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 Методик ҽсбапта уртанчылар тҿркеменҽ йҿрүче балаларның сҿйлҽмен үстерү һҽм 

аларны ана теленҽ ҿйрҽтүнең методик нигезлҽре һҽм хҽзерге технологиялҽре бирелгҽн. 

Ҽсбапта дүрт-биш яшьлек балаларның сҿйлҽм үсеше һҽм Федераль дҽүлҽт талҽплҽреннҽн 

чыгып, аларның сҿйлҽмен үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн эшчҽнлекне  оештыру үзенчҽлеклҽре 

ачыклана. Эшчҽнлек оештыру конспектлары Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

редакциясендҽ басылган ―Туганнан алып мҽктҽпкҽ кадҽр. Мҽктҽпкҽчҽ мҽгарифнең якынча 

тҿп белем бирү программасы‖ нигезендҽ тҿзелгҽн. Ҽлеге ҽсбап танып белү, коммуникация, 

матур ҽдҽбият уку белем бирү ҿлкҽлҽрен үз эченҽ ала. Балаларның белем бирү ҿлкҽлҽре 

эчтҽлеген ни дҽрҽҗҽдҽ үзлҽштерүлҽрен ачыклау максатыннан диагностик методикалар 

бирелҽ. Методик ҽсбап мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесе хезмҽткҽрлҽренҽ, урта, югары 

һҿнҽри белем алучы студентларга, мҽктҽпкҽчҽ белем бирү сферасында эшлҽгҽн 

мҿгаллимнҽргҽ, ҽти-ҽнилҽргҽ тҽкъдим ителҽ. 
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АҢЛАТМА ЯЗУЫ 
 

Ҽлеге ҽсбап – татар балаларын туган телгҽ ҿйрҽтү, аларның сҿйлҽмен үстерү 

буенча тҿзелгҽн ―Туган телдҽ сҿйлҽшҽбез‖ дип аталган методик комплектның ҿченче 

ҿлеше. Ҿйрҽтү-методик комплект үз эченҽ методик кулланманы, аудиоязмалар 

җыентыгын, күрсҽтмҽ материалларны, эш дҽфтҽрен ала. Бу комплект 2010-2015 елларга 

мҽгариф системасын үстерү Стратегиясе кысаларында балалар бакчаларында балаларга 

туган тел ҿйрҽтү, сҿйлҽм үстерү юнҽлешен тормышка ашыру максатыннан тҿзелҽ. 

Комплектның тҿп максаты балаларны ана телендҽ дҿрес һҽм яхшы итеп сҿйлҽшергҽ 

ҿйрҽтү булса, тҿп үзенчҽлеге – тел системасының фонетик, лексик, грамматик тҿзелеше 

дҽрҽҗҽлҽрен формалаштыру, бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү, тел һҽм сҿйлҽм күренешлҽрен 

аңлау (тоемлау) сҽлҽте булдыру. 

Сез кулга алган ҽсбап балалар бакчасында бишенче яше киткҽн балалар белҽн 

эшлҽүче тҽрбиячелҽргҽ методик кулланма буларак тҽкъдим ителҽ. Туган телне ҿйрҽнүгҽ 

юнҽлдерелгҽн эшчҽнлек конспектлары Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

редакциясендҽ чыккан ―Туганнан алып мҽктҽпкҽ кадҽр. Мҽктҽпкҽчҽ мҽгарифнең якынча 

тҿп белем бирү программасы‖ нигезендҽ тҿзелгҽн. Методик ҽсбапта федераль дҽүлҽт 

талҽплҽре буенча танып белү, сҿйлҽм үстерү (коммуникация), матур ҽдҽбият белҽн 

таныштыру буенча ҿч белем бирү ҿлкҽсе карала. Белем бирү ҿлкҽлҽрен үзлҽштерү 

гомумкабул ителгҽн педагогик принципларга нигезлҽнҽ. Эшчҽнлек конспектлары 

үстерелешле ҿйрҽтү, ҿйрҽтү барышында тҽрбиялҽү, фҽннилек, эзлеклелек һҽм 

системалылык, аңлаешлылык, балаларның яшь үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алу, гуманлылык, 

күрсҽтмҽлелек һ.б. тҿп педагогик принципларга таянып эшлҽнде. Гуманлылык принцибын 

исҽпкҽ алып, белем бирү процессы бала шҽхесен ихтирам итүгҽ һҽм психологик 

якланганлык хислҽре булдыруга юнҽлдерелҽ. 

Принципларның тагын берсе - үстерелешле ҿйрҽтү принцибы, ягъни ҿйрҽтү 

нҽтиҗҽсендҽ белемнҽр үзлҽштерелеп‚ күнекмҽлҽр генҽ формалаштырылып калмый‚ ҽ 

тоемлау‚ кабул итү‚ хҽтер‚ игътибар‚ сҿйлҽм‚ фикерлҽү белҽн бҽйлҽнешле булган барлык 

танып белү процесслары да‚ шулай ук ихтыяр һҽм эмоциялҽр үсеше ҿчен дҽ шартлар 

тудырыла - бала шҽхесенең тулысынча үсеше алып барыла.  

Ахыргы елларда үстерелешле ҿйрҽтү сораулары балаларның тҿрле тҿр эшчҽнлеген 

интеграциялҽү белҽн тыгыз бҽйлҽнештҽ карала. Бу бигрҽк тҽ оештырылган эшчҽнлек 

тҿрлҽренең танып белү, сҿйлҽм үстерү (коммуникация) кебек белем бирү ҿлкҽлҽренҽ хас. 

Ҿйрҽтүне ‖якындагы үсеш зонасына‖ ориентирлашып алып барганда гына ул үстерешле 

нҽтиҗҽ бирҽ (Л.С. Выготский). Бу очракта‚ кагыйдҽ буларак‚ бала белемнҽрне 

ҿлкҽннҽрнең кечкенҽ генҽ ярдҽме нигезендҽ үзлҽштерҽ. Тҽрбияче ―якындагы үсеш 

зонасының‖ баланың яше белҽн генҽ түгел‚ ҽ индивидуаль үзенчҽлеклҽре белҽн дҽ бҽйле 

булуын истҽ тотарга тиеш. Ҿйрҽтү барышында баланың фикерлҽвенҽ зур игътибар бирү 

сорала.  

Эшчҽнлек тҿрлҽрендҽ сҿйлҽм үсешенең сүзлек эше, сҿйлҽмнең грамматик 

тҿзелеше ҿстендҽ эш, аваз культурасы тҽрбиялҽү, бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү, матур 

ҽдҽбият һҽм халык иҗаты белҽн таныштыру бурычлары хҽл ителҽ. 

Балалар белҽн эшлҽү процессында сүзлек эше зур урын ала. Сүзлек эше - 

бҽйлҽнешле сҿйлҽм нигезе. Эшчҽнлек  конспектлары сүзлек эшенең ҿч бурычын чишҽ: 

1. Иң беренче чиратта, гомуми кулланылыштагы лексика хисабына (предметларны, 

аларның тҿп билгелҽрен, сыйфатларын, алар белҽн эш-хҽрҽкҽтлҽрен атау) сүзлекне баету. 

2. Сүзлеккҽ тҿгҽллек кертү. Балаларга сүзне ҽйтү үрнҽген бирү, аны һҽр бала белҽн 

күп тапкыр кабатлау. 

3. Сүзлекне активлаштыру.   

Сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен формалаштыруның тҿп шарты – тҽрбияченең, 

ҿлкҽннҽрнең грамоталы сҿйлҽме һҽм сҿйлҽмнең морфологик, синтаксик ягын, сүзъясалу 

ысулларын үзлҽштерү буенча үткҽрелҽ торган күнегүлҽр.  



Аваз культурасы тҽрбиялҽү буенча эш аның сҿйлҽм сулышы, ишетеп кабул итү, 

артикуляция аппаратын үстерү һ. б. шундый компонентларны үз эченҽ ала.  

Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү сҿйлҽмнең ике формасын - диалоглы һҽм монологлы 

сҿйлҽм үстерүне күздҽ тота. Диалоглы сҿйлҽм үстерүдҽ сорау-җавап формасы, 

балаларның үзлҽренең сорау бирҽ, бер-берсенҽ мҿрҽҗҽгать итҽ белүе – иң отышлы 

формалар. Балаларның кечкенҽ хикҽялҽрне мҿстҽкыйль тҿзи белүе монологлы сҿйлҽм 

барлыкка килүдҽ мҿһим күрсҽткеч булып тора.  

Балаларны матур ҽдҽбият һҽм халык иҗаты белҽн таныштыру – сҿйлҽм 

үсешенең ҽһҽмиятле бурычы һҽм чарасы. Матур ҽдҽбият һҽм халык иҗаты белҽн 

таныштыру процессында без түбҽндҽге бурычларны чишҽргҽ тырыштык: 

1. Дҿньяны бербҿтен итеп кабул итүне, күзаллауларны формалаштыру. 

2. Ҽдҽби сҿйлҽмне үстерү. 

3.Эстетик зҽвыкны, ҽдҽби ҽсҽрне кабул итүне үстерү. 

Бишенче яшьтҽге балаларның сҿйлҽм үсешенҽ характеристика биреп китик. Бу 

яшьтҽге балаларның  сҿйлҽм үсешенең тҿп  юнҽлеше  – бҽйлҽнешле, монологлы сҿйлҽмгҽ 

ҿйрҽтү. 

Сүз ясалышын үзлҽштерүдҽ дҽ мҿһим үзгҽрешлҽр барлыкка килҽ. 

Балаларның сүзлеге сыйфат һҽм фигыль сүз тҿркемнҽре хисабына байый. Балалар 

предметларны кулланылышын, функциональ билгелҽрен аера алалар (―Туп – уенчык, 

аның белҽн уйныйлар‖). Алар капма каршы мҽгънҽле сүзлҽрне сайлап ала башлыйлар, 

предметларны һҽм күренешлҽрне чагыштыралар, гомумилҽштерүче сүзлҽр кулланалар.  

Баланың сҿйлҽм активлыгы арта. Бу яшьтҽге балалар бик кызыксынучан булалар. 

Сүз байлыгы җитҽрлек, балалар сүзлҽрне тҿрле грамматик формаларда һҽм 

бҽйлҽнешлҽрдҽ күрсҽтҽлҽр, үзлҽренең фикерлҽрен катлаулы җҿмлҽлҽр белҽн белдерҽлҽр, 

сҿйлҽмдҽ кереш җҿмлҽлҽр кулланалар, тҿрле тасвирламалар һҽм сюжетлы хикҽялҽр 

тҿзергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 

Сҿйлҽм теле бҽйлҽнешле һҽм эзлекле була бара, сҿйлҽмнең мҽгънҽ ягын аңлау, 

җҿмлҽнең синтаксик тҿзелеше, сҿйлҽм теленең аваз ягы, ягъни бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү 

ҿчен кирҽк булган осталыклары камиллҽшҽ.. 

Бишенче яшьтҽге балалар бик телҽп рифмага тартылалар. Бала сүзлҽрне рифмага 

салса да, бу кайчакта аларның мҽгънҽсе югалуга китерҽ. Лҽкин бу эшне мҽгънҽсез дип 

ҽйтеп булмый, чҿнки сҿйлҽмнең ишетү үсешенҽ ярдҽм итҽ, яңгырашы буенча якын 

сүзлҽрне сайлау осталыгы формалаша.  

Баланы сүз белҽн таныштыру буенча махсус эш оештыру сүзнең мҽгънҽ һҽм аваз 

ягы турында күзаллау формалаштыруга китерҽ. Сүз һҽрвакыт нинди дҽ булса предметны, 

күренешне, сыйфатны белдерҽ һҽм авазлардан тора, яңгырый. 

Балалар ―сүз‖, ―аваз‖ терминнарының мҽгънҽсен дҿрес итеп аңлый һҽм куллана 

башлыйлар, сүзгҽ игътибарлары арта, яңгырашы буенча охшаш һҽм тҿрле сүзлҽрне 

табалар, сүзлҽрдҽге кирҽкле авазларны аерып күрсҽтҽлҽр. 

Шул ук вакытта бу яшьтҽге балаларның сҿйлҽмендҽ кимчелеклҽр дҽ очрый. Барлык 

балалар да чыжылдаучы һҽм сонор авазларны дҿрес ҽйтмилҽр, кайберлҽренең интонацион 

сҽнгатьлелеге тиешле дҽрҽҗҽдҽ түгел. 

Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар практик рҽвештҽ телнең грамматика кагыйдҽлҽрен, 

морфологик чараларын, сүзъясалашының кайбер ысулларын үзлҽштерҽлҽр.  

Уртанчы мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның сҿйлҽме тотрыксызлык һҽм 

хҽрҽкҽтчҽнлек белҽн аерыла. Аларны сүзлҽрнең мҽгънҽ ягы кызыксындыра, лҽкин шул ук 

вакытта сүзнең мҽгънҽсен һҽрвакытта да аңлатып бирҽ алмыйлар. 

Күпчелек мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның тасвирлама һҽм сюжетлы хикҽя тҿзү 

осталыгы  тиешле дҽрҽҗҽдҽ түгел. Алар хикҽялҽрнең структурасында, эзлеклегендҽ хата 

җибҽрҽлҽр, җҿмлҽлҽрне һҽм хикҽянең аерым ҿлешлҽрен бҽйли алмыйлар. 

Системалы һҽм планлы эш алып бару нҽтиҗҽсендҽ балаларның сҿйлҽме ҽкренлҽп 

бҽйлҽнешлерҽк һҽм эзлеклерҽк була бара.   



Туган телгҽ ҿйрҽтү, сҿйлҽм үстерү бурычларын чишкҽндҽ ҿйрҽтүнең тҿрле 

методлары, алымнары, чаралары кулланыла. Бишенче яшьтҽге балалар белҽн 

оештырылган эшчҽнлек уен характерын ала.  

Ҿйрҽтү-тҽрбия процессында балалар белҽн эшчҽнлекне оештырганда тҽрбиячегҽ 

иҗади якын килү мҿмкинлеге бирелҽ. Эшчҽнлек конспектларын тҿзегҽндҽ тҽрбияче ҿчен 

күрсҽтмҽлҽр, балаларның якынча җаваплары, балаларны активлаштыру җҽя эчендҽ 

күрсҽтелҽ. Җҽя эчендҽ бирелгҽн индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар истҽ калдыру 

максатыннан аваз, сүз, иҗек, фраза кебек сҿйлҽм элементын кабатлауны күрсҽтҽ. 

Кабатлауның тҿрле вариантлары бар: тҽрбияче артыннан, балалар артыннан, тҽрбияче 

белҽн бергҽ, күмҽк, индивидуаль. Эшчҽнлек тҿрлҽрен оештыру федераль дҽүлҽт 

талҽплҽрендҽ каралган интегратив сыйфатлар формалаштыруга юнҽлдерелҽ: физик яктан 

үсеш алган, тҿп культура-гигиеник күнекмҽлҽр үзлҽштергҽн; кызыксынучан, актив; 

интеллектуаль һҽм шҽхси бурычларны чишҽ белүчҽн; кеше хҽленҽ керҽ белүчҽн, 

эмоциональ; ҿлкҽннҽр һҽм яшьтҽшлҽре белҽн аралашу ысулларын, чараларын 

үзлҽштергҽн; үзе, гаилҽсе, ҽйлҽнҽ-тирҽсе, дҽүлҽт, дҿнья, табигать турында беренчел 

күзаллауларга ия булган; элементар гомумкабул ителгҽн нормаларны, үз-үзеңне тоту 

кагыйдҽлҽрен саклый белгҽн; беренчел кыйммҽткҽ ия булган күзаллаулар нигезендҽ 

үзенең тҽртибе белҽн идарҽ итүгҽ һҽм үз гамҽллҽрен планлаштыруга сҽлҽтле; ҿйрҽтү 

эшчҽнлегенең универсаль нигезлҽрен үзлҽштергҽн; кирҽк булган осталык һҽм күнекмҽлҽр 

үзлҽштергҽн бала шҽхесе тҽрбиялҽү. 

Бишенче яшьтҽге балалар эшчҽнлеген оештыру комплекслы-тематик принципка 

нигезлҽнҽ. План ел дҽверендҽ ―Белем бҽйрҽме‖, ―Кҿз‖, ―Мин дҿньяның бер кешесе‖,  

―Минем шҽһҽрем, минем Ватаным‖, ―Яңа ел бҽйрҽме‖, ―Кыш‖, ―Ватанны саклаучылар 

кҿне‖, ―Сигезенче март‖, ―Халык җҽүһҽрлҽре‖, ―Яз‖, ―Җиңү бҽйрҽме‖, ―Җҽй‖ кебек 

темалар үзлҽштерүне күздҽ тота.  

Елга ике тапкыр диагностик методикалар ярдҽмендҽ мониторинг үткҽрелҽ. 

Мониторинг нҽтиҗҽлҽре балаларның персональ карточкаларына языла. 

Без, авторлар коллективы, ҿйрҽтү-методик комплектта тҽкъдим ителгҽн 

материаллар балаларга туган телне ҿйрҽтүдҽ һҽм аларның сҿйлҽмен үстерүдҽ 

тҽрбиячелҽргҽ ныклы ярдҽмлек булыр дип ышанып калабыз. Ҽлеге методик ҽсбап милли 

балалар бакчасында эшлҽүче педагогларга, тҽрбиячелҽргҽ, ҽти-ҽнилҽргҽ, педагогик уку-

укыту йортларында белем алучы студентларга адреслана. Алардан киңҽшлҽр, тҽкъдимнҽр 

кҿтеп калабыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУГАН ТЕЛГҼ ҾЙРҼТҤ, СҾЙЛҼМ ҤСТЕРҤ ЮНҼЛЕШЕ БУЕНЧА 

БЕЛЕМ БИРҤ ЭШЧҼНЛЕГЕН ОЕШТЫРУ ТҾРЛҼРЕ  

 

1. ТАНЫП БЕЛҤ ҾЛКҼСЕ 

 
Сроклар Бҥлеклҽр Тема Бурычлар 

20.08.-10.09. Белем 

бҽйрҽме 

Без балалар 

бакчасында 

 

1) балаларда үз-үзеңне тоту 

кагыйдҽлҽрен формалаштыруны 

дҽвам итү, ягымлы сүзлҽр куллану 

хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру; 

2) балаларның кызыксынуын, 

игътибарын, хҽтерен үстерү; 

3) балаларда   дустанҽ мҿнҽсҽбҽт 

тҽрбиялҽү. 

Безнең китаплар 

 

1) балаларда китапка карата 

кызыксыну формалаштыруны дҽвам 

итү, сыйфат билгелҽрен куллану 

хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру; 

2) балаларның игътибарын, хҽтерен 

үстерү; 

3) балаларда китапка карата хҿрмҽт 

тҽрбиялҽү. 

Безнең яраткан 

апабыз 

 

1) тҽрбияче ярдҽмчесе һҿнҽре 

турында балаларның күзаллауларын 

формалаштыруны, таныш һҿнҽрлҽр 

атамасын ныгытуны дҽвам итү;   

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

сүз байлыгын үстерү; 

3) балаларда зурлар хезмҽтенҽ карата 

хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

11.09.-30.09. Кҿз 

 

Басуга бару 1) балаларның  транспорт (поезд) һҽм 

аның тҿп билгелҽре (тҿс, материал) 

белҽн таныштыруны дҽвам итү, 

яшелчҽлҽр (кишер, чҿгендер) 

турындагы белемнҽрне ныгыту;  

2) яшелчҽлҽрнең тышкы күренеше, 

тҽме, формасы буенча (кишер, 

чҿгендер) аера белү осталыгын, 

игътибарын, кабул итүлҽрен, 

диалоглы сҿйлҽмен, сенсор 

сҽлҽтлҽрен үстерү, [у] авазын дҿрес 

ҽйтүлҽренҽ ирешү; 

3) балаларда табигатькҽ уңай караш 

тҽрбиялҽү. 

Куян күчтҽнҽчлҽре 1) балаларның кҿз, кҿзге уңыш 

турындагы күзаллауларын киңҽйтү,   

яшелчҽлҽр  (кыяр, суган, помидор) 

турындагы белемнҽрен ныгыту; 

2) яшелчҽлҽрне (кыяр, суган, 

помидор) тышкы күренеше буенча 

аера белү осталыгын, игътибарын, 



кабул итүлҽрен, диалоглы сҿйлҽмен, 

сенсор сҽлҽтлҽрен үстерү; 

3) балаларда   сорауларга җавап бирү 

телҽге  тҽрбиялҽү. 

 Кҿзге яфраклар.  

Күгҽрчен. 

1) балаларны кҿзнең характерлы 

билгелҽре белҽн таныштыруны дҽвам 

итү,  кҿзге яфраклар турындагы 

белемнҽрне тирҽнҽйтү, күгҽрченнең 

тышкы кыяфҽтен, хҽрҽкҽтлҽрен 

ныгыту, [ш], [г] авазлар ҽйтелешен  

активлаштыру;  

2) балаларның игътибарын, кабул 

итүлҽрен, хҽтерен, күзҽтүчҽнлеген 

үстерү; 

3) балаларда пҿхтҽ эшлҽү телҽге һҽм 

кошлар турында кайгыртучанлык 

тҽрбиялҽү. 

1.10.-20.10. Мин  

дҿньяның 

 бер кешесе 

 

Ҽти, ҽни һҽм мин 

 

1) балаларның   гаилҽлҽре турындагы 

күзаллауларын киңҽйтү;. 

2) балаларның   фикерлҽвен, хҽтерен, 

хҽрҽкҽт активлыгын үстерү; 

3) балаларда  туганлык хислҽре 

тҽрбиялҽү. 

Мин һҽм кешелҽр 1) балаларга кешенең үсеше   турында 

күзаллаулар бирү, тҿрле яшьтҽге һҽм 

җенестҽге кешелҽрне аерырга ҿйрҽтү, 

кешелҽрнең бер – берсеннҽн аерылып 

торуын (яше, җенесе белҽн генҽ түгел, 

ҽ характер үзенчҽлеклҽре, киеме, 

шҿгыле белҽн дҽ аерылуын) аңлату; 

2) сҿйлҽмнҽрен, логик фикерлҽүлҽрен 

үстерү; 

3) ҽйлҽнҽ - тирҽгҽ яхшы мҿнҽсҽбҽт 

тҽрбиялҽү. 

  Мин үзем ҿчен иң 

кадерле кеше 

1) балаларда үзлҽренең уникаль 

(бердҽнбер) һҽм кабатланмас шҽхес 

булулары турында күзаллаулар 

формалаштыру; 

2) балаларның үзаңнарын үстерү; 

3) тышкы кыяфҽтлҽренҽ 

игътибарлылык тҽрбиялҽү. 

21.10.-04.11. Минем  

шҽһҽрем,  

минем 

Ватаным 

 

 

Минем данлыклы 

шҽһҽрем 

 

1) балаларны туган шҽһҽр белҽн 

таныштыруны дҽвам итү, шҽһҽрнең 

тарихы, Татарстан Республикасы 

турында белем бирү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

игътибарын, диалоглы сҿйлҽмен   

үстерү; 

3) балаларда туган шҽһҽр белҽн 

горурлану хислҽре, тҿзүче һҿнҽренҽ 

хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 



  Минем Туган илем - 

Рҽсҽй 

 

1) балаларда туган ил, аның тарихы, 

ҽлҽм флаг турында күзаллаулар 

формалаштыру; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

сүзлҽрне, кыска фразаларны ачык 

ҽйтү осталыгын, игътибарын үстерү; 

3) балаларда туган илгҽ мҽхҽббҽт, 

тҿгҽллек тҽрбиялҽү. 

15.11.-31.12. Яңа  

ел бҽйрҽме 

 

Кар кызы, кар 

бҿртеге бездҽ 

кунакта 

1) Яңа ел уңаеннан балаларның тирҽ-

юнь турындагы күзаллауларын 

киңҽйтү, курчак киемнҽре белҽн 

таныштыруны дҽвам итү, тҿзү 

детальлҽрен аеру һҽм атауны (куб, 

пластина, кирпеч, брусок) ныгыту, 

аларны тҿзүдҽ кулланырга ҿйрҽтү;  

 2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

диалогик сҿйлҽмен, тҿзү 

материаллары белҽн эшлҽү осталыгын 

үстерү; 

3) балаларда Яңа ел бҽйрҽме уңаеннан  

яхшы кҽеф, шатлык хислҽре 

булдыруга шартлар тудыру, 

курчакларга карата кайгыртучанлык 

хислҽре тҽрбиялҽү. 

Яңа ел уенчыклары 1) балаларны Яңа ел бҽйрҽмен 

каршыларга ҽзерлҽү, чыршы 

уенчыклары белҽн таныштыру, 

пыяладан ясалган уенчыкларның, 

предметларның билгелҽрен ачыклау 

(үтҽ күренмҽле, тҿсле, шома, салкын, 

ватылучан); 

2) балаларның сенсор сҽлҽтлҽрен һҽм 

  кызыксынуын, күзҽтүчҽнлеген 

үстерү;  

3) чыршы уенчыкларына сак караш 

тҽрбиялҽү.  

  Яңа ел килҽ 

 

1) балаларда Яңа ел бҽйрҽме турында 

белемнҽр формалаштыруны  дҽвам 

итү, сенсор билгелҽре буенча 

бертҿрле предметларны тҿркемгҽ 

берлҽштерү осталыгын ныгыту; 

2) балаларның чыршы 

уенчыкларының тҿсен, формасын, 

зурлыгын, кулланылышын билгелҽү, 

диалоглы сҿйлҽмен, сорауларга 

җҿмлҽ белҽн җавап бирү осталыгын, 

хисси тҽҗрибҽсен, кабул итүлҽрен 

үстерү;  

3) балаларда Яңа ел бҽйрҽме уңаеннан  

яхшы кҽеф, шатлык хислҽре уяту. 

Киемнең үткҽне  1) балаларны киемнең билгелҽнеше 



һҽм бүгенгесе һҽм функциялҽре белҽн таныштыру, 

кием материалы һҽм аны куллану 

ысулы арасындагы бҽйлҽнешне 

урнаштырырга ҿйрҽтү;   

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

диалоглы сҿйлҽмен, кызыксынуын, 

иҗади сҽлҽтлҽрен   үстерү; 

3) балаларда   зҽвык тҽрбиялҽү. 

  Хуш килҽсең,  

карлы кыш! 

1) балаларның кыш, Яңа ел 

турындагы белемнҽрен тирҽнҽйтү, 

сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү; 

2) кабул итүне, игътибарны, сүзлекне, 

бҽйлҽнешле сҿйлҽмне үстерү; 

3) биремнҽрне үтҽүгҽ кызыксыну 

тҽрбиялҽү. 

  Милҽш һҽм  

балан җилҽклҽре 

1) балаларның Яңа ел турындагы 

күзаллауларын киңҽйтү, 

үсемлеклҽрнең җимешлҽре, аларның 

табигатьтҽге һҽм кеше 

тормышындагы роле белҽн 

таныштыру; 

2) танып белүгҽ кызыксыну үстерү, 

сүзлекне баету һҽм активлаштыру; 

3) кошларга ярдҽм итү телҽге 

тҽрбиялҽү. 

01.01.-31.01. Кыш 

 

Кыш билгелҽре 1) балаларның кыш турында 

белемнҽрен ныгыту; 

2) балаларның күрсҽтмҽ образлы 

фикерлҽвен үстерү; 

3) туган табигатькҽ мҽхҽббҽт һҽм 

эстетик хислҽр тҽрбиялҽү. 

Кар бабай 

 

1). балаларның кышкы күренешлҽр 

турындагы күзаллауларын киңҽйтү, 

геометрик фигураларның – 

түгҽрҽкнең, ҿчпочмакның атамасын 

ныгыту, детальлҽрне зурлыгы буенча 

чагыштырырга ҿйрҽтүне дҽвам итү; 

2). балаларның кабул итүлҽрен, 

игътибарын, фикерлҽвен үстерү; 

3). балаларда уңай эмоциональ халҽт 

булдыру,   эстетик хислҽр тҽрбиялҽү. 

  Җҽнлеклҽр кышка 

ҽзерлҽнҽ 

 

1) балаларны җҽнлеклҽрнең кышкы 

табигатьтҽ яшҽү рҽвеше белҽн 

таныштыруны дҽвам итү; 

 2) балаларның грамматик яктан дҿрес 

сҿйлҽмен үстерү; 

3) балаларда тере табигатькҽ карата 

кызыксыну тҽрбиялҽү. 

  Җҽнлеклҽр кышкы 

урманда 

1) балаларның кыргый хайваннар 

турында күзаллауларын 



формалаштыру; табигатьтҽге сезонлы 

үзгҽрешлҽр турындагы белемнҽрен 

ныгыту; 

2) бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү, 

сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү; 

3) хайваннарга сакчыл караш  

тҽрбиялҽү. 

01.02.-

23.02.. 

Ватанны 

саклаучылар 

кҿне 

Без - солдатлар! 1) балаларны Ватанны саклаучылар 

кҿне белҽн таныштыру, очкычның 

(самолет), вертолетның ҿлешлҽрен, 

формасын аерырга һҽм атарга 

ҿйрҽтүне, исемнҽрне сыйфатлар белҽн 

яраклаштыру күнекмҽлҽре 

формалаштыруны дҽвам итү, солдат, 

очучы, диңгезче, очкыч, вертолет, 

кораб сүзлҽре хисабына сүзлекне 

активлаштыру;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

кызыксынуын  үстерү; 

3) балаларда очучы, диңгезче, 

хҽрбилҽр һҿнҽренҽ хҿрмҽт, патриотик 

хислҽр, малайларда кҿчле, кыю булу 

телҽге тҽрбиялҽү. 

Безнең армия 1) балаларда илне саклаучы 

сугышчылар турында күзаллау 

формалаштыру, ―Ватанны 

саклаучылар‖ тҿшенчҽсен ачыклау. 

Кайбер хҽрби һҿнҽрлҽр (диңгезчелҽр, 

танкистлар, очучылар, чик сакчысы) 

белҽн таныштыру; 

2) балаларның  сорауларга тулы 

фразалар белҽн җавап бирү 

осталыгын, игътибарын, 

кызыксынуын  үстерү; 

3) хҽрбилҽр һҿнҽренҽ хҿрмҽт, 

патриотлык хислҽр тҽрбиялҽү. 

  Бакчабызның  

балта остасы 

1) балаларны олылар хезмҽте белҽн 

таныштыруны дҽвам итү (балта 

остасы хезмҽте), хезмҽт кораллары 

турындагы белемнҽрен ныгыту; 

2) балаларның сорауларга тулы 

фразалар белҽн җавап бирү, хезмҽт 

коралларын классификациялҽү 

осталыгын, игътибарын, олылар 

хезмҽтенҽ карата кызыксынуын   

үстерү; 

3) ҿлкҽннҽр хезмҽтенҽ хҿрмҽт 

тҽрбиялҽү. 

24.02.-

08.03.. 

Сигезенче 

Март 

Музыка 

җитҽкчесендҽ кунакта 

1) балаларның ҽнилҽр бҽйрҽме, 

ҽнилҽре турындагы белемнҽрен 



 киңҽйтү, музыка җитҽкчесенең   

бербҿтен образын тудыру; музыка 

коралларының тҿп билгелҽрен 

ачыклау; 

2) балаларның игътибарын, кабул 

итүлҽрен, хҽтерен, диалоглы  сҿйлҽм 

формасын, шигырьлҽрне сҽнгатьле 

сҿйлҽү осталыгын үстерү; 

3) балаларда ҽнилҽргҽ, музыка 

җитҽкчесенҽ карата ихтирам, хҿрмҽт  

тҽрбиялҽү. 

  Ҽнием турында 

сҿйлим 

1) бҽйрҽмнҽр белҽн таныштыруны 

дҽвам итү; ҽнилҽр турында 

тасвирлама тҿзү осталыгын 

формалаштыру; 

2) кабул итүне, хҽтерне, игътибарны, 

сүзлекне үстерү, сҽнгатьлек 

чараларын куллануда күнектерү; 

3) ҽнилҽргҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

09.03.-20.03. Халык 

җҽҥһҽрлҽре Савыт-саба 
1) татар авылы кҿнкүреше белҽн 

таныштыру; хҽзерге һҽм элекке 

заманда кулланылган савыт-саба 

турындагы белемнҽрне ныгыту;  

2) кабул итүлҽрен, фикерлҽүлҽрен, 

хҽтерлҽрен сүзлек байлыгын үстерү, 

сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү; 

3) татар халкының кҿнкүреш 

предметларына кызыксыну 

тҽрбиялҽү. 

01.04.-20.04. Яз 

 

Кар бабай язны эзли 1) балаларның ел фасыллары, кыш, яз 

билгелҽре турындагы белемнҽрен 

ныгыту, табигать күренешлҽре һҽм 

алар арасындагы бҽйлҽнеш 

турындагы күзаллауларын 

формалаштыру, кояш, кошлар, 

умырзая чҽчҽге, җир казый, орлык 

чҽчҽ кебек сүзлҽр һҽм сүзтезмҽлҽр 

хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

кызыксынуын, фикерлҽвен,  хҽрҽкҽт 

активлыгын үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ карата сакчыл 

караш, кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

Яз бүлҽклҽре 1) балаларның яз, аның билгелҽре 

турындагы белемнҽрен, бер, күп 

тҿшенчҽсен куллануларын ныгыту, 

бишкҽ кадҽр санарга ҿйрҽтү, киң, тар, 

яңгыравык, күңелле, тыныч тавыш, 

кычкырып сүзлҽр хисабына 

сүзлеклҽрен активлаштыру, табигать 



күренешлҽре һҽм алар арасындагы 

бҽйлҽнешлҽрне аңлатуны һҽм яз кҿне 

башкарыла торган эш турындагы 

күзаллауларын формалаштыруны 

дҽвам итү, куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽре турындагы белемнҽрен 

киңҽйтү;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен,   

фикерлҽвен, ишетү сҽлҽтен, кабул 

итүлҽрен үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ карата сакчыл 

караш, кайгыртучанлык, үзара дуслык 

хислҽре тҽрбиялҽү. 

Яз килҽ, яз! 1) балаларның яз, аның айлары, 

билгелҽре турындагы белемнҽрен 

ныгыту, эшчҽнлектҽ кулланган сүзлҽр 

хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру, 

табигать күренешлҽре һҽм алар 

арасындагы бҽйлҽнеш турындагы 

күзаллауларын формалаштыруны 

дҽвам итү;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

кызыксынуын, фикерлҽвен,  

хҽрҽкҽтен, кабул итүлҽрен үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ карата сакчыл 

караш, кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

21.04.-09.05. Җиңҥ  

бҽйрҽме 

Татарстан байрагы 1) Татарстан байрагының тҿслҽрен 

ныгыту, агач һҽм тукыманың 

билгелҽрен ачыклау, кҽгазь белҽн 

эшлҽү алымнарын камиллҽштерү, 

Җиңү кҿне турында мҽгълүмат бирү;  

 2) балаларның сүзлеклҽрен 

активлаштыру, игътибарын, хҽтерен, 

кабул итүлҽрен, флагта тҿслҽрне 

дҿрес урнаштыру осталыгын үстерү; 

3) Татарстан байрагына карата 

горурлык хислҽре, Җиңү бҽйрҽменҽ 

кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиңү бҽйрҽме 1) балаларның Җиңү кҿне турында 

күзаллауларын формалаштыру, 

сугышчыларның батырлыгы турында 

сҿйлҽү, кайбер хҽрби һҿнҽрлҽр: 

диңгезчелҽр, танкчылар, очучылар, 

чик сакчылары белҽн таныштыруны 

дҽвам итү; 

 2) балаларның сорауларга тулы 

фразалар белҽн җавап бирү 

осталыгын, игътибарын, 

кызыксынучанлыгын үстерү; 

3) хҽрбилҽр һҿнҽренҽ хҿрмҽт, 

патриотик, горурлык хислҽре 

тҽрбиялҽү. 



9 майны каршылап... 1) балаларның Җиңү кҿне турында 

күзаллауларын формалаштыруны, 

хҽрби һҿнҽрлҽр, аларның баш 

киемнҽре белҽн таныштыруны дҽвам 

итү, сугышчыларның батырлыгы 

турында сҿйлҽү, хҽрби техника 

турында белемнҽрен киңҽйтү; 

 2) балаларның  диалогик сҿйлҽмен, 

конкрет-образлы фикерлҽвен, 

игътибарын, кызыксынуын, 

конструктив осталыкларын  үстерү; 

3) хҽрби һҿнҽрлҽргҽ, ветераннарга 

карата хҿрмҽт, патриотик, горурлык 

хислҽре тҽрбиялҽү. 

10.05.-31.05. Җэй Чҽчҽклҽр 1) балаларны җҽйге табигатьтҽге 

үзгҽрешлҽр, чҽчҽклҽрнең характерлы 

билгелҽре белҽн таныштыруны дҽвам 

итү; 

2) сорауларга тулы җҽенке җҿмлҽлҽр 

белҽн җавап бирү осталыгын, логик, 

образлы фикерлҽүлҽрен, хҽтерен, 

игътибарын, вак моториканы үстерү; 

3) чҽчҽклҽргҽ карата сакчыл караш 

тҽрбиялҽү. 

  Үрдҽк бҽбкҽсе  

Бак-Бакны тасвирлау 

1) уенчыкны эзлекле тасвирлап, 

кечкенҽ хикҽя тҿзергҽ ҿйрҽтүне дҽвам 

итү;  

2) бҽйлҽнешле сҿйлҽмнҽрен, кабул 

итүлҽрен, игътибарларын үстерү; 

3) хикҽя тҿзүгҽ кызыксыну тҽрбиялҽү. 

 
 

Беренче бүлек. БЕЛЕМ БӘЙРӘМЕ 
 

Тема. БЕЗ БАЛАЛАР БАКЧАСЫНДА 

Бурычлар: 

1) балаларда үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽрен формалаштыруны дҽвам итү, ягымлы 

сүзлҽр куллану хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру; 

2) балаларның кызыксынуын, игътибарын, хҽтерен үстерү; 

3) балаларда дустанҽ мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: балалар кычкырган, шаулаган тавыш язылган аудиоязма, А4 

форматында иллюстрациялҽр: балалар аш ҿстҽле артында матур итеп утыралар, балалар 

калакны дҿрес итеп тотканнар, пҿхтҽ итеп ашыйлар, балалар уечыкны урынына куялар, 

уенчыкны бер-берсенҽ бирҽлҽр. Бергҽ дус уйныйлар. 

 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Балалар кычкрган, шаулаган тавыш язылган аудиоязма яңгырый. Тҿркемгҽ Йомшаккай (уенчык кулланырга 

мҿмкин) килеп керҽ. 

 



Тҽрбияче. Балалар, сез берҽр нҽрсҽ аңлыйсызмы? Бу нинди тавыш? Безгҽ кем 

килгҽн? (Йомшаккай). Йомшаккай, син нишлҽп шулкадҽр кычкырып сҿйлҽшҽсең? 

Йомшаккай .  Мин һҽрвакыт шулай кычкырып сҿйлҽшҽм. Ай, мин кая килеп 

элҽктем соң ҽле? 

