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Hazırlıq
Proqramları

Hədəf
Məktəbəqədər
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    Əsas dərs vəsaitləri kurs tərəfindən verilir.
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Hədəf Kursları MMC
Məktəbəqədər hazırlıq proqramları  

 Ölkəmizdə həm dövlət, həm özəl məktəblər  1-ci sinfə 
şagird qəbul edərkən xüsusi imtahanlar keçirirlər.

 Bunun üçün də kursumuzda Azərbaycan və rus bölmələri 
üzrə 4-5-6 yaşlı uşaqlar üçün məktəbəqədər hazırlıq kursu 
fəaliyyət göstərir.
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Həftədə 5 gün 
olmaqla 20 saatlıq  

dərs proqramı

Həftədə 3 dəfə 
olmaqla 6 saatlıq 

dərs proqramı
(5-6 yaş)

Kursumuzda məktəbəqədər hazırlıq 
3 proqram əsasında aparılır 

Həftədə 3dəfə olmaqla 

6saatlıq

Erkən inkişaf proqramı

( 3-4 yaş )
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Həftədə 3 
dəfə olmaqla 6 

saatlıq
dərs proqramı 

3-4  yaş

*Fiziki tərbiyə
*Nitq inkişafı 
və bədii 
dəbiyyat
*Əl matorikası
*Riyazi 
təfəkkürün 
inkişafı 
*Ətraf aləm
*İngilis dili
*Rəsm 
*Yaradıcı iş
*Oyun saatı 

Erkən inkişaf
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Həftədə 3 
dəfə olmaqla 6 

saatlıq
dərs proqramı 

(5-6  yaş)

Fiziki tərbiyə
Savad təlimi
Nitq inkişafı
 Əl motorikası
Riyaziyyat
Məntiq 
Ətraf aləm
İngilis dili
Yaradıcı iş

 MƏKTƏBƏQƏDƏR                 HAZIRLIQ
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Tədris Azərbaycan  və rus 
dillərində aparılır

5 günlük 
proqram
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Dərslər həftədə 5 
dəfə, 20 saat olmaqla 
peşəkar müəllimlər 
tərəfindən keçirilir. 

5-6yaşlı uşaqlardan 
ibarət  

10-12 nəfərlik qruplar

Gün ərzində 4 
məşğələ keçirilməklə 

2 növbə nəzərdə 
tutulmuşdur. 

 (I növbə 09:00-dan 
13:00-dək, II növbə 

14:00-dan 17:00-dək) 
 Proqrama çay 
fasiləsi daxildir.  

Tədris müddəti 
9 ay davam edir. 
(sentyabr-may)
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savad 
təlimi 

şifahi nitq 
inkişafı 

riyaziyyat

ətraf 
aləmlə 

tanışlıq

təsviri 
incəsənət,

rəsm

xarici 
dillərlə 

ilkin 
tanışlıq

əl motori-
kasının 
inkişafı

rəqs yaradıcı iş  

Məşğələlərimiz

məntiq davranış
qaydaları

bədii
qiraət
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Aylıq sınaq imtahanlarının təşkili
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 Savad təlimi məşğələsində əlifba vasitəsilə sözlər qura bilir;
 Sözləri hecalara ayırır; 
 Cümlələri sözlərə ayırır;
 Sözdə səslərin say və ardıcıllığını müəyyənləşdirir;
 Öz fikrini rabitəli şəkildə çatdırır;
 Zəngin söz ehtiyatına sahib olur;

Nitqin inkişafı   
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 Riyaziyyat və məntiq məşğələsində, on
      dairəsində sayma, hesablama və ölçmə 
      əməliyyatları aparır;
 10-a qədər düzünə və tərsinə sayır;
 Əşyaları əlamətinə görə müəyyənləşdirir; 
 Sadə riyazi əməliyyatlar və konstruktiv bacarıqlar 
      nümayiş etdirir; 
 Məkan və zamanla bağlı ilkin riyazi əməliyyatlar 
      yerinə yetirir. ?
Riyazi anlayış
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 Ətraf aləm məşğələsində ətraf mühitlə ilkin tanışlığa 
       yiyələnir;
 Canlı və cansız aləmdəki obyektlərlə düzgün davranış 
       bacarığı formalaşdırır;
 Ətraf mühitdə baş verən hadisələr, ailə və vətən haqqında 
       sadə təqdimatlara yiyələnir. 

Ətraf aləm?
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Xarici dil olaraq rus və ingilis dili tədris edilir. 
Yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq dərslər musiqili və 
    əyləncəli şəkildə keçirilir.

Xarici dil
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Uşaqların estetik inkişafı nəzərə 
alınaraq rəsm, rəqs və yaradıcı iş 
məşğələləri keçirilir. 

YARADICI
İŞ
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Dünya görüşləri  səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə 
bayram, tədbir, şənlik və ekskursiyalar təşkil edilir. 

14

Əyləncə
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    Diqqət əksikliyi və Məntiq
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Oyun və yemek saatı
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Fiziki tərbiyə
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SERTİFİKAT
verilməsi

Tədris ilinin sonunda kursu  
bitirən balaca hədəfçilərə 
sertifikat təqdim edilir.
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Hədəf Kurslarında Məktəbəqədər hazırlıq 
STEM+a təhsil proqramına əsasən həyata keçirir.

Elm Texnologiya MühəndislikRiyaziyyatİncəsənət

+
art
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 Nəsimi r., Puşkin k., 32 a,
 AK center II mərtəbə (28 may M.)

(+994 12) 498 79 89
(+994 55) 877 24 44

BOYAMA KİTABLARI DƏSTİ



Binəqədi ray. S.S.Axundov küç.

(+99412) 599-83-38

fb.com/hedefkurslariofficial

instagram.com/hedef__kurslari

hedefkurslari@hedef.edu.az

www.hedef.edu.az


