məktəbəqədər yaşlı uşağın psixi inkişafında oyunun rolu. 

 Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bağça yaşlı uşaqların aparıcı fəaliyyəti olan oyun 

uşağın psixi inkişafında bir sıra keyfiyyət dəyişiklikləri əmələ gətirir. Üç yaşdan sonra 

uşaq kollektiv xarakterli oyunlara daha çox maraq göstərir, hətta o istəyir ki, burda 

vəzifə bölgüsü aparsın. Lakin bir çox hallarda üç yaşlı uşaq nə ilə oynadığını hansı 

oyuncaqdan necə istifadə etdiyini çox tezliklə unudur. Bunula əlaqədar tərbiyəçi və 

valideynlər uşaqların oyununa rəhbərlik etməli, onlara oyunun tələb və funksiyalarını 

xatırlatmalıdırlar. 

 Üç yaşdan etibarən uşaqların fəaliyyətində rollu oyunlar müşahidə olunur. Belə 

oyunlar uşağın həyatında böyük hadisə olmaqla bərabər, yaşlılarla ünsiyyət saxlamaq, 

həyatı başa düşmək, ətrafdakıları təqlid etmək işində mühüm vasitəyə çevrilir. Uşaq 

şalışır ki, öz rəftar və davranışında böyüklər kimi olsun, özünü yaşlılar kimi aparsın. 

Uşağın rollu oyunlara qoşulması bir tərəfdən onun müstəqilliyə can atması, digər 

tərəfdən isə yaşlıların nümunələrini təqlid etməsi sayəsidə baş verir. Ona görə də, oyun 

bir növ uşağın həyat məktəbi hesab olunur. M.Qorki məhz bunu nəzərə alaraq göstərir 

ki, oyun uşağın yaşadığı və gələcəkdə dəyişdirməli olduğu dünyanı dərketmə yoludur. 

Uşaq bu fəaliyyət növündə həm fiziki, həm də psixi baxımdan çox böyük sürətlə inkişaf 

edir.  

 Məktəbəqədər yaş dövründə oyunun uşaq fəaliyyətində aparıcı rola malik olması 

heç də ondan irəli gəlmir ki, müasir uşaqlar vaxtının çox hissəsini, adətən, əyləncəli 

oyunlara sərf edir, əksinə, oyunun dominant fəaliyyət növünə çevrilməsi uşağın psixi 

inkişafında əsaslı dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür təbəddülatlı inkişaf 

xüsusilə rollu oyunların həyata keçməsi zamanı daha çıx baş verir. Belə ki, uşaq özü 

oyun prosesində üzərinə götürdüyü müəyyən rolu ifa etmək üçün ətrafdakılarla 

ünsiyyətə girməli, oyunun qaydalarına müvafiq olaraq, bir sıra tələbləri yerinə yetirməli 

olur. Məsələn, alıcı rolunda çıxış edən uşaq bilir ki, aldığı hər hansı bir şeyin pulunu 

vermədən mağazadan uzaqlaşmaq olmaz, yaxud həkim rolunu ifa edən uşaq dərk edir 

ki, “həkim” əlini yumadan xəstəni qətiyyən “müayinə” etməməlidir və iynəni 
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vurmazdan əvvəl onu mütləq qaynatmaq lazımdır. Belə rollu oyunlarla uşaqlar onları 

əhatə edən ətraf aləmin reallıqlarını əks etdirir, valideynlərinin əmək fəaliyyətindən, ailə 

həyatından bəhs edən “səhnələr” oynayırlar. Deməli, uşağı əhatə edən varlıq sahəsi nə 

qədər zəngin olarsa, oyunların süjeti və məzmunu da bir o qədər müxtəlif olar. Uşaq 

maddi aləmlə daha çox ünsiyyətdə olduqca oyunların süjeti də çoxalır: onlar indi nəinki 

“evcik - evcik”, “qonaq getmək”, “qız - ana”, “uşaq bağçası” oyunlarını, hətta “yaşayış 

evlərinin tikintisi”, “kosmik gəminin buraxılması” kimi oyuncaqları da həyata keçirirlər. 