Тҽрбияче. Балалар, Йомшаккайга ярдҽм итик ҽле, ул кая килде? (Балалар 

бакчасына). (Балаларны активлаштыру). Безнең янга килеп кергҽч, Йомшаккай нҽрсҽ 

эшлҽргҽ онытты? (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, ул исҽнлҽшергҽ онытты. Ҽйдҽгез 

Йомшаккайны исҽнлҽшергҽ ҿйрҽтик ҽле. Йомшаккай, безнең балалар исҽнлҽшҽ белҽ, алар 

бакчага килгҽч, тҿркемгҽ башка кеше керсҽ, һҽрвакыт исҽнлҽшҽлҽр. Балалар, исҽнлҽшеп 

күрсҽтик ҽле. (Исҽнмесез, исҽнме, Йомшаккай!). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

Белмҽмеш, син дҽ җавап бир. 

Йомшаккай .  Исҽнмесез! 

Тҽрбияче. Балалар, Йомшаккай безгҽ кунакка килгҽн. Ҽ кунакны чҽй белҽн 

сыйлыйлар. Йомшаккай, ҽйдҽ утыр, чҽй эч. 

 
Йомшаккай ҿстҽл артына утыра, лҽкин үз-үзен тота белми: урындыкта селкенҽ, авызын чапылтата. 

 

Тҽрбияче. Балалар, Йомшаккай ҿстҽл артында үз-үзен дҿрес тотамы? (Юк). 

(Балаларны активлаштыру). Ҿстҽл артында үз-үзеңне ничек тотарга кирҽк? (Матур итеп, 

утыралар, ашаганда сҿйлҽшмҽскҽ, авызны чапылтатмаска, ашыкмыйча, ризыкны 

яхшылап чҽйнҽргҽ кирҽк). (Балаларны активлаштыру). (Балалар җавап биргҽндҽ тҽрбияче 

иллюстрациялҽр күрсҽтҽ). Йомшаккай, балаларның киңҽшлҽрен ишеттеңме, исеңдҽ 

калдырдыңмы? Булдырдыгыз! Йомшаккай, ҽйдҽ уйнап алабыз.  

 
Йомшаккай ашыга, йҿгерҽ, абынып егыла, елый. 

 

Тҽрбияче. Балалар, ни булды? Йомшаккай ник елый? (Ул егылды). Йомшаккай, 

син ашыктың, шуңа егылдың. Балалар, бу хҽл башка кабатланмасын ҿчен нҽрсҽ эшлҽргҽ 

кирҽк, Йомшаккайга сҿйлик ҽле. (Бүлмҽдҽ син йҿгермҽ, тыныч итеп йҿр генҽ). (Балаларны 

активлаштыру). Йомшаккай, син исеңдҽ калдырдыңмы? Кабатла ҽле. (Йомшаккай 

кабатлый). Ҽйдҽгез хҽзер бергҽлҽп уйныйк  инде.  

 
Йомшаккай уенчыкларны ыргыта, балаларның уенчыкларын тартып ала. 

 

Тҽрбияче. Балалар, безнең тҿркемгҽ ни булган? Уенчыклар таралып ята. 

Йомшаккай уенчыкларны урынына куя белми икҽн. Ҽйдҽгез аны уенчыклар белҽн уйнарга 

ҿйрҽтик. (Уенчыкны ташлама, һҽрвакыт урынына куй. Уенчык белҽн үзең генҽ уйнама, 

иптҽшеңҽ дҽ бир. Бергҽ дус уйнарга кирҽк). (Балалар җавап биргҽндҽ тҽрбияче 

иллюстрациялҽр күрсҽтҽ). Булдырдыгыз балалар! Балалар, Йомшаккай, ҽйдҽгез 

уенчыкларны бергҽлҽп урынына куйыйк. Йомшаккай, безнең балалар сине балалар 

бакчасында үз-үзеңне тоту тҽртибенҽ ҿйрҽттелҽр, аларга рҽхмҽт ҽйт. 

 Йомшаккай .  Балалар, сез бик зурлар, акыллылар, тҽртиплелҽр икҽнсез, үз-үзеңне 

тоту кагыйдҽлҽренең барысын да белҽсез. Мине дҽ күп нҽрсҽгҽ ҿйрҽттегез: исҽнлҽшергҽ, 

ҿстҽл артында үз-үзеңне тотарга, дус уйнарга, рҽхмҽт ҽйтергҽ. Рҽхмҽт сезгҽ! Миңа китҽргҽ 

вакыт, сау булыгыз! 

 

 

Тема. БЕЗНЕҢ КИТАПЛАР 

Бурычлар: 

1) балаларда китапка карата кызыксыну формалаштыруны дҽвам итү, сыйфат 

билгелҽрен куллану хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру; 

2) балаларның игътибарын, хҽтерен үстерү; 

3) балаларда китапка карата хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: ҿстҽлдҽ тҿрле кҽгазьлҽр: ак ,тҿсле, калын, юка, пергамент салфетка, 

сырлы. 

 

Эшчҽнлек барышы. 
 

Тҿркем бүлмҽсендҽ "Китапханҽ‖үзҽге оештырылган. Тҽрбияче балалар белҽн бер-берсен сҽламлилҽр. 

 

Тҽрбияче. Балалар, мин сезгҽ табышмаклар ҽйтҽм, игътибар белҽн тыңлагыз:  

Юк аягы, юк күзе,  

Сҿйли, ҿйрҽтҽ үзе,  

Телгҽ аннан оста юк,  

Аннан якын дус та юк. (Китап). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар! 

Теле юк, үзе аңлата. (Бу да китап). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз, 

балалар! Балалар, ҽ китапны нҽрсҽдҽн ясыйлар икҽн? (Китапны кҽгазьдҽн ясыйлар). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Дҿрес, балалар! Балалар, ҿстҽл янына килегез ҽле. 

Сез монда нилҽр күрҽсез? (Тҿрле кҽгазьлҽр). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Балалар, 

монда нинди кҽгазьлҽр бар. (Ак, тҿсле, калын, юка, салфетка, сырлы). Булдырдыгыз, 

балалар! Балалар, китаплар нинди кҽгазьлҽрдҽн ясала икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). Ҽйе балалар, тышлыгы ҿчен калын, ҽ битлҽре ҿчен юка кҽгазьлҽр кирҽк. 

Балалар, монда бер тартма бар. Ул гади түгел, тылсымлы. Бу "серле тартма‖ны ачыйк, 

анда нҽрсҽ бар икҽн? Балалар, монда бит китаплар бар икҽн. Мин сезгҽ ―серле 

тартмадагы‖ китапларны күрсҽтҽм, ҽ сез аларның нинди китаплар икҽнен ҽйтерсез. (Бу – 

юка китап, бу рҽсемле, бу – калын һ.б.). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар).  

Балалар, бу ―серле тартмада‖ безгҽ хат бар. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп укыйк: Китапларны 

саклап тот! Китап укыганны ярата. Китап – белем чишмҽсе. Китапны ертма! һ.б. 

Хҽкимҗан Халиковның "Китаплар докторы‖ шигырен укый.  

Ҽбилҽр дҽ авырый,  

Бҽбилҽр дҽ авырый.  

Салкын тисҽ аз гына  

Дару кирҽк барсына. 

 Чирли хҽтта китап та. 

 Ник кҿлҽсең?Чынлап та  

Бите тҿшҽ, ертыла. 

 Ул бит кҿн дҽ тотыла.  

Тотам шуңа сак кына.  

Авырдымы чак кына,  

Чирен шундук күрҽм мин, 

 Дҽвасын да белҽм мин,  

Тҿбе тҿшсҽ, тҿплим мин.  

Ҽйткҽнне һич кҿтмим мин  

Китапларың чирлҽсҽ,  

Үз кулыңнан килмҽсҽ,  

Миңа китер туп – туры  

Мин аларның докторы.  

Менҽ нинди матур киңҽшлҽр биргҽннҽр безгҽ. Балалар, сез матур сҿйлҽдегез, акыллы 

җаваплар бирдегез. 

 

Тема. БЕЗНЕҢ ЯРАТКАН АПАБЫЗ 

 

Бурычлар: 

1) тҽрбияче ярдҽмчесе һҿнҽре турында балаларның күзаллауларын 

формалаштыруны, таныш һҿнҽрлҽр атамасын ныгытуны дҽвам итү;   

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, сүз байлыгын үстерү; 



3) балаларда зурлар хезмҽтенҽ карата хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: тҿрле предмет сурҽтлҽнгҽн рҽсем яки слайд:1. Кҽстрүл, тҽмле ризык, 

газ плитҽсе. 2. Балалар, уенчык. 3. Градусник, шприц, витаминнар. 4. Кер юу порошогы, 

кер юу машинасы, үтүк. 5. Тырма, кҿрҽк, себерке; А5 форматында карта-схемалар: а) 

тҽрбияче ярдҽмчесе ашарга бүлҽ, б) идҽн юа, в) идҽн себерҽ, г) савыт-саба юа; туп, 

себерке, тузан суырткыч, чүпрҽк, чилҽк. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, ҽйдҽгез бер-беребезгҽ карап, елмаеп сҽламлҽшик. (Балалар 

бер-берсенҽ карап елмаялар, башларын иялҽр). Без бүген сезнең белҽн һҿнҽрлҽр, 

профессиялҽр турында сҿйлҽшербез. Нҽрсҽ соң ул һҿнҽр, профессия? Бергҽлҽп кабатлыйк: 

профессия, һҿнҽр, хезмҽт. (Балаларны активлаштыру). Профессия, һҿнҽр – ул зур кешелҽр 

эшли торган эш, хезмҽт. Бар кеше дҽ хезмҽт итҽ, эшли. Хезмҽт кешене кҿчле, матур итҽ. 

Һҽрбер эш, хезмҽт мҿһим. Балалар, безнең балалар бакчасында да тҿрле һҿнҽр иялҽре бар. 

Ҽйдҽгез искҽ тҿшерик ҽле, кемнҽр алар? (Тҽрбияче, тҽрбияче ярдҽмчесе, мҿдир, шҽфкать 

туташы, пешекче, музыка җитҽкчесе һ.б.). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, 

булдырдыгыз! Тагын ҽле безнең бакчада каравылчы, хуҗалык җитҽкчесе, ҿлкҽн тҽрбияче, 

урам себерүче, кер юучы һҿнҽрлҽре бар. Күрҽсезме, күпме һҿнҽр иялҽре бар. Һҽр һҿнҽр 

иясе нинди дҽ булса предмет белҽн бҽйле. Бу предметларны күреп, кешенең нинди һҿнҽр 

белҽн шҿгыльлҽнгҽнен ҽйтергҽ мҿмкин. Хҽзер без сезнең белҽн ―Бу нинди һҿнҽр иясе‖ 

уенын уйнарбыз. Мин сезгҽ рҽсемнҽр күрсҽтҽм, ҽ сез андагы предметларны атагыз һҽм 

кайсы һҿнҽргҽ туры килүен ҽйтерсез. 

 
Тҽрбияче тҿрле предмет сурҽтлҽнгҽн рҽсем яки слайд күрсҽтҽ, балалар бу предметларны атыйлар 

һҽм предметка карап, аның нинди һҿнҽргҽ караганын ҽйтҽлҽр. 

  

1. Кҽстрүл, тҽмле ризык, газ плитҽсе (Пешекче). 

2. Балалар, уенчык (Тҽрбияче). 

3. Градусник, шприц, витаминнар (Табиб, шҽфкать туташы). 

4. Кер юу порошогы, кер юу машинасы, үтүк (Кер юучы) 

5. Тырма, кҿрҽк, себерке (Урам себерүче).  

Тҽрбияче. Балалар, булдырдыгыз! Барлык һҿнҽрлҽрне дҽ дҿрес ҽйттегез. Балалар, 

без кҿн саен бакчага килгҽч Наилҽ Кҽримовна белҽн очрашабыз. Ҽйтегез ҽле ни ҿчен ул 

кҿн саен бакчага килҽ икҽн? (Наилҽ Кҽримовна балалар бакчасында эшли). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, балалар. Ҽйдҽгез, Нилҽ Кҽримовна һҿнҽре турында үзе сҿйлҽсен 

ҽле.  

 
Тҽрбияче ярдҽмчесен һҿнҽре турында сҿйлҽвен үтенҽлҽр. 

 

Тҽрбияче ярдҽмчесе. Ҽйе, балалар, мин балалар бакчасында эшлим. Минем 

эшем бик күп. Балалар, ҽ сезнең игътибар иткҽнегез бармы, мин нҽрсҽлҽр эшлим? (Идҽн 

юасыз, савыт-саба юасыз, безгҽ ашарга бирҽсез, киенергҽ ярдҽм итҽсез). (Балаларны 

активлаштыру). 

Тҽрбияче. Булдырдыгыз балалар! Ҽйе, тҽрбияче ярдҽмчесе кҿн саен иртҽдҽн 

кичкҽ кадҽр армый-талмый сезнең ҿчен тырыша һҽм тҽрбиячегҽ булыша, шуңа күрҽ аны 

тҽрбияче ярдҽмчесе дип атыйлар. Бергҽ кабатлыйк: тҽрбияче ярдҽмчесе. (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, Наилҽ Кҽримовнаның карта-схемалары бар, сез аларга карап 

аның кҿне буе нҽрсҽ эшлҽвен ҽйтҽ алырсыз.  

 
Балаларга тҽрбияче ярдҽмчесе эшчҽнлеге сурҽтлҽнгҽн карта-схемалар тҽкъдим ителҽ.. 

 



Тҽрбияче. Балалар, бу рҽсемнҽрдҽ тҽрбияче ярдҽмчесе нҽрсҽ эшли? (Тҽрбияче 

бер-бер артлы рҽсемнҽр күрсҽтҽ). (Тҽрбияче ярдҽмчесе ашарга бүлҽ, идҽн юа, идҽн себерҽ, 

савыт-саба юа). Булдырдыгыз, балалар! 

Тҽрбияче ярдҽмчесе. Ҽйе, балалар, минем эшем күп, ҽгҽр минем ярдҽмчелҽрем 

булмаса, миңа авыр булыр иде. Минем ярдҽмчелҽрем турында сезнең белҽсегез килҽме? 

Мин сезгҽ табышмаклар ҽйтҽм, җавапларын тапсагыз, минем ярдҽмчелҽремне белерсез.  

 
Балалар табышмак җаваплпрын ҽйткҽч, тҽрбияче ярдҽмчесе шул предметларны балаларга күрсҽтҽ. 

 

Тҽрбияче ярдҽмчесе.  

Сакалы бар, кашы юк,  

Гҽүдҽсе бар, күзе юк. 

Сакалын җирдҽн сҿйри, 

Бүлмҽ эчендҽ йҿри. (Себерке). 

 

Йҿри, йҿри паластан 

Эшли ул гел уттан. 

Ул эшлҽсҽ, тузан юк, 

Аның да тамагы тук. (Тузан суырткыч). 

 

Шкафны да сҿртҽ ул, 

Идҽнне дҽ җитешҽ. (Чүпрҽк). 

 

Аңа су да салалар, 

Аңа чүп тҽ салалар. 

 Ул комны да, керне дҽ,  

Ни салсаң да күтҽрҽ (Чилҽк). 

Булдырдыгыз, балалар! Бу предметлар барсы да миңа тҿркемне чисталыкта тотарга 

ярдҽм итҽлҽр, үзлҽре дҽ тҽртип яраталар. Аларны урыннарына алып куйыйк. 

Тҽрбияче. Балалар, Наилҽ Кҽримовнаның ярдҽмчелҽрен истҽ калдырдыгызмы? 

Ҽйдҽгез уйнап алабыз. Түгҽрҽккҽ басыгыз, мин сезгҽ туп ыргытам һҽм предмет исемен 

атыйм, ҽ сез аның тҽрбияче ярдҽмчесенҽ кирҽкме, ҽллҽ юкмы икҽнен ҽйтерсез. 

1) Кҿрҽк (юк).  

 2) Чүпрҽк (ҽйе, савыт-саба юар ҿчен, тузан сҿртер ҿчен).  

 3) Себерке (ҽйе, идҽн себерергҽ).  

 4) Җилем перчаткалар (ҽйе)  

 5) Китап (юк)  

 6) Будильник (юк)  

 7) Тузан суырткыч (ҽйе, палас чистартырга)  

 8) Сумка (юк) һ.б. 

Булдырдыгыз, балалар! Наилҽ Кҽримованың ярдҽмчелҽре булса да, аның эше бик күп, без 

дҽ аңа ярдҽм итҽргҽ тиеш. Булышабызмы? (Балаларның җаваплары). Балалар, сез 

уенчыкларыгызны җыеп куйсагыз, идҽнне чүплҽмҽсҽгез, ашагач савыт-сабаларны алып 

куйсагыз, сезнең ярдҽм шул була. Аңа хезмҽте ҿчен зур рҽхмҽт ҽйтик (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, барлык һҿнҽрлҽр дҽ кирҽк. Һҽр кеше үз эшен яхшы итеп 

башкарырга тырыша. Без бүген сезнең белҽн тҽрбияче ярдҽмчесе хезмҽте турында күп 

нҽрсҽ белдек. 

 

Икенче бүлек. КӨЗ 
 

Тема. БАСУГА БАРУ 

Бурычлар: 



1) балаларның  транспорт (поезд) һҽм аның тҿп билгелҽре (тҿс, материал) белҽн 

таныштыруны дҽвам итү, яшелчҽлҽр (кишер, чҿгендер) турындагы белемнҽрне ныгыту;  

2) яшелчҽлҽрнең тышкы күренеше, тҽме, формасы буенча (кишер, чҿгендер) аера 

белү осталыгын, игътибарын, кабул итүлҽрен, диалоглы сҿйлҽмен, сенсор сҽлҽтлҽрен 

үстерү, [у] авазын дҿрес ҽйтүлҽренҽ ирешү; 

3) балаларда табигатькҽ уңай караш тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: паровозы һҽм вагоннары тҿрле тҿстҽ булган поезд, ―басу‖ күренеше, 

кҽгазьдҽн ясалган кишер һҽм чҿгендер ―түтҽле‖, яшелчҽлҽр: кишер,  чҿгендер. 

 

Эшчҽнлек барышы 

 
Тҽрбияче ҿстҽлендҽ паровозы һҽм вагоннары тҿрле тҿстҽ булган поезд тора. 

Тҽрбияче поездга күрсҽтҽ: балалар, бу нҽрсҽ? (Поезд). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, бу поезд. Поездның паровозы һҽм вагоннары бар. Ҽйдҽгез, поездны 

игътибар белҽн карыйк ҽле. Бу паровозның нҽрсҽсе? (Балалар паровозның ҿлешлҽрен 

атыйлар: торба, тҽгҽрмҽчлҽр). Паровоз нинди тҿстҽ? (Балаларны активлаштыру). Вагоннар 

нинди тҿстҽ? (Тҽрбияче балаларны ҿстҽл янына чакыра һҽм кулга вагонны алып, аны 

карарга һҽм ҿлешлҽрен атарга тҽкъдим итҽ). Сез ничек уйлыйсыз, безнең поезд кая бара 

икҽн? (Балаларның җаваплары). Кемнең поезда барганы бар? Илдар, син поезда кая 

бардың? Кем белҽн? Поезд нинди иде? (Активлаштыру). Балалар, поездны нинди 

материалдан ясаганнар? (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, поездны металлдан ясаганнар. 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, поездның тҽгҽрмҽчлҽрен нинди 

материалдан ясаганнар? (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Тҽрбияче сҿйли: Балалар 

поезда баралар. Поезд зур һҽм матур. Поездның тҽрҽзҽлҽре чиста һҽм якты. Поезд тиз 

бара. Балалар, хҽзер без дҽ поезда барырбыз. Мин паровоз булам, сез вагоннар булырсыз. 

(Балалар, тҽрбиячегҽ тотынып, берсе артына икенчесе басып, поезд кебек баралар). Поезд 

китте. 

Алга таба барабыз 

Тик – так  - так! 

Тик – так  - так! 

Гҿрлҽп чаба паровоз. 

Юл тап – тап,  

Юл тап – тап,  

Ак тҿтен артта кала: 

Пух – пах – пух! 

Пух – пах – пух! 

Вагоннар җырлап чаба:  

Ах – ах – ух! 

Ах – ах – ух! 

Сыбызгы яңгырап китҽ: 

Ту – ту – ту! 

Ту – ту – ту! 

Тавышы еракка җитҽ: 

Уу – уу – уу! 

Уу – уу – уу! 

Менҽ килеп тҽ җиттек. Поезд безне басуга алып килде. (Тҽрбияче балаларны басу 

кебек ясалган урынга алып килҽ. Анда ―кишер‖, ―чҿгендер‖ ҿемнҽре). Балалар, мин сезгҽ 

бер табышмак ҽйтҽм, тыңлагыз. Җавабын табарга тырышыгыз.   

Ҿсте яшел, асты кызыл, 

Җирдҽ үсҽ. 

Кем белҽ, бу нҽрсҽ? (Кишер). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, бу кишер. (Кишер 

күрсҽтҽ). Кишер кайда үскҽн? (Кишер басуда үскҽн). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 



Бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: ―Кишер басуда үскҽн‖. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Балалар, һҽрберегез берҽр кишер алыгыз. Кишер нинди тҿстҽ? (Кызгылт сары). Ҽйе, 

кызгылт сары кишер. (Балаларны активлаштыру). Балалар, кишерне кулыгыз белҽн тотып 

карагыз ҽле. Менҽ шулай. (Тҽрбияче үзе күрсҽтҽ). Ул шомамы? (Шома). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽ хҽзер бармакларыгыз белҽн басып карагыз. Ул йомшакмы яки катымы? 

(Каты). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, кишер үзе шома, үзе каты. Ҽйдҽгез, 

бергҽлҽп кабатлыйбыз: шома һҽм каты кишер. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). 

Кишердҽн нҽрсҽлҽр ясыйлар? (Сок, салат ясыйлар, пирог пешерҽлҽр, ашка салалар, кҽбестҽ 

тозлаганда салалар, пылау пешергҽндҽ турыйлар һ.б.). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар).  

Балалар, бу нҽрсҽ? (Тҽрбияче балаларга чҿгендер күрсҽтҽ). Ҽйе, чҿгендер. 

(Балаларны активлаштыру). Чҿгендер нинди тҿстҽ? (Кызыл). Ҽйе, кызыл чҿгендер. 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Чҿгендер нинди формада? (Шар формасында). Ҽйдҽгез, 

кулларыгыз белҽн шар ясап күрсҽтегез ҽле. (Балалар күрсҽтҽлҽр).  Балалар, чҿгендер шарга 

охшаган. Ҽ тагын нҽрсҽгҽ охшаган? (Түгҽрҽккҽ охшаган). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар).  Балалар, бармакларыгыз белҽн  чҿгендергҽ басып карагыз ҽле. Менҽ шулай. 

Чҿгендер катымы яки йомшакмы? (Каты). (Балаларны активлаштыру). Чҿгендерне кулыгыз 

белҽн тотып сыйпап карагыз ҽле. Чҿгендер кытыршымы ҽллҽ шомамы? (Шома). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, чҿгендер нинди? (Чҿгендер кызыл, түгҽрҽк, каты, шома). 

(Балаларны активлаштыру). Чҿгендер кайда үсҽ? (Чҿгендер басуда үсҽ). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк кабатлаулар). Чҿгендердҽн нҽрсҽлҽр ясыйлар? (Салат,винегрет ясыйлар, борщ 

пешерҽлҽр). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, кишер һҽм чҿгендер -  

яшелчҽлҽр.  Яшелчҽлҽрне язын утырталар, җҽй буе аларга су сибҽлҽр, аларны карыйлар. Кҿз 

җиткҽч казып алалар. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар).  Яшелчҽлҽрне һҽрвакыт юып 

ашарга кирҽк. Ҽ хҽзер мин сезне кишер белҽн сыйлыйм. Ашап карагыз ҽле, кишернең тҽме 

нинди? (Баллы, тҽмле). (Балаларны активлаштыру). Кишер кетер-кетер килҽме?  Ҽйе, 

кишер кетер-кетер килҽ. (Балаларны активлаштыру).  Булдырдыгыз, балалар! Хҽзер бакчага 

кайтабыз. Бер - берегезгҽ тотыныгыз. Менҽ шулай.  

 

 

Тема. КУЯН КҤЧТҼНҼЧЛҼРЕ 

Бурычлар: 

1) балаларның кҿз, кҿзге уңыш турындагы күзаллауларын киңҽйтү, яшелчҽлҽр 

(кыяр, суган, помидор) турындагы белемнҽрен ныгыту; 

2) яшелчҽлҽрне (кыяр, суган, помидор) тышкы күренеше буенча аера белү 

осталыгын, игътибарын, кабул итүлҽрен, диалоглы сҿйлҽмен, сенсор сҽлҽтлҽрен үстерү; 

3) балаларда сорауларга җавап бирү телҽге  тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: уенчык куян,  кыяр, суган, помидор, ―тылсымлы тартма‖, салат ясау 

ҿчен савыт, пычак, ашъяулык. 

Эшчҽнлек барышы 

 Тҽрбияче. Балалар, уң кулыгызны күрсҽтегез! Нинди матур сезнең уң кулыгыз! Уң 

кулыгызга сокланып карагыз! Сул кулыгызны күрсҽтегез! Нинди матур сезнең сул 

кулыгыз! Уң кул бармаклары чиратлап сул кул бармаклары белҽн исҽнлҽшҽлҽр: 

Саумы, кояш! 

Саумы, һава! 

Саумы, иртҽ! 

Саумы, йомшак җил! 

Саумы, Туган ил! 

Балалар, бүген бездҽ кунак бар. Нинди кунак икҽн? Табышмакка җавап тапсагыз, бик 

тиз белерсез. 

Йҿртҽ ул озын колак, 

Үзе гаҗҽеп куркак. 



Уйланма инде озак, 

Нҽрсҽ ул? Йҽ, уйлап бак. (Куян). 

Нҽрсҽ ул балалар? (Куян). Дҿрес, куян-озынколак. Ҽйдҽгез, куян-озынколак белҽн 

исҽнлҽшегез! (Исҽнме, куян-озынколак!). (Тҽрбияче куян-озынколак исеменнҽн исҽнлҽшҽ). 

Исҽнмесез, балалар! Балалар, куян-озынколак үзе белҽн кҽрҗин алып килгҽн. Карагыз ҽле, 

нинди матур кҽрҗин! (Күрсҽтҽ, кҽрҗин ашъяулык белҽн капланган). Аның эчендҽ нҽрсҽ 

дҽ булса бар дип уйлыйсызмы? Куян сезгҽ яшелчҽлҽр алып килгҽн. Мин ҽйткҽн 

табышмакларның җавабын белсҽгез, кҽрҗиндҽге яшелчҽлҽрне сезгҽ күрсҽтермен. Балалар, 

куян-озынколак нҽрсҽдер ҽйтергҽ тели.  

 
Тҽрбияче куянны колагы янына китерҽ. Куянны утырта, кҽрҗинне ҿстҽлгҽ куя. 

Тҽрбияче. Балалар, куян бик оста яшелчҽ үстерүче. Яз кҿне ул җирне казыган, 

тырмалаган, түтҽллҽр ясаган һҽм анда тҿрле яшелчҽ орлыклары чҽчкҽн. Җҽй буе су сипкҽн, 

чүплҽрен утаган. Куян, синең тартмада нҽрсҽ бар? Балалар, куян сезгҽ табышмак ҽйтергҽ 

тели.  

Кечкенҽ генҽ йорт, 

Эче тулы корт. (Кыяр). 

Кем белҽ, бу нҽрсҽ? (Кыяр). (Куян кыяр алып күрсҽтҽ). Куянкай, безнең балалар моның 

кыяр икҽнен барысы да яхшы белҽлҽр. Балалар, кыяр нинди тҿстҽ? (Яшел). Ҽйе, яшел кыяр. 

(Балаларны активлаштыру). Кыярның формасы нинди? (Озынча түгҽрҽк). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, кыярга бармакларыгыз белҽн басып карагыз ҽле, ул йомшакмы яки 

катымы? (Каты). (Балаларны активлаштыру). Кыяр нинди, кытыршымы, шомамы? (Шома). 

Кыярның кытыршысы да була. Менҽ бу (күрсҽтҽ) кытыршы кыяр. Килегез ҽле, кытыршы 

кыярны тотып карагыз ҽле. (Тҽрбияче кулындагы кыярны балалар тотып карыйлар). 

Балалар, димҽк кыяр шома гына түгел, кытыршы да була. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: 

кытыршы. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Балалар, кыярдан нҽрсҽлҽр ясыйлар? (Салат 

ясыйлар, кыярны тозлыйлар,  яшелчҽ ашы пешергҽндҽ кыяр салалар). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк кабатлаулар). Балалар, киселгҽн кыяр белҽн кул, бит тиресен чистартырга була.  

Балалар, кыярның исе бармы? Иснҽп карагыз ҽле! (Кыяр хуш исле). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк кабатлаулар). Кыярны ашаганда нинди тавыш барлыкка килҽ? (Кетер-кетер). - 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Куян, синең тартмада тагын нҽрсҽдер бар бугай ҽле? 

Куян, ҽйдҽ ҽйтеп кара ҽле табышмагыңны.  

Җир астында җирҽн ат, 

Аның тиресе җиде кат, 

Суясың да турыйсың, 

Тураганда елыйсың. (Суган). 

Кем белҽ, бу нҽрсҽ? (Суган). (Куян суган алып күрсҽтҽ). Куянкай, безнең балалар аның 

суган икҽнен барысы да яхшы белҽлҽр. Суган нҽрсҽгҽ ошаган? (Балаларның җаваплары). 

Суган нинди формада? (Шар формасында). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Балалар, 

суганның кабыгы бар. Менҽ ул. (Күрсҽтҽ). Суганның кабыгы нинди тҿстҽ? (Кызгылт 

кҿрҽн). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Балалар, мин суганның кабыгын ҽрчедем. 

Суганның кабыгын ҽрчегҽндҽ, суганны тураганда күздҽн яшь тама.  Суган ачы һҽм сусыл. 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Карагыз, суган нинди тҿстҽ? (Ак, саргылт). Ҽйе, 

саргылт суган. (Балаларны активлаштыру). Балалар, суганга бармакларыгыз белҽн басып 

карагыз ҽле, ул йомшакмы яки катымы? (Каты). (Балаларны активлаштыру). Суган нинди, 

кытыршымы, шомамы? (Шома). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Балалар, суганнан 

нҽрсҽлҽр ясыйлар? (Салатка, ашка салалар, барлык ризыкларга да кушалар). (Индивидуаль 

һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, суган бик файдалы яшелчҽ. Ул микробларны үтерҽ. 

Авырган чакта суган ашарга кушалар. Суганның яшел сабагын ашка, салатка салалар. 

(Тҽрбияче балаларга суганның яшел сабагын күрсҽтҽ). Балалар, суганның исе бармы? Иснҽп 

карагыз ҽле! (Ачы исле). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Суганның ачы исе 

микробларны үтерҽ. Менҽ нинди файдалы суган үстергҽн безнең куян! Куян-озынколак, 



синең кҽрҗиндҽ тагын нҽрсҽдер бар бугай. Күрсҽт ҽле! Күрсҽтҽм, күрсҽтҽм! Башта яшелчҽ 

турында табышмак ҽйтҽм: 

Итлҽч, йомры, яшелен 

Ҿзеп алдым, яшердем; 

Гаҗҽплҽндем бераздан, 

Кояшсыз да кызарган. (Помидор). 

Кем ҽйтҽ ала, бу нҽрсҽ икҽн? Ҽйе, помидор. (Куян помидор күрсҽтҽ). Помидор нинди 

тҿстҽ? (Кызыл). Ҽйе, кызыл помидор. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Помидор нинди 

формада? (Шар формасында). Ҽйдҽгез, кулларыгыз белҽн шар ясап күрсҽтегез ҽле. (Балалар 

күрсҽтҽлҽр).  Балалар, помидор шарга охшаган. Ҽ тагын нҽрсҽгҽ охшаган? (Түгҽрҽккҽ 

охшаган). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар).  Алсу, кил ҽле, помидорга бармакларың 

белҽн басып кара ҽле. Менҽ шулай. Помидор катымы яки йомшакмы? (Йомшак). 

(Балаларны активлаштыру).  Дамир, помидорны кулың белҽн тотып сыйпап кара ҽле. 

Помидор нинди? (Шома). (Балаларны активлаштыру). Балалар, куянга ҽйтеп күрсҽтегез ҽле, 

помидор нинди? (Помидор кызыл, түгҽрҽк, йомшак, шома). (Балаларны активлаштыру). 

Помидор кайда үсҽ? (Помидор яшелчҽ бакчасында түтҽлдҽ үсҽ). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). Помидордан нҽрсҽ ясыйлар? (Салат, сок, помидорны тозлыйлар, яшелчҽ ашы 

пешергҽндҽ салалар). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, кыяр, суган, помидор 

– яшелчҽлҽр. (Балаларны активлаштыру).  Аларны кҿз җиткҽч җыеп алалар. Балалар, 

яшелчҽлҽрне һҽрвакыт юып ашарга кирҽк. Куян-озынколак, ҽйдҽ яшелчҽлҽрдҽн балаларга 

салат ясыйк. Ярдҽмгҽ Галия апабызны да чакырыйк. (Тҽрбияче, тҽрбияче ярдҽмчесе белҽн 

кыяр, суган, помидордан салат ясыйлар. Тҿш вакытында балаларны шушы салат белҽн 

сыйлыйлар).  Балалар, сез куянга да бик ошадыгыз. Сорауларга матур һҽм дҿрес итеп җавап 

бирдегез. Ҽйдҽгез, балалар, күчтҽнҽчлҽре ҿчен куян-озынколакка рҽхмҽт ҽйтик. (Балаларны 

активлаштыру). Куян яшелчҽлҽрне бик тырышып үстергҽн: су сипкҽн, чүплҽрен утаган. 

Шуңа күрҽ яшелчҽлҽр бик тҽмле булып ҿлгергҽннҽр. Яшелчҽлҽрне яратып ашарга кирҽк, 

аларда витаминнар күп. Яшелчҽлҽрне ашагач, сез  тагын да кҿчле, сҽламҽт, акыллы булып 

үсҽрсез, авырмассыз.   

 

Тема. КҾЗГЕ ЯФРАКЛАР. КҤГҼРЧЕН. 

Бурычлар: 

1) балаларны кҿзнең характерлы билгелҽре белҽн таныштыруны дҽвам итү,  кҿзге 

яфраклар турындагы белемнҽрне тирҽнҽйтү, күгҽрченнең тышкы кыяфҽтен, хҽрҽкҽтлҽрен 

ныгыту, [ш], [г] авазлар ҽйтелешен  активлаштыру;  

2) балаларның игътибарын, кабул итүлҽрен, хҽтерен, күзҽтүчҽнлеген үстерү; 

3) балаларда пҿхтҽ эшлҽү телҽге һҽм кошлар турында кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: кҿзге пейзаж сурҽтлҽнгҽн картина, күгҽрчен рҽсеме, мольберт, ватман, 

һҽр балага җитҽрлек санда сары, кызыл, коңгырт тҿстҽге яфраклар, пумалалар, клей, 

салфеткалар, ―Яфрак бҽйрҽме‖ (Р.Еникеева кҿе, Л.Лерон сүз.) җырының аудиоязмасы. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

 Тҽрбияче. Балалар, мине игътибар белҽн тыңлагыз. Мин сезгҽ бер табышмак 

ҽйтҽм. 

Кырлар буш кала, 

Яңгырлар ява. 

Җирлҽр дымлана.  

Бу кайчак була? (Кҿз). 

Бу табышмакның җавабын кем белде? (Балаларны активлаштыру). Балалар, җҽй үтте, 

кҿз җитте. Кҿзен урамда җылымы ҽллҽ салкынмы? (Салкын). (Балаларны активлаштыру). 

Урамда салкын булгач, кешелҽр дҽ җылы киемнҽрен киялҽр. Кҿзен кешелҽр нҽрсҽ киялҽр? 



(Свитер, чалбар, ботинкалар, резин итеклҽр, куртка, башлык, биялҽй). (Балаларны 

активлаштыру). Җылы киемнҽр кешелҽрне салкыннан саклый. (Тҽрбияче кҿз сурҽтлҽнгҽн 

картина элҽ). Балалар, бу картинага карагыз ҽле. Һава торышы турында сез нҽрсҽ ҽйтер 

идегез? (Балаларны активлаштыру). Дҿрес ҽйтҽсез, күк йҿзендҽ кара болытлар йҿзҽ. Тиздҽн 

бу болытлардан яңгыр явар. Балалар, ни ҿчен агачлар бер якка авышкан? (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, җил исҽ, ул агачларны, куакларны селкетҽ, шуңа күрҽ алар бер якка 

авышалар. Искҽ тҿшерегез, җил искҽндҽ нинди тавыш барлыкка килҽ? (Ш-ш-ш). – Дҿрес, 

балалар, ҽйдҽгез, бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: ш-ш-ш. Җил исҽ, ул агачтагы яфракларны җиргҽ 

коя. Карагыз ҽле, агач тҿбендҽ ни хҽтле яфрак! Балалар яфраклар нинди тҿскҽ кергҽн? (Сары, 

кызыл, коңгырт). (Балаларны активлаштыру). Кҿз кҿне яфракларга җылы кояш нурлары 

җитми, салкын җил яфракларны ботакларыннан ҿзеп ала. Яфраклар бҿтерелҽ-бҿтерелҽ җиргҽ 

коелалар, агачлар, куаклар ял итҽргҽ җыеналар.  

Кҿз килде. Үлҽннҽр 

Саргайды, шиңде. 

Сап-сары яфракларр 

Җиргҽ сибелде. 

(Тҽрбияче идҽнгҽ яфраклар коя). Балалар, хҽзер һҽрберегез берҽр яфрак алыгыз!  

Яфракларыгызны күрсҽтегез ҽле. Алар нинди тҿстҽ? (Сары, кызыл, коңгырт). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Хҽзер үз яфракларыгызны очыртыгыз һҽм тотып 

алыгыз! Яфраклар авырмы, ҽллҽ җиңелме? (Җиңел). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). (Тҽрбияче ―Яфрак бҽйрҽме‖ (Р.Еникеева кҿе, Л.Лерон сүз.) җырының 

аудиоязмасын куя). Без сезнең белҽн яфраклар булып карыйк ҽле! Яфраклар агачта 

яшҽгҽннҽр. (Балалар яфракларын ҿскҽ күтҽрҽлҽр). Кҿз килгҽн. Кҿз яфракларны сары, 

кызыл тҿскҽ буяган. Яфраклар тагын да матурайганнар.  

Сап-сары яфраклар 

Җил искҽч очалар. 

Бҿтерелҽ-бҿтерелҽ 

Җиргҽ үк тҿшҽлҽр. 

(Балалар шигырь текстына туры китереп йҿгерҽлҽр,  ҽйлҽнҽлҽр, чүгҽлилҽр). Балалар, 

сез чын яфраклар шикелле, матур итеп биедегез. Булдырдыгыз, балалар! Тҽрбияче 

мольбертка ватман куя. Балалар, хҽзер һҽрберегез сары, кызыл, коңгырт яфракларыгызны 

менҽ бу ватманга ябыштырыгыз. (Балалар ватманга яфраклар ябыштыралар). 

