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mövzularda maarifləndirilməsi məqsədilə “ilk5il” platforması yaradılıb:
Vebsayt: www.ilk5il.az
Mobil tətbiq: www.ilk5il.az/app
Instagram: www.instagram.com/ilk5il
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dostları” və “Nağıl bağı”, valideynlər üçün isə “Bilmək istərdim ki” verilişi hazırlanıb. Bütün
verilişləri layihənin “YouTube” kanalında izləyə bilərsiniz.
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