Oyunların süjetinin rəngarəngliyi artdığı kimi, onların davamlılıq müddəti də artır: 3 – 4 

yaşlı uşaqlar cəmi 10 – 15 dəqiqə, 4 – 5 yaşlı uşaqlar 40 – 45 dəqiqə, böyük 

məktəbəqədər yaşlılar isə bir neçə saat oynamaqda davam edə bilirlər.  

 Rollu oyunların süjeti ilə yanaşı, məzmununu da fərqləndirmək lazım gəlir. 

Oyunun məzmunu dedikdə, uşağın yaşlıların fəaliyyətində əsas məqam kimi 

fərqləndirdiyi cəhət nəzərdə tutulur. Müxtəlif yaş qruplarına aid olan uşaqlar eyni süjetli 

oyunu tamam başqa məzmunda oynayırlar. Məsələn, kiçik məktəbəqədər yaşlılar eyni 

cür hərəkəti eyni bir əşya ilə dəfələrlə təkrar edirlər, halbuki orta məktəbəqədər yaşlılar 

müəyyən bir oyun – deyək ki, “qonaq – qonaq” oynayarkən oyunun bütün ünsürlərini 

dəqiqlik və səhihliklə yerinə yetirir: stola əlavə çay, xörək və çörək, daha sonra isə əlləri 

təmizləmək üçün ya salfet, ya da dəsmal düzürlər. Yaxud, “ana və qız” oynayarkən ana 

qızdan – kukladan tələb edir ki, xörəyi axıradək yesin, azını marçıldatmasın, yemək 

zamanı danışmasın və s. Deməli, orta məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyununun əsas 

məzmununu adamlar arasındakı münasibətlər təşkil edir. Bu da oyun prosesində 

adamlar arasındakı münasibətlərin həyata keçirilməsini, onların müəyyən qayda – 

qanunları gözləməsini tələb edir. Oyun zamanı yaşlıların ictimai həyatı ilə yaxından 

tanış olan uşaq insanlar arasında ictimai münasibət və ünsiyyət qaydaları ilə də üzləşir. 

Bununla əlaqədar böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyununda əsas məzmun öz 

üzərinə götürülmüş rolun tələblərindən irəli gələn qaydalara tabe olmaqdan ibarətdir. 

 Eyni yaşda uşaqlar oyunun bütün tələblərinə çox böyük ciddiyyət və məsuliyyət 

ilə yanaşır, hər şeyi real həyatda olduğu kimi “icra etməyə” səy göstərirlər. Bəzən 

onlardan biri bu və ya digər səhvə yol verdikdə aralarında dərhal mübahisə düşür, hər 

kəs özünün haqlı olduğunu sübut etməyə çalışır. 
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 Ümumiyyətlə, rollu oyunların süjet və məzmununun inkişafı ona dəlalət edir ki, 

uşaq onu əhatə edən adamların həyat fəaliyyətinə daha dərindən nüfuz etsin. Oyun 

prosesində o, iki cür qarçılıqlı münasibətdə olur ki, bunlardan biri oyun, digəri isə 

həqiqi, real qarşılıqlı münasibətdir. Məsələn, M.Müşfiqin “Şəngülüm, Şüngülüm və 

Məngülüm” nağlında canavar rolunu oynayan uşaq oyunun süjetinə müvafiq olaraq, 

başqa uşaqlara hirsli, qəzəbli münasibət bəsləyir, onlarla acıqlı rəftar edir.  

 Real qarşılıqlı münasibətlər isə - ümumi işin icrası zamanı uşaqların öz oyun 

yoldaşları ilə, oyun süjeti haqqında danışarkən, rolları bölüşdürərkən oyunun gedişində 

qarşıya çıxan anlaşılmazlıqları müzakirə edərkən təzahür edən münasibətlərə deyilir. 

 Oyun fəaliyyətində uşaqların müəyyən ünsiyyət formaları da meydana çıxır. Uşaq 

öz yoldaşları ilə ünsiyyətə girmək üçün hərəkətlərini uzlaşdırmaq bacarığına, 

təşəbbüskarlıq və ünsiyyətlilik kimi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Doğrudur, uşaq 

oynamağa başladığı ilk anlarda ünsiyyətin hələ ilkin ünsürləri təzahür edir. Uşaq 

əvvəllər yalnız öz oyuncaqları ilə “ünsiyyətə” girir, sonralar isə təklikdə oynamaqdan 

tədricən ikinci və üçüncü iştirakçının iştirakı ilə oyunamağa meyl yaranır. 

