
 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 21  ” fevral  2020-ci il tarixli 

                                              F-75 №-li əmrinə əlavə 

 
 

“Oxu və əylən!” 
 

Müsabiqəsinin Əsasnaməsi 
 

1. Ümumi müddəalar 
 

Ana dilinin tədrisinin və ümumilikdə təhsilin əsas funksiyalarından biri şagirdlərin 
oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Oxu vasitəsilə şagirdlər özünüifadə bacarıqlarını 
və nitqlərini formalaşdırırlar. Düzgün oxu vasitəsilə şagirdlər yazılı nümunələri nəql edir, 
təhlil edir, ona öz münasibətini bildirir və həyatla əlaqələndirirlər. Şagirdlərin təlim 
nəticələrini yüksəltmək üçün müxtəlif strategiya, metod və üsullardan istifadə etmək, 
mətnin oxusunu düzgün təşkil etmək vacibdir.        
 Uşaqlar dili oxu və dinləmə bacarıqları vasitəsilə tədqiq edirlər. Müxtəlif ədəbiyyat 
nümunələrini səsli ifadəli oxumaq onların müxtəlif məzmunlar daxilində leksik 
nümunələri necə istifadə etmək, dilin kommunikativ imkanları barədə məlumatlı olmaq 
imkanı yaradır. Səsli oxu yazılı və şifahi dünya arasında əlaqələrin formalaşdırılmasına 
kömək edir; belə ki, kitabdakı sözləri ucadan oxumaqla uşaqlar çap olunmuş sözlərlə 
səslənən sözlər arasındakı əlaqə yaradır və yazılı nitqlə şifahi nitqin təşkili istiqamətində 
fərqləri tədqiq edir. Səsli oxu uşaqların ümumilikdə diqqətinin artırılmasına xidmət edən 
dinləmə və diqqət bacarıqlarını təkmilləşdirir. Səsli oxu vasitəsilə uşaqlar idraki 
bacarıqların inkişafına yol açan ədəbi dilin normaları ilə daha yaxından tanış olurlar. 
Yazılı ədəbiyyat nümunələrini erkən yaşlarda ucadan oxumaqla uşaqlar səsləri, 
hecaları, sözləri, dili daha dərindən öyrənir və oxu, yazı bacarıqlarını təkmilləşdirirlər. 
Ucadan ifadəli oxu nitqin axıcılığının və səlisliyinin də inkişafını istisna etmir. Səsli oxu 
erkən yaşlarda uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə, auditoriya qarşısında çıxış 
etmə bacarıqlarının formalaşmasına, həmçinin, intonasiya, vurğu, durğu işarələrinin 
düzgün istifadəsi barədə məlumatlı olmasına, orfoepiya, orfoqrafiya qaydalarına düzgün 
riayət etməsinə imkan yaradır. 

2. Müsabiqənin vəzifələri 
 

1. Şagirdlərin oxu vərdişlərini təkmilləşdirmək; 
2. Şagirdlərdə uşaq ədəbiyyatına maraq və məhəbbət hisslərini aşılamaq; 
3. Şagirdlərin  təxəyyül,  təfəkkür  və  nitqini inkişaf etdirmək; 
4. Şagirdlərin oxu səviyyəsini müəyyənləşdirməklə yanaşı, onların nitq bacarıqlarını 

inkişaf etdirmək; 
5. İbtidai sinif şagirdlərinin səsli oxu vasitəsilə düzgün tələffüz qaydalarına riayət 

etməsinə və sözlərin müxtəlif məzmunlar daxilində işlənmə qaydalarını 
öyrənməsinə təkan vermək; 

6. Şagirdlərdə obrazlı təsəvvürlər əsasında ətraf aləm haqqında biliklər 
formalaşdırmaq; 

7. Oxunan materialın məzmunundan tərbiyəvi ideyanın çıxarılması yolu ilə 
şagirdlərin mənəvi aləmini zənginləşdirmək. 
 

 



 
3. Müsabiqənin adı və mövzusu 

 
“Oxu və əylən!” (uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin şagirdlər tərəfindən obrazlı şəkildə 

səsləndirilməsi və səs yazısı vasitəsilə təqdim edilməsi) 
 
 
 
 

4. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 
 

Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumtəhsil 
məktəblərinin ibtidai sinif şagirdləri arasında həyata keçiriləcəkdir. Müsabiqə şagirdlərin 
oxu vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, təxəyyül,  təfəkkür  və  nitqinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədinə xidmət edəcəkdir. Müsabiqə çərçivəsində ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai 
sinif şagirdləri kateqoriyalar üzrə ədəbiyyat nümunələrini müəyyənləşdirəcək və onları 
səs yazısı vasitəsilə obrazlı şəkildə təqdim edəcəkdir. Şagirdlər müsabiqəyə yalnız fərdi 
qaydada qatıla bilərlər. Səsləndirilən uşaq ədəbiyyatı nümunələri 15 dəqiqədən artıq 
olmamalıdır. Qeyd olunan müddətdən artıq olan səsyazmalar müsabiqəyə məqbul 
hesab edilməyəcəkdir. Müddət nəzərə alınmaqla məzmunu qorumaq şərtilə 
səsləndirilən əsərin mətnində müvafiq ixtisarlar aparmaq mümkündür. 