Булдырдыгыз, балалар! Менҽ нинди матур кҿзге табигать! Балалар, кҿз җиткҽч, күп кенҽ 

кошлар үзлҽренҽ җим таба алмыйлар, шуңа күрҽ алар  җылы якка китҽлҽр. Кайбер кошлар  

салкын кышны безнең якларда үткҽрҽлҽр. Шундый кош белҽн мин сезне таныштырырга 

телим.  

Тҽрбияче шигырь укый.  

Бер кошка кызыгамын: 

Тҽпие кызыл аның. 

Атлаган саен баш ия – 

Гадҽте кызык аның. 

Гҿлдер-гү, гҿлдер-гү, 

Бигрҽк чибҽр, кемдер бу? 

Бу шигырьдҽ нинди кош турында сүз бара? (Күгҽрчен). (Мольбертка күгҽрчен 

тҿшкҽн кечкенҽ картина куя). Күгҽрченне карыйк ҽле. Күгҽрченнең нҽрсҽлҽре бар? (Башы, 

гҽүдҽсе, канатлары, тҽпилҽре).  Күгҽрченнең башында нҽрсҽлҽр бар?  (Күзлҽре). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Күгҽрчен күзлҽре белҽн сезгҽ карап тора. Күгҽрченнең 

башында тагын нҽрсҽ бар? (Томшыгына күрсҽтҽ). (Томшык). (Балаларны активлаштыру). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Балалар, күгҽрчен томшыгы белҽн җим чүпли. Күгҽрчен 

нишли? (Җим чүпли). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлау). Балалар, күгҽрчен нҽрсҽ ярата? 

(Кҿнбагыш, ярма, ипи). (Балаларны активлаштыру). Күгҽрчен гҿрлҽгҽндҽ нинди тавыш 

чыгара? (Гҿр-гҿр). Ҽйдҽгез, балалар, гҿр-гҿр итеп күгҽрченнҽрнең ничек итеп кҿнбагыш 



чүплҽгҽнен күрсҽтик. (Балалар ―гҿр-гҿр‖ тавышы чыгарып, җим чүплҽү хҽрҽкҽте ясыйлар). 

Балалар, күгҽрченнең гҽүдҽсе бар. Марат, кил ҽле, күгҽрченнең гҽүдҽсен күрсҽт ҽле. 

Күгҽрченнең гҽүдҽсендҽ канатлары бар. Ҽйдҽгез бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: канатлар. 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, күгҽрчен ничек оча?  Ҽйдҽгез, бергҽлҽп күрсҽтик ҽле.  

Балалар, күгҽрченнең койрыгы бар. Койрыгы аңа очарга ярдҽм итҽ. Балалар, күгҽрчен 

сикерҽме ҽллҽ йҿриме? (Йҿри). Аңа йҿрергҽ нҽрсҽлҽре ярдҽм итҽ? (Тҽпилҽре). (Индивидуаль 

һҽм күмҽк кабатлау). Тҽпилҽре нинди тҿстҽ? (Кызыл тҽпилҽр). (Балаларны активлаштыру). 

Кҿзен, кышын күгҽрченнҽргҽ җим табу кыенлаша. Шуңа күрҽ аларны ашатып торырга 

кирҽк. Күгҽрченнҽр безнең участокка килҽлҽр. Балалар, бүген саф һавага чыккач, без 

аларны кҿнбагыш белҽн сыйларбыз.  

 

 

Өченче бүлек. МИН ДӨНЬЯНЫҢ БЕР КЕШЕСЕ 
 

Тема. ҼТИ, ҼНИ ҺҼМ МИН 

 

Бурычлар:  

1) балаларның гаилҽлҽре турындагы күзаллауларын киңҽйтү;. 

2) балаларның фикерлҽвен, хҽтерен, хҽрҽкҽт активлыгын үстерү; 

3) балаларда  туганлык хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: балаларның гаилҽ ҽгъзҽлары белҽн тҿшкҽн фотолары, А5 форматында 

парлы хайваннар һҽм аларның балалары аерым сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр, ябыштырылган 

карточкалар, һҽр балага кҿзге, ҽти,ҽни һҽм бала итеп киендерелгҽн курчаклар яки 

рҽсемнҽр. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, менҽ бу фоторҽсемгҽ карагыз ҽле (Тҽрбияче гаилҽ фотолары 

күрсҽтҽ). Сез бу фоторҽсемнҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн кешелҽрне таныйсызмы? (Балалар аларда 

ҽти - ҽнилҽре, туганнары сурҽтлҽнгҽнен ҽйтҽлҽр). Бик дҿрес балалар, болар сезнең гаилҽ 

белҽн тҿшкҽн фоторҽсемнҽрегез. Сезнең һҽрберегезнең үз гаилҽсе бар. Сезнең гаилҽгездҽ 

кемнҽр яши? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, 

җҽнлеклҽрнең дҽ гаилҽлҽре бар. Анда да ҽти-ҽнилҽре үз балалары турында кайгырталар: 

аларны ашаталар, алар белҽн уйныйлар. Җҽнлеклҽрнең балалары яшҽү шартларына 

җайлашсын ҿчен, аларны тҿрле гадҽтлҽргҽ ҿйрҽтҽлҽр. (Балаларны активлаштыру). Ҽ 

сезнен ҽти-ҽнилҽрегез сезнең турда ничек кайгырталар? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, һҽрбер гаилҽдҽ яшҽүчелҽр бер–

берсен яраталар, хҿрмҽт итҽлҽр, бер–берсе белҽн ягымлы сҿйлҽшҽлҽр. Һҽр ҽти-ҽни үз 

балаларын сҽламҽт, акыллы, тҽрбияле итеп үстерергҽ тырышалар  

 
Балалар янына Йомшаккай йҿгереп керҽ , үзе елый. 

 

Йомшаккай.  (елап) Булышыгыз! Коткарыгыз, коткарыгыз! 

Тҽрбияче.  Исҽнме, Йомшаккай! Тынычлан. Аңлат ҽле, нҽрсҽ булды? 

Йомшаккай.Җҽнлеклҽрнен балалары ҽти-ҽнилҽрен югалтканнар, алар елыйлар, 

ҽти-ҽнилҽрен күрҽселҽре килҽ. Ҽ мин буталып беттем, аларга булыша алмыйм.  

Тҽрбияче.  Кайгырма, Йомшаккай. Без сиңа балалар белҽн ярдҽм итҽрбез. Балалар, 

Йомшаккайга булышабызмы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Йомшаккай, җҽнлеклҽрнен балалары үзлҽре кайда соң? 

Йомшаккай.Мин аларны үзем белҽн алып килҽ алмадым. Бары тик 

фотосүрҽтлҽрен генҽ алып килҽ алдым. Менҽ! (Йомшаккай җҽнлеклҽрнең ҽти-ҽнилҽре һҽм 



балалары аерып тҿшерелгҽн фотосурҽтлҽр яки рҽсемнҽр ябыштырылган карточкалар 

күрсҽтҽ). 

Тҽрбияче. Балалар, ҽйдҽгез уйнап алыйк ҽле.  

 
Тҽрбияче балалар белҽн ―Җҽнлеклҽрнең балаларына гаилҽлҽрен табарга ярдҽм ит‖ хҽрҽкҽтле уенын 

тҽкъдим итҽ. Балаларга карточкалар таратыла, балалар бүлмҽ буенча таралып йҿгерҽлҽр, ―Җҽнлек 

балалары!‖ сигналы буенча үз гаилҽлҽрен табалар. 

 

Йомшаккай.  Рҽхмҽт сезгҽ,балалар! Мин хҽзер җҽнлеклҽрнең балаларына ярдҽм 

итҽ алам. 

Тҽрбияче.. Йомшаккай, син ҽти, ҽни һҽм бала арасында нинди аерма барлыгын 

ҽйтҽ аласыңмы? 

Йомшаккай.  Юк, белмим. Белсҽм, җҽнлек балаларына үзем генҽ ярдҽм иткҽн 

булыр идем. 

Тҽрбияче.Балалар, ҽйдҽгез тагын уйнап алыйк. 

 
―Охшашлыгын һҽм аермасын тап‖ дигҽн уенны оештыра. Ҽни, ҽти, бала тҿшерелгҽн сүрҽтлҽр яки 

ҽти, ҽни, бала итеп киендерелгҽн курчаклар күрсҽтҽ. Балалар карыйлар һҽм аларның нҽрсҽ белҽн бер – 

берсенҽ охшаган булуы, нҽрсҽлҽре белҽн аерылып торуы турында сҿйлилҽр. 

 

Йомшаккай.  Балалар, мин бик күп ҽйберлҽр белдем, рҽхмҽт! Мин бик ашыгам. 

Ярдҽм итүегез ҿчен мин сезгҽ кечкенҽ кҿзгелҽр таратам (тарата). Очрашканга кадҽр 

дусларым, саубулыгыз! 

Тҽрбияче.  Нинди матур кҿзгелҽр! Хҽзер һҽрберегез кҿзгегҽ карагыз. Сез нҽрсҽлҽр 

күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Баларыгызны 

күрсҽтегез ҽле. (Балаларны активлаштыру). Башыгызда нҽрсҽлҽр бар? (Чҽч, маңгай, 

күзлҽр, борын, авыз, колаклар). (Балаларны активлаштыру). (Шул рҽвешле балалар гҽүдҽ 

ҿлешлҽрен ҽйтеп чыгалар). Балалар, сез гҽүдҽгезнең нинди ҿлешлҽрдҽн торуын күрдегез. 

Бу ҿлешлҽр һҽрберегездҽ дҽ бар, лҽкин сез, бер–берегездҽн бик нык аерылып торасыз. 

Балалар, сез биремнҽрне бик тырышып үтҽдегез, Йомшакккайга булыштыгыз. Ҽ иң 

мҿһиме, гҽүдҽгезнең нинди ҿлешлҽрдҽн торуын белдегез һҽм гаилҽ турында тагын да 

күбрҽк белемнҽр алдыгыз. 

 

 

 

Тема. МИН ҺҼМ КЕШЕЛҼР 

Бурычлар: 

1) балаларга кешенең үсеше турында күзаллаулар бирү, тҿрле яшьтҽге һҽм 

җенестҽге кешелҽрне аерырга ҿйрҽтү, кешелҽрнең бер – берсеннҽн аерылып торуын (яше, 

җенесе белҽн генҽ түгел, ҽ характер үзенчҽлеклҽре, киеме, шҿгыле белҽн дҽ аерылуын) 

аңлату; 

2) сҿйлҽмнҽрен, логик фикерлҽүлҽрен үстерү; 

3) ҽйлҽнҽ - тирҽгҽ яхшы мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Магнит такта, А4 форматында тҿрле яшьтҽге кешелҽр, балалар 

сурҽтлҽнгҽн карточкалар, кешелҽрнең кайсы җенескҽ каравын (малай,кыз), тышкы 

кыяфҽтен (күзлҽр, борын, иреннҽр, чҽчлҽренең тҿсе һҽм озынлыгы, ҿс киеме, аяк киеме) 

күрсҽтҽ торган модельлҽр, ―тормыш чылбырын‖ аңлату ҿчен А4 форматында яңа туган 

бала, мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге, укучы бала, олы кеше (ир – ат яки хатын – кыз), ҿлкҽн кеше 

(ҽби, бабай) рҽсеме, ―тылсымлы сандык‖ предметлары(шалтыравык, уенчык,укучы 

сумкасы, чүкеч, күзлек,парлы тҿрле тҿстҽге ленталар. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 



 

Ишек шакыган тавыш ишетелҽ.  

Тҽрбияче. Балалар, ишек шакыйлар, кем килгҽн икҽн? (Тҽрбияче ишекне барып ача. Бүлмҽгҽ Белмҽмеш 

(курчак) килеп керҽ, ул кулына конверт тоткан). 

 

Белмҽмеш. Исҽнмесез, балалар! (Исҽнме, Белмҽмеш). 

Тҽрбияче.  Балалар, Белмҽмеш ниндидер йомыш белҽн килгҽн. Белмҽмеш 

мҽктҽпкҽ йҿри. Ул – укучы. (Балаларны активлаштыру).Укытучы апалары ҿй эше биргҽн. 

Белмҽмешкҽ кешелҽр турында бар нҽрсҽне ҿйрҽнеп, шул турыда мҽктҽптҽ сҿйлҽргҽ кирҽк. 

Ҽ ул бернҽрсҽ дҽ белми икҽн. Белмҽмешкҽ ҿй эшлҽрен эшлҽргҽ булышабызмы? 

(Балаларның җаваплары). Белмҽмеш, син урындыкка утыр да, балаларны күзҽтеп тор. 

Балалар, Белмҽмешнең конвертында нҽрсҽ бар икҽн? Карыйк ҽле. 

 
Тҽрбияче конвертны ача, аннан кешелҽрнең тҿрле сурҽтлҽрен ала: тҿрле яшьтҽге, тҿрле миллҽт балалары, 

тҿрле олы кешелҽр сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, бу рҽсемдҽ сез кемнҽрне күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Бер сүз белҽн аларны ничек атарга була? 

(Кешелҽр). Ҽйе, балалар кешелҽр. Ни ҿчен безнең барыбызны да, бертҿрле итеп, бер сүз 

белҽн ―кешелҽр‖ дип атыйлар? Кешелҽр бер–берсенҽ нҽрсҽ белҽн охшаганнар? 

(Кешелҽрнең гҽүдҽсе, башы, ике кулы, йҿрер ҿчен ике аягы бар; алар сҿйлҽшҽлҽр, 

уйныйлар, эшлилҽр, мҽктҽптҽ укыйлар, балалар бакчасына йҿрилҽр, ашыйлар, киемнҽр 

киялҽр, укый, яза белҽлҽр, җырлар җырлыйлар, биилҽр һ.б.). (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, барлык кешелҽр дҽ бертҿрлеме? (Юк,  кешелҽр бер-берсеннҽн аерылып тора). 

(Балаларны активлаштыру). Бик кызык ҽле бу. Кешелҽр нҽрсҽлҽре белҽн бер-берсеннҽн 

аерылып торалар икҽн?  

 
Бер-бер артлы җенеслҽре (кыз-малай, хатын-кыз-ир-ат, ҽби-бабай), тышкы кыяфҽтлҽре белҽн 

аерылып торган кеше гҽүдҽсе ҿлешлҽренең моделен күрсҽтҽ. Балалар модельлҽргҽ карап тҿрле сыйфатларны 

атыйлар. Тҽрбияче балаларга уен – күнегү тҽкъдим итҽ, мҽсҽлҽн, малайлар (кызлар) кул чабыгыз, сары чҽчле 

балалар аяк белҽн тыпырдагыз, кемнең киемендҽ кызыл тҿс бар, барыгыз да басыгыз һ.б.. 

 

Тҽрбияче.Хҽзер, ҽйдҽге, кайсыгыз игътибарлырак икҽн, карыйк ҽле. Һҽрберегез 

модельлҽрне алыгыз да үзегез турында сҿйлҽгез.  

 
Бала ―чҽч‖ карточка – моделен ала һҽм сҿйли: ―Минем чҽчем  кара‖, ―алар озын‖ һ.б. 

 

Тҽрбияче.  Балалар бар кеше дҽ бертҿрле булса, нҽрсҽ булыр иде икҽн? (Балалар 

үз ҽти-ҽнилҽрен, ҽби-бабайларын, ҽ ҽти-ҽнилҽр балаларын танымаслар, тапмаслар иде). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, шулай да бертҿрле кешелҽр була, аларны 

―игезҽклҽр‖ – дип атыйлар. Безнең тҿркемдҽ дҽ Булат белҽн Азат - игезҽклҽр. (Ҽгҽр 

тҿркемдҽ игезҽклҽр булмаса, башка тҿркемнҽн балаларны чакырырга һҽм чагыштырырга 

мҿмкин). Алар нҽрсҽлҽре белҽн охшаганнар? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽйдҽгез бер уен уйнап алыйк ҽле.  

 
―Үзең турында сҿйлҽ‖ уенын уйныйлар. Барлык балалар да түгҽрҽккҽ басалар, музыка уйнаганда 

тупны чиратлап бер-берсенҽ тапшыралар. Музыка туктаганда туп кемдҽ калса, шул үзе турында сҿйли. 

Мҽсҽлҽн ―Мин рҽсем ясарга яратам‖, ―Мин биим‖, ―Минем күзлҽрем зҽңгҽр‖ һ.б. Уен берничҽ тапкыр 

кабатлана 

.  

Тҽрбияче.  Балалар, Белмҽмешнең конвертында тагын ниндидер картинкалар бар. 

(Тҽрбияче конверттан кешенең ―тормыш чылбырын‖ сурҽтлҽүче портретлар ала). Балалар, 

ҽйдҽгез бу рҽсемнҽрдҽн кешенең ―тормыш чылбырын‖ тҿзик. Карагыз ҽле, кеше яше 

белҽн ничек үзгҽрҽ. (Тҽрбияче картинкаларны күрсҽтҽ). Кеше тормышының башлангычын 

кайсы рҽсемнҽн белеп була, кайсы рҽсемдҽ яңа туган бала сурҽтлҽнгҽн? (Индивидуаль һҽм 



күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, дҿрес, бу – яңа туган бала. Бала азрак 

үскҽн – кайсы рҽсемне куябыз? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, бу – мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге бала, менҽ сезнең кебек. Сез дҽ балалар 

бакчасына йҿрисез, сезне дҽ мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге бала дип ҽйтергҽ була. Ҽ аннан соң 

кайсы рҽсемне куяр идегез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, укучы бала рҽсеме куябыз. Менҽ укучы бала үсеп җитҽ,ул зур 

кеше була. Укучы баладан соң нинди рҽсем куярсыз? (Олы кеше рҽсеме). (Балаларны 

активлаштыру). Олы кеше яши–яши бабайга яки ҽбигҽ  ҽйлҽнҽ. Ҽйдҽгез бабай рҽсемен 

куйыйк. Балалар, менҽ күрҽсезме кешенең тормыш юлы үзе бер ―тормыш чылбырын‖ 

хҽтерлҽтҽ. Менҽ шушы ―тормыш чылбырында‖үзегезне күрсҽтегез ҽле.(Тҽрбияче берничҽ 

баланы чакыра, алар күрсҽтҽлҽр). Булдырдыгыз! Бик яхшы! Безнең тҿркемдҽ ничҽ бала 

бар? Балалар күпме? (Күп). Ҽйе, балалар күп. Ҽ балалар кемнҽр алар? (Алар – кечкенҽ 

кешелҽр). Дҿрес, сез барыгыз да малайлар да, кызлар да – кешелҽр, лҽкин сез ҽле кечкенҽ. 

Сез дҽ зур булып үсҽрсез, мҽктҽпкҽ баргач, укучы булырсыз. Мҽктҽпне тҽмамлагач зур 

кешелҽр булып, үзегезнең гаилҽгезне корырсыз. Яши-яши ҽбилҽр, бабайлар да булырсыз. 

Балалар, ―Кемгҽ нҽрсҽ кирҽк?‖ уенын уйнап алыйк. Минем ―тылсымлы сандыгым‖ бар, 

аның эчендҽ – тҿрле предметлар. Предметларны игътибар белҽн карап, яңа туган балага, 

малайга, ир кешегҽ. бабайга  нҽрсҽ кирҽк булуын ҽйтегез.  

 
Тҽрбияче шалтыравык, уенчык (курчак яки машина), укучы сумкасы, чүкеч, күзлек рҽсемнҽре 

күрсҽтҽ. 

  

Тҽрбияче.Балалар, ҽйтегез ҽле балалар, олы кешелҽрдҽн нҽрсҽ белҽн аерылалар? 

(Балалар уйныйлар, укыйлар, балалар бакчасына, мҽктҽпкҽ йҿрилҽр,  ҽ зур кешелҽр эшкҽ 

йҿрилҽр, акча эшлилҽр, балаларын тҽрбиялилҽр, карыйлар, ҽнилҽр ашарга пешерҽлҽр, 

ҽтилҽр ҿйдҽ ремонт эшлҽре белҽн шҿгыльлҽнҽлҽр һ.б.). (Балаларны активлаштыру).Дҿрес, 

балалар уйнарга яраталар, без дҽ уйныйк ҽле.  

 
Тҽрбияче ―Парыңны тап‖ уенын оештыра. Балаларга тҿрле тҿстҽге тасмалар таратыла, күңелле 

музыка уйнатыла, балалар бүлмҽ буйлап йҿрилҽр. Музыка туктагач, тасмаларының тҿслҽре туры килгҽн 

малай һҽм кыз парлашып басалар. 

 

Тҽрбияче. Бик күңелле итеп уйнадыгыз. Булдырдыгыз! Белмҽмеш тҽ сезгҽ рҽхмҽт 

ҽйтҽ. Белмҽмеш малайлар һҽм кызлар, зурлар һҽм балалар, ир-атлар һҽм хатын-кызлар, 

ҽбилҽр һҽм бабайлар, яңа туган балалар, мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, укучылар барлыгын 

аңлады. Аларның  барысын да ―кешелҽр‖дип атыйлар. Мин сезнең барыгызны да яхшы 

кешелҽр булып үсүегезне, башка кешелҽрне хҿрмҽт итүегезне, яратуыгызны телим! 

 
 

Тема: МИН ҤЗЕМ ҾЧЕН ИҢ КАДЕРЛЕ КЕШЕ 

Бурычлар: 

1) балаларда үзлҽренең уникаль (бердҽнбер) һҽм кабатланмас шҽхес булулары 

турында күзаллаулар формалаштыру; 

2) балаларның үзаңнарын үстерү; 

3) тышкы кыяфҽтлҽренҽ игътибарлылык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Белмҽмеш(курчак), балалар санынча кҿзгелҽр һҽм балалар гҽүдҽсенең 

контурлы сүрҽте (трафаретлар), тҿсле карандашлар. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Балалар янына чҽчлҽре тузган, җыйнаксыз Белмҽмеш килеп керҽ. 

 



Белмҽмеш. Исҽнмесез, балалар. Минем сезгҽ кунакка  килҽсем килде! Мин бик 

ашыктым! 

Тҽрбияче.  Белмҽмеш, нигҽ син шулай  киенеп килдең? 

Белмҽмеш. Мин бик тырыштым, матур итеп киендем. Киемнҽремне үтүклҽдем, 

галстук та тактым. 

Тҽрбияче.  Белмҽмеш, син чыгып киткҽндҽ үзеңне кҿзгедҽн карадыңмы? 

(Карадым, карадым). Белмҽмеш, ҽгҽр дҽ син үзеңне кҿзгедҽн караган булсаң, тузган 

чҽчлҽр белҽн, болай җыйнаксыз киенеп килмҽс идең. Балалар, кҿзге нҽрсҽ ҿчен кирҽк? 

(Балаларның җаваплары). Белмҽмеш, кҿзгегҽ карап үзеңне тҽртипкҽ китер ҽле! (Белмҽмеш 

кҿзгегҽ карый, киемнҽрен тҿзҽтҽ). Балалар, сезнең дҽ үзегезне кҿзгедҽн карыйсыгыз 

килҽме? (Балалар үзлҽрен кҿзгедҽн карыйлар). Алсу, син кҿзгедҽн нҽрсҽ күрҽсең? (Үземне 

күрҽм). Дҿрес, Алсу, син бу җир йҿзендҽ үзеңҽ иң кадерле кеше. Марат, ҽ син кҿзгедҽн 

нҽрсҽ күрҽсең? (Үземне күрҽм). Марат, син дҽ бу җир йҿзендҽ үзеңҽ иң кадерле 

кеше.(Тҽрбияче чиратлап һҽр балага мҿрҽҗҽгать итҽ). Бик яхшы! Балалар, мин дҽ үзем 

ҿчен бик кадерле. Сез дҽ минем ҿчен бик кадерле. Мин сезне бик яратам. Балалар, 

һҽрберегез үзегезне тагын бер кат кҿзгедҽн карагыз. Авызыгызга, борыныгызга, 

күзлҽрегезгҽ игътибар итегез. Гүзҽл, син нинди? Син үзеңнең авызыңны, борыныңны, 

күзлҽреңне нинди итеп күрҽсең? (Тҽрбияче башка балаларга да шушы ук сорауны бирҽ). 

Алсу, син башкаларга охшагансыңмы? Синең йҽзең башкаларның йҿзеннҽн нҽрсҽ белҽн 

аерыла? (Чҽчнең, күзлҽрнең тҿсе, борынның, иреннҽрнең формасы). Дҿрес, балалар, 

һҽрберегезнең чҽчлҽренең, күзлҽренең тҿсе, борын һҽм иреннҽр формасы 

башкаларныкыннан  аерылып тора. Сезнең кайсыгыз турында ул почык(кечкенҽ) борынлы 

дип ҽйтеп була? (Балаларның җаваплары). Кемнең чҽче сары тҿстҽ? (Балаларның 

җаваплары). Кемнең чҽчлҽре кара тҿстҽ? Кемнең күзлҽре зҽңгҽр? (Балаларның җавплары). 

Ҽ кем коңгырт-кара күзле? (Балалар түгҽрҽккҽ, ҽ Белмҽмеш түгҽрҽк уртасына баса). 

Балалар, Белмҽмеш белҽн уйныйк ҽле. 

Белмҽмеш. Кемнең күзлҽре коңгырт-кара күзле шулар түгҽрҽк эченҽ керҽлҽр. 

Кемнең чҽче үрелгҽн, шул балалар түгҽрҽк эченҽ керҽлҽр. Хҽзер сары чҽчле балалар 

түгҽрҽк эченҽ басалар. Чҽче кыска булган балалар түгҽрҽк эченҽ керҽлҽр. 

Тҽрбияче. Балалар,мин сезне бик яратам,  сез минем ҿчен бик якын. Малайлар 

кыюлар, кҿчлелҽр, ҽ кызлар нҽфислҽр, ягымлылар. Карагыз ҽле, безнең Алсу ничек матур 

итеп елмая. Маратның нинди ярдҽмчел икҽнлеген искҽ тҿшерегез. Ҽмир чын дус була 

белҽ...(һ.б). Балалар, мин сезгҽ ҽзер трафаретлар бирҽм. Трафаретларга рҽсем ясарсыз. 

Рҽсем‖Үзеңне бизҽ‖ дип атала. Сез үзегезне нинди итеп күрергҽ телисез, шулай итеп 

рҽсемгҽ тҿшерегез. (Балалар трафаретларга рҽсем ясыйлар). (Бизҽлгҽн трафаретларны 

балалар бергҽлҽп карыйлар. Рҽсемне кем ясаганын ҽйтергҽ тырышалар).Балалар, 

рҽсемнҽрегезне ҿйдҽ  стенага карават ҿстенҽ элеп куя аласыз. Иртҽн йокыдан уянгач, 

шушы рҽсемгҽ карап, үзегезне сҽламлҽгез, үзегезгҽ сҽламҽтлек, шатлык, яхшылык телҽгез. 

Булдырдыгыз! Үзегезне һҽрвакыт яратыгыз! Үзегезне беркайчан да онытмагыз! 

 

 
Дүртенче бүлек. МИНЕМ ШӘҺӘРЕМ, МИНЕМ ВАТАНЫМ 

 
 

Тема. МИНЕМ ДАНЛЫКЛЫ ШҼҺҼРЕМ 

 

Бурычлар: 
1) балаларны туган шҽһҽр белҽн таныштыруны дҽвам итү, шҽһҽрнең тарихы, 

Татарстан Республикасы турында белем бирү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, игътибарын, диалоглы сҿйлҽмен үстерү; 

3) балаларда туган шҽһҽр белҽн горурлану хислҽре, тҿзүче һҿнҽренҽ хҿрмҽт 

тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: шҽһҽр турында матур кҿй, мольберт, шҽһҽр күренеше сурҽтлҽнгҽн 

рҽсем, ―Lego‖ тҿзү материаллары. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Балалар алдында шҽһҽр сурҽтлҽнгҽн рҽсем. 

 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле бу рҽсемгҽ. Рҽсемдҽ сез нҽрсҽ күрҽсез? (Йортлар, 

урам, автобус, кешелҽр). (Балаларны активлаштыру). Балалар, бу рҽсемдҽ безнең шҽһҽр 

сурҽтлҽнгҽн. Безнең шҽһҽрнең исеме ничек? (Яр Чаллы). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). Дҿрес, без Яр Чаллы шҽһҽрендҽ яшибез. Яр Чаллы – матур шҽһҽр, шҽһҽрдҽ 

биек йортлар, киң урамнар, парк-скверлар күп. Безнең шҽһҽребез Татарстан 

Республикасында урнашкан. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Татарстан 

Республикасында шҽһҽрлҽр күп: Казан, Яр Чаллы, Алабуга, Түбҽн Кама, Бҿгелмҽ, Ҽлмҽт, 

Минзҽлҽ һ.б. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). (Ишек шакыган тавыш ишетелҽ). 

Балалар, кем икҽн ул?. (Тҽрбияче ишекне ача, хат ташучы керҽ).  

Хат ташучы. Исҽнмесез, минем нҽни дусларым! (Балалар исҽнлҽшҽлҽр). Мин 

сезгҽ безнең шҽһҽрне тҿзегҽн тҿзүчелҽрдҽн хат алып килдем. Сез аны бергҽлҽп тыңларсыз. 

Сау булыгыз. 

Тҽрбияче. Рҽхмҽт, Хат ташучы, сау бул! Балалар, бу хат гади хат түгел, ҽйдҽгез, 

игътибар белҽн бергҽлҽп тыңлыйк ҽле.  

   
Аудиоязма яңгырый. 

 

Исҽнмесез, балалар! Без сезнең бүген шҽһҽребез турында сҿйлҽшкҽнегезне белдек 

һҽм аның ничек тҿзелгҽне турында сҿйлҽргҽ булдык. Безнең шҽһҽребезнең тарихы бик 

кызыклы. Бик күптҽннҽн бу җирлҽргҽ бер кеше килеп урнашкан. Ул юл салып, терлек 

асрап, иген игеп яши башлаган. Аны күреп тагын бүтҽн кешелҽр килеп урнашканнар һҽм 

кечкенҽ авыллар барлыкка килгҽн. ―Чаллы‖ сүзе елга исеменнҽн алынган. Елга буена 

урнашканга күрҽ дҽ инде шҽһҽребез Яр Чаллы дип атала. Балалар, менҽ шушы кечкенҽ 

авылдан ничек зур шҽһҽр барлыкка килде икҽн соң? Кешелҽр Кама автомобиль 

заводларын тҿзергҽ килгҽннҽр. Завод тҿзегҽндҽ кешелҽр палаткаларда, вагоннарда 

яшҽгҽннҽр. Тиз арада Чаллы авылыннан зур Чаллы шҽһҽре барлыкка килҽ. Шҽһҽребез 

үсте, зурайды. Безнең шҽһҽрне сезнең ҽбилҽрегез, бабаларыгыз тҿзеде. Хҽзер сезнең 

ҽтилҽрегез, ҽнилҽрегез зур биналар, матур йортлар тҿзилҽр. Балалар, шҽһҽребезнең 

килҽчҽге сезнең кулларда. Безнең шҽһҽребез данлыклы! Шҽһҽребез һҽрвакыт матур, 

күклҽребез аяз булсын! Тҿзүчелҽр. 

Тҽрбияче. Рҽхмҽт тҿзүчелҽргҽ. (Балаларны активлаштыру). Балалар, менҽ без 

шҽһҽребезнең тарихы белҽн таныштык. Ни ҿчен безнең шҽһҽр ―Яр Чаллы‖ дип атала? 

(Активлаштыру). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Балалар, безнең шҽһҽрне кемнҽр 

тҿзегҽн? (Балаларның җаваплары). Дҿрес, балалар, безнең шҽһҽрне тҿзүчелҽр - сезнең 

ҽбилҽрегез, бабаларыгыз тҿзегҽн. Ҽ хҽзер зур биналарны, матур йортларны кемнҽр тҿзи? 

(Балаларны активлаштыру). (Балаларның җаваплары). Балалар, безнең шҽһҽребез нинди? 

(Балаларның җаваплары). Ҽйе, безнең шҽһҽр матур, зур, данлыклы. Бергҽлҽп кабатлыйк: 

данлыклы. (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, шҽһҽребез матур булсын ҿчен 

безгҽ нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк икҽн? (Балаларны активлаштыру). (Балаларның җаваплары). 

Ҽйе, шҽһҽребез матур булсын ҿчен агачлар, чҽчҽклҽр утыртырга, урамнарны чиста 

тотарга, чүп ташламаска, ҽйберлҽрне ватмаска кирҽк. Булдырдыгыз! Балалар, ҽйдҽгез без 

сезнең белҽн менҽ бу тҿзү материалларыннан үзебезнең урамны тҿзик.  

 
Тҽрбияче балаларга тҿзү материаллары бирҽ. Балалар барысы бергҽ шҽһҽр күренеше тҿзилҽр. 

 

 



Тҽрбияче. Урамыгыз бигрҽк матур. Мин бу урамда яшҽр идем! Балалар, ҽ сез бу 

урамга нинди исеме бирҽсез? (Балаларны активлаштыру). (Балаларның җаваплары). 

Булдырдыгыз! Бик кызыклы исемнҽр. Безнең урамның исеме ―Яшь тҿзүчелҽр‖ булыр. 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Менҽ безнең шҽһҽребездҽ тагын бер яңа урам 

барлыкка килде. Булдырдыгыз! 

 

Тема. МИНЕМ ТУГАН ИЛЕМ - РҼСҼЙ 

 

Бурычлар: 
1). балаларда туган ил, аның тарихы, флаг (ҽлҽм) турында күзаллаулар 

формалаштыру; 

2). балаларның кабул итүлҽрен, сүзлҽрне, кыска фразаларны ачык ҽйтү осталыгын, 

игътибарын үстерү; 

3). балаларда туган илгҽ мҽхҽббҽт, тҿгҽллек тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: интерактив такта, компьютер, проектор, Рҽсҽй тарихы турында 

слайдлар, Рҽсҽй флагы рҽсеме, балалар санынча А5 форматындагы ак кҽгазь битлҽре, ак, 

зҽңгҽр, кызыл тҿстҽге кҽгазь тасмалар. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Ишек шакыган тавыш ишетелҽ.  

 

Тҽрбияче. Балалар, анда кем бар икҽн? (Ишекне барып карый, Йомшаккай керҽ). 

Безгҽ кем килгҽн? (Йомшаккай). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Йомшаккай .  Исҽнмесез, балалар! (Балаларны активлаштыру). 

Тҽрбияче. Ни булды сиңа, Йомшаккай?  

Йомшаккай .  Мин бит мҽктҽптҽ укыйм. Миңа ҿй эше бирделҽр, ҽ мин аны эшли 

алмыйм. Сез бит бик акыллы балалар, миңа ярдҽм итҽ алмассызмы икҽн! 

Тҽрбияче. Ҽйдҽ биремеңне ҽйтеп кара, безнең балалар сиңа ярдҽм итҽрлҽр. 

Йомшаккай . Миңа үзебезнең Туган илебез турында, Рҽсҽй, аның тарихы турында 

сҿйлҽргҽ куштылар, ҽ мин бер нҽрсҽ дҽ белмим. 

Тҽрбияче. Йомшаккайга ярдҽм итҽбезме? (Ҽйе). Мин сезгҽ Рҽсҽй турында 

сҿйлим, сез игътибар белҽн тыңлагыз. (Сҿйлҽгҽндҽ информацион технологиялҽр 

кулланырга мҿмкин). Безнең илебез бик борынгы. Безнең илебез ничек атала? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Дҿрес, безнең Туган илебез – Рҽсҽй. (Индивидуаль 

һҽм күмҽк кабатлаулар). Бик күптҽн, кешелҽр тҿркемнҽр белҽн яшҽгҽннҽр. Һҽр тҿркемнең 

үз башлыгы булган. Безнең илнең дҽ үз башлыгы бар. Аны президент дип атыйлар. 

.(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Безнең илебез – Рҽсҽйнең дҽ туган кҿне бар. 12 

нче июнь – Рҽсҽй Федерациясенең туган кҿне. Бу бик зур бҽйрҽм. Балалар, бергҽ 

кабатлыйк ҽле: 12 июнь – Рҽсҽйнең туган кҿне. (Балаларны активлаштыру). Балалар, 

нинди илдҽ яшибез? (Рҽсҽй Федерациясендҽ, Рҽсҽйдҽ). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, 

балалар, без Рҽсҽйдҽ яшибез. Булдырдыгыз! Балалар, уң кулыгызны күрсҽтегез! Нинди 

матур сезнең уң кулыгыз! Уң кулыгызга сокланып карагыз! Сул кулыгызны күрсҽтегез! 

Нинди матур сезнең сул кулыгыз! Уң кул бармаклары чиратлап сул кул бармаклары белҽн 

исҽнлҽшҽлҽр: 

Саумы, кояш! 

Саумы, һава! 

Саумы, иртҽ! 

Саумы, йомшак җил! 

Саумы, Туган ил! 

Тҽрбияче. Йомшаккай, балалар, мин сезгҽ бер рҽсем күрсҽтҽм. 

 
Тҽрбияче балаларга Рҽсҽй флагы (ҽлҽме) рҽсемен күрсҽтҽ. 



 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле бу рҽсемгҽ. Рҽсемдҽ сез нҽрсҽ күрҽсез? (Флаг). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽйе, бу рҽсемдҽ безнең илнең флагы (ҽлҽме) 

сурҽтлҽнгҽн. Һҽрбер илнең, дҽүлҽтнең үз ҽлҽме (флагы) бар. Безнең илнең дҽ флагы 

(ҽлҽме)  бар. Балалар, флаг (ҽлҽм) нинди тҿслҽрдҽн тора? (Ак, зҽңгҽр, кызыл). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, бу тҿслҽр һҽрберсе нҽрсҽ дҽ булса аңлата. Ак тҿс – бурычны, 

чисталыкны, зҽңгҽр – тугрылыкны, яратуны, кызыл – батырлыкны, кҿчне аңлата. Ҽйдҽгез, 

балалар сезнең белҽн ҽлҽмнҽр (флаглар) ясыйбыз. Сезнең алда ак, зҽңгҽр, кызыл кҽгазь 

тасмалар, шуларны дҿрес итеп, үрнҽктҽге кебек бер-бер артлы ябыштырабыз. (Балалар 

аппликация ясыйлар). Йомшаккай, менҽ балалар нинди матур флаглар (ҽлҽмнҽр) 

ясадылар. Бу безнең илебезнең – Рҽсҽй флагы (ҽлҽме).  

Йомшаккай .  Рҽхмҽт сезгҽ, балалар! Мин бик күп нҽрсҽлҽр белдем, сез бик 

акыллы балалар. Сау булыгыз! 

 
 

Бишенче бүлек. ЯҢА ЕЛ БӘЙРӘМЕ 
 

Тема. КАР КЫЗЫ, КАР БҾРТЕГЕ БЕЗДҼ КУНАКТА. 