 Uşaq üç – dörd yaşına keçdikdən sonra öz yaşıdlari ilə daha fəal ünsiyyətə 

qoşulur, lakin bu qarşılıqlı hərəkətlər hələ o qədər də davamlı olmur. Ancaq onların 

ünsiyyəti nisbətən uzun müddətli xarakter daşımağa başlayır. 

 Ümumiyyətlə, birgə oyun fəaliyyəti prosesində uşaqlar öz hərəkətlərini başqaları 

ilə uzlaşdırmaq, qarşılıqlı kömək və qarşılıqlı anlaşma, eyni zamanda ünsiyyətəgirmə 

bacarığına yiyələnirlər. 

 Göstərilənlərlə yanaşı, oyun uşağın psixi keyfiyyətləri və fərdi xüsusiyyətlərinin 

intensiv inkişafını təmin edir, həm də psixi proseslərin qarşıdakı məqsədəmüvafiq 

şəkildə formalaşmasına şərait yaradır. İrəlidə qeyd olunduğu kimi, oyun prosesində, hər 

şeydən əvvəl, uşağın ixtiyari hafizəsi inkişafa başlayır. Aparılan tədqiqatlardan məlum 

olur ki, uşaqlar diqqətlərini oyun zamanı laboratoriya şəraitində olduğundan daha yaxşı 

cəmləşdirir və daha çox yadda saxlayırlar. Oyun prosesində uşağın qarşısına şüurlu 

məqsəd qoymaq xeyli asanlıqla baş verir, oyun şəraiti özü tələb edir ki, balaca diqqətini 

bu və ya digər əşyalar üzərində cəmləşdirsin, oyunun qaydalarını, hansı mərhələlərdən 

sonra hansının gəlməsini yadda saxlasın. Əgər uşaq diqqətli olmağa səy göstərmirsə, 
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oyunun tələblərinə riayət etmirsə, onun şərtlərini yadda saxlamırsa, dərhal yaşıdları 

tərəfindən oyundan çıxarılır. Yoldaşları ilə ünsiyyətə, hissi, emosional rəğbətləndirməyə 

olan tələbat uşağı təhrik edir ki, o dəqqət və hafizəsini şüurlu surətdə qarşıdakı məqsədə 

yönəltsin.  

 Oyun şəraiti və uşağın burdakı iştirakı onun əqli fəaliyyətinin inkişafına da 

müsbət təsir göstərir. Uşaq oyunda cism və əşyaların “əvəzediciləri” ilə hərəkət edir, 

onlara yeni – yeni adlar verir, bu isə öz növbəsində yeni məfhumların yaranmasına 

səbəb olur: deməli, təfəkkürün inkişafı üçün əsas zəmin yaranır. Cism və əşyaların 

“əvəzçilərilə” hərəkət zamanı uşaq mövcud cism və hadisələr, onların xüsusiyyətləri və 

mahiyyəti haqqında düşünməyə başlayır. Uşaq yaşa dolduqca cism və eşyalarla əvvəlki 

vaxtlarla müqayisədə çox “ünsiyyətə” girir: onlarla daha çox əqli planda məşğul olmağa 

başlayır. Deməli, oyun uşağın təsəvvürlər səviyyəsindən təffəkkürə keçməsini təmin 

edir. Bununla yanaşı, oyunlarda, xüsusilə də süjetli – rollu oyunlarda qazanılmış təcrübə 

uşağın təfəkkür əməliyyatlarının inkişafına: yoldaşlarının gələcək davranışını 

qabaqcadan müəyyənləşdirməyə və öz davranışını da onlara müvafiq şəkildə qurmağa 

imkan verir. 