Müsabiqə iki mərhələdən ibarətdir. Müsabiqə çərçivəsində ilk mərhələ 24.02-
16.03.2020-ci il tarixi arasında məktəbdaxili keçirilərək ən yaxşı müsabiqə işi 
seçiləcəkdir. Seçilmiş iş (şagird tərəfndən əsərin səs yazısı) yaddaş kartında 
16.03.2020-ci il tarixədək Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə təqdim olunacaqdır. İlk 
mərhələnin (məktəbdaxili) nəticələrinə görə ümumtəhsil məktəblərindən təqdim olunan 
səsyazıları ikinci mərhələdə təyin olunmuş Təşkilat Komitəsi tərəfindən 
qiymətləndiriləcəkdir. Təşkilat Komitəsi tərəfindən baxılan işlərin nəticəsi 13.04.2020-ci 
il tarixədək müəyyənləşdiriləcəkdir.  

 
Şagirdlər tərəfindən səsləndiriləcək əsərlər qeyd olunan kateqoriyalardan birinə 
aid olmalıdır: 
 

 Təmsillər 

 Uşaq ədəbiyyatından hekayələr 

 Nağıllar 
 

Əsərin səsləndirilməsi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir. 

 • Düzgünlük  

 • Sürət  

 • Şüurluluq 

• İfadəlilik 

Əsərlər aşağıqa qeyd olunan meyarlara diqqət yetirilməklə səsləndirilməlidir: 

1) Oxunun sürəti və şüurluluğu arasında əlaqə yaratmaq; 
2) Mətnin məzmununun dərk edərək düzgün oxumaq; 
3)  Əsərin ideyasını, ondakı başlıca fikri obrazlı, canlı, şüurlu mənimsəməklə ifadəli 

oxumaq; 



4) Sözləri təhrif etmədən, heca və səsləri buraxmadan, əlavə etmədən, yerini 
dəyişmədən oxumaq, sözləri aydın, səlis tələffüz etmək; 

5) Sözlərin vurğusunu düzgün işlətmək və vurğusuna görə sözün mənasının 
dəyişməsinə yol verməmək; 

6) Tələffüz qaydalarının normalarına (orfoepik qaydalara) riayət etmək; 
7) Əsəri sözlərlə deyil, rabitəli şəkildə, yəni cümlələrlə, yalnız cümələlərin sonunda 

fasilə verməklə oxumaq; 
8) Əsərdə durğu işarələrinin tələblərinə əməl etmək; 
9) Əsərdə sözləri və cümlələri təkrarlamadan oxumaq. 

 
 
 

Müsabiqənin final mərhələsi 
 

Məktəbdaxili mərhələni uğurla keçən şagirdlərin təqdim etdikləri işlər final 
mərhələsində iştirak haqqı qazanacaqdır. Final turunun nəticələri müsabiqənin Təşkilat 
Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Təşkilat Komitəsi tərəfindən baxılan işlərin 
nəticəsi 13.04.2020-ci il tarixədək müəyyənləşdiriləcəkdir. Final mərhələsinin 
yekununda (ümumi 12 ümumtəhsil məktəbi) 3 məktəb I, 3 məktəb II, 3 məktəb III, 3 
məktəb həvəsləndirici yer olaraq qalib adını əldə edəcəkdir.  
 

5. Müsabiqənin təşkili məsələləri 
 

№ Mərhələlər Tarix İcraçılar 

1 Məktəblərin məlumatlandırılması 
(əmrin məktəblərə göndərilməsi) 

21.02.2020-ci il  Ümumi sektor 

2 Məlumatların saytda yerləşdirilməsi  21.02.2020-ci il  İctimaiyyətlə 
əlaqələr sektoru 

3 Müsabiqənin nəticələrinin 
yoxlanılacağı  meyarlarının 
hazırlanması  

21.02.2020-ci il 
tarixədək  

 
Təşkilat Komitəsi 
 

4 Müsabiqənin məktəbdaxili 
mərhələsinin  keçirilməsi 

24.02-16.03.2020- 
ci il tarixi  

Ümumtəhsil 
məktəbləri 

5 Final mərhələsinin keçirilməsi 13.04.2020-ci il 
tarixədək 

Təşkilat Komitəsi 

6 Müsabiqənin mükafatlandırılması aprel, 2020-ci il  BŞTİ 

 
6. Mükafatlandırma 

 
 Final mərhələsinin nəticələrinə dair hesablamalar bitdikdən sonra müsabiqənin 
Bakı şəhərində mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək və qalib məktəblər 
mükafatlandırılacaqdır.   

 

 

 