Бурычлар: 

1) яңа ел уңаеннан балаларның тирҽ-юнь турындагы күзаллауларын киңҽйтү, 

курчак киемнҽренең билгелҽре белҽн таныштыруны дҽвам итү, тҿзү детальлҽрен аеру һҽм 

атауны (куб, пластина, кирпичик, борыс) ныгыту, аларны тҿзүдҽ кулланырга ҿйрҽтү;  

 2) балаларның игътибарын, хҽтерен, диалогик сҿйлҽмен, тҿзү материаллары белҽн 

эшлҽү осталыгын үстерү; 

3) балаларда Яңа ел бҽйрҽме уңаеннан  яхшы кҽеф, шатлык хислҽре булдыруга 

шартлар тудыру, курчакларга карата кайгыртучанлык хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ике курчак (берсе Кар кызы, икенчесе Кар бҿртеге булып киенгҽн), һҽр 

балага җитҽрлек тҿзү материалы.   

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, тиздҽн нинди бҽйрҽм якынлаша? (Яңа ел бҽйрҽме. Чыршы 

бҽйрҽме). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, Яңа ел бҽйрҽмен һҽр кеше кҿтеп 

ала. Һҽр җирдҽ Яңа ел чыршылары бизҽлҽ. Һҽр кеше: олымы ул, кечкенҽме - Яңа елны 

каршыларга ҽзерлҽнҽ. Курчаклар да бу бҽйрҽмне кҿтеп алалар, бу бҽйрҽмне яраталар, 

балаларга кунакка килҽлҽр, бергҽлҽп уйныйлар, күңел ачалар. (Ишек шакыйлар. Курчак 

керҽ). Бүген безгҽ кунакка курчак килде. Исҽнлҽшик курчак белҽн. (Исҽнмесез!).  Балалар, 

карагыз, бу гади курчак түгел, бу курчак  - Кар кызы, Кыш бабайның оныгы. (Балаларны 

активлаштыру). Кар кызының киемен карыйк ҽле. Бу нҽрсҽ? (Тҽрбияче курчакның 

күлмҽгенҽ күрсҽтҽ). (Күлмҽк). (Балаларны активлаштыру). Күлмҽк нинди тҿстҽ? 

(Балаларның җаваплары). Күлмҽк нҽрсҽ белҽн бизҽлгҽн? (Якасы, җиңнҽрне, итҽге мамык 

белҽн бизҽлгҽн, курчак күлмҽк ҿстеннҽн бусылар элгҽн. Бусылар бик матур, алар җем-

җем итҽлҽр). (Балаларны активлаштыру). Курчакның күлмҽге сезгҽ ошыймы? (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, Кар кызының күлмҽге бик матур, үзенҽ килешеп тора. Кар кызы 

башына нҽрсҽ кигҽн? (Башлык). Башлык нинди тҿстҽ? (Балаларның җаваплары). Ҽйе, 

башлык һҽм күлмҽк бер тҿстҽ. Башлык та Кар кызына бик килешҽ. Балалар, Кар кызы 

аягына нҽрсҽлҽр кигҽн? (Итеклҽр). (Балаларны активлаштыру). Кар кызының итеклҽре 

нинди? (Матур, җиңел, мишуралар белҽн бизҽлгҽн). (Балаларны активлаштыру). Мин 

сезгҽ сораулар бирҽм, сез җавап бирегез. Бу кем? (Кар кызы, Кыш бабайның оныгы). Кар 

кызы ҿстенҽ...(күлмҽк) кигҽн. Кар кызының күлмҽге...(матур, бизҽлгҽн, зҽңгҽрсу тҿстҽ). Бу 

Кар кызының... (башлыгы). Ул...(матур, бизҽлгҽн, килешҽ, зҽңгҽрсу тҿстҽ). Кар кызы 

аягына... (итеклҽр) кигҽн. Алар...(матур, җиңел, мишуралар белҽн бизҽлгҽн). Балалар, Кар 



кызы үзе белҽн Кар бҿртеген дҽ алып килгҽн. Менҽ ул. (Икенче курчакны күрсҽтҽ). 

Исҽнлҽшик Кар бҿртеге белҽн.  (Исҽнмесез!). Кар бҿртегенең дҽ киемен карыйк ҽле. Кар 

кызы һҽм Кар бҿртеге бер тҿрле киенгҽннҽрме ҽллҽ башкачамы? (Балаларның җаваплары).  

Бу нҽрсҽ? (Тҽрбияче Кар бҿртеге курчакның күлмҽгенҽ күрсҽтҽ). (Күлмҽк). 

(Активлаштыру). Күлмҽк нинди тҿстҽ? (Балаларның җаваплары). Күлмҽк нҽрсҽ белҽн 

бизҽлгҽн? (Мишуралар белҽн бизҽлгҽн). (Балаларны активлаштыру). Кар бҿртегенең 

күлмҽге сезгҽ ошыймы? (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, Кар бҿртегенең күлмҽге бик 

матур, үзенҽ килешеп тора. Кар бҿртеге  башына нҽрсҽ кигҽн? (Бер нҽрсҽ дҽ кимҽгҽн. Ул 

башын мишура белҽн бизҽгҽн).   (Балаларның җаваплары).  Балалар, Кар бҿртеге аягына 

нҽрсҽлҽр кигҽн? (Ак носкилар, ак туфлилҽр). (Активлаштыру). Кар бҿртегенең туфлилҽре 

нинди? (Матур, җиңел). (Балаларны активлаштыру). Хҽзер без барыбыз да кар 

бҿртеклҽре булырбыз. (Тҽрбияче аудиоязманы куя). Кар бҿртеклҽре һавада ҽйлҽнҽлҽр - 

ҽйлҽнҽлҽр дҽ җиргҽ тҿшҽлҽр. (Берничҽ тапкыр кабатлана). 

Балалар, ҽйдҽгез  Кар кызы белҽн Кар бҿртегенҽ ҿй тҿзибез. Урыннарыгызга 

утырыгыз.  
Ҿстҽллҽрдҽ тҿзү материаллары: кубиклар, пластиналар, кирпичиклар, борыслар (брусоклар). 

(Балалар курчаклар ҿчен йорт тҿзилҽр. Тҿзү материалының атамасын, тҿсен, формасын, зурлыгын, 

билгелҽнешен атыйлар. 

 

 

 

Тема. ЯҢА ЕЛ УЕНЧЫКЛАРЫ. 

 

Бурычлар: 

1) балаларны Яңа ел бҽйрҽмен каршыларга ҽзерлҽү, чыршы уенчыклары белҽн 

таныштыру, пыяладан ясалган уенчыкларның, предметларның билгелҽрен ачыклау (үтҽ 

күренмҽле, тҿсле, шома, салкын, ватылучан); 

2) балаларның сенсор сҽлҽтлҽрен һҽм кызыксынуын, күзҽтүчҽнлеген үстерү;  

3) чыршы уенчыкларына сак караш тҽрбиялҽү. .   

Җиһазлар: тартма, тҿрле тҿстҽге, зурлыктагы, формадагы чыршы уенчыклары, 

пыяладан ясалган кечкенҽ предметлар (ислемай (духи) шешҽлҽре, ут лампасы, савыт-саба, 

ваза, бокал һ.б.), пыяланың тавышын белү ҿчен таякчык, стакан. В. Вҽлиева сүзлҽре һҽм 

кҿенҽ язылган ―Чыршыкай-матуркай‖ җыры аудиоязмасы.  

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Тҽрбияче кулына мишуралар белҽн бизҽлгҽн тартма ала. 

 

Тҽрбияче. Балалар, бу нҽрсҽ? (Серле тавыш белҽн). Ҽйе, бу тартма.  Гади тартма 

түгел, ул тылсымлы тартма. (Тҽрбияче тартманы акрын гына селкетҽ). Анда нҽрсҽдер бар! 

Тартма эчендҽ нҽрсҽ бар икҽнен белү ҿчен, аны ачып карарга кирҽк. Алсу, кил ҽле, 

тартманы ач һҽм андагы предметларны балаларга күрсҽт. (Бала тартманы ача). Алсу, син 

нҽрсҽ алдың? (Чыршы уенчыгы). Балалар, тылсымлы тартмада чыршы уенчыклары 

салынган. (Тҽрбияче тартмадан уенчыкларны ала һҽм күрсҽтҽ). Бу чыршы уенчыклары 

түгҽрҽк формада, тҿрле зурлыкта, тҿрле тҿстҽ: кызыл, зҽңгҽр, сары, яшел. Ничек 

уйлыйсыз, бу уенчыкларны нинди материалдан ясаганнар икҽн? (Балаларны 

активлаштыру). Бу уенчыклар пыяладан ясалган. Пыяла уенчыклар. (Тҽрбияче ҿстҽлгҽ 

тҿсле һҽм үтҽ күренмҽле пыяладан ясалган предметлар тезҽ). Балалар, үтҽ күренмҽле 

пыяладан ясалган нинди предметлар белҽсез? (Тҽрҽзҽ, ут лампасы, шешҽлҽр). (Балаларны 

активлаштыру). Тҿсле пыяладан ясалган нинди предметлар күрҽсез? (Савыт-саба). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, ҿстҽлдҽ яткан пыяла предметларны тотып карагыз 

ҽле. Алар нинди? (Шома, салкын). (Балаларны активлаштыру). Пыяла су үткҽрми. 



Карагыз ҽле, хҽзер мин тҽҗрибҽ үткҽреп карыйм. (Тҽрбияче стаканга су сала). Су 

стаканнан агып чыктымы? (Юк). Стакан турында нҽрсҽ ҽйтергҽ була? (Пыяла су 

үткҽрми). (Балаларны активлаштыру). Балалар, суны пыяладан ясалган нинди савытларга 

салырга була? (Шешҽ, банка, чынаяк, ваза һ.б.). Пыяла тҿрле калынлыкта булырга 

мҿмкин. Тҽрҽзҽлҽрне, витриналарны калын пыяладан ясыйлар. Вазаларны, бокалларны 

нечкҽ пыяладан ясыйлар. (Балаларны активлаштыру). Лҽкин, пыяла нинди калынлыкта 

булуына карамастан, тиз ватыла, шартлый. Шуңа күрҽ пыяладан ясалган предметларга 

карата бик сак булырга кирҽк. Балалар, карагыз ҽле, мин махсус таякчык белҽн сак кына 

пыяла предметларга сугып чыгам. Тыңлагыз, пыяла нинди тавыш чыгара? (Яңгыравыклы, 

чылтырый). (Балаларны активлаштыру). (Тҽрбияче балаларның игътибарын тартмадагы 

чыршы уенчыкларга юнҽлтҽ). Балалар, тартмадагы чыршы уенчыклары нинди 

материалдан ясалган? (Пыяла). (Балаларны активлаштыру). Тиздҽн Яңа ел бҽйрҽме 

җитҽчҽк, без чыршыны шундый матур уенчыклар белҽн бизҽрбез. Чыршыбыз матур, 

купшы булыр, ялтырап торыр. Хҽзер аларны ватылмасын ҿчен тартмага салып куйыйк. 

(Балалар берҽм – берҽм килеп, уенчыкларны тартмага салалар). Булдырдыгыз! Ҽйдҽгез, 

чыршы турында җыр тыңлыйбыз һҽм биибез.  

 
Тҽрбияче В. Вҽлиева сүзлҽре һҽм кҿенҽ язылган ―Чыршыкай-матуркай‖ җыры аудиоязмасын куя.  

 

Тема. ЯҢА ЕЛ КИЛҼ 

 

Бурычлар: 
1) балаларда Яңа ел бҽйрҽме турында белемнҽр формалаштыруны  дҽвам итү, 

сенсор билгелҽре буенча бертҿрле предметларны тҿркемгҽ берлҽштерү осталыгын 

ныгыту; 

2) балаларның чыршы уенчыкларының тҿсен, формасын, зурлыгын, 

кулланылышын билгелҽү, диалоглы сҿйлҽмен, сорауларга җҿмлҽ белҽн җавап бирү 

осталыгын, хисси тҽҗрибҽсен, кабул итүлҽрен үстерү;  

3) балаларда Яңа ел бҽйрҽме уңаеннан  яхшы кҽеф, шатлык хислҽре уяту. 

Җиһазлар: мольберт, А3 форматында ―Яңа ел‖ сериясеннҽн картиналар (1. 

Балалар бакчасында балалар Яңа елга ҽзерлҽнҽ, шарлар, сҿңгелҽр, фонариклар, кар 

бҿртеклҽре белҽн елка бизилҽр. 2.Бүлмҽ бизилҽр. 3. Балалар маскалар, ҽкият 

персонажлары костюмнары кигҽннҽр. 4. Бҽйрҽм башланган, Кыш бабай килгҽн), 

шкатулка, тҿрле тҿстҽге, зурлыктагы, формадагы чыршы уенчыклары, В. Вҽлиева сүзлҽре 

һҽм кҿенҽ язылган ―Чыршыкай-матуркай‖ җыры аудиоязмасы. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Тҿркемдҽ мольбертка ―Яңа ел‖ сериясеннҽн картина куелган, ул каплпнган. Тҽрбияче балаларның 

игътибарын шуңа җҽлеп итҽ. 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле бу нҽрсҽ икҽн? Ҽйдҽгез ачып карыйк. Балалар, 

монда матур рҽсемнҽр. Бу бит балалар бакчасы. Рҽсемдҽ сез тагын нҽрсҽ күрҽсез? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, балалар бҽйрҽмгҽ 

ҽзерлҽнҽ. Ҽ алар нинди бҽйрҽмгҽ ҽзерлҽнҽ икҽн соң, сез ничек уйлыйсыз? (Яңа ел 

бҽйрҽменҽ). (Балаларны активлаштыру). Сез аны каян белдегез? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйдҽгез, балалар, Яңа елга ничек ҽзерлҽнҽлҽр 

икҽн, шуны карыйк. Балалар, башта алар нишлҽгҽннҽр? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе балалар бүлмҽгҽ чыршы куйганнар. Бергҽлҽп 

кабатлыйк: бүлмҽгҽ чыршы куйганнар. (Балаларны активлаштыру). Ҽ аннан соң 

нишлилҽр? (Аны бизилҽр). (Балаларны активлаштыру). Чыршыны нҽрсҽ белҽн бизилҽр? 

(Уенчыклар белҽн). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, лҽкин бу гади уенчыклар түгел, ҽ 

елка уенчыклары. Балалар, бу рҽсемгҽ карагыз ҽле, нинди матур зал. Аны нҽрсҽ белҽн 

бизҽгҽннҽр? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, монда 



гирляндалар да бар, фонариклар да, мишуралар да, кҽгазьдҽн ясалган кар бҿртеклҽре дҽ 

бар. Булдырдыгыз! Балалар, менҽ бу картинада балалар нишлилҽр? (Маскалар, 

костюмнар киялҽр). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, бу гади костюмнар гына түгел, ҽ 

Яңа ел костюмнары, маскарад костюмнары. Бергҽлҽп кабатлыйк: маскарад костюмнары. 

(Балаларны активлаштыру). Нинди ҽкият геройларының костюмнарын кигҽннҽр? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Кайсыгыз 

балаларның Яңа ел бҽйрҽменҽ ҽзерлҽнүлҽрен сҿйли? (Балаларны активлаштыру). 

 
Тҽрбияче берничҽ баланы чакыра, алар картинкалар буенча Яңа елга ҽзерлҽнүне сҿйлилҽр. 

 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле бу рҽсемгҽ. Сез нҽрсҽ күрҽсез? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, бҽйрҽм башланган. Балаларның 

кҽефлҽре нинди? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, 

балаларның кҽефлҽре яхшы, күтҽренке, күңелле, чҿнки Яңа ел бҽйрҽме. Балалар, Яңа ел 

бҽйрҽме ни ҿчен күңелле? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Сез Яңа елда кем килүен кҿтҽсез? (Кыш бабайны). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ни ҿчен сез Кыш бабайны кҿтҽсез? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽ Кыш бабай сезгҽ 

нҽрсҽлҽр бүлҽк итҽ? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽ 

сез Кыш бабайны ничек сҿендерҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, ҽйдҽгез бергҽлҽп ҿйрҽнгҽн җырны җырлыйбыз. 

 
Тҽрбияче балалар белҽн кулга кул тотынышып түгҽрҽккҽ басалар һҽм Яңа ел турында берҽр җыр 

башкаралар. Ишек шакыган тавыш ишетелҽ.  

 

Тҽрбияче. Балалар, ишек шакыйлар, кем икҽн ул?  

 
Тҽрбияче ишеккҽ бара һҽм матур итеп бизҽлгҽн шкатулка алып керҽ.. 

 

Тҽрбияче. Балалар, хат ташучы безгҽ Кыш бабайдан бүлҽк китергҽн. Бу нҽрсҽ 

икҽн? (Серле тавыш белҽн). (Шкатулка). Ҽйе, бу шкатулка. (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). Бу гади шкатулка түгел, ул тылсымлы шкатулка. (Тҽрбияче шкатулканы 

акрын гына селкетҽ). Анда нҽрсҽдер бар! Алия, кил ҽле, ач шкатулканы. Алия, син нҽрсҽ 

алдың? (Уенчык). Балалар, бу сез уйный торган уенчык түгел, бу нинди уенчык? (Чыршы 

уенчыгы). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Алия, син алган чыршы уенчыгы ничек 

атала? (Шар). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Алсу, шарны кара ҽле, ул формасы 

буенча нинди? (Түгҽрҽк). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар).  Балалар, шарны тотып 

карагыз ҽле, ул нинди: кытыршымы ҽллҽ шомамы? (Тҽрбияче балалар янына килҽ, 

балалар шарны тотып карыйлар).  (Шома). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар).  Шар 

нинди тҿстҽ? (Кызыл шар). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). (Тҽрбияче җебеннҽн 

тотып шарны ҽйлҽндерҽ). Балалар, карагыз ҽле, шар ялтырый. (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). Шар чыршыны бизҽү ҿчен генҽ кулланыла. Тҿшеп китсҽ, ул ватыла.  Шуңа 

күрҽ аны чыршыга элгҽндҽ бик сак булырга кирҽк.  

 
Тҽрбияче балалар белҽн тагын ике шар карыйлар, алар тҿрле тҿстҽ, зурлыкта, шома һҽм кытыршы.  

 

Тҽрбияче. Балалар, без караган шарлар нинди уенчыклар? (Чыршы уенчыклары). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Алар нинди формада? (Түгҽрҽк). (Индивидуаль 

һҽм күмҽк кабатлаулар). Зурлыгы буенча нинди? (Тҿрле зурлыкта). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк кабатлаулар). Тҿсе буенча нинди? (Тҿрле тҿстҽ: кызыл, зҽңгҽр, сары, яшел). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Шарлар барысы да кытыршымы, ҽллҽ шомамы. 

(Шома). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Шарлар белҽн нҽрсҽне бизилҽр? 

(Чыршыны бизилҽр). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Тиздҽн Яңа ел бҽйрҽме 



җитҽчҽк, без чыршыны шундый шарлар белҽн бизҽрбез. Чыршыбыз матур, купшы булыр, 

ялтырап торыр. Хҽзер аларны ватылмасын ҿчен шкатулкага салып куйыйк. (Балалар 

берҽм – берҽм килеп, уенчыкларны шкатулкага салалар). Булдырдыгыз! Ҽйдҽгез, чыршы 

турында җыр тыңлыйбыз һҽм биибез.  
Тҽрбияче В. Вҽлиева сүзлҽре һҽм кҿенҽ язылган ―Чыршыкай-матуркай‖ җыры аудиоязмасын куя.  

 

 

Тема. КИЕМНЕҢ ҤТКҼНЕ ҺҼМ БҤГЕНГЕСЕ. 

Бурычлар: 

1) балаларны киемнең билгелҽнеше һҽм функциялҽре белҽн таныштыру, кием 

материалы һҽм аны куллану ысулы арасындагы бҽйлҽнешне урнаштырырга ҿйрҽтү; 

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, диалоглы сҿйлҽмен, кызыксынуын, иҗади 

сҽлҽтлҽрен   үстерү; 

3) балаларда зҽвык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар:  ике рҽсем: яфраклардан тегелгҽн юбка кигҽн кеше; җҽнлек тиресеннҽн 

тегелгҽн киемле кеше; җитен үлҽне ясалган рҽсем, мамык үсү күренеше тҿшерелгҽн 

рҽсем,  сарык йоны, ике кисҽк тукыма,  тҿрле тукыма үрнҽклҽре, кҽгазьдҽн ясалган яңа ел 

күлмҽге силуэтлары, тҿсле карандашлар. 

 Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, тиздҽн нинди бҽйрҽм якынлаша? (Яңа ел бҽйрҽме. Чыршы 

бҽйрҽме). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, Яңа ел бҽйрҽмен һҽр кеше кҿтеп 

ала. Бүлмҽдҽ чыршы бизилҽр, матур күлмҽклҽр алалар, тегҽлҽр. (Тҽрбияче карнавал 

рҽсемен күрсҽтҽ: Кар кызы, Кар бҿртеге, тҿлке, аю, бүре һ.б. булып киенгҽн балалар). 

Карагыз ҽле, Яңа елга нинди карнавал костюмнар ҽзерлилҽр: балалар тҿлке, бүре, аю, елан 

булып киенергҽ яраталар. Сез киемнҽрнең ничек барлыкка килгҽнен белҽсезме? Кешелҽр 

ничек итеп кием тегҽ башладылар икҽн? Телҽсҽгез, сезгҽ дҽ сҿйлим. Уңайлы итеп 

утырыгыз һҽм тыңлагыз. Борын-борын заманда кешелҽр  урманда, тау куышларында 

яшҽгҽннҽр. Җил, яңгырдан капланырга бернинди ҽйберлҽре дҽ булмаган. Урманда зур һҽм 

кечкенҽ яфраклы агачлар үскҽн, үлҽннҽр бик биек булып үскҽннҽр. Салкын булган 

вакытта кешелҽр үзлҽрен шул яфраклар белҽн каплый торган булганнар. (Тҽрбияче 

яфраклардан ясалган юбка күрсҽтҽ, аны курчакка кидертҽ). Менҽ шулай итеп киенгҽн 

элекке кешелҽр. Яфраклар салкыннан бик саклый алмаганнар, алар тиз тузганнар. 

Кешелҽр башка материал эзли башлаганнар.  Урманнарда, тау куышлыкларында кешелҽр 

белҽн  тҿрле җҽнлеклҽр дҽ яшҽгҽн. Алар яңгырдан да, җилдҽн дҽ, салкыннан да 

курыкмаганнар. Кешелҽр җҽнлек тиресеннҽн кием тегҽ башлаганнар. (Тҽрбияче җҽнлек 

тиресе кигҽн кешелҽрне күрсҽтҽ). Балалар, сез ничек уйлыйсыз, яфрактан тегелгҽн кием 

уңайлымы, ҽллҽ җҽнлек тиресеннҽн тегелгҽн киемме? (Балаларның җаваплары). Дҿрес 

ҽйтҽсез, җҽнлек тиресеннҽн тегелгҽн кием авыр булган, кешелҽр ҿчен уңайлы булмаган. 

Кешелҽр уңайлы кием турында уйлана башлаганнар. Алар бик күзҽтүчҽн булганнар: 

кырда җитен үскҽн. (Тҽрбияче җитен үлҽне күрсҽтҽ). Җитен турында мондый табышмак 

бар, тыңлагыз.  

Озын буйлы, зҽңгҽр күзле.  

Җитен озын буйлы, аның чҽчҽклҽре зҽңгҽр. Шуңа күрҽ дҽ шундый табышмак уйлап 

тапканнар. Җитеннең сабакларын тарткаласаң, йомарласаң, изсҽң, җеп эрлҽргҽ, җептҽн – 

тукыма ясарга була. Шундый тукыма ясап, кешелҽр үзлҽрен чорнап куйганнар. Без дҽ 

шулай эшлҽп карыйк ҽле. (Тҽрбияче ике баланы чакыра, аларны тукыма белҽн чорный, 

йҿреп карарга куша). Сезгҽ шулай йҿрү уңайлымы? Болай чорналгач эш эшлҽве дҽ бик 

уңайсыз. Остазлар энҽ, җеп уйлап тапканнар, алар белҽн күлмҽклҽр тегҽ башлаганнар. 

Башта кешелҽр тукыманы җитеннҽн ясаганнар, соңрак мамыктан ясый башлаганнар. 

Тагын да соңрак сарык йоныннан тукымалар ясаганнар. (Тҽрбияче тукыма үрнҽклҽрен 

күрсҽтҽ). Күлмҽк тегүче осталар киемнҽрне матур һҽм уңайлы итеп тегҽргҽ тырышканнар. 



Балалар, кешелҽр ничек итеп кием тегҽргҽ ҿйрҽнгҽннҽрен аңладыгызмы? Хҽзер олылар да, 

балалар да бик матур итеп киенҽлҽр. Аларның киемнҽре  уйнар ҿчен, эшлҽр ҿчен, ял итҽр 

ҿчен бик уңайлы. Ял итеп алыйк. Урамга җыенабыз, ди. Носкиларны, гамажларны, 

кофтаны, бүрекне, куртканы киябез. (Балалар киенү гамҽллҽрен күрсҽтҽлҽр). Бер - 

берегезгҽ шарфларны бҽйлҽргҽ булышыгыз. Биялҽйлҽрне киябез. Сез нҽрсҽлҽр кидегез?. 

(Балаларның җаваплары). чыктык. Кар белҽн уйныйбыз. (Балалар бер - берсенҽ ―кар‖ 

аталар). Кар ява башлады. Кар бҿртеклҽрен  тотыгыз. Хҽзер аларга ҿрегез, озак итеп 

ҿрегез. Булдырдыгыз. (Ике тапкыр кабатлана). Хҽзер кешелҽр киемнҽрне кибеттҽн сатып 

алалар. Анда нинди генҽ киемнҽр юк! Эш киемнҽре дҽ, бҽйрҽм киемнҽре дҽ, Яңа ел 

костюмнары да бар. (Тҽрбияче рҽсемнҽр күрсҽтҽ). Яңа ел алдыннан сезгҽ ҽнилҽрегез 

матур күлмҽклҽр, матур киемнҽр сатып алалар. Сез аларны киеп, чыршы янында ҽйлҽн-

бҽйлҽн уйнарсыз, шигырь сҿйлҽрсез. Кыш бабай белҽн биерсез.  

Хҽзер, балалар, урыннарыгызга утырыгыз. Ҿстҽллҽрдҽ күлмҽк силуэтлары һҽм 

тҿсле карандашлар ята. Бу күлмҽклҽргҽ  яңа ел бизҽклҽре  ясагыз. (Балалар күлмҽклҽргҽ 

бизҽк тҿшерҽлҽр).  

 

Тема: ХУШ КИЛҼСЕҢ, КАРЛЫ КЫШ! 

 

Бурычлар: 

1) балаларның кыш, Яңа ел турындагы белемнҽрен тирҽнҽйтү, сҿйлҽмнең 

грамматик тҿзелешен камиллҽштерү; 

2) кабул итүне, игътибарны, сүзлек байлыгын, бҽйлҽнешле сҿйлҽмне үстерү; 

3) биремнҽрне үтҽүгҽ кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: конверт (аның эчендҽ хат, чыршы һҽм  чыршы уенчыкларының (бер 

йолдыз, ике кызыл шар, ике сары шар) контурлы сурҽтлҽре; ҿч картинка (беренчесендҽ –

кар бҿртеге, кыш бабай, кар кызы, үлҽн; икенчесендҽ – панама, тун, биялҽйлҽр, киез 

итеклҽр; ҿченчесендҽ – чана, велосипед, чаңгы, тимераяк ясалган), ―Чыршы җырының‖ 

(К. Кинзҽбулатова сүзлҽре, С. Низаметдинов музыкасы) аудиоязмасы. 
 

Эшчҽнлек барышы. 
 

Балалар кулга кул тотынып түгҽрҽккҽ басалар. Чиратлап бер берсенең кулын кысалар һҽм: “Исҽнме, 

...(исемен ҽйтҽ)! Мин сине күрүемҽ бик шат!” – дилҽр. 

 

Т ҽ р б и я ч е. Балалар, кемдер ишек шакый. (Ишек шакыган тавыш ишетелҽ). Кем 

бар икҽн, чыгып карыйм ҽле. (Тҽрбияче хат алып керҽ). Балалар безгҽ хат килгҽн. Карагыз 

ҽле, конверты нинди матур! Конвертка нҽрсҽлҽр ясалган? (Кыш бабай, Кар кызы һҽм яңа 

ел чыршысы). Конвертны ачып, хатны укыйк. Нҽрсҽлҽр язалар икҽн? (Тҽрбияче хатны 

укый). Балалар, игътибар белҽн тыңлагыз, мин укыйм: ―Исҽнмесез, кадерле балалар. Мин 

сезне якынлашып килүче Яңа ел бҽйрҽме белҽн котлыйм, ―Хуш килҽсең, Карлы Кыш!‖ 

уеннарында катнашырга чакырам. Һҽр баланы бүлҽк кҿтҽ. Бүлҽк чыршы бҽйрҽмендҽ 

булачак. Сезне яратып, Кыш бабагыз.‖ Балалар хат кемнҽн килгҽн? (Кыш бабайдан). 

Балалар, ―Хуш килҽсең, Карлы Кыш!‖ уеннарында катнашабызмы? (Ҽйе). Балалар, 

конверт эчендҽ хат кына түгел, тагын нҽрсҽдер бар. (Тҽрбияче конверттан картоннан 

ясалган чыршы һҽм чыршы уенчыкларының контурлы сурҽтлҽрен ала). Бу нҽрсҽ? 

(Чыршы). Ҽ монда нҽрсҽлҽр? (Уенчыклар). Ҽйе, Яңа ел уенчыклары. (Активлаштыру. 

Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Уенчыклар гади түгел. Аларның һҽрберсендҽ дҽ 

Кыш бабай җибҽргҽн биремнҽр бар. Биремне үтҽгҽч, уенчыкны чыршыга элеп куярга 

кирҽк. Ҽгҽр дҽ барлык уенчыклардагы биремнҽрне үтҽп, аларны чыршыга элеп куйсак, без 

уеннарда җиңүче булачакбыз. Тырышып карыйбызмы? (Ҽйе). (Тҽрбияче бер чыршы 

уенчыгын ала һҽм биремне укый). Бер уенчыкны алам. Уенчыкта нинди бирем бар икҽн? 

Бу уенчыкта табышмак бар. Тыңлагыз ҽле: 

Тҽңкҽ карлар сипкҽн,    



Җирне ап-ак иткҽн, 

Чыршы, каен, имҽн 

Кардан чикмҽн кигҽн. 

Бу кайчан? (Кыш). 

(Балалар табышмакның җавабын ҽйтҽлҽр). Дҿрес, балалар, табышмакта кыш 

турында ҽйтелҽ. Уенчыкны чыршыга элеп куябызмы? (Ҽйе). (Тҽрбияче уенчыкны үзе элҽ 

яки берҽр баланы чакыра). Гүзҽл , кил ҽле, икенче уенчыкны ал! Нинди бирем җибҽргҽн 

икҽн Кыш бабай? Балалар, менҽ монда картинкалар бар. (Тҽрбияче алдан ук балаларның 

урындыкларына картинкалар куеп чыга. Урындыгына кыш сурҽтлҽнгҽн картинка куелган 

бала, аны күрсҽтҽ һҽм анда нҽрсҽлҽр күрүен  ҽйтҽ. Шуннан соң  тҽрбияче картинканы 

җыелма кесҽгҽ куярга куша).  
(Түбҽндҽге картинкалар куела:  1. Кар ява, бҿтен җир кар белҽн капланган. 2. Кешелҽр җылы 

киемнҽр киеп йҿрилҽр.  3. Балалар чанада, чаңгыда, тимераякта шуалар. 4. Балалар кар бабай ясыйлар. 5. 

Елга боз белҽн капланган. 6. Юлларны кҿрҽк һҽм кар чистарта торган машиналар белҽн чистарталар. 7. 

Балалар җимлеклҽр элҽлҽр, җимлеккҽ җим сибҽлҽр).  

(Бала биремне мҿстҽкыйль үти алмаса, башка балалар да ярдҽм итҽ ала). Балалар, 

ничек уйлыйсыз, бирем үтҽлдеме? (Ҽйе). Димҽк,  икенче уенчыкны чыршыга элеп куярга 

кирҽк. Алсу, кил ҽле, уенчыкны чыршыга элеп куй. (Элҽ). Булдырасыз, балалар. Барлык 

биремнҽрне дҽ үтҽрсез дип ышанам. 

Балалар ҿченче биремне үтҽр алдыннан ҽйдҽгез, ял итеп алыйк. 

Йомшак карны алабыз. (Кар ҽвҽлҽү хҽрҽкҽтлҽре ясыйлар). 

Аннан туплар ясыйбыз. 

Кар атышып уйныйбыз.  

Бик күңелле яшибез. (―Кар атышалар‖). 

Суыктан без курыкмыйбыз, (кулларын як-якка җҽеп йҿрилҽр) 

Рҽхҽтлҽнеп уйныйбыз. 

Кар бҿртеклҽре куып 

Уйнаудан һич туймыйбыз (йҿгерҽлҽр). 

Рҽхҽтлҽнеп ял иттек, хҽрҽкҽтлҽндек. Хҽрҽкҽттҽ – бҽрҽкҽт! Хҽзер инде калган 

уенчыклар белҽн чыршыны бизҽп бетерергҽ кирҽк. Марат, ничҽнче уенчыкны алабыз? 

(Ҿченче). Кил, алып бир ҽле ҿченче чыршы уенчыгын. Карыйк, нинди бирем алып килгҽн 

икҽн ҿченче уенчык? Ҿченче уенчыкта ―Нҽрсҽ артык?‖ уены тҽгъдим ителҽ. (Тҽрбияче 

җыелма кесҽгҽ 3 картинка куя). (Беренче картинага күрсҽтҽ). Балалар, игътибар белҽн 

карагыз ҽле, бу картинкада нҽрсҽ ясалган? (Кар бҿртеге, кыш бабай, кар кызы, үлҽн). 

Нҽрсҽ артык? (Үлҽн). Ни ҿчен? (Балаларның җаваплары). Икенче картинканы карагыз! 

Нҽрсҽлҽр ясалган? (Панама, тун, биялҽйлҽр, киез итеклҽр). Нҽрсҽ артык? (Панама). Ни 

ҿчен? (Балаларның җаваплары). Ҿченче картинкага игътибар итегез, нҽрсҽлҽр күрҽсез? 

(Чана, велосипед, чаңгы, тимераяк). Нҽрсҽ артык, ни ҿчен? (Баларның җаваплары). 

Булдырдыгыз, балалар. Биремне бик җиңел башкардыгыз. Кайсыгыз уенчыкны чыршыга 

элеп куя? (Бер бала уенчыкны элҽ). Ничҽнче уенчыкны алабыз? (Дүртенче). Яхшы, Энҗе, 

дүртенче уенчыкны син ал ҽле. Нинди бирем үтҽргҽ кирҽк икҽн? (Энҗе уенчыкны алып 

тҽрбиячегҽ бирҽ). Балалар, урманда булган бер вакыйга турында сҿйлҽнҽ. Тыңлагыз ҽле: 

Куян, урман аланлыгында сикергҽлҽп йҿргҽндҽ, бик акрын гына чаңгыда шуып 

йҿрүче Кар бабайны күреп алган һҽм: ―Кар бабай, нигҽ син шундый күңелсез?‖ – дип 

сораган. ―Менҽ, кҽефем кырылды, ни ҿчендер чаңгым ҽйбҽт шумый‖, - дигҽн Кар бабай. 

Балалар, Кар бабайга күңелсез. Ҽйдҽгез Кар бабайның кҽефе күтҽрелсен ҿчен, күңелсез 

сүзенҽ каршы мҽгънҽле сүзлҽр уйлап карагыз ҽле (Күңелле, шаян, шатлыклы, кҽефле, 

җанлы). Менҽ бу вакыйганы да ачыкладык. Кыш кҿне һҽркемгҽ дҽ күңелле булсын, 

шатлык ҿстҽлсен дип, уенчыкны чыршыга элеп куябыз. (Тҽрбияче  уенчыкны элҽ). 

Чыршы бизҽлеп бетте дисҽк тҽ була. Ниһаять, соңгы уенчыкны алабыз. Ул ничҽнче? 

(Бишенче). Менҽ ул! (Тҽрбияче чыршының очына куела торган йолдыз күрсҽтҽ). Нҽрсҽ 



бу? (Йолдыз). Кечерҽйтеп, матур итеп ҽйткҽндҽ, ничек була? (Йолдызчык). (Индивидуаль 

һҽм күмҽк кабатлаулар). Йолдыз белҽн нинди бирем җибҽргҽн икҽн Кыш бабай? Йолдызга 

сорау язылган: Чыршыда ничҽ уенчык бар? (Биш). Нинди тҿстҽге уенчыклар бар? (Кызыл, 

сары). Нинди тҿстҽге уенчыклар күбрҽк? (Кызыл). Алар ничҽ? (Ҿч). Нинди тҿстҽге 

уенчыклар азрак? (Сары). Алар ничҽ? (Ике). Йолдызны чыршыга элеп куям. Балкып янып 

торсын! Чыршыга барлык уенчыклар да эленде. Биремнҽр башкарылды. Үзегез бик зирҽк, 

акыллы икҽнсез. Биремнҽрне җиренҽ җиткереп эшлҽдегез. Ҽйдҽгез, үзегезне мактап кул 

чабып алыгыз да, кыш турында күңелле җыр тыңлагыз һҽм кушылып җырлагыз. 

(Тҽрбияче ―Чыршы‖ (К. Кинзҽбулатова сүзлҽре, С. Низаметдинов музыкасы) җырының 

аудиоязмасын куя). Балалар, сез уеннарда катнашып, биремнҽр үтҽдегез. Бу уеннарның 

исеме ничек атала иде ҽле? (Хуш килҽсең, карлы Кыш!) Уеннар сезгҽ ошадымы? Нҽрсҽ 

ошады? Нҽрсҽ белдегез? (Балаларның җаваплары). Балалар, Кыш бабай җибҽргҽн 

биремнҽрне үтҽдекгез, уенчыклар белҽн чыршыны бизҽдегез. Сез бизҽгҽн Яңа ел 

чыршысы безнең бүлмҽне бизҽп торыр. Ҽ без сезнең белҽн Яңа ел бҽйрҽмен, Кыш 

бабайны, аның бүлҽклҽрен кҿтеп калабыз. 

 

 

 

Тема: МИЛҼШ  ҺҼМ БАЛАН  ҖИЛҼКЛҼРЕ. 

Бурычлар: 
1) балаларның Яңа ел турындагы күзаллауларын киңҽйтү, үсемлеклҽрнең 

җимешлҽре, аларның табигатьтҽге һҽм кеше тормышындагы роле белҽн таныштыру; 

2) танып белүгҽ кызыксыну үстерү, сүзлекне баету һҽм активлаштыру; 

3) кошларга ярдҽм итү телҽге тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: тартмага салынган милҽш җилҽклҽре; һҽр бала ҿчен тҽлинкҽгҽ 

салынган милҽш җилҽклҽре; милҽш агачына кунган карабүреклҽр ясалган картинка. 

 

Эчтҽлек барышы 

 

Тҽрбияче.  Балалар, ҽйдҽгез кулга кул тотынып басыгыз да, башта пышылдап, 

аннары гадҽти тавыш белҽн, аннан соң кычкырып ―Хҽерле иртҽ!‖ телҽгез. Балалар, миндҽ 

бер тартма бар. Тартманы селкетеп карыйм (селкетҽ). Нҽрсҽ бар  икҽн соң тартма эчендҽ. 