 Oyun uşaq nitqinin inkişafına da böyük təsir göstərir, belə ki, oyuna daxil edilmiş 

uşaq nitq vasitələrilə ünsiyyətə girmək üçün müəyyən inkişaf səviyyəsinə malik 

olmalıdır. Əgər o, oyunun gedişinə dair öz istək və arzularını səlis, rəvan şəkildə ifadə 

edə bilmirsə, yoldaşlarının oyuna dair sözlü təlimatlarını, izahatlarını başa düşmürsə, 

yoldaşları üçün ağır yükə çevrilir. Yoldaşlarını başa düşmək və öz fikrini onlara izah 

etmək tələbatı uşağın əlaqəli nitqini inkişaf etdirir. 

 Bununla yanaşı, didaktik oyunlardan istifadə zamanı tərbiyəçi uşaqlarına nitqini 

inkişaf etdirməyə, nitq qüsurlarını aradan qaldırmağa şərait yaradır. 

 Rollu oyunlar uşaq təxəyyülünün inkişafına da böyük təsir göstərir. İrəlidə qeyd 

olunduğu kimi, oyun zamanı uşaq cism və əşyaları bir – birilə əvəz edir, əz üzərinə 

müxtəlif rollar götürür. Bu qabiliyyət isə təxəyyülün inkişafı üçün əsas zəmin olur. 

Yuxarı məktəbəqədər uşaqlar oyun prosesində artıq “əvəzedici”əşyalara ehtiyac 

duymur, onlarsız çox asanlıqla keçinir, istənilən cismi, əşyanı və ya şəraiti çətinlik 

çəkmədən  öz  təxəyyülündə canlandıra bilirlər. Oyun prosesində bağça yaşlı uşaqlarda 
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dözümlülük, işi axıra kimi davam etdirmək, cəldlik və s. iradi keyfiyyətlərin inkişafı 

üçün də şərait yaranır. 

 Məktəbəqədər yaş dövrünün sonuna yaxın oyun fəaliyyətinin içərisində gələcəkdə 

aparıcı rola malik olacaq təlim fəaliyyəti də əmələ gəlməyə başlayır. Əlbəttə təlim heç 

də, bilavasitə oyundan nəşət etmir: o, oyun fəaliyyətinə yaşlılar tərəfindən daxil edilir. 

Ancaq məktəbəqədər yaşlı uşaqlar təlimə, bir növ, müəyyən qaydaları olan  rollu oyun 

kimi yanaşır, lakin bu qaydaları yerinə yetirərərkən o özü də hiss etmədən elementar 

təlim hərəkətlərini mənimsəyir. Bundan sonra onda ilk ilk təlim bacarıqları və oxumağa 

meyl özünü biruzə verir. 

 

 4.Məktəbəqədər dövrdə öyrənmə. 

 Bağça yaşlı uşaqlarda öyrənmə müxtəlif formalarda təşəkkül edib formalaşır. 

 Əvvəldə qeyd etdi ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar oyrənmənin sensor, mator və 

sensomator formalarını mənimsəyir. Uşağın psixi proseslərini, nitqini, hərəkətlərini 

inkişaf etdirmək üçün onlar öyrənmə xarakteri daşıyan və təlim elementləri olan, 

həmçinin hərəkətlərini təkmilləşdirən yapma, aplikasiya işlərinə, habelə kağız və 

kartondan fiqurlar hazırlamağa, nəğmə və musiqi dərslərinə, praktik məşğələlərə, 

didaktik oyunlarla məşğul olmağa, böyük bağça yaşlılar isə bunlarla yanaşı oxumağı, 

yazmağı, hərəkət öyrədən məşğələlərə cəlb edilirlər. 

 Məktəbəqədər yaşda uşağın təlim məşğələləri, əsasən, planlı və müvafiq proqram 

üzrə aparılır. Bağça yaşında məşğələlər 10 dəqiqədən başlayaraq tədricən 25 – 30 

dəqiqəyə çatdırılır. Böyük qruplarda isə hər gün iki məşğələ keçirilir, aradan 10 dəqiqə 

fasilə ilə tədricən məktəbin 1 sinfinin iş rejiminin və məşğələlərinin sayına 

yaxınlaşdırılır. 