Мин табышмак ҽйтҽм, ҽ сез җавабын эзлҽгез: 

Җимешем кып-кызыл була, 

Бу шатлык минем ҿчен! 

Чҿнки кышкы салкында да, 

Һич тҽ үзгҽрми тҿсем. (Милҽш) 

Бик дҿрес, балалар! Тартма эчендҽ милҽш җилҽклҽре бар. Тартма эчендҽ нҽрсҽ бар? 

(Милҽш җилҽклҽре бар). (Активлаштыру).(Тҽрбияче тартма эченнҽн милҽш тҽлгҽше ала). 

Бу нҽрсҽ? (Милҽш тҽлгҽше).(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Бер  ботакта ничҽ 

җилҽк бар дип уйлыйсыз? (Ботакта җилҽклҽр күп). Бер ботакта җилҽклҽр күп булганда 

ул нҽрсҽ дип атала? (Тҽлгҽш). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, миндҽ 

тагын бер тҿрле җилҽк бар. (Тҽрбияче балан тҽлгҽше күрсҽтҽ). Бу җилҽк нҽрсҽ дип атала? 

(Балан). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балан җилҽклҽре милҽш җилҽклҽренҽ 

охшаганмы? (Ҽйе). Нҽрсҽ белҽн охшаган? (Алар түгҽрҽк, шулай ук тҽлгҽше бар). Балан 

җилҽклҽре милҽш җилҽклҽреннҽн нҽрсҽ белҽн аерыла? (Алар ялтырап торалар, сусыл, 

тотып карауга йомшак, ачык кызыл тҿстҽ). (Балаларны активлаштыру). Балан 

җилҽклҽрен милҽш җилҽклҽренең апасы дип тҽ атыйлар . Милҽш һҽм балан турында 

бертҿрле табышмак  та бар:  

Яшел күлмҽклҽрен салганнар, 

Кызыл тҿймҽлҽре калганнар. 



Балалар, табышмакта нинди яшел күлмҽк турында сүз бара? Ни ҿчен агачлар яшел 

күлмҽклҽрен салганнар? (Балаларның җаваплары). Балалар, яфраклары булмаса да, 

милҽш һҽм балан җилҽклҽре кыш кҿне дҽ агачта кып-кызыл булып утыралар. Сез милҽш 

яфракларының нинди икҽнен белҽсезме? Аларны башка яфраклар арасыннан аера 

аласызмы? (Ҽйе). Менҽ бу яфраклар арасыннан милҽш яфрагын күрсҽтегез 

 
2-3 бала кипкҽн яфраклар арасыннан яки картинкадан  милҽш яфрагын аерып күрсҽтҽлҽр. 

 

Тҽрбияче.Балалар, табышмакта милҽшнең һҽм баланның кызыл тҿймҽлҽре булуы 

ҽйтелҽ. Кызыл тҿймҽлҽр дип нҽрсҽ турында ҽйтелҽ? (Җилҽк турында). Ҽйдҽгез, милҽш 

җилҽклҽрен карыйк. (Балалар ҿстҽл артына утыралар). (Тҽрбияче һҽр бала каршына 

тҽлинкҽгҽ салынган милҽш җилҽклҽре куя). Балалар, игътибар белҽн карагыз ҽле,  чынлап 

та, милҽш җилҽге тҿймҽгҽ охшаганмы? Алар тагын нҽрсҽгҽ охшаган? (Сҽдҽфкҽ, кечкенҽ 

шарга, кечкенҽ тупка, алмага). Сезнең тҽлинкҽдҽ ничҽ җилҽк бар? (Тҽрбияче аерым 

балалардан сорый, алар санап ҽйтҽлҽр). Балалар, бер җилҽкне кулыгызга алыгыз. Тотып 

карагыз, ул нинди: йомшакмы ҽллҽ катымы? Кытыршымы ҽллҽ шомамы? (Җилҽк каты 

һҽм шома) (Активлаштыру). Җилҽкне учларыгызда, ҿстҽлдҽ тҽгҽрҽтеп карагыз. Тҽгҽриме? 

(Тҽгҽри). Ул формасы буенча нҽрсҽгҽ охшаган? (Кечкенҽ шарга). Тҿсе нинди? Милҽш 

җилҽклҽре менҽ бу кызыл флагка (күрсҽтҽ) охшаганмы, ҽллҽ менҽ бу кызыл сары 

кишергҽме (күрсҽтҽ)? (Балаларның җаваплары). Балалар, игътибар итегез ҽле, милҽшнең 

караңгырак тҿстҽге бер урыны бар.  Ул йолдызчыкны хҽтерлҽтҽ. Ҽйдҽгез лупа аша шул 

йолдызчыкны карыйк. Санагыз ҽле, йолдызчыкның ничҽ нуры бар?  

 
Балалар биремне үтилҽр, сорауларга җавап бирҽлҽр. 

 

Тҽрбияче.Балалар, җилҽкнең эчендҽ нҽрсҽ бар, сытып карагыз ҽле! (Салфетка 

белҽн җилҽкне сыталар). Сыткач нҽрсҽ күрдегез (Эчендҽ сок, тҿшлҽре-орлыклары, җимеш 

йомшагы бар). (Активлаштыру. Индивидуаль һҽм кумҽк кабатлаулар).Балалар, милҽш 

җилҽклҽрен иснҽп карагыз ҽле. Сезгҽ аның исе ошыймы? (Ҽйе). Бер җилҽкне ашап 

карагыз. Аның тҽме нинди? (Ҽче, ҽчкелтем). Балалар, милҽш җилҽгендҽ витаминнар күп. 

Алардан дару ясыйлар. Ҽче булуы куркыныч түгел. Ҽле хҽзер дҽ, тышта кыш булып, Яңа 

ел якынлашса да, милҽш агачында милҽш җилҽклҽре янып торалар һҽм салкыннан 

аларның җилҽклҽре тагын да тҽмлерҽк була. Милҽшнең хуш исле җилҽклҽрен кайнатып, 

шифалы витаминлы чҽй ясыйлар. Бу чҽй сҽламҽтлекне ныгыта, кҿч бирҽ. Ҽйдҽгез, шушы 

витаминлы чҽйне эчеп карагыз ҽле. (Балалар эчеп карыйлар). Бигрҽк тҽмле! Милҽшлҽрнең 

хуш исе килеп тора. Балалар, урманда яшҽүче җан иялҽренең, бигрҽк тҽ кошларның  

кайсысы милҽш җилҽклҽре ярата? (Карабүрек исемле кошлар). Ҽйе, балалар, 

карабүреклҽр. Икенче тҿрле аларны балан чыпчыгы дип тҽ йортҽлҽр. (Тҽрбияче милҽш 

агачына утырган карабүреклҽр сурҽтлҽнгҽн картинка күрсҽтҽ) Балалар, милҽш ботагында 

нинди кошлар утыра? (Карабүреклҽр). Сез аларны ничек таныдыгыз? (Башларында кара 

буреклҽре бар ҽти кошларның түшлҽре кызыл була). Алар ни ҿчен милҽшкҽ кунганнар? 

(Балаларның җаваплары). Балалар, кайчакта кыш кҿне салкын кҿчле җиллҽр исеп, милҽш 

җилҽклҽрен коеп бетерҽ. Карабүреклҽр бу вакытта нҽрсҽ ашарлар? Аларга кем ярдҽм 

итҽр? (Балаларның җаваплары). Балалар, ҽйдҽгез,  Яңа елга карабүреклҽргҽ күчтҽнҽч 

ҽзерлик. Энҽ белҽн җеп алып тҽмле матур җимлек ясарга була. (Күрсҽтҽ). (Милҽш 

җилҽклҽрен  тҿймҽ итеп тезҽлҽр). Менҽ нинди матур тҿймҽ килеп чыкты. Яңа ел алдыннан 

милҽш агачына элеп куярбыз. Балалар, карабүреклҽр бу күчтҽнҽчнең сездҽн икҽнен 

белсеннҽр ҿчен хат язып җибҽрик. Һҽрберегезнең хатын диктофонга (магнитофонга) 

яздырабыз. ―Исҽнмесез, карабүреклҽр! Тышта салкын кыш. Тиздҽн Яңа ел бҽйрҽме җитҽ. 

Балалар сезне бҽйрҽм белҽн котлыйлар. Алар сезгҽ Яңа ел күчтҽнҽче ҽзерлҽделҽр – милҽш 

җилҽклҽреннҽн бик тҽмле тҿймҽлҽр ясадылар. Безгҽ Яңа ел бҽйрҽменҽ очып килегез!. Без 

сезне безнең мҽйданчыкта кҿтеп калабыз‖. 

 



 
Алтынчы бүлек. КЫШ 

 

 

Тема. КЫШ БИЛГЕЛҼРЕ 

Бурычлар: 

1) балаларның кыш турында белемнҽрен ныгыту; 

2) балаларның күрсҽтмҽ образлы фикерлҽвен үстерү; 

3) туган табигатькҽ мҽхҽббҽт һҽм эстетик хислҽр тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ―Ап-ак чҽчҽклҽр‖ җырының аудиоязмасы (А.Нибаев сүзлҽре, 

Ш.Колбарисов музыкасы).Белмҽмеш (курчак); кыш билгелҽре сурҽтлҽнгҽн картина; кыш 

сурҽтлҽнгҽн 3 рҽсем, җҽй сурҽтлҽнгҽн бер рҽсем; хаталар белҽн ясалган  рҽсем (каен 

агачында сары яфраклар бар; чыршы тҿбендҽ гҿмбҽ үскҽн, куак соры тҿстҽ; тузганак 

чҽчҽк аткан); балалар санынча рҽсем ясау ҿчен зҽңгҽр фондагы  кҽгазь битлҽре, тҿсле 

буяулар, пумалалар. 

Эшчҽнлек барышы. 

Тҽрбияче.  Балалар, безгҽ бүген кунакка Белмҽмеш килгҽн.  

Белмҽмеш.  Исҽнмесез, балалар! (Исҽнме, Белмҽмеш!). 

Тҽрбияче.  Балалар, Белмҽмеш ел вакытлары турында бернҽрсҽ дҽ белми икҽн. Бик 

белҽсе килҽ. Балалар, ҽ сез кайсы ел вакытларын белҽсез? (Кыш, яз, җҽй, кҿз). Бик дҿрес, 

балалар! Балалар, сезгҽ кайсы ел вакыты ныграк ошый? (Балаларның җаваплары). Ни 

ҿчен? (Балаларның җаваплары). Балалар, Белмҽмешнең бигрҽк тҽ бик матур күңелле бер 

ел вакыты турында ишетҽсе, шуның турында күбрҽк белергҽ тели. икҽн. Кайсы ел вакыты 

дип уйлыйсыз? Белмҽмеш шушы ел вакыты турында бер табышмак ишеткҽн, хҽзер аны 

сезгҽ дҽ ҽйтеп карый. Табышмакны игътибар белҽн тыңлагыз: 

Салкын да, карлы да, 

Битемне чеметтерҽ. 

Биялҽйлҽрне кимҽсҽм,  

Кулларны ҿшеттерҽ. 

Тҽрбияче.  Балалар, Белмҽмеш ҽйткҽн табышмак кайсы ел вакыты турында? (Кыш 

турында). Дҿрес, балалар, салкын карлы кыш турында. Белмҽмешкҽ кышкы күренешлҽр 

турында сҿйлҽп күрсҽтҽбезме? (Ҽйе).  

Белмҽмеш.  Рҽхмҽт сезгҽ, балалар! Сез һҽрвакыт миңа булышырга тырышасыз!  

Тҽрбияче.  Белмҽмеш, син утырып тор, игътибар белҽн тыңла! Без балалар белҽн 

дҿрес итеп кыш турында сҿйлҽрбез. Балалар, кыш кайсы ел вакытыннан соң килҽ? (Кыш 

кҿздҽн соң килҽ). (Активлаштыру). Бик дҿрес, салкын кыш алтын кҿздҽн соң килҽ. 

Ҽйдҽгез, кыш турында сҿйлҽшик ҽле. (Тҽрбияче кыш билгелҽре сурҽтлҽнгҽн картинкалар 

күрсҽтҽ). Балалар, кыш билгелҽре сурҽтлҽнгҽн картинкаларга карап, кыш билгелҽрен искҽ 

тҿшерергҽ тырышыгыз. Кыш кҿне табигатьтҽ нинди үзгҽрешлҽр барлыкка килҽ? (Бҿтен 

җир ак кар белҽн капланган, салкын, кешелҽр җылы киемнҽр киеп йҿрилҽр, аю ҿендҽ 

кышкы йокыга талган). (Активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар!. Салкында кар ҿстеннҽн 

барганда нинди тавыш ишетелҽ? (Шыгыр-шыгыр). (Күмҽк кабатлаулар). Дҿрес, балалар, 

кар шыгыр-шыгыр килҽ. Кар шыгырдый. (Күмҽк кабатлаулар). Балалар, кышкы буран 

улаганда нинди тавыш барлыкка килҽ? (У-у-у). (Күмҽк кабатлаулар). 

Тҽрбияче.  Балалар, хҽзер без сезнең белҽн уйнап алырбыз. Уен ―Кайсы рҽсем 

артык?‖ дип атала.  

 
Тҽрбияче җыелма кесҽгҽ яки фланелеграфка 4 рҽсем куя. Аларның ҿчесендҽ кыш, берсендҽ җҽй   

билгелҽре сурҽтлҽнгҽн. Балалар кайсы рҽсемнең артык һҽм ни ҿчен артык булуын билгелилҽр.  

Тҽрбияче ―Ап-ак чҽчҽклҽр‖ җырының аудиоязмасын куя. 

 

Тҽрбияче.   Балалар, ҽйдҽгез ―Ап-ак чҽчҽклҽр‖ исемле җыр тыңлап, ял итеп алыйк. 



Ап-ак чҽчҽклҽр шикелле 

Кар сибелҽ кырларга. 

Их, шул мамык кар ҿстендҽ 

Ауный-ауный уйнарга. 
 

Балалар җыр җырлыйлар һҽм хҽрҽкҽтлҽр ясап биилҽр. 

 

Тҽрбияче. Балалар, мин сезгҽ ―Рҽссамның хатасын тҿзҽт!‖ уенын тҽкъдим итҽм. 

Сезгҽ хаталары булган кыш рҽсеме күрсҽтҽм.(Тҽрбияче кыш сурҽтлҽнгҽн рҽсемгҽ кҿз, яз, 

җҽй ел вакытларының берҽр билгесен кертҽ). Балалар, кыш рҽсемендҽ рҽссам нинди 

хаталар җибҽргҽн? (Каен агачының яфраклары сары, чыршы тҿбендҽ гҿмбҽ үскҽн, 

тузганак чҽчҽк аткан). Булдырдыгыз, балалар! Биремне бик дҿрес итеп үтҽдегез. Балалар,  

кышкы табигать бик матур. Бҿтен җир ап-ак кар белҽн капланган. Кар кояш нурларында 

җем-җем итеп тора. Һава саф. Сулаганнан сулыйсы килҽ. Ҽйдҽгез,  шушы матур карлы 

кышның рҽсемен ясап карагыз. Хҽзер мин сезгҽ зҽңгҽр тҿстҽге кҽгазьлҽр бирҽм. Сез шул 

кҽгазь битендҽ кыш рҽсеме ясагыз. (Балалар музыка астында кыш рҽсеме ясыйлар).  

Белмҽмеш.  Балалар, миңа бүген сезнең белҽн бик рҽхҽт булды! Сез кыш турында 

бик күп белҽсез һҽм кышны бик яратасыз икҽн! Кыш турында ясаган рҽсемнҽрегез матур 

һҽм кызык. Сез миңа бүген бик тҽ ошадыгыз. Мин ҽле тагын килермен! Сау булып 

торыгыз! Хушыгыз! 

 

 

Тема. КАР БАБАЙ 

 

Бурычлар: 
1). балаларның кышкы күренешлҽр турындагы күзаллауларын киңҽйтү, геометрик 

фигураларның – түгҽрҽкнең, ҿчпочмакның атамасын ныгыту, детальлҽрне зурлыгы буенча 

чагыштырырга ҿйрҽтүне дҽвам итү; 

2). балаларның кабул итүлҽрен, игътибарын, фикерлҽвен үстерү; 

3). балаларда уңай эмоциональ халҽт булдыру, эстетик хислҽр тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ―тылсымлы тартма‖, аның эчендҽ: хат, җилҽк, чана, кар бабай, гҿмбҽлҽр, 

чҽчҽклҽр, панама, кышкы башлык, биялҽйлҽр рҽсемнҽре (аерым), П. Чайковскийның 

«Детский альбом» сериясеннҽн «Январь» ҽсҽренең аудиоязмасы 

 

 

Эшчҽнлек барышы 

 

Тҽрбияче. Балалар, хҽерле кҿн! Кҽефлҽрегез ничек? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). Балалар, урамда суыкмы, ҽллҽ җылымы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

Ҽйе суык, ни ҿчен икҽн? Хҽзер елның кайсы вакыты? (Кыш). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). Урамда кыш икҽнен каян белергҽ мҿмкин? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). Ҽйе, урамда ап-ак кар, кҿннҽр суык. Сез кыш кҿне урамда йҿрергҽ 

яратасызмы? (Балаларны активлаштыру). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Ни ҿчен? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Кыш кҿне сез урамда нинди уеннар уйныйсыз, 

нишлисез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Балалар, ҽ кардан сез нҽрсҽлҽр ясыйсыз? 

(Кар бабай). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Булдырдыгыз, балалар! Балалар, бүген 

без сезнең белҽн кар бабайның рҽсемен ясарбыз. Балалар, ул нинди ҿлешлҽрдҽн, 

фигуралардан тора? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Ҽйе балалар, ул түгҽрҽклҽрдҽн 

тора. Зурлыклары буенча ул түгҽрҽклҽр бертҿрлеме? (Юк). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). Ҽйе, башта кечкенҽрҽк түгҽрҽкне ясыйбыз, аннан соң зуррагын, аннан соң иң 

зурысын ясыйбыз. Балалар, кар бабайның күзлҽрен нинди тҿс белҽн, ничек итеп ясыйбыз? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Ҽйе, аның күзлҽре ике кечкенҽ түгҽрҽктҽн тора. Ҽ 

борынын ничек ясыйбыз? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Дҿрес, балалар, кар 



бабайның борыны кызыл тҿстҽге кечкенҽ ҿчпочмактан тора. Ҽ хҽзер матур музыка 

астында кар бабайны үзегез ясап карагыз. 

 
Балалар үрнҽк буенча кар бабай рҽсеме ясыйлар. Шул вакыт П. Чайковскийның «Детский альбом» 

сериясеннҽн «Январь» ҽсҽренең аудиоязмасы яңгырый. 

 

 

Тҽрбияче. Балалар, рҽсемнҽрегез бигрҽк матур булган, кич белҽн ҽти-

ҽнилҽрегезгҽ күрсҽтербез. Балалар, сез рҽсем ясаганда Йомшаккай бер ―тылсымлы тартма‖ 

калдырды. Ҽйдҽгез тартманы ачып карыйк ҽле. Балалар, монда бик күп рҽсемнҽр, янында 

хаты да бар. (Тҽрбияче хатны укый). Ҽйдҽгез хатны укыйк ҽле: ―Исҽнмесез, балалар! 

Минем сезгҽ зур үтенечем бар иде. Мин сезгҽ рҽсемнҽр җибҽрҽм. Ул рҽсемнҽрдҽ тҿрле 

прдметлар ясалган, лҽкин мин аларның кайсы кыш темасына туры килүен белмим. Ярдҽм 

итсҽгез иде. Зур рҽхмҽт ҽйтеп, Йомшаккай‖. Балалар, Йомшаккай бигрҽк тҽрбияле, ул 

ягымлы сүзлҽр белҽн хат язып җибҽргҽн, аңа булышабызмы? (Балаларның җаваплары).  

 
Тҽрбияче балаларга җилҽк, чана, кар бабай, гҿмбҽлҽр, чҽчҽклҽр, панама, кышкы башлык, биялҽйлҽр 

рҽсемнҽре  күрсҽтҽ. 

 

Тҽрбияче. Балалар, бу рҽсемнҽрнең кайсысы кыш фасылына туры килҽ? (Чана, 

кар бабай, кышкы башлык, биялҽйлҽр). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Булдырдыгыз 

балалар! Йомшаккай бик сҿенер, сезгҽ рҽхмҽт ҽйтер. Балалар, без сезнең белҽн нҽрсҽлҽр 

турында сҿйлҽштек? Сезгҽ ошадымы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Булдырдыгыз 

балалар! Ҽйдҽгез башлыкларны, биялҽйлҽрне, итеклҽрне киеп, чаналарны алып урамга 

чыгабыз. 

 

 

Тема. ҖҼНЛЕКЛҼР КЫШКА ҼЗЕРЛҼНҼ 

Бурычлар: 

1) балаларны җҽнлеклҽрнең кышкы табигатьтҽ яшҽү рҽвеше белҽн таныштыруны 

дҽвам итү; 

 2) балаларның грамматик яктан дҿрес сҿйлҽмен үстерү; 

3) балаларда тере табигатькҽ карата кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Куян уенчыгы.  

 

Эшчҽнлек барышы. 
 

Җҽй кҿне урман аланында җҽнлеклҽр җыелган. Ала карга агач башында утыра, куян, тиен, аю сурҽтлҽнгҽн 

сюжетлы картина. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, сез бүген балалар бакчасына нинди киемнҽр киеп килдегез? 

(Җылы киемнҽр кидек). (Балаларны активлаштыру). 

 
Тҽрбияче балаларга бер – берсенең ҿске киемнҽрен карарга тҽкъдим итҽ. Кемнеңдер тун, кемнеңдер 

пуховик киеп килүе ачыклана. 

 

Тҽрбияче. Балалар, кышын урманда яши торган җҽнлеклҽрнең киемнҽре бармы 

икҽн? (Юк). (Балаларны активлаштыру). Киемнҽре дҽ булмагач, җҽнлеклҽрне нҽрсҽ 

җылыта? (Аларны тирелҽре җылыта). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар 

җҽнлеклҽрнең тирелҽре бик җылы. Ҽйдҽгез ―тире‖ сүзен бергҽлҽп кабатлагыз: тире 

(Балаларны активлаштыру). Бик яхшы! Тиредҽн туннар тегҽлҽр. Аларны кешелҽр кыш 

кҿне киеп йҿрилҽр. Тиредҽн тегелгҽн туннар җылы була. Җҽнлеклҽр үзлҽренең туннарын 

кайчан да булса салалармы икҽн? (Юк). (Балаларны активлаштыру). Хҽзер мин сезгҽ кызу 

җҽй кҿнендҽ урманда булган бер вакыйга сҿйлим. Җҽнлеклҽр җҽй кҿнендҽ урман аланына 



җыелганнар да, кҿн кызуыннан зарлана башлаганнар. Моны агач ботагында утырган ала 

карга ишетеп алган да, кҿлҽргҽ тотынган: ―Җҽнлеклҽр,кызу булмасын ҿчен сезгҽ 

туннарыгызны салырга кирҽк‖. Җҽнлеклҽр аптырашта калганнар. Бҽлки чыннан да җылы 

туннарны салыргадыр? Беренчелҽрдҽн булып Тиен сүз башлаган. Ул: ―Мин тунымны 

салмыйм, туным мине энҽлҽре кадый торган чыршы ботакларыннан саклый‖, - ди. ―Ҽ 

минем туным кура җилҽклектҽ чебен–черкилҽрдҽн саклый‖, - дип ышанычлы итеп ҽйтеп 

куйган Аю. Куян да сүзсез калмаган: ―Минем соры туным җир ҿстеннҽн күренми, шуңа 

күрҽ аучы да мине күрми кала‖, – ди. Шулай итеп бер генҽ җҽнлек тҽ тунын салырга 

телҽмҽгҽн. Чҿнки җҽнлеклҽрнең туннары аларны дошманнардан саклый һҽм яшерҽ.  

Менҽ җҽй үтеп киткҽн, җҽй артыннан кҿз дҽ үтеп киткҽн һҽм салкын кыш килгҽн. 

Чебен–черкилҽр дҽ очмый башлаган, җир ҿсте ак кар белҽн капланган. Шулай булса да, 

җҽнлеклҽр туннарын салырга телҽмилҽр. Балалар, ни ҿчен җҽнлеклҽр туннарын кыш кҿне 

дҽ салырга телҽмилҽр? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Җҽнлеклҽр кышын да, җҽен дҽ бер тҿрле тун ―киеп‖ йҿрилҽрме? Ҽллҽ аларның туннары 

үзгҽрҽме? (Балаларның җаваплары). Кыш кҿне Аю йокыга тала. Аңа тун ни ҿчен кирҽк 

икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Кҿне буе чабып 

йҿри торган бүрегҽ тун нҽрсҽгҽ кирҽк икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). ―Җҽен соры, кышын ак‖, – дип кайсы җҽнлек турында 

ҽйтҽлҽр? (Куян). (Балаларны активлаштыру). Куян ни ҿчен кышын соры тунын ―салып‖, 

ак тунын ―кия‖ икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, тикшереп карыйк ҽле, барлык җҽнлеклҽр дҽ туннарын кигҽннҽрме икҽн?  
 

―Кайсы җҽнлекнең туны нинди?‖ уены үткҽрелҽ. 

 

Тҽрбияче.  Җҽнлеклҽргҽ туннары бик кирҽк. Җҽй кҿне алар матур иде, ҽ кыш кҿне 

алар тагын да ..... (матурырак, җылырак). (Балаларны активлаштыру). Балалар, карагыз 

ҽле, монда бер җҽнлек килгҽн. Ул сезнең янга керергҽ тели. (Тҽрбияче уенчык куян алып 

керҽ). Бу нҽрсҽ? (Куян). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес балалар, бу куян. (Балалар куян 

белҽн исҽнлҽшҽлҽр). Балалар, куян кайда яши? (Урманда). (Балаларны активлаштыру). 

Ҽйе, куян кыргый җҽнлек. Ул урманда яши. Сезнең янга килү, аның ҿчен бик кызык. Ул 

сезнең белҽн уйнарга тели. 

Ап-ак куян утыра, (Балалар чүгҽлҽп утыралар). 

Колакларын селкетҽ. ( Куян колакларын ясап, кулларын башка куялар һҽм селкетҽлҽр). 

Менҽ шулай, менҽ шулай, 

Колакларын селкетҽ,  

Аңа тик тору кыен, 

Җылыта ул тҽпиен.(Кулларын сыйпыйлар, уалар). 

Һап, һап, һап.(Кулларын чҽбҽклилҽр). 

Җылыта ул тҽпиен, 

Куян тик торса туңа.  

Сикергҽли ул шуңа. (Сикерҽлҽр). 

Һап, һап, һап.(Кулларын чҽбҽклилҽр). Булдырдыгыз, балалар! Сез бүген бик актив 

булдыгыз. 

 
 

Тема. ҖҼНЛЕКЛҼР КЫШКЫ УРМАНДА 

Бурычлар: 

1) балаларның кыргый хайваннар турында күзаллауларын формалаштыру; 

табигатьтҽге сезонлы үзгҽрешлҽр турындагы белемнҽрен ныгыту; 

2) бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү, сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен камиллҽштерү; 

3) хайваннарга сакчыл караш  тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: урман макеты (макетта тиен агач куышында, аю ҿнендҽ, тҿлке куак 

астында, куян кар ҿеме артында, керпе оясында ясалган), кар ҿеме артыннан тҿлке, тиен, 

бүре койрыгы, куян колаклары, поши мҿгезлҽре күренеп торган картинка,  ―Ак куян‖ 

җырының аудиоязмасы (М.Бикбова сүзлҽре һҽм кҿе). 

 

Эчшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, карагыз ҽле, нинди матур тартма! Аның эчендҽ нҽрсҽдер бар. 

Нҽрсҽ икҽн? Табышмакка дҿрес итеп җавап бирсҽгез, нҽрсҽ икҽнен белерсез: 

Ак мамык кебек 

Ялтырый алмаз кебек. (Кар бҿртеге) 

Тҽрбияче.  Бик дҿрес, балалар, кар бҿртеге. (Тҽрбияче тартма эченнҽн кар бҿртеге 

алып күрсҽтҽ). Балалар, күрҽсезме, нинди матур кар бҿртеге! Хҽзер игътибарлы булыгыз. 

Кар бҿртеге кемнең җилкҽсенҽ куна, шул кыш турында нинди дҽ булса сүз ҽйтҽ. (Суык, 

кар, боз, буран, шугалак, чаңгы, чана, тимераяк, тау һ.б.). Булдырдыгыз, балалар, кыш 

турында бик матур сүзлҽр белҽсез икҽн. Хҽзер без сезнең белҽн кышкы урманга сҽяхҽткҽ 

барабыз. Күзлҽрегезне йомыгыз! (Музыка яңгырый, тҽрбияче кышкы урман макеты 

күрсҽтҽ). Балалар, без кая килеп чыктык? (Урманга). Дҿрес, балалар, без сезнең белҽн 

кышкы урманда. (Активлаштыру). Нинди матур кышкы урман! Бҿтен җир йомшак ак кар 

белҽн капланган. Урманда тып-тыныч. Ҽйдҽгез, урман тынычлыгын тыңлап карыйк ҽле. 

Тып-тыныч кына тыңлагыз. Берҽр нинди тавыш килмиме? (Балаларның җаваплары). 

Тирҽн итеп урманның саф һавасын сулагыз. Салкын урман һавасын тоярга тырышыгыз. 

Урман һавасы бик файдалы, ул борыннарны ярып керҽ. Бик яхшы! Балалар, урманда 

нинди хайваннар яши? (Куян, бүре, аю, тҿлке, тиен, керпе, поши). Бер сүз белҽн бу 

хайваннарны ничек дип атыйлар? (Кыргый хайваннар). (Активлаштыру). Балалар, ҽ 

икенче тҿрле хайваннарны тагын нҽрсҽ дип атыйлар? (Җҽнлеклҽр). (Активлаштыру). 

Дҿрес, кыргый хайваннарны кыргый җҽнлеклҽр дияргҽ дҽ була. (Активлаштыру). Балалар, 

сез санап киткҽн кыргый хайваннарның барсын да кышын урманда күреп буламы? (Юк). 

Ни ҿчен шулай уйлыйсыз? (Аю белҽн керпе кыш кҿне йоклыйлар). Балалар, карагыз ҽле 

монда, бу нинди маҗара?  
(Тҽрбияче картинка күрсҽтҽ. Картинкада кар ҿеме артыннан тҿлке, тиен, бүре койрыгы, куян 

колаклары, поши мҿгезлҽре күренҽ).  

 Барлык кыргый җҽнлеклҽр дҽ нҽрсҽдҽндер курыкканннар һҽм качканнар: 

кайсысының колагы, кайсысының койрыгы гына чыгып калган. Ҽйдҽгез, яшеренгҽн 

җҽнлеклҽрне койрыклары, колаклары буенча танып карагыз. Балалар, бу нҽрсҽ койрыгы? 

(Тҿлкенеке). Ҽ бу нҽрсҽ колаклары? (Куянныкы). Бусы нҽрсҽ койрыгы? (Тиеннеке) Ҽ менҽ 

бу нҽрсҽ? (Мҿгезлҽр күрсҽтҽ). (Мҿгезлҽр). (Активлаштыру). Нҽрсҽ мҿгезлҽре икҽн ул? 

(Пошиныкы). Дҿрес, поши мҿгезлҽре. (Активлаштыру). Ҽ бу койрык нҽрсҽнеке? 

(Бүренеке). Балалар, сез ничек уйлыйсыз, урман җҽнлеклҽр ҿчен нҽрсҽ икҽн ул? Урман – 

җҽнлеклҽрнең ҿйлҽре дип ҽйтергҽ буламы? (Була). Ҽйе, урман җҽнлеккҽ ҿй кебек. Урман 

җҽнлеклҽрне яшҽтҽ, ашата, саклый. (Активлвштыру). Балалар, урман җҽнлеклҽрнең ҿе 

булса да, һҽрбер җҽнлек урманда үзенең ҿен ясый. Кайсы җҽнлек кайда яши икҽн, карыйк 

ҽле.  
 

Урман макетына якын килҽлҽр. Макетта тиен агач куышында, аю ҿнендҽ, тҿлке куак астында, куян 

кар ҿеме артында, керпе оясында (ҿнендҽ) ясалган). (Балалар кайсы җҽнлекнең кайда булуын ҽйтеп 

чыгалар).  

 

Тҽрбияче.  Балалар, һҽрбер җҽнлек үзенчҽ хҽрҽкҽтлҽнҽ. Тҿлке ничек хҽрҽкҽтлҽнҽ? 

(Йҿгерҽ). (Активлаштыру). Ҽйдҽгез куян булып сикереп күрсҽтегез. Хҽзер аю кебек алпан-

тилпҽн йҿреп алыгыз. Балалар, нҽрсҽдер кыштырдый. (Кыштырдаган тавыш ишетелҽ). 

Ишетелҽме? Нҽрсҽ икҽн ул? Нҽрсҽ бу? (Тиенгҽ күрсҽтҽ). (Тиен). Ҽйе, тиен икҽн. Балалар, 

тиеннең туны нинди тҿстҽ? (Соры). (Балаларны активлаштыру). Ҽ җҽй кҿне ул нинди 



тҿстҽ иде? (Җирҽн, кызыл, сары). (Активлаштыру). Ни ҿчен соң тиеннең йоны тҿсен 

үзгҽрткҽн? (Балаларның җаваплары). Дҿрес, балалар, тиен кҿз кҿне җирҽн тҿстҽге йонын  

коя, аның урына яңа – соры тҿстҽге куе йон чыга. Йонының тҿсе үзгҽргҽч, агачлар 

арасыннан аны бик күреп булмый. Ул шулай итеп дошманнарыннан саклана. Куе һҽм 

җылы йон аны кышкы салкыннарда туңдырмый. Тиен үзенең агачтагы куышына керҽ дҽ, 

йонлач койрыгы белҽн ябына һҽм аңа бернинди салкыннар да куркыныч түгел. Агач 

куышында тиен кҿз кҿне җыеп куйган гҿмбҽлҽр, чиклҽвеклҽр бар. Ул шулар белҽн 

туклана. Балалар, тагын бер җҽнлек бар монда. Табышмак ҽйтҽм, тыңлагыз: 

Ҿстенҽ ул энҽле күлмҽк кия, 

Шулай да аны ҽнисе ―йомшаккаем‖ дип сҿя. 

Тҽрбияче.  Нҽрсҽ ул, балалар? (Керпе). Керпене йокысыннан уяттык бугай, фыр-

фыр килҽ. Керпе кҿз ахырында йомгак булып йомарлана да, үлҽннҽр, яфраклар белҽн 

түшҽлгҽн җылы оясында йокыга тала. Ул кыш буе йоклый. Кҿз кҿне, йокыга талганчы, ул 

туйганчы ашый. Тиресе астында май катламы барлыкка килҽ. Шуңа күрҽ ул ач түгел. Яз 

кҿне, кҿннҽр җылынгач, керпе йокыдан уяна. Ҽйдҽгез, бармакларны хҽрҽкҽтлҽндереп 

уйнап алыйк, урманны сҽламлик! 

Урман. 

Саумы, тылсымлы урман! 

Сиңа сокланып торам!  

Ике кулны күтҽреп, учларны үзлҽренҽ каратып бармакларны турайталар. 

Тҽрбияче.. Балалар, кыш кҿне тагын кайсы җҽнлек йокыга тала? (Аю). Дҿрес, 

балалар. Аю кайда йоклый? (Ҿнендҽ). Ҽйе, аю ҿнендҽ бик каты йокыга тала, аны уятырга 

ярамый. Аю кыш кҿненҽ үзенҽ азык ҽзерлиме? (Юк). Аю ашамыйча ничек яши икҽн соң? 

(Балаларның җаваплары). Ҽйе, аю кҿздҽн күп итеп ашый һҽм эчҽ, шулай итеп тиресе 

астына май катламы җыя. Аюның тҿп эше – каты йокыга талу һҽм яз килгҽнен кҿтү. 

Балалар, куак астында нечкҽ билле, кҿлтҽ койрыклы бер җҽнлек утыра. Ул нҽрсҽ? (Тҿлке). 

Тҿлкенең йоны җирҽн тҿстҽ. Аның тҿсе кышын да, җҽен дҽ үзгҽрми. Тҿлкегҽ башка 

җҽнлеклҽрдҽн качарга, сакланырга кирҽкми, чҿнки ул – ерткыч. (Активлаштыру). Кыш 

кҿне тҿлкегҽ дҽ яңа калын йон үсҽ. Шул йон аны салкыннан саклый. Тҿлке кайда яши? 

(Оясында, ҿнендҽ). Ҽйе, тҿлке җирне казып оя ясый. Шунда ял итҽ, йоклый. Аннары ауга 

чыга. Тҿлке кайсы җҽнлекне аулый? (Куянны). Дҿрес, балалар. Менҽ кар ҿеме артында 

куян тора. Куян кышка ничек ҽзерлҽнҽ соң? (Соры тунын сала, ак тун кия). Ни ҿчен ул 

соры тунын ак тунга алмаштыра? (Тҿлке, башка ерткыч хайваннар күрмҽсен ҿчен). Дҿрес, 

куян шулай итеп ерткычлардан саклана. Ул кар ҿеме артына кача, күзлҽрен йомып, 

колакларын кысып, тыныч кына утыра. Шулай утырганда ул ак кар йомарламына охшап 

кала. Нҽрсҽгҽ охшый? (Ак кар йомарламына охшый). Балалар, сез ничек уйлыйсыз, 

куяннар кышын азык ҽзерлиме? (Юк). Дҿрес, балалар. Куяннар кышын агач ботакларын, 

агач кайрыларын кимерҽлҽр, кар астыннан тамырчыклар эзлилҽр. Ҽйдҽгез, ―Ак куян‖ 

җырын тыңлыйк һҽм бергҽлҽп биеп алыйк. (М.Бикбова сүзлҽре һҽм кҿе ―Ак куян җыры‖). 
Балалар җыр сүзлҽренҽ туры китереп хҽрҽкҽтлҽр ясыйлар. 

Тҽрбияче.  Булдырдыгыз, балалар! Сез бүген нҽрсҽ белдегез? (Балаларның 

җаваплары). Мин сезнең барыгызга да матур кҿн телим! 