 Öyrənmə (təlim) uşaqların ona münasibət səviyyəsinə görə iki növə ayrılır: qeyri 

– ixtiyari və ixtiyari öyrənmə. Uşaq bağçada həmkarları, yoldaşları və yaşlılarla 

əlaqədar fəaliyyət göstərsə də, radioya qulaq asanda, televizora, şəkilli kitablara 

baxanda, təbiətin seyrinə çıxanda qeyvəri – ix tiyari olaraq, bəzi məlumatları 

mənimsəyir, müxtəlif bacarıq və vərdişə yiyələnir. Bu hal uşaqların təbii öyrənmə 

meylindən irəli gəlir və təbii seçmə qanununa əsasən baş verir. Belə ki, təsir edən 
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qıcıqlandırıcı uşağın beynində hpfz olunur və həmin informasiyalar beyində təhlil – 

tərkib edilir, qruplaşdırılır və ümumiləşdirilir. Nəticədə isə həmin məlumatların bir 

qismi nəqş və hifz olunur, həyatı əhəmiyyətə malik olmayan digər qismi isə beyin 

hüceyrəsindən, toxunmasından silinir. Qəribə haldır ki, uşaq beyinində baş verən 

hadisədən, orada gedən prosesdən xəbəri olmur, əhəmiyyəti qeyri – şüuri cərəyan edir, 

beyində informasiyanın analiz – sintezi qeyri – şüuri idarə edilir. Şüurun nəzarəti 

olmayan belə öyrənmə qeyri – ixtiyari səciyyə daşıyır. Burada bir mühüm cəhət vardır 

ki, şüurlu nəzarət olmadan beyinin özü öz orqanlarının fəaliyyətini idarə edir, onun işini 

tənzimləyir. Bu hal beyinin xassəsi olub, şəxsiyyətin istiqamətindən, fərdi 

xüsusiyyətindən asılı olaraq əmələ gəlir və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əməliyyat, 

proses beyinin seçmə qanunu əsasında gedir. 

 Öyrənmə prosesi məqsədəuyğun, mütəşəkkil, planlı təşkil edildikdə ona təlim 

deyilir. Uşaq təlim prosesində qarşısına məqsəd qoyur, nəyi mənimsəyəcəyini bilir, 

faydalını digərlərindən ayırıb, yadda saxlayır. Bununla yanaşı olaraq, uşaqları 

müntəzəm olaraq öyrətmək, xüsusilə də ailədə, məktəbəqədər tərbiyə müəssələrində 

(dişlərini yumaq, paltarını təmizləmək, yatağını yığışdırmaq) öyrətmək lazımdır. Bu 

kimi müxtəlif əməliyyatların icra edilməsi təlim xarakteri, daşımalı və həmin təlim 

prosesində uşağın qavrayışı, diqqəti, hafizəsi, təfəkkürü təkmilləşir, həm də bu prosesdə 

uşağın idrak pr 

proseslərinin ixtiyariliyi formalaşır, artır, üstünlük qazanır. 

 Məktəbəqədər yaşlarda hafizənin ixtiyari, vasitəli istiqamətdə yaxşılaşdırmaq, 

inkişaf etdirmək, həmçinin uşağın yadda və yada salmasını motivləşdirmək zəruridir: 

xüsusilə uşağa qarşıya məqsəd qoymağı, niyyətli, ixtiyari təlyadda saxlamağı öyrətmək 

lazımdır. Mütəşəkkil, məqsədyönlü təlim təfəkkürü, təxəyyülü inkişaf etdirir. 

 Bağçada uşaqların yuxarı qrupunda nitq səmərəli inkişaf edir: uşaq qiraəti, 

oxumağı, saymağı oyrənir, hətta 4 – 5 yaşında yazı təliminə keçməyə imkan və şərait 

yaranır. Bu dövrdə nitq intellektləşir, uşaq söz yaradıcılığına keçə bilir, hətta onlara 

xarici dili öyrətməyə də başlamaq olar. Tədqiqatlar göstərir ki, bu yaş xarici dilini 

mənimsənilməsinin senzitiv dövrüdür. Bu dövrün sonunda ümumiləşmiş bilikilərin və iş 

üsullarının mənimsənilməsi zərurəti də meydana çıxır. 
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 Məktəbəqədər yaşlıların təlim formalarından biri də tədris – didaktik oyunlar və 

məşğələlərdir. Didaktik – tədris oyunlarından uşaqlar məşğələ və müstəqil işlərində 

istifadə edirlər və beləliklə, didaktik tədris oyunları məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

fəaliyyətində əsas yer tutaraq biliklərin mənimsənilməsinə, möhkəmlənməsinə, 

dərinləşməsinə və onların üsullarına, fikri əməliyyatlara yiyələnməsinə kömək edir. 