 

 
Җиденче бүлек. ВАТАННЫ САКЛАУЧЫЛАР КҾНЕ 

 

 

Тема. БЕЗ - СОЛДАТЛАР 
Бурычлар: 

1) балаларны Ватанны саклаучылар кҿне белҽн таныштыру, очкычның (самолет), 

вертолетның ҿлешлҽрен, формасын аерырга һҽм атарга ҿйрҽтүне, исемнҽрне сыйфатлар 



белҽн яраклаштыру күнекмҽлҽре формалаштыруны дҽвам итү, солдат, очучы, диңгезче, 

очкыч, вертолет, кораб сүзлҽре хисабына сүзлекне активлаштыру;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, кызыксынуын  үстерү; 

3) балаларда очучы, диңгезче, хҽрбилҽр һҿнҽренҽ хҿрмҽт, патриотик хислҽр, 

малайларда кҿчле, кыю булу телҽге тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Гариф Нигъмҽтҗанов кҿенҽ, Шамил Маннапов сүзлҽренҽ язылган 

“Солдата буган дилҽр‖ җырының аудиоязмасы, кызлар тарафыннан малайлар ҿчен алдан 

ҽзерлҽгҽн бүлҽклҽр, мольберт, А4 форматында аерым самолет һҽм вертолет, кораб 

рҽсемнҽре, клей, һҽр бала санынча А5 форматындагы кҽгазь битлҽре, кораб ясау ҿчен 

тҿсле кҽгазьлҽр. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Гариф Нигъмҽтҗанов кҿенҽ, Шамил Маннапов сүзлҽренҽ язылган “Солдатта буган дилҽр‖ 

җырының аудиоязмасының бер ҿлеше яңгырый 

 

Тҽрбияче. Кадерле балалар, барыгызга да матур кҿн телим! Балалар, бу нинди 

матур җыр яңгырый? Ни ҿчен безнең бүлмҽбез шундый матур итеп бизҽлгҽн икҽн? Ничек 

уйлыйсыз? (Бүген ҽтилҽр бҽйрҽме). Дҿрес, бүген ҽтилҽр бҽйрҽме. (Активлаштыру). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, 23 нче февраль кҿнне безнең илебез 

Ватанны саклаучылар бҽйрҽмен билгелҽп үтҽ. Бу кҿнне солдатларны, командирларны, 

безнең ҽтилҽрне, бабаларыбызны – барлык Ватанны саклаучыларны, армиядҽ хезмҽт 

итүчелҽрне котлыйлар. Ҽ тагын безнең тҿркемдҽге малайларны – булачак ил сакчыларын 

да котлыйбыз. (Кыз балаларны активлаштыру). Малайлар, барыгыз да басыгыз ҽле. Сезне 

чын күңелдҽн Ватанны саклаучылар кҿне белҽн котлыйбыз. Сҽламҽт, кыю, батыр, кҿчле 

булып үсегез! Бездҽн кечкенҽ генҽ бүлҽклҽр кабул итеп алыгыз.  

 
Кызлар алдан ҽзерлҽгҽн бүлҽклҽр тапшыралар. 

 

Тҽрбияче. Балалар, Ватанны саклаучылар нинди булырга тиеш? (Индивидуаль 

һҽм күмҽк җаваплар). Дҿрес, балалар, алар кҿчле, кыю, гадел, үз сүзендҽ тора белүче 

булырга тиеш. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп кабатлыйк: кҿчле, кыю, гадел, үз сүзендҽ тора белүче. 

(Балаларны активлаштыру). Малайлар, ҽ сезнең кҿчле, кыю, гадел, үз сүзендҽ тора белүче 

буласыгыз килҽме? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Булдырдыгыз балалар! Балалар, 

ҽйдҽгез сезнең белҽн ҿйрҽнгҽн ―Солдатта булган дилҽр‖ җырын җырлыйк.  

 

Солдатта буган дилҽр. 

Музыка: Гариф Нигъмҽтҗанов 

Сүзлҽре: Шамил Маннапов 

 

Билен кысып буган, дилҽр, 

Бигрҽк уңган, дилҽр; 

Ҽллҽ каян күренеп тора — 

Солдатта булган, дилҽр. 

 

Кечелҽрне кече итҽр, 

Олыны зурлар, дилҽр. 

Ҽллҽ каян күренеп тора — 

Солдатта булган, дилҽр. 

 

Комбинезон алган, дилҽр, 

Шинелен салган, дилҽр. 

Шинелен салса да солдат, 



Гадҽте калган, дилҽр. 

 

Тҽрбияче. Балалар, булдырдыгыз! Менҽ солдатлар нинди була икҽн! Ҽ хҽзер бер 

табышмакка җавап табыгыз ҽле.  

Канаты бар – җилпеми,  

Эче җылы – җил тими. 

Корыч йҿрҽкле кош ул, 

Безнең яраткан дус ул. (Самолет). Дҿрес, балалар.  

 
Тҽрбияче мольбертка самолет һҽм вертолет рҽсемнҽрен куя. 

 

Тҽрбияче. Балалар, бу рҽсемнҽрдҽ сез нҽрсҽ күрҽсез? (Очкычлар (самолет), 

вертолет). (Активлаштыру). Балалар, ҽйдҽгез бу рҽсемнҽрне карыйк ҽле. Бу очкычның 

(самолетның) нҽрсҽсе? (Кабинасы) (Активлаштыру). Очкыч (самолет) кабинасында кем 

утыра (Очучы утыра). (Активлаштыру). Очкычның (самолетның) кошларныкы кебек 

нҽрсҽсе бар? (Канатлары бар). (Активлаштыру). Ҽ монысы очкычның (самолетның) 

нҽрсҽсе? (Койрыгы). (Активлаштыру).. Булдырдыгыз! Ҽ хҽзер бу рҽсемне карыйк. Бу 

нҽрсҽ? (Вертолет). (Активлаштыру). Бу нҽрсҽ? (Кабина) (Активлаштыру). Вертолет 

кабинасында кем утыра? (Очучы утыра). (Активлаштыру). Вертолетның кошларныкы 

кебек нҽрсҽлҽре бар? (Канатлары бар). (Активлаштыру). Ҽ монысы вертолетның нинди 

ҿлеше? (Койрыгы). Балалар, вертолет белҽн очкыч (самолет) охшаганнармы? (Балаларның 

җаваплары). (Активлаштыру). Ҽйе, алар охшаганнар, лҽкин аларның аермасы да бар. 

Нинди аерма икҽн? (Балаларның җаваплары). (Активлаштыру). Ҽйе балалар, очкычтан 

(самолеттан) аермалы буларак, вертолетның пропеллере бар. Ҽйдҽгез, бергҽ кабатлыйк: 

пропеллер. (Балаларны активлаштыру). Балалар, безнең илебезнең һава чиклҽрен 

очкычлар (самолетлар) һҽм вертолетлар белҽн саклыйлар. Очкыч (самолет) һҽм вертолет 

йҿртүчелҽрне ничек атыйлар? (Очучылар). (Активлаштыру). Очучылар сҽлҽмҽт, кыю, 

акыллы булырга тиешлҽр. Ҽйдҽгез, сез дҽ очучылар булырсыз, уйнап алабыз. Очучылар! 

Очкычларга (самолетларга), вертолетларга ―утырыгыз‖! (Балалар кулларын ике якка 

сузып ―очкыч‖ булып ―очалар‖). Булдырдыгыз! Балалар, мин сезгҽ бер шигырь укыйм.  

Тасмалы фуражкасы 

Бик килешҽ үзенҽ, 

Ҽ якасы охшаган 

Матур зҽңгҽр күзенҽ. 

Кызыл флотчы абый 

Бүген бездҽ ял итҽ. 

Иртҽгҽ хезмҽтенҽ – 

Ерак диңгезгҽ китҽ. Кем турында икҽн бу шигырь? (Балаларның җаваплары). Ҽйе, 

балалар, монда сүз диңгезче турында бара. Балалар, диңгезчелҽр диңгез чиклҽрен 

саклыйлар. Бергҽлҽп кабатлыйк: диңгезчелҽр диңгез чиклҽрен саклыйлар. (Балаларны 

активлаштыру). Диңгезлҽрдҽ, океаннарда су ҿстендҽ һҽм су астында хҽрби корабларда 

диңгезчелҽр илебезне саклыйлар. Балалар, ҽйдҽгез без дҽ сезнең белҽн кораблар ясыйк. 

(Тҽрбияче кораб рҽсеме күрсҽтҽ). Балалар, бу рҽсемдҽ сез нҽрсҽ күрҽсез? (Кораб). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар башта корабның кҿймҽ ҿлешен ябыштырабыз, менҽ 

ул. Ҽ монысы җилкҽне. Ҽ иң очына флаг ябыштырырбыз. (Тҿсле кҽгазьлҽрдҽн 

ябыштырып кораблар ясыйлар). Булдырдыгыз балалар! Эшлҽрегез бигрҽк матур булды, 

без аларны ҽтилҽргҽ, бабайларга, абыйларга бүлҽк итҽрбез. Балалар, барыгыз да кулга кул 

тотынып түгҽрҽккҽ басыгыз, кулларыгызның җылысын бер-берегезгҽ бүлҽк итегез. Бер-

берегезгҽ карап елмаегыз, сҽламҽтлек телҽгез!  Булдырдыгыз, балалар! Без бүген 

солдатлар, очучылар, диңгезчелҽр турында күп нҽрсҽ белдек. Мин сездҽн бик канҽгать! 

Рҽхмҽт сезгҽ! 

 



Тема. БЕЗНЕҢ АРМИЯ 

Бурычлар: 

1) балаларда илне саклаучы сугышчылар турында күзаллау формалаштыру, 

―Ватанны саклаучылар‖ тҿшенчҽсен ачыклау. Кайбер хҽрби һҿнҽрлҽр (диңгезчелҽр, 

танкистлар, очучылар, чик сакчысы) белҽн таныштыру; 

2) балаларның  сорауларга тулы фразалар белҽн җавап бирү осталыгын, 

игътибарын, кызыксынуын  үстерү; 

3) хҽрбилҽр һҿнҽренҽ хҿрмҽт, патриотлык хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: диңгезчелҽр, танкистлар, очучылар, чик сакчылары тҿшкҽн рҽсемнҽр 

(алар үзлҽренҽ хас булган эш гамҽллҽрен башкаралар), һҽр гаскҽрнең баш киемнҽре: 

пилотка, шлем, бескозырка, зҽңгҽр һҽм яшел фуражкалар; Россия армиясенең макеты.  

  

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле безнең бүлмҽ бҽйрҽмчҽ бизҽлгҽн: флажоклар, 

плакатлар эленгҽн, ҽтилҽргҽ багышлап газета чыгарылгын. Ни ҿчен шундый бҽйрҽмчҽ һҽм 

тантаналы бүген тҿркемдҽ? (Иртҽгҽ бабайлар, ҽтилҽр бҽйрҽме, Ватанны саклаучылар 

бҽйрҽме). Булдырдыгыз. Ҽйе, иртҽгҽ бҽйрҽм. Безнең халкыбыз Ватанны саклаучылар 

кҿнен билгелҽп үтҽчҽк. Бу безнең илебезне дошманнардан саклаган кешелҽр һҽм бүгенге 

кҿндҽ Россия армиясендҽ хезмҽт итүче солдатлар бҽйрҽме. Һҽр илнең армиясе бар. Армия 

үз Ватанын сакларга тиеш. Безнең илнең дҽ үз армиясе бар.  Безнең армия зур һҽм кҿчле. 

 
Тҽрбияче балаларга иллюстрациялҽр күрсҽтҽ. Бу рҽсемнҽрдҽ тҿрле тҿр гаскҽрлҽренең хҽрби хезмҽте 

сурҽтлҽнгҽн: диңгезчелҽр, танкистлар, очучылар, чик сакчылары. 

 

Тҽрбияче. Бу рҽсемдҽ сез кемне күрҽсез? Алар нҽрсҽ эшлилҽр? Ни ҿчен солдатларга 

шҿгыльлҽнергҽ, тренировкаларда булырга кирҽк?  (Балаларның җаваплары). Илне саклау 

һҽм яклау ҿчен солдатлар нҽрсҽ эшлилҽр? (Балаларның җаваплары). Солдатлар нинди 

булырга тиеш? (Кҿчле, тҽвҽккҽл, сҽламҽт). Ҽйе, кҿчле булу ҿчен аларга тренировкаларга 

йҿрергҽ, хҽрби хезмҽткҽ ҿйрҽнергҽ кирҽк,  алар оста итеп ата белергҽ, каршылыкларны 

җиңҽргҽ ҿйрҽнҽлҽр. Солдатлар кыю, кҿчле булырга ҿйрҽнҽлҽр. Солдат булу ҿчен бүгеннҽн 

үк ҽзерлҽнергҽ кирҽк. Хҽзер без ―Сигнальщиклар‖ дигҽн күнегү ясарбыз. 

Без җирдҽ басып торабыз (Аяклар азрак аерылган, куллар артта), 

Корабларда йҿзҽбез (Куллар алга куела һҽм тиз генҽ артка җибҽрелҽ). 

Һҽрвакыт сигнал бирҽбез, шундый приказ безгҽ бирелгҽн (Ике кулны да аркага 

куялар) 

Уңга – борыл (Баш уңга борыла, уң кул аркага куела) 

Сулга  - борыл (Баш сулга борыла, сул кул аркага куела) 

Йоклама, сигнал бирергҽ онытма! (Катып калырга: смирно). 

Балалар, һҽр гаскҽр тҿренең хҽрби киеме бар. Ҿстҽлдҽ хҽрбилҽрнең баш киемнҽре 

ята. Ҽйдҽгез, аларның кемнеке икҽнен билгелик. Шлем кемгҽ... (танкистка). Бескозырка 

кемгҽ...(диңгезчегҽ). Пилотка кемгҽ...(солдатка). Яшел фуражка кемгҽ... (чик сакчысына) . 

Зҽңгҽр фуражка кемгҽ...(очучыга). Булдырдыгыз. (Тҽрбияче балаларга ҿстҽлдҽ яткан баш 

киемнҽрен кидерҽ. Дүрт бала Ш.Галиевның ―Бусы – хҽрби сер‖ исемле шигырен 

сҿйлилҽр). 

Еракта-еракта тора, минем абый сакта тора. 

Ҽни эштҽ чакта тора, ҽти юлда чакта тора, 

Мин уйнаган чакта тора, син йоклаган чакта тора! 

Телевизор да карамый, читкҽ карарга ярамый, 

Чиккҽ генҽ карап тора, дошман килеп кермҽсен ди, 

Безнең серне белмҽсен ди. 

Ҽнилҽр эштҽ булганда, берүзең генҽ калганда, 

Түгел ҿйне саклап тору, бу бит – илне саклап тору! 



Еракта-еракта тора, минем абый сакта тора. 

Сакта һҽр-һҽр чакта тора, ҽйтмим, кайсы якта тора, 

Син үзең дҽ сорап торма, бусы – хҽрби сер! 

Балалар, безнең солдатларга ярдҽмгҽ техника килҽ? Кем ҽйтҽ, гаскҽрлҽр нинди 

техника белҽн эшлилҽр? (Самолетлар, корабльлҽр, танклар, пушкалар, ракеталар). 

(Тҽрбияче балалар атаган техниканың рҽсемнҽрен күрсҽтҽ). Бер сүз белҽн боларны хҽрби 

техника дип атыйлар. (Активлаштыру). 
 

Тҽрбияче балалар белҽн ―Россия армиясе‖ дигҽн макет тҿзи. Балалар башта хҽрби техниканы 

билгелҽнеше буенча куялар. Макетта зҽңгҽр тҿс белҽн диңгез билгелҽнҽ, яшел тҿс белҽн – коры җир, күк 

(голубой) тҿс белҽн – һава. Балалар биремне үтилҽр. Аннан соң тҽрбияче хҽрбилҽрнең фигурасын тиешле 

булган хҽрби техника янына куярга куша.  

 

Тҽрбияче . Очкыч  янына...(очучы) килде. Танк янына ...(танкист) басты. Һавадан 

парашютта ...(парашютчы) тҿште. Кораб янында...(диңгезчелҽр) тора. 

Машинага...(солдатлар) утырган. Дҽүлҽт чиген ...(чик сакчылары) саклый. Балалар, 

карагыз ҽле, нинди матур макет барлыкка килде. Тҿрле гаскҽре булган армия – кҿчле 

армия. Ул үз илен диңгез дҽ, коры җир дҽ, һавада да саклый ала.  

 

 

Тема. БАКЧАБЫЗНЫҢ БАЛТА ОСТАСЫ 

 

Бурычлар: 

1) балаларны олылар хезмҽте белҽн таныштыруны дҽвам итү (балта остасы 

хезмҽте), хезмҽт кораллары турындагы белемнҽрен ныгыту; 

2) балаларның сорауларга тулы фразалар белҽн җавап бирү, хезмҽт коралларын 

классификациялҽү осталыгын, игътибарын, олылар хезмҽтенҽ карата кызыксынуын 

үстерү; 

3) ҿлкҽннҽр хезмҽтенҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү  

Җиһазлар:  балта остасының эш кораллары; тҿрле һҿнҽр вҽкиллҽре сурҽтлҽнгҽн 

карточкалар (алты: балта остасы, табиб, кибетче, шофер, тҿзүче, укытучы), аларның эш 

кораллары сурҽтлҽнгҽн 24 кечкенҽ карточка. 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, ишетҽсезме, кем шаулый анда? Айрат, Ҽмир, Алсу, сез 

шауламыйсызмы анда? Кем икҽн ул? (Тҽрбияче уен почмагына бара, тыңлап карый). 

Балалар, уенчыклар шаулый икҽн – курчаклар Таһир белҽн Гүзҽл, клоуннар Гали белҽн 

Вҽли. Алар нҽрсҽдер бүлҽ алмыйлар. Уенчыклар, сез нигҽ шаулыйсыз? (Тҽрбияче бер 

уенчыкны колагына китерҽ, балаларга мҿрҽҗҽгать итҽ). Уен почмагында аларга утырырга 

җиһаз җитми. Ни эшлҽргҽ? Безнең уенчыкларга ничек итеп ярдҽм итҽргҽ? Балалар 

бакчасында эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр булыша аламы? (Балаларның җаваплары).  Хҽзер мин 

сезгҽ бер шигырь укыйм. Тыңлагыз.  

Үстең инде, улым, дип,  

Эш ҿйрҽнсең кулың, дип, 

Ҽти чүкеч тоттырды, 

Бер кадакка суктырды. 

Суктым ике, суктым ҿч, 

Дүртенчегҽ бетте кҿч. 

Кҿч беткҽнен сизептер, 

Бармакка тҿште чүкеч. 

Ҽти сукса, нык суга, 

Кадактан да ут чыга, 

Каян килҽ мондый кҿч,  



Тылсымлыдыр бу чүкеч. 

Балалар, сез кемнең кулында чүкеч, кадак күргҽнегез бар? (Балаларның җаваплары). 

Сез дҿрес ҽйтҽсез, аларны безнең балта остасы (плотник)  Камил абыйның кулында 

күрергҽ була. Балалар, ул эшлҽгҽндҽ аңа нинди предметлар ярдҽмгҽ килҽ? (Чүкеч, кадак, 

каргаборын (плоскогупцы), пычкы). (Тҽрбияче балаларга эш коралларын күрсҽтҽ). 

(Активлаштыру). Балалар бакчасында Камил абый нинди эшлҽр башкара? (Ул җиһазны 

ремонтлый, ҿстҽллҽрне, урындыкларны ныгыта, тумбочкага ишек тоткасын беркетҽ, 

стенага картиналар элҽ, шкафларның ишеген ныгыта). (Активлаштыру). Менҽ нинди 

безнең Камил абыебыз! Ул бҿтен эшне эшли белҽ. Саныйк ҽле, Камил абый нинди? 

(Тырыш, эш сҿючҽн, оста эшлҽүче, пҿхтҽ, игътибарлы, үзенең эшен ярата, җиһаз 

ватылса шунда ук ярдҽмгҽ килҽ). Дҿрес, балалар, Камил абыйның бик матур сыйфатлары 

бар: ул ягымлы, игътибарлы, авыр чакта ярдҽмгҽ килҽ, балалар бакчасында эшлҽүчелҽргҽ 

булыша. Ул яхшы иптҽш, хезмҽткҽр. Балалар, ―Гаилҽ‖ уенында безгҽ кирҽкле булган 

диванны да Камил абый рҽтлҽп бирде. Ул аны пҿхтҽ итеп эшлҽде. Безнең Камил абый үз 

эшенең остасы, тырыш кеше. Балалар, бүлмҽ буйлап йҿрик ҽле, җиһазларга карагыз, 

группада нҽрсҽне ремонтларга кирҽк икҽн? (Балаларның җаваплары). Группадагы 

җиһазны кем ремонтлый? (Балаларның җаваплары). Ҽйе, безгҽ Камил абыйны чакырырга 

кирҽк. (Тҽрбияче ярдҽмчесе балта остасын чакырырга китҽ).  

Без сезнең белҽн балта остасы булып алырбыз. (Тҽрбияче белҽн бергҽ балта 

остасының гамҽллҽрен күрсҽтҽлҽр). Балта остасы такта кисҽ. (Тҽрбияче балалар белҽн 

такта кисү гамҽлен күрсҽтҽ). Балта остасы кадакларны тактадан тартып ала. (Балалар 

тҽрбияче артыннан кабатлыйлар). Балта остасы шҿреплҽрне стенага беркетҽ. Балта остасы 

утын яра һ.б.  

 
Группага балта остасы керҽ. Балалар аңа тҿркемдҽ эшлисе эшлҽрне күрсҽтҽлҽр. Балта остасы 

балаларга эш кораллары яткан ящикны күрсҽтҽ. Эш кораллары белҽн кирҽкле эшне башкара. Балалар аның 

эшлҽгҽнен карап торалар. 

 

Тҽрбияче. Менҽ, балалар, Камил абый эшен бетерде. Без аңа рҽхмҽт ҽйтик, ҽтилҽр 

бҽйрҽме белҽн котлыйк. (Дүрт бала чыгып, Б.Рҽхимованың ―Ҽти бҽйрҽме кҿне‖ дигҽн 

шигырен сҿйлилҽр. Балта остасын озаталар). Хҽзер без уйнап алырбыз.  Уен ―Кемгҽ нҽрсҽ 

кирҽк?‖ дип атала. Мольбертка тҿрле һҿнҽр кешелҽренең  сурҽтлҽре куелган. Кемнҽр 

алар? (Балта остасы, табиб, кибетче, укытучы, тҿзүче, шофер). Сезнең ҿстҽлдҽ бу 

һҿнҽр кешелҽренең хезмҽт кораллары ята. Аларны игътибар белҽн карагыз, кемгҽ нинди 

хезмҽт коралы кирҽк булуын күрсҽтегез.  

 
Балалар хезмҽт коралларын классификациялилҽр,  тҽрбияче эш кораллары янына тҿрле һҿнҽр 

кешелҽренең сурҽтлҽрен куя. Мҽсҽлҽн, балта остасы: балта, чүкеч, шҿреп, кадак, каргаборын; табиб: мамык, 

градусник, дару, шприц, бинт һ.б.. 

 

 

Сигезенче бүлек. СИГЕЗЕНЧЕ МАРТ 
 

Тема. МУЗЫКА ҖИТҼКЧЕСЕНДҼ КУНАКТА 

 

Бурычлар: 

1) балаларның ҽнилҽр бҽйрҽме, ҽнилҽре турындагы белемнҽрен киңҽйтү, музыка 

җитҽкчесенең бербҿтен образын тудыру; музыка коралларының тҿп билгелҽрен ачыклау; 

2) балаларның игътибарын, кабул итүлҽрен, хҽтерен, диалоглы  сҿйлҽм формасын, 

шигырьлҽрне сҽнгатьле сҿйлҽү осталыгын үстерү; 

3) балаларда ҽнилҽргҽ, музыка җитҽкчесенҽ карата ихтирам, хҿрмҽт  тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: Йомшаккай – уенчык песи, картинкаларда музыка кораллары 

сурҽтлҽнгҽн: гармун, пианино, скрипка, гитара, барабан. Р.Миңнуллинның ―Ҽни кирҽк‖ 

җыры. 

  

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Кадерле балалар, бүген безгҽ кунакка Йомшаккай килде. Исҽнлҽшик ҽле 

аның белҽн. Балалар, Йомшаккай сездҽн болай дип сорый: Сез музыка, җырлар 

яратасызмы? Нинди музыканы тыңларга яратасыз? Җырларны, музыканы сез кайда 

тыңлыйсыз? Музыка коралларында кем уйный? Кем сезнең белҽн бергҽ уйный һҽм 

җырлый? (Балаларның җаваплары). Карагыз ҽле. Йомшаккай безгҽ картинкалар алып 

килгҽн. Нҽрсҽлҽр сурҽтлҽнгҽн анда?  

 
Тҽрбияче балаларга музыка кораллары сурҽтлҽнгҽн картинкалар күрсҽтҽ: барабан, гармун, гитара, 

пианино, скрипка. Музыка кораллары турында ҽңгҽмҽ үткҽрҽ.  

 

Тҽрбияче. Бу музыка уен коралы ничек атала. (Барабан). (Активлаштыру). Барабан 

нинди ҿлешлҽрдҽн тора? (Барабанның ҿсте, асты бар, тавыш чыгару ҿчен таякчыклары 

бар). (Балаларны активлаштыру). Барабанны нинди материалдан ясаганнар? 

(Пластмассадан).  (Балаларны активлаштыру). Балалар, барабан уйнаганда, кешелҽр 

нишли? (Маршка басып йҿрилҽр). ).(Активлаштыру). (Башка Бу музыка уен кораллары 

белҽн дҽ шундый ҽңгҽмҽ үткҽрелҽ). Булдырдыгыз, балалар. Сез дҿрес итеп җавап 

бирдегез. Музыка уен кораллары музыка залында күп. Ҽйдҽгез залга музыка җитҽкчесе 

янына кунакка барабыз. Йомшаккай да безнең белҽн барсын.  

 
Балалар һҽм тҽрбияче музыка залына керҽлҽр, аларны музыка җитҽкчесе каршы ала. Залны күрсҽтҽ, 

кечкенҽ экскурсия үткҽрҽ. Балалар музыка коралларын, дидактик материалларны, пианиноны, 

урындыкларны һ.б. карыйлар.  

 

Тҽрбияче. Балалар, безнең музыка җитҽкчесе Зҽйтүнҽ апа ҿйдҽ дҽ музыка 

коралында уйный. Аның ҿйдҽ гаилҽсе бар. (Музыка җитҽкчесе гаилҽсе, улы турында 

сҿйли. Улына ул ҿйдҽ җырлар җырлый, аның белҽн уйный). Зҽйтүнҽ апа ҿйдҽ тагын нилҽр 

эшли икҽн, уйлап карагыз ҽле. (Балаларның җаваплары). Менҽ нинди безнең Зҽйтүнҽ 

апабыз! Ул музыка җитҽкчесе генҽ түгел, ул улының ҽнисе дҽ, иренең хатыны да. Ул 

тҽмле итеп ашлар пешерҽ, ямьле гҿллҽр үстерҽ, кер юа, үтүкли, кҿн саен яраткан эшенҽ 

килҽ, балаларга яңа җырлар, биюлҽр ҿйрҽтҽ. Сорыйк ҽле Зҽйтүнҽ ападан, телҽгҽн һҽр кеше 

музыкант була аламы? Ҽйе, музыкант булу ҿчен кешенең музыкаль сҽлҽте булырга тиеш: 

яхшы тавышы һҽм музыканы ишетү сҽлҽте. Балалар, Зҽйтүнҽ апага ягымлы сүзлҽр ҽйтегез 

ҽле. (Матур, ягымлы, акыллы, тырыш, кайгыртучан).   

 Балалар, бҽйрҽм уңаеннан без ҽнилҽр, ҽбилҽр турында шигырьлҽр ҿйрҽндек. Ҽйдҽгез 

аларны Зҽйтүнҽ апага сҿйлик.  

1 бала.                Йолдызларга тиң үзлҽре, гүзҽллҽрнең гүзҽле. 

Миңа һҽрчак сҿеп карый ҽниемнең күзлҽре. 

Энҗе-мҽрҗҽннҽр диярсең- янып тора үзлҽре. 

Миңа һҽрчак бҽхет тели ҽниемнең күзлҽре. 

2нче бала. 

 Ак яулыклы, кҿлҽч йҿзле,                          Тҽмле бҽлеш пешерүче  

Шат күңелле, ҽйбҽт тҽ.                               Дҽү ҽни безнең ҿйдҽ.                                           

Кем ул, диеп сорыйсызмы?                        Аңардан ашарга сорый                                                                                                     

Дҽү ҽнием, ҽлбҽттҽ.                                     Шаян песиебез дҽ. 

Ярдҽме гел тиеп тора                                  Якын кешелҽргҽ дҽ.                                                                                     

Барына да дҽү ҽни ул,                                  Барлык кешелҽргҽ дҽ.                                                                                                                           



3нче бала:  

Иртҽн торсам, кояш чыгып, 

Нурларын сипкҽн иде. 

Ҽбиемнең чҽе кайнап, 

Коймагы пешкҽн иде. 

4нче бала. 

Минем ҽби бик ҽйбҽт, Ҽбием һҽркҿн безгҽ 

Гел кҿлеп кенҽ тора. Тҽмле ашлар пешерҽ, 

Балакаем, дип ҽйтеп, Сҿйкемле сүзлҽре белҽн 

Сҿеп, иркҽлҽп тора. Безнең күңелне күрҽ. 

Без ҽбине яратабыз, 

Ул да безне ярата. 

Безнең ҽбидҽн дҽ ҽйбҽт 

Кем бар икҽн дҿньяда? 

5 бала. 

 Ҽни сүзе – иң бҿек сүз. 

Юк аңа һичбер алмаш. 

Иң-иң ҽйбҽт кешелҽр дҽ 

Ҽни кебек була алмас! 

Булдырдыгыз, балалар. Менҽ ни хҽтле матур шигырьлҽр белҽсез сез. Йомшаккайга 

да сез бик ошадыгыз.  Хҽзер Зҽйтүнҽ апа пианинода музыка уйнар, без ―Ҽни кирҽк‖ 

җырын җырларбыз. (Җырлап бетергҽч  педагог музыка җитҽкчесен кунакка чакырганы, 

кызыклы хикҽясе, күңелле музыкасы ҿчен рҽхмҽт ҽйтҽ). Балалар,  саубуллашып, тҿркемгҽ 

кайталар. 
 

 

Тема. ҼНИЕМ ТУРЫНДА СҾЙЛИМ 

Бурычлар: 

1) бҽйрҽмнҽр белҽн таныштыруны дҽвам итү; ҽнилҽр турында тасвирлама тҿзү 

осталыгын формалаштыру; 

2) кабул итүне, хҽтерне, игътибарны, сүзлекне үстерү, сҽнгатьлек чараларын 

куллануда күнектерү; 

3) ҽнилҽргҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ҽнилҽр һҽм ҽбилҽр ясалган картинкалар, ҽнилҽрнең фотографиялҽре; 

чҽчҽк ясау ҿчен һҽр балага җитҽрлек таҗ яфракчыклары, чҽчҽкнең үзҽге, ―Ҽнилҽр 

бҽйрҽме‖ (Г. Гомҽр сүзлҽре, М.Бикбова кҿе) җырының аудиоязмасы.  

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Балалар кулга кул тотынып түгҽрҽккҽ басалар. Чиратлап бер-берсенең кулын кысалар һҽм: ―Исҽнме, 

...(исемен ҽйтҽ)! Мин сине күрүемҽ бик шат!‖ – дилҽр. 

 

Тҽрбияче. Балалар, күрҽсезме, безгҽ бер зур конверт калдырып киткҽннҽр. 

(Балалар карыйлар). Конверт эчендҽ нҽрсҽ бар икҽн? (Конвертны ачалар). (Картинкалар). 

(Тҽрбияче картинкаларны җыелма кесҽгҽ куя). Картинкаларда кемнҽр сурҽтлҽнгҽн? 

(Ҽнилҽр һҽм ҽбилҽр). Сез үзегезнең ҽниегезне яратасызмы? (Балаларның җаваплары). Ҽ 

ҽбиегезне яратасызмы? (Яратабыз). Сез ҽниегезгҽ ягымлы итеп ничек эндҽшҽсез? (Ҽнием, 

ҽнкҽй). Ҽ ҽбиегезгҽ ягымлы итеп ничек эндҽшҽсез? (Ҽбием, ҽбкҽй). Балалар, ни ҿчен без 

бүген ҽнилҽр, ҽбилҽр турында сҿйлҽшҽбез икҽн? (Тиздҽн 8 нче март- ҽнилҽр бҽйрҽме 

җитҽ). (Активлаштыру). 8 март бҽйрҽме турында сез нҽрсҽ белҽсез? (8 нче март – 

хатын-кызлар бҽйрҽме. 8 нче март – ҽнилҽр, ҽбилҽр, апалар, сеңеллҽр бҽйрҽме). 

(Активлаштыру).8 нче март бҽйрҽме елның кайсы вакытында үткҽрелҽ? (Яз кҿне). Ҽйе, 8 



нче март – язның беренче бҽйрҽме. Сез бҽйрҽмгҽ ничек ҽзерлҽнҽсез? (Бүлҽклҽр ҽзерлибез, 

шигырьлҽр, җырлар, биюлҽр ҿйрҽнҽбез). (Активлаштыру). Гадҽттҽ, 8 нче мартка чҽчҽклҽр 

бүлҽк итҽлҽр. Бүген без дҽ сезнең белҽн ҽнилҽргҽ чҽчҽк бүлҽк итҽрбез. Хҽзер һҽрберегез 

бер таҗ яфракчыгы алсын. (Алалар). Ҽниегез турында җылы матур сүзлҽр ҽйтегез, мин ул 

сүзлҽрне  таҗ яфрагына язып куям. Аннары таҗ яфракчыкларын тоташтырырбыз да 

тылсымлы сүзлҽрдҽн тылсымлы чҽчҽк килеп чыгар. (Тҽрбияче чҽчҽккҽ сүзлҽр яза, чҽчҽкне 

җыялар). Менҽ нинди чҽчҽк килеп чыкты. Без аны элеп куябыз. Ҽнилҽрегез килгҽч, 

карарлар. Тылсымлы чҽчҽктҽге тылсымлы сүзлҽрне укып шатланырлар. Сез ничек 

уйлыйсыз, ҽни ҿчен иң якын кеше кем икҽн? Ҽнилҽрнең һҽрвакытта да кҽефе яхшы 

булсын, алар гел елмаеп торсыннар, бер дҽ борчылмасыннар ҿчен нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк? 

Ҽни кеше үзен начар хис иткҽндҽ яки арыганда аңа кем булыша ала? (Балаларның 

җаваплары). Бик дҿрес, балалар! Сез үзегез матурлык тудырасыз.  Шуның белҽн 

ҽнилҽрегезгҽ тагын да яшьрҽк, бҽхетлерҽк булырга ярдҽм итҽ аласыз. Моның ҿчен 

ҽнилҽргҽ игътибарлырак булырга, аларны тыңларга, булдыра алганча ярдҽм итҽргҽ һҽм 

ешрак назлау, иркҽлҽү сүзлҽре ҽйтергҽ кирҽк. Балалар, сездҽ ҽнилҽрегезнең 

фотографиялҽре бар. Сез үз ҽниегезнең фотографиясен табып, аның турында сҿйлҽп 

күрсҽтерсез. Сезнең ҽниегезнең кем булуы, кайда эшлҽве, нинди тҽмле ҽйберлҽр яратуы 

безгҽ барыбызга да бик кызык. Ҽниегез турында сҿйлҽгҽч, аның фотографиясен стендка 

куярбыз. Һҽрбер кеше сезнең  ҽнилҽрегезгҽ карап соклансын ҽле! (Тҽрбияче балаларны 

ҽнилҽре турында бергҽлҽп сҿйлҽргҽ җҽлеп итҽ). Алсу, ҽйдҽ синең ҽниең турында сҿйлик: 

―Минем ҽниемнең исеме ...(Гҿлназ) Аның күзлҽре ...(зҽңгҽр), чҽчлҽре кыска һ.б.‖.  

 
Балаларга сҿйлҽү ҿчен план да тҽкъдим итҽргҽ була. Ул сҿйлҽшү барышында бирелҽ: ―Ҽниегезнең 

күзлҽре нинди тҿстҽ? Аның  чҽчлҽре нинди? Ул кайда эшли? Нҽрсҽ пешерергҽ ярата? Буш вакытында нҽрсҽ 

белҽн шҿгыльлҽнҽ?‖ 

Тҽрбияче.  Хҽзер бергҽлҽп ҽнилҽр турында җыр тыңларбыз. Сез дҽ кушылып 

җырлагыз. Биергҽ дҽ була. (Тҽрбияче ―Ҽнилҽр бҽйрҽме‖ җырының (Т. Бикбова сүзлҽре 

һҽм кҿе) аудиоязмасын куя). Балалар, сез бүген нҽрсҽгҽ ҿйрҽндегез? Нҽрсҽ белдегез? Кем 

турында хикҽя тҿзедегез? Нҽрсҽ исегездҽ калды?(Балаларның җаваплары). Булдырдыгыз! 

Мин сезнең ҿчен бик шат. Хҽерле кҿн телим! 

 
Тугызынчы бүлек. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 

 

Тема: САВЫТ-САБА 

Бурычлар: 

Бурычлар: 

1) татар авылы кҿнкүреше белҽн таныштыру; хҽзерге һҽм элекке заманда 

кулланылган савыт-саба турындагы белемнҽрне ныгыту;  

2) кабул итүлҽрен, фикерлҽүлҽрен, хҽтерлҽрен сүзлек байлыгын үстерү, сҿйлҽмнең 

грамматик тҿзелешен камиллҽштерү; 

3) татар халкының кҿнкүреш предметларына кызыксыну тҽрбиялҽү  

Җиһазлар: самавыр, чуен чүлмҽк, чҽйнек, тимер калаклар,агач кашыклар, варенье. 

 

Эшчҽнлек барышы. 
 

Балалар кулга кул тотынып түгҽрҽккҽ басалар һҽм чиратлап бер-берсенең кулын кысып: ―Исҽнме,...‖ 

(исемен ҽйтҽ) !Мин сине күруемҽ бик шат ―- дилҽр. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, мин бүген авылда яшҽүче ҽби булам (яулык бҽйли) һҽм сезне 

авыл ҿенҽ кунакка чакырам. Ҽйдҽгез, балалар, рҽхим итегез, түрдҽн узыгыз!  

 
Балалар алдан ҽзерлҽп куелган эскҽмиялҽргҽ утыралар. Ҿстҽлгҽ савыт-саба: кҽстрүл, чуен, самавыр, 

чҽйнек, тимер калак, агач кашык куелган 



 

.Тҽрбияче. Карагыз, ҽле, минем ҿстҽлдҽ нэрсэ бар? (Самавыр, чуен чүлмҽк, 

чҽйнек, калаклар,кашык, кҽстрүл). (Активлаштыру). Бик дҿрес, балалар. Бу ҽйберлҽрнең 

барысын да бер сүз белҽн ничек ҽйтергҽ була? (Савыт-саба). Савыт-саба нинди? (Чиста, 

юылган, матур, ялтырый). Ҽйе, балалар, дҿрес ҽйтҽсез, савыт-сабаларымны бик яратам , 

шуңа күрҽ мин аларны чистартып, ялтыратып, юып торам. Хҽзер мин сезгҽ табышмак 

ҽйтҽм, табышмакның җавабын ҿстҽлдҽн табарсыз: ―Ничек кенҽ тырышсаң да син аны 

агарта алмассың‖. (Чуен чүлмҽк). Ни ҿчен шулай ҽйтҽлҽр? (Ул кара тҿстҽ). Ҽйе, балалар, 

мин аны бик озак ышкысам да, чуен агармады. Ул пычрак түгел, үзе кара, шуна күрҽ аны 

агартып булмый. Ҽйдҽгез бергҽлҽп кабатлагыз! Агартып булмый. Балалар, чуен чүлмҽк 

нинди материалдан ясалган дип уйлыйсыз? (Чуеннан). Димҽк, ул чуен чүлмҽк. Чуен 

чүлмҽк. Бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: чуен чүлмҽк. (Балаларны активлаштыру). Чүлмҽкнең 

чуен булуы ҽйбҽт. Ни ҿчен икҽн? (Аны мичкҽ куйгач, ул янмый). Дҿрес, чуен чүлмҽк нык, 

ватылмый. Балалар, чуеннан ясалган булгач, аның тискҽре яклары да бар. Ни ҿчен? (Чуен 

чүлмҽк авыр, салкын). (Балаларны активлаштыру). Салкынмы, тотып карагыз ҽле! 

(Балалар тотып карыйлар). (Тҽрбияче узе чуен чүлмҽкне күтҽреп, аның авыр икҽнен 

курсҽтҽ). Чуен чүлмҽкне мичтҽ тоткач, ул кыза, кулны пешерергҽ мҿмкин. 

(Активлаштыру). Балалар, чүлмҽк пыяладан эшлҽнсҽ, ул нинди булыр иде? (Пыяла чүлмҽк 

булыр иде). (Балаларны активлаштыру). Чүлмҽк пыяла булса, бик яхшы булыр иде. Ни 

ҿчен? (Ул җинел, ул матур). (Балаларны активлаштыру). Пыяла чүлмҽктҽн бҿтен ҽйбер 

күренеп торыр иде. Бҿтен ҽйбер күренеп торгач ул нинди була инде? (Үтҽ күренмҽле). 

(Балаларны активлаштыру). Бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: үтҽ күренмҽле. (Активлаштыру). 

Чүлмҽк пыяладан  булса, аның тискҽре ягы да бар. Ни ҿчен? (Ул ватылырга мҿмкин. 

Пыяла ватылса, кулны кисҽргҽ мҿмкин). Балалар, чүлмҽк агачтан эшлҽнгҽн булса, ул 

нинди булыр иде? (Агач чүлмҽк). (Балаларны активлаштыру). Агач чүлмҽк яхшы була. Ни 

ҿчен? (Җылы. Агач чүлмҽккҽ ҽйбер салганда пешмисең). (Активлаштыру). Агач чүлмҽкнең 

тискҽре ягы да булырга мҿмкин.Ни ҿчен? (Ул мичтҽ янарга мҿмкин. Агач чүлмҽк чыдам 

түгел). (Активлаштыру). Шулай да чүлмҽкнең чуеннан булуы яхшы. Чуен чүлмҽк авыр, 

кулны да пешерергҽ мҿмкин, лҽкин аны мичкҽ куйгач, анда ҽйберлҽр тҽмле булып пешҽ. 

Балалар чуен чүлмҽкне кулны пешермичҽ мичтҽн алу ҿчен ухват кирэк. Нҽрсҽ кирэк? 

(Ухват). (Активлаштыру). (Тҽрбияче балаларга ухват күрсҽтҽ). Балалар, сезнең ҽнилҽрегез 

ашны пешерҽ торган савыт ничек атала? (Кҽстрүл). (Активлаштыру). Бигрҽк кызык сүз. 

Балалар, сезнең ҿйдҽ тагын нинди савыт-сабалар бар? (Балаларның җаваплары). Балалар, 

ничек уйлыйсыз, савыт-сабаны кайда ясыйлар? (Заводта, фабрикада). (Активлаштыру). 

Савыт-саба нинди материалдан ясала? (Агачтан, тимердҽн, чуеннан, пыяладан, 

балчыктан, фарфордан). Савыт-сабаны авыл осталары балчыктан, тимердҽн, агачтан 

ясыйлар. Табышмак тыңлагыз һҽм җавабын табыгыз: ― Үзем ашамыйм, лҽкин башкаларны 

ашатам‖. Бу нҽрсҽ? (Кашык). Карагыз ҽле, минем ҿстҽлемдҽ дҽ кашыклар бар. Алар 

нҽрсҽдҽн ясалган? (Агачтан). Ҽйе , агач кашыклар. Алар нинди? (Матур, бизҽкле...). 

Кашыкларны халык осталары матур итеп бизҽгҽн. Шуңа күрҽ алар бизҽкле. Нинди? 

(Бизҽкле). (Активлаштыру). Без авылда кашыклар белҽн ашап кына калмыйбыз, ҽ 

уйныйбыз да. Ҽйдҽгез, кашыклар белҽн уйнап алыйк ҽле. (Балалар алдан ҽзерлҽнгҽн берҽр 

кҿй уйныйлар яки мҽктҽптҽ хҽзерлек тҿркеменҽ йҿрүче балаларны чакырталар). Балалар, 

мин сезгҽ тагын бер табышмак ҽйтҽм:  

Эчендҽ су да бар, ут та бар, 

Ул үзе һҽр йортта бар. (Самавыр). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Самавыр ни ҿчен кирҽк? (Самавырдан чҽй 

эчҽлҽр). Ҽ сез ҿйдҽ чҽйне нҽрсҽдҽн эчҽсез? (Чҽйнектҽн). Самавырның нҽрсҽлҽре бар?: 

(Балаларның җаваплары). (Балалар самавырның капкачын, тҿбен, тоткасын, борынын, 

аякларын күрсҽтҽлҽр. Самавырның ничҽ тоткасы, капкачы, аяклары, борыны барлыгын 

ҽйтҽлҽр). Бик дҿрес, балалар, самавырның  бер капкачы, бер борыны, ике тоткасы, дүрт 

аягы бар. Самавыр нҽрсҽдҽн ясалган? (Җиздҽн, тимердҽн). Самавыр матурмы? (Матур). 



Ҽйе, самавыр бик матур. Самавыр кҿзге кебек  ялтырап тора. Ни ҿчен кҿзге кебек ялтырап 

тора дип ҽйтергҽ мҿмкин? (Балаларның җаваплары)  Самавыр суы кайнагач чыжлап 

утыра. Самавыр ―җырлый‖ дип тҽ ҽйтҽлҽр. Менҽ безнең самвыр да чыжлый – ―җырлый‖  

башлады.  Мин сезнең барыгызны да чҽй эчҽргҽ чакырам. (Кайнатма белҽн чҽй эчҽлҽр).  

 

 

 
Унынчы бүлек. ЯЗ 

 

Тема. КАР БАБАЙ ЯЗНЫ ЭЗЛИ 
 

Бурычлар: 

1) балаларның ел фасыллары, кыш, яз билгелҽре турындагы белемнҽрен ныгыту, 

табигать күренешлҽре һҽм алар арасындагы бҽйлҽнеш турындагы күзаллауларын 

формалаштыру, кояш, кошлар, умырзая чҽчҽге, җир казый, орлык чҽчҽ кебек сүзлҽр һҽм 

сүзтезмҽлҽр хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, кызыксынуын, фикерлҽвен,  хҽрҽкҽт 

активлыгын үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ карата сакчыл караш, кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: А4 форматында кояш рҽсеме, Җир шарының рҽсеме, А3 форматында яз 

кҿне кайта торган кошлар сурҽтлҽнгҽн сюжетлы картина, А3 форматында умырзая чҽчҽге 

сурҽтлҽнгҽн сюжетлы картина. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, без бүген сезнең белҽн ел фасыллары турында сҿйлҽшербез. 

Сез нинди ел фасыллары белҽсез? (Балаларның җаваплары). Балалар, ҽ сез ел фасыллары 

турында нинди мҽкальлҽр белҽсез? Ҽйдҽгез искҽ тҿшерик ҽле. Җҽй эшлҽсҽң, кыш 

ашарсың. Кышкы кар – кҿзге икмҽк. Кҿзге бозның кҿзге калынлыгына да ышан, язгы 

бозның ястык калынлыгына да ышанма. Кыш кҿне – арбаңны, яз кҿне чанаңны ҽзерлҽ. 

Язгы кҿн ел туйдыра. Балалар, ҽ хҽзер елның кайсы вакыты? (Яз). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз!  

 
Ишек шакыган тавыш ишетелҽ.. 

 

Тҽрбияче. Балалар, кем икҽн ул? (Тҽрбияче барып ишекне карый, Кар бабай 

керҽ). Исҽнме, Кар бабай, син нишлҽп йҿрисең?  

Кар бабай.  Мин сезгҽ ерактан килдем. Мине сезгҽ минем хуҗам җибҽрде. Ҽ сез 

минем хуҗамны белҽсезме? Мин сезгҽ табышмак ҽйтҽм, җавабын тапсагыз, хуҗамны 

белерсез. 

Тҽңкҽ карлар сипкҽн, 

Җирне ап-ак иткҽн. 

Чыршы, каен, имҽн 

Кардан чикмҽн кигҽн. 

Бу кайчак? (Кыш). Булдырдыгыз! Дҿрес, минем хуҗам – кыш. Лҽкин ул хҽзер бик 

боек. Балалар, мин һич кенҽ дҽ аңламыйм, ни ҿчен Кышның кҽефе юк икҽн? (Урамда яз. 

Бҿтен җирдҽ кар эри. Кояш җылыта. Түбҽдҽн озын боз сҿңгелҽре күренҽ). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе шул, ничек кҽефе тҿшмҽсен инде Кышның! Ул күпме эш эшлҽгҽн: 

зур кар кҿртлҽре ясаган, чыршыларны кар каплаган, җҽнлеклҽрне саклаган. Ул мине 

сеңлесен эзлҽргҽ җибҽрде. Мин сезгҽ табышмак ҽйтҽм, җавабын тапсагыз, Кышның 

сеңлесен белерсез. 

Боз һҽм кар эреде, 



Сулар йҿгерде, 

Егълап елгалар, 

Яшьлҽр түгелде. 

Кҿннҽр озая, 

Тҿннҽр кыскара, 

Бу кайсы вакы,т 

Я, ҽйтеп кара? (Яз).  

Тҽрбияче. Балалар, булдырдыгыз! Ҽйдҽгез Язның кайда икҽнен Кояштан сорыйк. 

(Тҽрбияче кояш рҽсемен күрсҽтҽ). Кояш, Кояш, син Язны күрмҽдеңме? (Тҽрбияче кояш 

булып ҽйтҽ). Мин Язны күрдем, карны, бозны эретергҽ ярдҽм иттем. Рҽхмҽт, Кояш! Кар 

бабай, безнең балалар кояш белҽн уйный белҽлҽр. Син дҽ уйныйсыңмы?  

Кояш чык, чык, чык! 

Тҽти кашык бирермен; 

 Майлы ботка бирермен! 

Майлы ботка казанда,  

Тҽти кашык базарда.  (Балалар җитҽклҽшеп түгҽрҽк буйлап йҿрилҽр). 

Гҿрлҽвеклҽр агалар. (Балалар түгҽрҽк буйлап йҿгерҽлҽр). 

 Килгҽн инде каргалар. (Балалар түгҽрҽк буйлап, кулларын ике якка җҽеп ―очалар‖). 

Эри инде кар кҿртлҽре. (Балалар акрын гына чүгҽлилҽр). 

Үсеп килҽ чҽчҽклҽре. (Балалар аяк очларына басып, кулларын ҿскҽ күтҽреп сузылалар). 

 Булдырдыгыз, балалар! (Тҽрбияче кошлар рҽсемен күрсҽтҽ). Балалар, бу рҽсемдҽ нҽрсҽ 

күрҽсез? (Кошлар). (Балаларны активлаштыру). Бҽлки кошлардан сорарбыз, алар Язны 

күрмҽделҽрме икҽн? Ҽйдҽгез, бергҽлҽп сорыйк: Кошлар, кошлар, сез Язны күрмҽдегезме? 

(Балаларны активлаштыру). 

Кошлар. Күрдек, күрдек. Безне җылы яклардан Яз алып кайтты. 

Тҽрбияче. Рҽхмҽт сезгҽ кошлар! Балалар, Ҽ Җир-ана безгҽ нҽрсҽ ҽйтер икҽн? 

(Җир шарының рҽсемен күрсҽтҽ). 

 Җир шары.  Мине Яз уятты, яңа тормыш башланды. 

Тҽрбияче. Рҽхмҽт Җир – ана! Балалар, кешелҽр Язны ничек каршылыйлар, җирне 

ничек ҽзерлилҽр? (Җирне сҿрҽлҽр, казыйлар. Орлыклар утырталар). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! Балалар, карагыз ҽле, нинди матур чҽчҽклҽр. 

(Тҽрбияче умырзая чҽчҽге сурҽтлҽнгҽн сюжетлы картина күрсҽтҽ). Бу – умырзая чҽчҽге. 

Бергҽлҽп кабатлыйк ҽле: умырзая чҽчҽчге. (Балаларны активлаштыру). Ул бик аз яши. 

Алар бик аз калганнар. Аларны сакларга кирҽк. 

Кар бабай.  Кызык, ҽ умырзая Язны ничек каршы алды икҽн? 

Тҽрбияче. Ул язның килгҽнен алдан сизенҽ һҽм кар астыннан нечкҽ генҽ булып 

килеп чыга. Яз кайда икҽн дисезме? Тирҽ якка карагыз ҽле. Менҽ бит Яз!  

Гҿрлҽвек ага, 

Кояш елмая,  

Торналар үтте 

Тезелеп бая. 

Гҿрлҽвеклҽрдҽ 

Уйный үрдҽк, каз. 

Илне яшҽртеп, 

Шаулап килҽ яз. 

Кар бабай.  Балалар, рҽхмҽт сезгҽ! Хҽзер мин хуҗам янына тыныч күңел белҽн 

кайта алам. Хҽзер ул үзенең урынын Язга бирҽ ала. Сау булыгыз!  

Тҽрбияче. Булдырдыгыз, балалар! Хҽзер сез дҽ яз турында күп нҽрсҽлҽр белҽсез. 

Тагын бер тапкыр искҽ тҿшерик ҽле. (Кабатлыйлар). 

  

 

 



Тема. ЯЗ БҤЛҼКЛҼРЕ 
 

Бурычлар: 

1) балаларның яз, аның билгелҽре турындагы белемнҽрен, бер, күп тҿшенчҽсен 

куллануларын ныгыту, бишкҽ кадҽр санарга ҿйрҽтү, киң, тар, яңгыравык, күңелле, тыныч 

тавыш, кычкырып сүзлҽр хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру, табигать күренешлҽре һҽм 

алар арасындагы бҽйлҽнешлҽрне аңлатуны һҽм яз кҿне башкарыла торган эш турындагы 

күзаллауларын формалаштыруны дҽвам итү, куркынычсызлык кагыйдҽлҽре турындагы 

белемнҽрен киңҽйтү;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен,   фикерлҽвен, ишетү сҽлҽтен, кабул итүлҽрен 

үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ карата сакчыл караш, кайгыртучанлык, үзара дуслык 

хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: җылы яктан кайткан кошлар тавышы аудиоязмасы, тҽрбияче ҿчен Яз 

костюмы, фланелеграф, кара карганың, сыерчыкның, тургайның, торнаның, карлыгачның 

аерым контурлы рҽсемнҽре, А4 форматында кояш рҽсеме, А3 форматында яз кҿне ике 

күлдҽвектҽн барлыкка килҽ, аннан соң ике ул тар һҽм киң гҿрлҽвек булып агуны 

сурҽтлҽгҽн сюжетлы картина, ―гҿрлҽвек‖ ясау ҿчен ике тасма яки ике сикергеч (скакалка), 

балалар санынча кҽгазьдҽн ясалган кҿймҽлҽр, су салынган табаклар. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Балалар уйныйлар, аудиоязмада җылы яктан килгҽн кошлар тавышы яңгырый. Яз костюмы киеп, тҿркемгҽ 

тҽрбияче керҽ. 

 

Тҽрбияче. Балалар, сез нинди тавыш ишетҽсез? (Кошлар җырлый). (Балаларны 

активлаштыру). Ни ҿчен кошлар шулай матур итеп җырлыйлар икҽн? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). Дҿрес, балалар, яз килде, кҿннҽр җылына, кояш ныграк җылыта, 

гҿрлҽвеклҽр ага, кошлар Туган якларына кайталар, шуңа шатланып җырлыйлар, бҿтен 

кеше шатлана. Ҽйдҽгез яз билгелҽрен бергҽлҽп кабатлыйк ҽле: кҿннҽр җылына, кояш 

ныграк җылыта, гҿрлҽвеклҽр ага, кошлар Туган якларына кайталар. (Балаларны 

активлаштыру). 

Кҿннҽр аяз, күктҽн алсу 

Нур сибеп кояш кҿлҽ. 

Җиргҽ тама кҿмеш тамчы –  

Сагынып кҿткҽн яз килҽ. 

Кошлар кайта, каңгылдашып 

Казлар кычкыра. 

Ҽ кояш кҿне буена 

Гел кҿлеп тора.  

Балалар, мин сезгҽ бүлҽк алып килдем. Язның беренче бүлҽге – кошлар. (Кошлар 

тавышы аудиоязмасын акрын гына уйнаталар). Балалар, кошлар ничек җырлый: 

кычкырыпмы, ҽллҽ тынычмы? (Тыныч). (Балаларны активлаштыру). (Кошлар тавышы 

аудиоязмасын кычкыртып уйнаталар). Ҽ хҽзер кошлар ничек җырлый? (Кычкырып). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ кошларның тавышлары тагын нинди? (Матур, 

яңгыравык, күңелле). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Булдырдыгыз балалар! Балалар, 

ҽйдҽгез кошларны чакырыйк.  

Күктҽ оча каргалар, 

Кычкыралар: ―Кар‖ да ―Кар‖. (Фланелеграфка кара карганың контурлы рҽсеме куела). 

Балалар, бу нҽрсҽ? (Кара карга, кош). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, монда ничҽ кош 

бар? (Бер). (Балаларны активлаштыру).  

Чакырабыз кошларны,  

Кошлар, ҽйдҽ килегез, 



Язны алып килегез! (Фланелеграфка сыерчыкның, тургайның, торнаның, карлыгачның 

контурлы рҽсеме куела). Балалар, бу нинди кошлар? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

Ҽйе, безгҽ тагын сыерчык, тургай, торна, карлыгач очып килделҽр. Балалар, безгҽ ничҽ 

кош очып килде? (Күп). (Балаларны активлаштыру). Ҽйдҽгез кошларны саныйк: бер, ике, 

ҿч, дүрт, биш. (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽйдҽгез кошларны карыйк ҽле, алар 

нинди ҿлешлҽрдҽн тора икҽн? Илгиз, кил ҽле, сыерчыкның нҽрсҽлҽре бар, күрсҽт.  

Илгиз.  Кошның башы, томшыгы, күзлҽре, гҽүдҽсе, койрыгы, канатлары, аяклары 

бар. (Тҽрбияче берничҽ баланы чакырып фланелеграфтагы һҽр кошның ҿлешлҽрен 

ҽйттерҽ). 

Тҽрбияче. Булдырдыгыз балалар! Кошларның нинди ҿлешлҽрдҽн торуы исегезгҽ 

тҿштеме? Балалар, кошлар бер-берсенҽ охшаганмы? (Балаларның җаваплары). Ҽйе, 

аларның барысының да башы, томшыгы, күзлҽре, гҽүдҽсе, койрыгы, канатлары, аяклары 

бар. Ҽ нҽрсҽлҽре белҽн аерылып торалар? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Дҿрес, 

балалар, кара карганың томшыгы зур, ул кап-кара тҿстҽ; сыерчык тҿрле тҿстҽге 

каурыйлар белҽн капланган; тургай кечкенҽ, соры тҿстҽ;  торнаның томшыгы һҽм аяклары 

озын; карлыгачның койрыгы озын һҽм ике чатлы. Балалар, ҽ кошлар нҽрсҽлҽр эшли 

белҽлҽр? (Очалар, суда коеналар, җим чүплилҽр, бала чыгаралар). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, балалар, ҽйдҽгез без дҽ кошлар кебек очып уйныйк.  

 
―Очты - очты‖ уены уйнала. 

 

Тҽрбияче. Булдырдыгыз балалар! Яз сезгҽ тагын бер бүлҽк алып килде. (Тҽрбияче 

фланелеграфка кояш рҽсеме куя). Бу нҽрсҽ? (Кояш). (Балаларны активлаштыру). Балалар, 

ҽ кояш нинди? (Түгҽрҽк, сары, күңелле, елмая). (Балаларны активлаштыру). Ул ни ҿчен 

елмая икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Дҿрес, чҿнки урамда яз. Ҽйдҽгез без дҽ 

бер-беребезгҽ карап елмаешыйк. (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Язның сезгҽ 

тагын бер бүлҽге бар. Бу – гҿрлҽвек. Бергҽлҽп кабатлыйк: гҿрлҽвек. (Балаларны 

активлаштыру). Башта күлдҽвеклҽр барлыкка килҽ, аннан соң ул гҿрлҽвек булып ага. 

(Тҽрбияче яз кҿне күлдҽвеклҽр барлыкка килҽ, аннан соң ул гҿрлҽвек булып агуны 

сурҽтлҽгҽн сюжетлы картина күрсҽтҽ). Балалар, безнең дҽ бүлмҽдҽ ―гҿрлҽвек‖ бар икҽн. 

(Ике тасма яки сикергеч (скакалка) куеп ―гҿрлҽвек‖ .ясала). Ҽйдҽгез, бу ―гҿрлҽвек‖ аша 

сикереп чыгабыз, яхшылап сикерегез, аякларыгыз чыланмасын. Булдырдыгыз, беркемнең 

дҽ аягы чыланмады. Аяклар чыланса нҽрсҽ була? (Авырыйбыз). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, ҽ чирлҽмҽс, авырмас ҿчен без массаж ясыйбыз. Тамагыбыз 

авыртмасын, яхшылап сыпырыйк ҽле. (Биш тапкыр муеннарын сыпыралар). Тҿчкермҽскҽ, 

йҿткермҽскҽ борыннарны уабыз. (Биш тапкыр имҽн бармаклар белҽн борынны 

сыпыралар). Маңгайны да онытмыйк, яхшылап аны ышкыйк. (Биш тапкыр уч тҿбе белҽн 

маңгайларын ышкыйлар). Колаклар да калмасын, аларны да сыпырыйк. (Биш тапкыр имҽн 

һҽм урта бармаклар белҽн колак яфракларын ышкыйлар). Без чирдҽн курыкмыйбыз, 

рҽхҽтлҽнеп уйныйбыз. Булдырдыгыз балалар! Балалар, рҽсемгҽ карыйк ҽле, монда ничҽ 

гҿрлҽвек бар? (Күп, ике). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Балалар, бу гҿрлҽвек тармы, 

ҽллҽ киңме? (Киң). (Балаларны активлаштыру). Ҽ монысы нинди? (Тар). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, яз кҿне гҿрлҽвектҽ кҿймҽлҽр йҿздереп уйныйлар, лҽкин 

уйнаганда сак булырга кирҽк, аякларны чылатмаска, батмаска , бер-берең белҽн 

тҿртешмҽскҽ кирҽк. Ул кҿймҽлҽрне нҽрсҽдҽн ясыйлар? (Кҽгазьдҽн, агачтан). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, без дҽ хҽзер кҿймҽлҽр йҿздерербез. 

 
Тҽрбияче алдан ук кҽгазьдҽн ясалган кҿймҽлҽр тарата. Су салынган табакта кҿймҽлҽрне йҿздерҽлҽр. 

 

Тҽрбияче.  

Җиллҽр, җиллҽр,  

Еракларга, зур елгага корабларны җибҽр!  



Балалар, Яз безгҽ нинди бүлҽклҽр җибҽрде? (Кошлар, кояш, гҿрлҽвеклҽр). 

(Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! (Балалар уйнауларын дҽвам итҽлҽр). 

 

 

 

Тема. ЯЗ КИЛҼ, ЯЗ! 
 

Бурычлар: 

1) балаларның яз, аның айлары, билгелҽре турындагы белемнҽрен ныгыту, 

эшчҽнлектҽ кулланган сүзлҽр хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру, табигать күренешлҽре 

һҽм алар арасындагы бҽйлҽнеш турындагы күзаллауларын формалаштыруны дҽвам итү;  

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, кызыксынуын, фикерлҽвен,  хҽрҽкҽтен, кабул 

итүлҽрен үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ карата сакчыл караш, кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ―Ел фасыллары‖ фильмы яки А3 форматында кыш, яз, җҽй, кҿз, ―Яз 

кҿне җҽнлеклҽр‖ картиналары, А5 форматында 10 иртҽ яз, 10 яз уртасы, 10 яз ахыры 

сурҽтлҽнгҽн карточкалар, умырзая, тузганак чҽчҽге, үги ана чҽчҽге, энҗе чҽчҽк рҽсемнҽре, 

һҽр бала санынча буялмаган күбҽлҽк рҽсемнҽре. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, ҽйдҽгез бер-беребезгҽ карап, елмаеп сҽламлҽшик. (Балалар 

бер-берсенҽ карап елмаялар, башларын иялҽр). 

Боз һҽм кар эреде, 

Сулар йҿгерде, 

Егълап елгалар, 

Яшьлҽр түгелде. 

Кҿннҽр озая, 

Тҿннҽр кыскара, 

Бу кайсы вакыт 

Я, ҽйтеп кара? (Яз). Булдырдыгыз! Балалар, ҽ сез бу табышмакның яз турында 

икҽнен каян белдегез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Анда язның нинди билгелҽре турында ҽйтелҽ? (Боз һҽм кар эреде, сулар йҿгерде, кҿннҽр 

озая, тҿннҽр кыскара). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Ҽ хҽзер елның кайсы 

вакыты? (Яз). Балалар, менҽ бу рҽсемнҽргҽ карагыз. 
 

Тҽрбияче балаларга ―Ел фасыллары‖ фильмын яки картинасын карарга тҽкъдим итҽ. 

 

Тҽрбияче. Балалар, картинада язның нинди билгелҽрен күрҽсез? (Кар эри, 

тамчылар тама, гҿрлҽвеклҽр ага). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Ҽйе яз 

килде. Балалар, сез белҽсезме, иртҽ яз, яз уртасы, яз ахыры була. Бергҽлҽп кабатлыйк: иртҽ 

яз, яз уртасы, яз ахыры (Балаларны активлаштыру). Балалар, без сезнең белҽн рҽсемнҽр 

карарбыз, ҽ сез сайлап алган рҽсемегезнең язның кайсы чорына туры килгҽнен ҽйтергҽ 

тырышырсыз.  

 
Тҽрбияче А5 форматында 10 иртҽ яз, 10 яз уртасы, 10 яз ахыры сурҽтлҽнгҽн карточкалар тҽкъдим 

итҽ. Балалар ҿстҽл янына килеп, шул карточкаларны алалар һҽм үз фикерлҽрен аңлаталар. 

 

Тҽрбияче. Булдырдыгыз, балалар! Ҽйе иртҽ язда ҽле карлар эри генҽ башлый, 

гҿрлҽвеклҽр ага, җылы яктан кошлар кайта башлый. Яз уртасында кар эреп бетҽ, җылы 

яктан кошлар кайтып бетҽ, кешелҽр урамнарны чистартырга чыгалар, агачлар утырталар. 

Бергҽлҽп урамнарны җыештыру, агачлар утырту ҿмҽ дип атала. Бергҽлҽп кабатлыйк: ҿмҽ. 

(Балаларны активлаштыру). Яз ахырында агачлар яфрак яра башлый, җир ҿсте яшел 



чирҽм белҽн каплана. Балалар, кошлар җылы яктан кайчан кайта? (Яз башында). Балалар, 

ҽ җылы яктан нинди кошлар кайта? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, яз кҿне җылы яктан торналар, күкелҽр, карлыгачлар, сыерчыклар, 

кара каргалар, тургайлар кайталар. Балалар, кошлар җылы яктан кайткач, яз уртасына 

кадҽр оялар коралар, ҽ яз ахырында балалар чыгаралар. Бергҽлҽп кабатлыйк: оя коралар, 

бала чыгаралар. (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ яз кҿне җҽнлеклҽр нишли икҽн? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). (Тҽрбияче ―Яз кҿне 

җҽнлеклҽр‖ картинасы күрсҽтҽ). Ҽйе, яз кҿне җҽнлеклҽр тормышында да үзгҽрешлҽр була. 

Нинди үзгҽрешлҽр икҽн? (Яз кҿне куяннар ак туннарын салып, соры туннарын киялҽр. 

Барлык җҽнлеклҽр кышкы йоннарын коеп, яңаларын киялҽр. Җҽнлеклҽрнең балалары туа. 

Аюлар, керпелҽр кышкы йокыдан уяналар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз, 

балалар! Балалар, яз кҿне матур чҽчҽклҽр үсҽ. Нинди чҽчҽклҽр икҽнен сез үзегез белергҽ 

тиеш. Без хҽзер ―Бу нинди чҽчҽк?‖ дигҽн уен уйнарбыз.  

 
Ҿстҽлдҽ А5 форматында тҿрле язгы чҽчҽклҽр ясалган карточкалар ята, алар капланган. Балалар бер-

бер артлы ҿстҽл янына килҽлҽр, бер рҽсемне алалар, чҽчҽкнең исемен атыйлар, 2-3 җҿмлҽ белҽн чҽчҽк 

турында сҿйлилҽр. 

 

Тҽрбияче. Алия, кил, бер рҽсемне ал ҽле. Анда нинди чҽчҽк ясалган? 

Алия.  Бу умырзая чҽчҽге. Ул иртҽ язда кар астыннан чыга. Умырзая урманда үсҽ. 

Тҽрбияче. Булдырдың Алия! Самат, син дҽ бер рҽсемне ал. 

Самат.  Бу тузганак чҽчҽге. Ул яз ахырында чҽчҽк ата. Тузганак чҽчҽге сары тҿстҽ. 

Тҽрбияче. Булдырдың, Самат! (Шул рҽвешле тҽрбияче балалардан сорый, кайбер 

чҽчҽклҽрнең атамасын аңлатырга мҿмкин). Балалар, чҽчҽклҽрне сакларга кирҽк, аларны 

ҿзҽргҽ ярамый, ҿзмичҽ генҽ сокланырга кирҽк. Балалар, ҽйдҽгез, без дҽ чҽчҽклҽр булып 

уйныйк. 

Бездҽ беренче чҽчҽклҽр 

Таҗларын чыгарганнар. (Балалар кулларын алга таба җҽялҽр). 

Аз гына җил иссҽ дҽ,  (Балалар кулларын ҿскҽ күтҽреп җил исү хҽрҽкҽте ясыйлар). 

Башларын аска игҽннҽр. (Балалар башларын аска иялҽр). 

Бездҽ беренче чҽчҽклҽр 

Башларын чайкый-чайкый,  (Балалар ике якка башларын чайкыйлар). 

Йокыга да талганнар, (Балалар кулларын берякка куеп йокыны имитациялилҽр). 

Булдырдыгыз, балалар! Балалар, сез хҽтерлисезме, безгҽ Яз килгҽн иде? (Балаларның 

җавабы). Ул сезгҽ менҽ мондый матур күбҽлҽк рҽсемнҽре калдырган иде. Ҽйдҽгез Язга 

рҽхмҽт ҽйтик. (Балаларны активлаштыру). Лҽкин бу күбҽлҽклҽр барысы да ак тҿстҽ. 

Матур булсын ҿчен аларны тҿрле тҿслҽргҽ буярга кирҽк. (Балалар күбҽлҽк рҽсемнҽрен 

буйыйлар). Булдырдыгыз, балалар! Күбҽлҽклҽрегез бик матур килеп чыккан. Без сезнең 

белҽн бүген ел фасыллары, яз айлары, яз билгелҽре турында сҿйлҽштек. Саф һавага 

чыккач, бу билгелҽрне күзҽтербез. 

 
Унберенче бүлек. ҖИҢҮ БӘЙРӘМЕ 

 
Тема. ТАТАРСТАН БАЙРАГЫ 

Бурычлар: 

1) Татарстан байрагының тҿслҽрен ныгыту, агач һҽм тукыманың билгелҽрен 

ачыклау, кҽгазь белҽн эшлҽү алымнарын камиллҽштерү, Җиңү кҿне турында мҽгълүмат 

бирү;  

 2) балаларның сүзлеклҽрен активлаштыру, игътибарын, хҽтерен, кабул итүлҽрен, 

флагта тҿслҽрне дҿрес урнаштыру осталыгын үстерү; 

3) Татарстан байрагына карата горурлык хислҽре, Җиңү бҽйрҽменҽ кызыксыну 

тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар:  Татарстан байрагы (кечерҽйтелгҽн копиясе), һҽр балага җитҽрлек 

санда яшел, ак, кызыл кҽгазъ кисҽклҽре, таякчык, клей, салфетка, пумала, клеенка. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, без яши торган планета ничек атала? (Җир). (Активлаштыру). 

Җир шарында бик күп иллҽр, республикалар бар. Шулар арасында матур һҽм бай ил – 

безнең илебез. Зҽкия Туфайлова туган илебез турында менҽ нинди шигырь язып 

калдырган: 

Туган ил ул – алтын арышлар,  

Туган ил ул – зифа камышлар, 

Туган ил ул – иркен болыннар, 

Болыннарда нҽни колыннар. 

Туган ил ул -  зҽңгҽр диңгезлҽр, 

Туган туфрак, үскҽн нигезлҽр. 

Туган илдҽ - барыбыз бертуган, 

Бик кадерле безгҽ ул шуңа. 

Туган ил ул була бер генҽ, 

Туган илнең кадерен бел генҽ. 

Балалар, безнең республикабыз ничек атала? (Татарстан). (Балаларны 

активлаштыру). Татарстанда тҿрле халыклар яши. Һҽр халыкның үз теле, җырлары, 

биюлҽре, ҽкиятлҽре, уеннары бар. Без күп, без тҿрле, лҽкин безнең туган җиребез бер, ул 

безне берлҽштерҽ. Татарстан безне берлҽштерҽ. Безнең республикада яшҽгҽн балаларны 

Татарстан балалары дип атыйлар. Сез Татарстан балалары. (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, нҽрсҽ ул туган ил? (Без туган җир, без яши торган җир). (Балаларны 

активлаштыру).. Балалар, һҽр илнең үз байрагы бар, Татарстанның да байрагы бар. 

(Тҽрбияче ҿстҽлгҽ Татарстан байрагын куя). Байракта нинди тҿслҽр бар? (Яшел, кызыл, 

ак). (Балаларны активлаштыру).  

Ҿч тҿс балкый безнең байракта. 

Ак тҿс – безнең намус тҿсебез. 

Яшел тҿсе – безнең яшҽү тҿсе. 

Кызылында чагыла кҿчебез. 

Ак тҿс нҽрсҽне аңлата? (Балаларның җаваплары). Дҿрес ҽйтҽсез, ак тҿс ул чисталык, 

пакълык. Табигатьтҽ ак тҿстҽ нҽрсҽлҽр бар? (Ак каен, ак кар, ак ромашка, ак болытлар, 

чҽчҽк атучы алмагачлар, шомыртлар). (Балалар җавап бирҽ алмасалар, рҽсемнҽр 

күрсҽтергҽ була). Байрактагы кызыл тҿс нҽрсҽне белдерҽ? (Иң матур тҿс). Кызыл тҿс 

нҽрсҽне белдерҽ? (Бу кояш тҿсе, ут тҿсе, кҿз тҿсе, ул шатлык, сҿенеч тҿсе ). 

(Активлаштыру). Балалар, яшел тҿс нҽрсҽне белдерҽ? (Тынычлык тҿсе, яшҽү тҿсе). 

Табигатьтҽ нинди яшел ҽйберлҽр бар? (Яшел яфраклар, яшел үлҽн, яшел чыршы, яшел 

нарат). (Активлаштыру). Балалар, Татарстан байрагы үз эченҽ туган табигатьнең барлык 

тҿслҽрен алган, бу тҿслҽр безнең илнең матурлыгы, байлыгы турында сҿйлилҽр. Ҽйтегез 

ҽле, безгҽ, безнең илгҽ байрак ни ҿчен кирҽк? (Ул безне берлҽштерҽ, байракка карап, 

кешелҽрнең кайда яшҽгҽнен белеп була). (Балаларны активлаштыру). Безнең 

республиканың байрагы бик матур. Бҽйрҽмнҽр, тантаналы вакыйгалар булганда 

урамнарны байраклар белҽн бизилҽр.  Балалар, тиздҽн безнең зур илебез Җиңү кҿнен 

бҽйрҽм итҽчҽк. Җиңү бҽйрҽменҽ барлык кеше ҽзерлҽнҽ. Олысы да, кечесе дҽ мҽңгелек ут 

янына барып, чҽчҽклҽр куялар, байраклар күтҽреп демонстрациягҽ чыгалар. Ҿлкҽн 

кешелҽрне, сугыш ветераннарын бҽйрҽм белҽн котлыйлар. Сез дҽ ҽти-ҽнилҽрегез белҽн 

бҽйрҽмгҽ барырсыз. Бу бҽйрҽм ҿчен байраклар ясыйк. Ҽ аны ясаганчы  ял итеп алыйк.  

Бер бармак – ялгыз бармак, 

Ике бармак пар булмак. 

Ҿч бармакта байтак кҿч, 



Дүрт бармакта күмҽк кҿч, 

Биш бармакта тулы кҿч, 

Тулы кҿч ул – бердҽм кҿч, 

Бергҽ-бергҽ эшлҽрбез, 

Дуслар булып, иртҽ-кич. 

 
Һҽр юлны ҽйткҽндҽ, бармаклар очыннан тҿбенҽ таба дүрт тапкыр сыпырабыз. Яисҽ, бармакларны 

җҽеп, учны аска каратып куябыз, һҽр юлны ҽйткҽндҽ, чҽнчҽ бармактан тотынып, бер бармак күтҽрелҽ бара: 

башта бер бармак, аннан ике бармак күтҽрелҽ, эш шулай дҽвам итҽ. Күнегү ике кулның бармаклары белҽн дҽ 

башкарыла 

. 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле, һҽр байракның таягы (тоткасы) һҽм тукымасы бар. 

байракның таягы агачтан ясала.  (Активлаштыру). Таяк - нык материал, тотып карагыз 

ҽле. (Тҽрбияче балаларга байракның таягын тоттыра). (Активлаштыру).  Тукыма агачка 

беркетелҽ. Булдырдыгыз. Тагын бер тапкыр байракның таягын күрсҽтегез ҽле. Ул ничек 

атала? Байракның тукымасын күрсҽтегез. Хҽзер без сезнең белҽн кечкенҽ байраклар 

ясарбыз. Байрак ясау ҿчен яшел кҽгазъ кисҽгенҽ башта ак кҽгазъне, аннан соң кызыл 

тҿстҽге кҽгазъне ябыштырабыз. (Тҽрбияче эш алымнарын күрсҽтҽ). Менҽ яшелле, аклы, 

кызыллы тукыма килеп чыкты. Аны урталай бҿгҽбез. (Күрсҽтҽ). Бер ҿлешен клей белҽн 

ябыштырырга кирҽк. Уртага таякчыкны куярга кирҽк.  Менҽ шулай. (Тҽрбияче эш алымын 

күрсҽтҽ). Тукыманың ике ҿлешен дҽ кушарга, пҿхтҽ итеп кул белҽн йҿртеп чыгарга. Менҽ 

байрак ҽзер. (Балалар байрак ясыйлар, ярдҽм кирҽк булган балаларга тҽрбияче 

индивидуаль якын килҽ). Балалар, сез булдырдыгыз. Нинди матур байраклар ясадыгыз! Бу 

байраклар белҽн Җиңү кҿне бҽйрҽменҽ бара аласыз. Сез ясаган байраклар җилдҽ җилфер-

җилфер килерлҽр. (Балаларны активлаштыру). 