Tədris – didaktik oyunlar təlimin forması kimi uşaqların məşğələlərə marağını artırır, 

diqqətini inkişaf etdirir, materialın mənimsənilməsini yaxşılaşdırır. Eyni zamanda 

müəllim – tərbiyəçi oyun – tədris məşğələlərilə uşağa məqsədəuyğun təsir edir, 

proqramın tələbini nəzərə alaraq, keçilən materialı müntəzəm mürəkkəbləşdirir və 

onlara müəyyən bilikləri mənimsədir, onlarda zəruri bacarıqlar formalaşdırır, psixi 

prosesləri (qavrayışı, nitqi, təxəyyülü) təkmilləşdirir. 

 İstifadə olunan materialın xarakterinə görə tədris – didaktik məşğələləri dörd 

qrupa ayırmaq mümkündür: 

1) Oyuncaqlarla (əşya) məşğələlər: 

2) Çap olunmuş stolüstü oyunlar: 

3) Şifahi (sözlü) didaktik oyunlar: 

4) Komputer oyunları. 

Oyunmcaqlar əşyanın şərti təsviri, ümumiləşmiş obrazı, inkasıdır. 

Uşaq əşya ilə oyun məşğələlərindəın şərti təsviri, ümumiləşmiş obrazı, inkasıdır. 

Məsələn, praktik olaraq şarla kubun həcmini, formasını, ölçüsünü, rəngini öyrənir. 

Çap olunmuş stolüstü oyunlarla başlayır  uşağın əyani – hərəki təfəkkürü 

fəaliyyətlə başlayır, burada uşaqlar bilikləri əşyalarla deyil, onların şəkilləri, kağıza 

çəkilmiş rəsmlərlə mənimsəyir. 

Uşaq aşağıdakı çap olunmuş stolüstü oyunlarla məşğul olur: loto,domino 

oynayır, şəkilləri, kubikləri bir yerə yığır, kukla, ayı, it fiqurları kimi oyuncaqlardan 

istifadə edir. Məsələn, uşaq kuklanı yedirdir, yatırdır, mahnı oxudur və s. eyni zamanda 

bunları özü öyrənir.  

Sözlü – şifahi didaktik oyun prosesində isə uşağın nitqi inkişaf etdirilir. Belə ki, 

məşğələlər uşağın eşitmə üzvünü formalaşdırır, başqasının nitqini dinləmək bacarığını 
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yaradır, söz və səsləri təkrar etdirir, nağılları, tapmacaları, atalar sözlərini, şifahi xalq 

yaradıcılığını qavradır, uşağa sözləri düzgün tələffüz etməyi, ifadəli danışmağı öyrədir. 

Komputer oyunları hal – hazırda uşaqlar arasında geniş yayılmış məşğuliyyət 

növü olub uşaqların ən çox sevdiyi, maraqlandığı oyunlardandır. Uşaqlar ondan 

məktəbəqədər müəssiələrdə, məktəbdə, klub və istirahət evlərində, hətta bağlarda, 

uşaqları əyləndirir, həmçinin onlar bununla texniki bilikləri mənimsəyir, müasir 

texnikanın inkişaf səviyyəsilə tanış olurlar. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların öyrənmə (təlim) işində təlqin və təqliddən də geniş 

istifadə etmək lazımdır. Öyrənmə prosesində uşaqlar təlqinə tez qapılır, başqasının 

təsirinə tez düşür, həmçinin rollu oyunları ifa edərkən onlar başqasını yamsılamağa, 

onlara bənzəməyə cəhd göstərirlər. Bunların hamısı uşağın öyrənməsinə təsir edir, 

idrakının ixtiyariliyini, əqli əməliyyatlarının şüurluluğunu, məqsədyönlülüyünü inkişaf 

etdirir, onları sadə bilik, bacarıq və vərdişlə silahlandırır. 

 