  

Тема. ҖИҢҤ БҼЙРҼМЕ 

Бурычлар: 

1) балаларның Җиңү кҿне турында күзаллауларын формалаштыру, кайбер хҽрби 

һҿнҽрлҽр: диңгезчелҽр, танкистлар, очучылар, чик сакчылары белҽн таныштыруны дҽвам 

итү; 

 2) балаларның сорауларга тулы фразалар белҽн җавап бирү осталыгын, 

игътибарын, кызыксынуын, сүзлеген  үстерү; 

3) хҽрбилҽр һҿнҽренҽ хҿрмҽт, патриотик, горурлык хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: диңгезчелҽр, танкистлар, очучылар, чик сакчылары тҿшкҽн рҽсемнҽр 

(алар үзлҽренҽ хас булган эш гамҽллҽрен башкаралар),  Очкычлар, корабльлҽр, танклар, 

пушкалар, ракеталар сурҽтлҽнгҽн  рҽсемнҽр. Д.Тухмановның ―Җиңү кҿне‖ (День Победы) 

җырының аудиоязмасы. 

  

Эшчҽнлек барышы. 

 Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле безнең бүлмҽ бҽйрҽмчҽ бизҽлгҽн: шарлар, тҿрле 

тҿстҽге флажоклар, плакатлар эленгҽн. Ни ҿчен шундый бҽйрҽмчҽ һҽм тантаналы бүген 

тҿркемдҽ? (Иртҽгҽ зур бҽйрҽм – Җиңү кҿне). Булдырдыгыз. (Тҽрбияче ―Җиңү кҿне‖ (День 

Победы) җырының аудиоязмасын куя, балалар аның бер куплетын тыңлыйлар). Ҽйе, 

иртҽгҽ безнең халкыбыз Җиңү кҿнен билгелҽп үтҽчҽк. Бик озак еллар элек сугыш булган, 

ул безнең илгҽ зур кайгылар һҽм җимерелүлҽр алып килгҽн. Бу сугышта дошманга каршы 

солдатлар батырларча кҿрҽшкҽннҽр. Алар арасында очучылар, танкистлар, диңгезчелҽр 

булган. (Тҽрбияче рҽсемнҽр күрсҽтҽ). Сугышта катнашкан кешелҽр хҿрмҽтенҽ һҽйкҽллҽр 

куялар. Һҽйкҽллҽр янында һҽрвакыт тере чҽчҽклҽр. Бу чҽчҽклҽр белҽн безнең солдатларны 

искҽ алабыз, аларга батырлыклары ҿчен рҽхмҽт ҽйтҽбез, алар белҽн горурланабыз. Хҽзер  

сугышта катнашкан ҽби-бабайлар инде бик картайган. Җиңү кҿнендҽ алар орден-

медальлҽрен киялҽр, бҽйрҽмдҽ катнашалар. Карагыз ҽле бу орден-медальлҽр аларны ничек 



бизи! (Тҽрбияче рҽсемнҽр күрсҽтеп сҿйли). Бу ҽби-бабайлар сугыш ветераннары. 

(Балаларны активлаштыру). Ҽгҽр дҽ сезнең подъездда, сезнең гаилҽдҽ сугыш ветераннары 

булса, аларны бҽйрҽм белҽн котларга онытмагыз. ―Сезне бҽйрҽм белҽн котлыйм‖, дип 

ҽйтегез. Җиңү кҿнендҽ без үлгҽннҽрне искҽ алабыз, исҽннҽргҽ саулык телибез, алар 

алдында, аларның батырлыгы алдында баш иябез. (Тҽрбияче сҿйлҽмен рҽсемнҽр белҽн 

алып бара).  

Безнең армия зур һҽм кҿчле. Россия армиясе үз халкын  дошманнардан һҽрвакыт 

саклаган, хҽзер дҽ саклый. Безнең армиядҽ тҿрле гаскҽрлҽр хезмҽт итҽ.  

 
Тҽрбияче балаларга иллюстрациялҽр күрсҽтҽ. Бу рҽсемнҽрдҽ тҿрле хҽрби гаскҽрлҽрнең хезмҽте 

сурҽтлҽнгҽн: диңгезчелҽр, танкистлар, очучылар, чик сакчылары.  

 

Тҽрбияче. Балалар, бу рҽсемнҽргҽ карагыз ҽле. Солдатлар нҽрсҽ эшлилҽр? Ни ҿчен 

солдатларга шҿгыльлҽнергҽ, тренировкаларда булырга кирҽк? (Балаларның җаваплары). 

Илне саклау һҽм яклау ҿчен солдатлар нҽрсҽ эшлилҽр? (Балаларның җаваплары). Безнең 

илнең солдатлары кҿчле булу ҿчен, аларга тренировкаларга йҿрергҽ, хҽрби хезмҽткҽ 

ҿйрҽнергҽ кирҽк. Аларны оста итеп атарга, каршылыкларны җиңҽргҽ, сикерергҽ, 

үрмҽлҽргҽ, йҿзҽргҽ ҿйрҽтҽлҽр. Солдат булу ҿчен бүген үк ҽзерлҽнергҽ кирҽк. Хҽзер без 

―Сигнальщиклар‖ дигҽн күнегү ясарбыз. 

Без җирдҽ басып торабыз (Аяклар азрак аерылган, куллар артта), 

Корабльдҽ йҿзҽбез (Куллар алга куела һҽм тиз генҽ артка җибҽрелҽ). 

Һҽрвакыт сигнал бирҽбез, шундый приказ безгҽ бирелгҽн (Ике кулны да аркага 

куялар) 

Уңга – борыл (Баш уңга борыла, уң кул аркага куела) 

Сулга  - борыл (Баш сулга борыла, сул кул аркага куела) 

Йоклама, сигнал бирергҽ онытма! (Катып калырга: смирно). 

Балалар, сугыш вакытында һҽм хҽзер дҽ безнең солдатларга хҽрби техника ярдҽмгҽ 

килҽ. Хҽрби техникага нҽрсҽлҽр керҽ? (Очкычлар, корабльлҽр, танклар, пушкалар, 

ракеталар). (Тҽрбияче балалар атаган техниканың рҽсемнҽрен күрсҽтҽ). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, Җиңү бҽйрҽме уңаеннан ҽйдҽгез ―Россия армиясе‖ дигҽн макет 

тҿзибез. Бу макетта зҽңгҽр тҿс белҽн нҽрсҽне билгелик? (Диңгезне билгелик). (Балаларны 

активлаштыру). Яшел тҿс белҽн нҽрсҽне билгелик? (Коры җирне). Ни ҿчен коры җирне 

яшел тҿс белҽн билгелҽдек? (Җирдҽ яшел үлҽн, агачлар, куаклар үсҽ). (Балаларны 

активлаштыру). Һаваны нинди тҿс белҽн билгелҽргҽ була?  (Күк тҿс белҽн). Ҽйе, күк 

(голубой) тҿс белҽн һаваны ясыйк. (Балалар тҽрбияче белҽн бергҽ биремне үтилҽр). 

Балалар, хҽзер хҽрби техниканы, хҽрбилҽрне тиешле урынга куярга кирҽк. Очкыч 

янына...(очучы) килде. Очкычны кая куябыз? (Һавага). (Балаларны активлаштыру). 

Һавадан парашютта ...(парашютист) тҿште. Танк янына ...(танкист) басты. Танк белҽн 

танкистны кая куябыз? (Җиргҽ). (Балаларны активлаштыру). Корабль 

янында...(диңгезчелҽр) тора. Корабльне кая куябыз. (Диңгезгҽ). (Балаларны 

активлаштыру). Машинага...(солдатлар утыра). Дҽүлҽт чиген ...(чик сакчылары) саклый. 

Балалар, карагыз ҽле, нинди матур макет барлыкка килде! Тҿрле гаскҽре булган армия – 

кҿчле армия. Ул үз илен диңгездҽ, коры җирдҽ, һавада да саклый ала.   

 

Тема. 9 МАЙНЫ КАРШЫЛАП... 

Бурычлар: 

1) балаларның Җиңү кҿне турында күзаллауларын формалаштыруны, хҽрби 

һҿнҽрлҽр, аларның баш киемнҽре белҽн таныштыруны дҽвам итү, сугышчыларның 

батырлыгы турында сҿйлҽү, хҽрби техника турында белемнҽрен киңҽйтү; 

 2) балаларның  диалогик сҿйлҽмен, конкрет-образлы фикерлҽвен, игътибарын, 

кызыксынуын, конструктив осталыкларын  үстерү; 

3) хҽрби һҿнҽрлҽргҽ, ветераннарга карата хҿрмҽт, патриотик, горурлык хислҽре 

тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: марш аудиоязмасы, Ватан сугышы сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр, Җиңү бҽйрҽме 

сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр: мҽңгелек ут, һҽйкҽллҽр, сугыш ветераннарын котлау, диңгезчелҽр, 

танкистлар, очучылар, чик сакчылары тҿшкҽн рҽсемнҽр, аларның баш киемнҽре, 

таякчыклар. Самолетлар, корабллар, танклар, пушкалар, ракеталар рҽсеме. 

  

Эшчҽнлек барышы. 
 

Аудиоязмада марш яңгырый. Балалар урыннарына утыра. 

 

Тҽрбияче. Җиңү кҿне уңаеннан безнең илебезне саклаучылар турында сҿйлҽшик.   

Бҿек Ватан  сугышы бик озак барган. Илгҽ, аның кешелҽренҽ зур кайгылар, җимерүлҽр 

алып килгҽн. Бу сугыш турында нҽрсҽ ишеткҽнегез бар? (Балаларның җаваплары). Бүген 

без тыныч илдҽ яшибез. Җиңү кҿнендҽ сугыш ветераннарын, олы яшьтҽге ҽби – 

бабайларны бҽйрҽм белҽн котлыйбыз, аларга саулык – сҽламҽтлек телибез. Бҿек җиңүне 

фронттагы солдатлар, авыл-шҽһҽрдҽ эшлҽүче кешелҽр яулаган. Бик күплҽр сугыш 

кырында үлеп калганнар. Аларның батырлыгын  искҽ алып, һҽйкҽллҽр куялар. Һҽйкҽллҽр 

янында һҽрвакыт тере чҽчҽклҽр. Бу чҽчҽклҽр сугышта катнашкан, батырлык күрсҽткҽн, 

гаилҽлҽренҽ кайта алмаган солдатларга рҽхмҽт билгесе һҽм истҽлеге. Сугыш ветераннары 

елдан - ел азая бара. Алар сез яшҽгҽн йортта, подъездда да яшҽргҽ мҿмкин. Аларны 

күрсҽгез, бҽйрҽм белҽн котларга онытмагыз. ―Бҽйрҽм белҽн! Җиңү ҿчен сезгҽ рҽхмҽт‖, - 

дип ҽйтегез.   

Безнең солдатлар диңгездҽ, коры җирдҽ, һавада да дошманнар белҽн сугышканнар. 

Безнең илнең солдатлары нинди? (Кыю, кҿчле, курку белмҽс, илне яратучан). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, самолетта, вертолетта очучы сугышчыларны кем дип атыйлар? 

(очучы, очучылар). (Балаларны активлаштыру). Парашют белҽн сикерүчелҽрне кем дип 

атыйлар. (Парашютчы). (Балаларны активлаштыру). Танкта хезмҽт итүчелҽрне кем дип 

атыйлар? (Танкистлар).  (Балаларны активлаштыру). Корабта, су асты кҿймҽлҽрендҽ 

хезмҽт итүчелҽрне кем дилҽр? (Диңгезчелҽр). (Балаларны активлаштыру). Дҽүлҽт чиген 

саклаучыларны кем дип атыйлар? (Чик сакчылары). (Балаларны активлаштыру). 

(Тҽрбияче ҽңгҽмҽне рҽсемнҽр күрсҽтү белҽн бергҽ алып бара). Балалар, һҽр гаскҽр тҿренең 

хҽрби киеме бар. Ҿстҽлдҽ хҽрбилҽрнең баш киемнҽре ята. Ҽйдҽгез аларның кемнеке 

икҽнен билгелик. Шлем кемгҽ... (танкистка). Бескозырка кемгҽ...(диңгезчегҽ). Пилотка 

кемгҽ...(солдатка). Яшел фуражка кемгҽ... (чик сакчысына). Зҽңгҽр фуражка 

кемгҽ...(очучыга). Булдырдыгыз. (Тҽрбияче дҿрес җавап биргҽн балаларга ҿстҽлдҽ яткан 

баш киемнҽрен кидерҽ). 

Хҽрбилҽргҽ хҽрби техника ярдҽмгҽ килҽ. Солдатлар, офицерлар тҿрле хҽрби техника 

белҽн эшлилҽр. Ҽйдҽгез нинди хҽрби техника бар икҽнен карыйк ҽле. (Тҽрбияче рҽсемнҽр 

күрсҽтҽ: танк, самолет, вертолет, ракета, корабль, су асты кҿймҽсе. Балалар техниканы 

атыйлар һҽи кабатлыйлар). Балалар, сезнең ҿстҽллҽрдҽ таякчыклар ята. Шулардан үзегезгҽ 

ошаган хҽрби техниканы ясагыз. (Балалар биремне үтилҽр).  

Ҽйдҽгез ―Очучылар һҽм очкычлар‖ дигҽн уенны уйнап алыйк. (Балалар уйныйлар).  

 
Уникенче бүлек. ҖӘЙ 

 
 Тема: ЧҼЧҼКЛҼР 

Бурычлар: 

1) балаларны җҽйге табигатьтҽге үзгҽрешлҽр, чҽчҽклҽрнең характерлы 

билгелҽре белҽн таныштыруны дҽвам итү, сорауларга тулы җҽенке җҿмлҽлҽр белҽн җавап 

бирү осталыгын ныгыту; 

2) логик, образлы фикерлҽүлҽрен, хҽтерен, игътибарын, вак моториканы 

үстерү; 

3) чҽчҽклҽргҽ карата сакчыл караш тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: чҽчҽклҽр (василек-күкчҽчҽк, ромашка, мҽк, ландыш, тузганак) 

сурҽтлҽнгҽн предметлы картинкалар; ландыш чҽчҽге 4 ҿлешкҽ киселгҽн сүрҽтлҽнгҽн 

картинка; чҽчҽк ҿлешлҽре (тамыры, сабагы, яфраклары, чҽчҽклҽре). 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, хҽзер елның кайсы вакыты? (Җҽй). Дҿрес, җҽй. Сез җҽй 

турында нҽрсҽлҽр белҽсез? (Кояш нык кыздыра, кызынырга, су коенырга була, урманда 

җилҽклҽр, гҿмбҽлҽр ҿлгерҽ, чҽчҽклҽр күп була һ.б.). Балалар, бик яхшы! Сез табигатьнең 

җҽй кҿне ничек үзгҽрүен белҽсез. Җҽй билгелҽрен дҿрес атадыгыз. Сезнең ҿстҽл ҿстендҽ 

конвертлар бар. Конвертны ачыгыз, эчендҽге ҽйберлҽрне алыгыз. (Балалар конверт 

эченнҽн киселгҽн картинка ҿлешлҽрен алалар). Балалар, бу картинка таралган. Ҽйдҽгез, 

җыеп карагыз ҽле. (Балалар дүрт киселгҽн ҿлештҽн ландыш чҽчҽге сүрҽтлҽнгҽн картинка 

җыялар). Балалар, картинкада нҽрсҽ ясалган? (Ландыш чҽчҽге). (Активлаштыру). Балалар, 

ландыш чҽчҽген энҗе чҽчҽк дип тҽ атыйлар. (Активлаштыру).  Ландыш чҽчҽге кайда үсҽ? 

(Урманда. Ландыш чҽчҽге урманда үсҽ).(Активлаштыру). Дҿрес, яхшы! Ландыш чҽчҽге  

урманда үскҽч,ул нинди чҽчҽк була инде? (Урман чҽчҽге. Урманда үсҽ торган чҽчҽк). 

(Активлаштыру). Ландыш чҽчҽгенҽ игътибар белҽн карагыз. Ландыш чҽчҽге нинди? 

(Ландыш чҽчҽге  кечкенҽ кыңгыраулар кебек, аның зур яшел сабагы нечкҽ, чҽчҽклҽре 

кечкенҽ ак). (Активлаштыру). Кем ландыш чҽчҽге турында матур итеп сҿйлҽп бирҽ ала? 

(Тҽрбияче бер баладан сорый). Бик яхшы, ландыш чҽчҽге турында матур итеп сҿйлҽдегез. 

Хҽзер картинкаларыгызны ҿстҽл кырына куегыз. Игътибар белҽн тактага карагыз! 

(Җыелма кесҽгҽ чҽчҽклҽр сурҽтлҽнгҽн предметлы картинкалар куелган). Балалар, 

картинкаларда нинди чҽчҽклҽр сурҽтлҽнгҽн, исемнҽрен атагыз ҽле. (Балалар чҽчҽклҽрнең 

исемнҽрен атап (күкчҽчҽк, ромашка, мҽк, ландыш, тузганак), бер-бер артлы җавап 

бирҽлҽр). Балалар, күкчҽчҽк, ромашка, мҽк, ландыш, тузганак бер сүз белҽн ничек 

аталалар? (Чҽчҽклҽр). (Активлаштыру). Балалар, исегезгҽ тҿшерегез ҽле, чҽчҽклҽр нинди 

ҿлешлҽрдҽн торалар, аларның нҽрсҽлҽре бар? (Тамыры). Дҿрес, тамыры бар. (Тҽрбияче 

җыелма кесҽгҽ тамыр сурҽтлҽнгҽн картинка куя). Менҽ ул тамыр. Чҽчҽкнең тагын нҽрсҽсе 

бар? (Сабагы). (Тҽрбияче сабак сурҽтлҽнгҽн картинканы куя). Менҽ чҽчҽкнең сабагын да 

куйдык. Ҽ тагын нҽрсҽсе бар? (Яфраклары). (Тҽрбияче яфрак ясалган картинка куя). 

Чҽчҽкнең яфраклары да булды. Чҽчҽкнең тагын нҽрсҽсе бар? (Чҽчҽге). Бик дҿрес, матур 

чҽчҽге бар. (Тҽрбияче чҽчҽк ясалган картинка куя). Хҽзер, балалар, чҽчҽкне тасвирлап, 

аның турында сҿйлҽп карагыз. Мин сезгҽ күкчҽчҽкне тасвирлап күрсҽтҽм. Игътибар белҽн 

тыңлагыз. ―Күкчҽчҽк- кечкенҽ генҽ зҽңгҽр чҽчҽк, аның сабагы нечкҽ, яфраклары бик 

матур. Ул басуда (кырда)  үсҽ‖. (Алга таба тҽрбияче балаларны чакыра, алар һҽр чҽчҽкне 

тасвирлыйлар). Балалар, ҽ хҽзер уен уйнап алыйк. Сез чҽчҽклҽр булырсыз. Күктҽ кояш 

елмая. Матур итеп басыгыз. Бармакларыгызны җҽеп, кулларыгызны ҿскҽ - кояшка 

күтҽрегез! (Балалар кулларын күтҽрҽлҽр). Чҽчҽклҽр кояшка карыйлар, аның җылысын 

тоялар. (Балалар аяк очларына басып, кояшка таба үрелҽлҽр). Кояш йокларга ята, чҽчҽклҽр 

дҽ йоклый. (Чүгҽлилҽр, кулларны аска тҿшерҽлҽр). (Уен 2-3 тапкыр кабатлана. Музыка 

куярга да була). Балалар, мин сезгҽ ―Бу чҽчҽк кайда үсҽ?‖ уенын тҽкъдим итҽм. Мин сезгҽ 

чҽчҽклҽр сурҽтлҽнгҽн картинкалар күрсҽтҽм, ҽ сез аларның кайда үсүен ҽйтерсез. 

(Тҽрбияче мҽк (ландыш, күкчҽчҽк) күрсҽтҽ). Бу нинди чҽчҽк? (Мҽк). Мҽк кайда үсҽ? 

(Бакчада). Бу нинди чҽчҽк? (Ландыш). Ландыш кайда үсҽ? (Урманда). Бу нинди чҽчҽк? 

(Күкчҽчҽк). Ул кайда үсҽ? (Басуда яки кырда). Бик дҿрес, балалар. Бакчада үсҽ торган 

чҽчҽклҽрне махсус утырталар, аларны карыйлар, тҽрбиялилҽр. Алар бакча чҽчҽклҽре дип 

аталалар. (Активлаштыру). Урманда үсҽ торган чҽчҽклҽрне беркем дҽ утыртмый, алар 

үзлҽре үсҽлҽр һҽм урман чҽчҽклҽре дип аталалар. (Активлаштыру). Басуда (кырда) үсҽ 

торган чҽчҽклҽрне дҽ беркем дҽ утыртмый, алар  үзлҽре үсҽлҽр һҽм басу (кыр)  чҽчҽклҽре 

дип аталалар. (Активлаштыру). Балалар, җирдҽ чҽчҽклҽр күп булса, җиребез матур, һава 



саф була. Чҽчҽклҽрне яратыгыз һҽм саклагыз! Чҽчҽклҽрне ҿзмҽгез! Урманнар, болыннар 

һҽм бакчалар чҽчҽклҽргҽ күмелсен! Безне сокландырсын! 

 
Тема: ҤРДҼК БҼБКҼСЕ БАК-БАКНЫ ТАСВИРЛАУ 

 

Бурычлар: 

1) уенчыкны эзлекле тасвирлап, кечкенҽ хикҽя тҿзергҽ ҿйрҽтүне дҽвам итү: педагог 

сораулары ярдҽмендҽ фикерлҽрен тҿзи белү осталыгы формалаштыруны дҽвам итү;   

2) бҽйлҽнешле сҿйлҽмнҽрен, кабул итүлҽрен, игътибарын үстерү; 

3) хикҽя тҿзүгҽ кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: уенчык ҽнкҽ үрдҽк, уенчык үрдҽк бҽбкҽсе. 

 

Эшчҽнлек барышы 
 

Тҽрбияче.  Балалар, кулга-кул тотышып басыгыз. Ҽйдҽгез, башта пышылдап, 

аннары гадҽти тавыш белҽн, аннан соң кычкырып ―Хҽерле иртҽ!‖ телибез. 

 
Тҽрбияче алдан ук, эшчҽнлек башланганчы , уенчык үрдҽк бҽбкҽсен ҿстҽлгҽ куя. Балалар аны 

карыйлар. Балалар ҿстҽл артына утыргач, тҽрбияче сиздермичҽ генҽ үрдҽк бҽбкҽсен алып куя. Ишек 

шакыйлар, тҽрбияче үрдҽк уенчыгы алып керҽ. 

  

Тҽрбияче. Балалар, ямьле кояшлы җҽй кҿнендҽ ҽни үрдҽк үзенең бҽбкҽсен яшел 

чирҽм ашарга алып чыккан. Үрдҽк бҽбкҽсе югалган. Ҽни үрдҽк бҽбкҽсен эзлҽп йҿри. 

Балалар, сез сары йомшак үрдҽк бҽбкҽсен күрмҽдегезме? Аның исеме Бак-Бак. Ҽйдҽгез, 

бергҽлҽп чакырыйк ҽле: ‖Үрдҽк бҽбкҽсе, Бак-Бак, чык монда!‖ (Күмҽк һҽм индивидуаль 

җаваплар). (Бак-Бак куренҽ дҽ тагын кача). Сары, йомшак Бак-Бак, чык монда! 

 
Балалар тҽрбияче белҽн бергҽ кабатлыйлар. Үрдҽк бҽбкҽсе күренҽ. 

 

Тҽрбияче. Ҽнкҽ үрдҽк, менҽ Бак-Багың табылды. Кил монда, утырып тор! 

Балалар, ул үрдҽк бҽбкҽсе нҽрсҽдер ҽйтергҽ тели. Ул сездҽн: ― Минем күзлҽрем нҽрсҽгҽ 

охшаган?‖ – дип сорый. Балалар, үрдҽк бҽбкҽсенең күзлҽре нҽрсҽгҽ охшаган? (Сҽдҽфлҽргҽ, 

җилҽклҽргҽ, кечкенҽ шарларга, кечкенҽ тупларга). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар) 

(Тҽрбияче урдҽк бҽбкҽсен ҿстҽл ҿстендҽ йҿртҽ). ― Мин бик матур, ҽйеме?- ди үрдҽк 

бҽбкҽсе. Ҽйе, үрдҽк бҽбкҽсе бик матур. Балалар, үрдҽк бҽбкҽсе матурмы? (Балаларның 

җаваплары). (Тҽрбияче үрдҽк бҽбкҽсен тасвирлый).  ―Үзең зур һҽм юан, ҽ канатларың 

кечкенҽ, менҽ шундый. (Күрсҽтҽ). Ҽйе-ҽйе, канатларың бик кечкенҽ. Балалар, үрдҽк 

бҽбкҽсенең канатлары нинди? (Бик кечкенҽ)( Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Балалар, хҽзер мин сезгҽ Бак-Бак турында сҿйлҽп күрсҽтҽм. Игътибар белҽн тыңлагыз: ―Бу 

үрдҽк бҽбкҽсе Бак-Бак. Ул сары, йомшак. Бак-Бакның күзлҽре зур кара тҿймҽлҽр кебек. 

Үрдҽк бҽбкҽсе кҿлкеле. Үзе зур һҽм юан, ҽ канатлары кечкенҽ. Бак-Бак башына түбҽтҽй 

кигҽн һҽм эрелҽнеп кенҽ бак-бак-бак диеп алпан-тилпҽн китте.‖ Балалар, ҽйдҽгез, үрдҽк 

бҽбкҽсе Бак-Бак кебек алпан-тилпҽн йҿреп күрсҽтегез ҽле.(Балалар үрдҽк кебек йҿрилҽр). 

(Тҽрбияче хикҽяне тагын бер кат кабатлый) Балалар, сез хҽзер үрдҽк бҽбкҽсе Бак-Бак 

турында сҿйлҽрсез. Кемнең хикҽясе бик матур килеп чыга, шуны бүлҽк кҿтҽ.(4-6 баладан 

сҿйлҽтҽ, хикҽясе матур килеп чыккан балаларны бүлҽкли). Балалар, сез бүген бик дҿрес, 

матур һҽм яхшы итеп үрдҽк бҽбкҽсе Бак-Бак турында сҿйлҽдегез. Без ҽни үрдҽк белҽн 

сезне рҽхҽтлҽнеп тыңладык. Үрдҽк бҽбкҽсе Бак-Бак, син кабат ҽниеңҽ ҽйтмичҽ бер җиргҽ 

дҽ китмҽ! Ҽнилҽрне һҽрвакыт тыңларга кирҽк. Менҽ безнең балалар ҽнилҽреннҽн 

сорамыйча бер җиргҽ дҽ бармыйлар. Шулаймы, балалар? (Балаларның җаваплары). 

Балалар, үрдҽк үзенең бҽбкҽсе Бак-Бак белҽн сезнең белҽн уйнарга калалар. 

 

 



 

2. СҾЙЛҼМ ҤСТЕРҤ (КОММУНИКАЦИЯ) ҾЛКҼСЕ 

 
Сроклар Бҥлеклҽр Тема Бурычлар 

20.08.-10.09. Белем 

бҽйрҽме 

Безнең уенчыклар 

 

1) балаларда предметларны тасвирлау, 

вак моториканы камиллҽштерү, исем, 

сыйфат кулланып гади җҿмлҽлҽр 

тҿзергҽ ҿйрҽтү, предметлар атамасы, 

аларның ҿлешлҽрен атау, нинди 

материалдан ясалуы турында сҿйлҽү 

хисабына сҿйлҽмнҽрен активлаштыру, 

―ш‖ авазын ныгыту; 

2) балаларның кызыксынучанлыгын, 

игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен 

үстерү; 

3) балаларда уенчыкларга карата 

сакчыл караш, үзара дустанҽ 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

11.09.-30.09. Кҿз 

 

―Песи балалары 

белҽн‖ дигҽн 

сюжетлы картина 

карау 

1) балаларның кҿзге үзгҽрешлҽр 

турындагы белемнҽрен ныгыту, 

сюжетлы картина персонажларын 

игътибар белҽн карау, эчтҽлек буенча 

сорауларга җавап бирү, иҗадилык 

элементларын күрсҽтү осталыгын 

формалаштыру, песи һҽм аның 

балалары исемнҽрен сҿйлҽмдҽ 

куллану, җҽнлеклҽр гамҽлен 

билгелҽүче сүзлҽр хисабына  сүзлек 

запасын киңҽйтү һҽм активлаштыру; 

2) балаларның игътибарын, кабул 

итүлҽрен, хҽтерен, сенсор сҽлҽтлҽрен, 

уен кагыйдҽлҽрен  үтҽү телҽген 

үстерү;  

3) песилҽргҽ карата сакчыл мҿнҽсҽбҽт, 

кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

1.10.-20.10. Мин  

дҿньяның 

 бер кешесе 

 

Гаилҽ 1) балаларда гаилҽ ҽгъзасы буларак 

үзлҽре турында күзаллаулар 

формалаштыру; кеше тормышында 

гаилҽнең ҽһҽмиятен күрсҽтү; 

2) үзлҽренең гаилҽ ҽгъзалары турында 

сҿйлҽү осталыгын, кабул итүлҽрен, 

игътибарын, хҽтерен үстерү; 

сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү, сүзлекне ныгыту; 

3) гаилҽ ҽгъзаларына карата хҿрмҽт, 

ярату, горурлык хислҽре, ихтирам 

тҽрбиялҽү. 

21.10.-04.11. Минем  

шҽһҽрем,  

минем 

Ватаным 

Синең 

куркынычсызлыгың 

синең кулларда 

 

1) балаларны куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽре белҽн таныштыру, 

тротуар, юлны аркылы чыгу урыны, 

машина юлы, куркынычсызлык 



 

 

каешы, регулировщик кебек яңа сүзлҽр 

һҽм сүзтезмҽлҽр хисабына сүзлеклҽрен 

киңҽйтү; туган як, шҽһҽр турында, 

транспорт тҿрлҽре турындагы 

белемнҽрен ныгыту, 

2) балаларның кызыксынуын, 

игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен 

үстерү; 

3) балаларда дустанҽ мҿнҽсҽбҽт, 

ярдҽмлҽшү хисе тҽрбиялҽү. 

15.11.-31.12. Яңа  

ел бҽйрҽме 

 

Кыш бабай  

турында хикҽя тҿзү 

1) тҽрбияченең сүзле күрсҽтмҽлҽре 

(схема) буенча күмҽк хикҽя тҿзү 

күнекмҽлҽре формалаштыру, 

балаларны тҽрбияче һҽм яшьтҽшлҽре 

белҽн ирекле аралашырга ҿйрҽтүне 

дҽвам итү;  

2) игътибарны, фантазияне, сҿйлҽмдҽ 

еш кулланыла торган исемнҽрне, 

сыйфатларны, фигыльлҽрне куллану, 

күмҽк эшлҽү осталыгы үстерү; 

3) яңа елга карата кызыксыну 

тҽрбиялҽү. 

Ҽкияти  

җҽнлеклҽрнең  

кышкы маҗаралары 

1) тҽрбияченең сүзле күрсҽтмҽлҽре 

(схема) буенча күмҽк хикҽя тҿзү 

осталыгын формалаштыру  

хайваннарны тасвирлаганда хаталарны 

табуда күнектерү;  

2) игътибарны, конкрет-образлы 

фикерлҽүне, сҿйлҽмне, күмҽк эшлҽү 

осталыгын үстерү; 

3) яңа елга карата кызыксыну, 

хайваннарга карата сакчыл мҿнҽсҽбҽт 

тҽрбиялҽү. 

Чыршыкай - купшыкай 1) Яңа ел бҽйрҽме, чыршы турында 

күзаллаулар формалаштыруны дҽвам 

итү. 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү, хикҽя тҿзү осталыгын, 

кабул итүлҽрен, хҽтерен, игътибарын, 

бармаклар моторикасын үстерү; 

3) күтҽренке кҽеф атмосферасы 

тудыру. 



01.01.-31.01. Кыш 

 

Ап-ак тунлы кыш 

 

1) баларның кыш турындагы 

белемнҽрен киңҽйтү, танып белү һҽм 

эзлҽнүгҽ омтылыш формалаштыру, 

―аста‖, ‖ҿстҽ‖, ―тҿбендҽ‖ һҽм 

эшчҽнлектҽ кулланган башка 

фразалар, чагыштыру сыйфатлары 

хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру, 

―у‖ авазын ныгыту; 

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, 

фикерлҽвен, бҽйлҽнешле сҿйлҽмнҽрен 

үстерү; 

3) балаларда кызыксыну, бердҽм 

эшлҽү хислҽре тҽрбиялҽү. 

Кыргый хайваннар 1) кыргый җҽнлеклҽр турында 

күзаллаулар формалаштыруны дҽвам 

итү; 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү; хикҽя тҿзү осталыгын, 

игътибарын, кабул итүлҽрен үстерү; 

3) кыргый хайваннарга карата 

кызыксыну уяту. 

01.02.-

23.02.. 

Ватанны 

саклаучылар 

кҿне 

Хҽрби һҿнҽрлҽр 

 

1) балаларның хҽрби һҿнҽрлҽр һҽм 

аларның тҿрлҽре, танк турында 

белемнҽрен формалаштыру, исем, 

сыйфат кулланып, гади җҿмлҽлҽр 

тҿзергҽ ҿйрҽтү;  

2) балаларның кызыксынуын, 

игътибарын, хҽтерен, хҽрҽкҽтен, 

фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда хҽрби һҿнҽрлҽргҽ хҿрмҽт 

тҽрбиялҽү. 

Очучылар 1) балаларны очкычның (самолетның) 

ҿлешлҽрен,  зурлыгын, формасын 

аерырга һҽм атарга ҿйрҽтүне, 

исемнҽрне сыйфатлар белҽн 

яраклаштыру күнекмҽлҽре 

формалаштыруны, [у] сузык авазын 

ҽйтүдҽ күнектерүне  дҽвам итү; 

2) балаларның нинди? кайда? кая? 

нҽрсҽ? сорауларына тулы фразалар 

белҽн җавап бирү осталыгын, 

игътибарын, танып белүлҽрен, 

кызыксынуын  үстерү; 

3) тҿрле гаскҽр тҿрлҽренҽ, очучы 

һҿнҽренҽ хҿрмҽт, патриотик хислҽр 

тҽрбиялҽү 

  Иң яхшы ҽти 

(Йомгаклау чарасы) 

 

1) сҽнгать ҽсҽрлҽре аша балаларның 

сҿйлҽм культурасын, татар халкының 

ҽдҽби ҽсҽрлҽрен белү телҽге 

формалаштыру, сҿйлҽм нормаларын 

үзлҽштерү;      

2) татар җыр-биюлҽренҽ соклану, алар 



белҽн кызыксыну телҽклҽрен үстерү;   

3) ана телендҽ аралашырга телҽк уяту,  

үз гаилҽң, ҽти-ҽниең белҽн горурлану 

хисе тҽрбиялҽү. 

24.02.-

08.03.. 

Сигезенче 

Март 

 

Ҽнилҽр бҽйрҽме 1) балаларның ҽнилҽр бҽйрҽме 

турындагы мҽгълүматларын киңҽйтү, 

ҽнилҽр бурында тасвирлау хикҽясе 

сҿйлҽргҽ ҿйрҽтү; 

2) балаларның игътибарын, кабул 

итүлҽрен, хҽтерлҽрен, фотография 

кулланып, эзлекле сҿйлҽүлҽрен үстерү; 

3) ҽнилҽргҽ мҽхҽббҽт һҽм аларга ярдҽм 

итү телҽге тҽрбиялҽү. 

―Эт кҿчеклҽре белҽн‖ 

дигҽн картина буенча 

хикҽя тҿзү 

1) сюжетлы картинаның 

персонажларын игътибар белҽн карау, 

эчтҽлеге буенча сорауларга җавап 

бирү, тҽрбияче белҽн бергҽ сҿйлҽү 

осталыгын формалаштыру, эчтҽлекне 

сҿйлҽгҽндҽ иҗадилык элементларын 

куллануга ярдҽм итү, сҿйлҽмне 

сыйфатлар куллану хисабына баету; 

2) балаларның игътибарын, күрү 

хҽтерен, тыңлау осталыгын, танып 

белүлҽрен, кызыксынуларын  үстерү; 

3) йорт хайваннарына карата 

кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

09.03.-20.03. Халык 

җҽҥһҽрлҽре Биялҽй һҽм перчатка 
1) татар халкының кул эшлҽре белҽн 

таныштыру; тҽрбияченең сҿйлҽмен 

аңларга, сорауларга җавап бирергҽ 

ҿйрҽтүне дҽвам итү; 

2) сенсор культураны, сүзлек 

байлыгын, сҿйлҽмнең грамматик 

тҿзелешен үстерү; 

3) халкыбызның кул эшлҽре белҽн 

кызыксыну, чисталык, пҿхтҽлек, 

тырышлык, киемнҽргҽ сакчыл караш 

тҽрбиялҽү. 

01.04.-20.04. Яз Аюның язгы 

маҗаралары 

 

1) балаларны исем, сыйфат кулланып 

гади җҿмлҽлҽр тҿзергҽ ҿйрҽтү, язның 

тҿп билгелҽрен ныгыту; бирелгҽн 

сүзлҽргҽ антонимнар сайлауны 

формалаштыру, балаларның сүзлек 

запасын киңҽйтү; 

2) балаларның кызыксынуын, 

игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен 

үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ сакчыл караш, 

дустанҽ мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

Урман күлендҽ 

 

1) балаларның [с], [з], [у], [ш] 

авазларын дҿрес ҽйтүлҽрен ныгыту, 



 [ж] авазының артикуляциясен 

ислҽренҽ тҿшерү, бу авазны сүзлҽрдҽ, 

фразаларда ҽйтүдҽ күнектерү, язның 

тҿп билгелҽре, айлары, табигать 

күренешлҽре турындагы белемнҽрен 

ныгыту; балаларның сүзлек запасын 

киңҽйтү; 

2) балаларның кызыксынуын, ишетү 

игътибарын, хҽтерен, логик 

фикерлҽвен, вак моторикасын үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ сакчыл караш, 

дустанҽ мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

21.04.-09.05. Җиңҥ  

бҽйрҽме 

Транспорт 1) балаларны транспорт тҿрлҽре белҽн 

таныштыруны дҽвам итү, тҿренҽ 

карап, аларны классификациялҽргҽ,  

бер транспорт тҿре турында тасвирлау 

хикҽясе тҿзергҽ ҿйрҽтү, Җиңү кҿне 

уңаеннан транспорт турындагы 

күзаллауларын формалаштыруны 

дҽвам итү;  

2) балаларның диалогик сҿйлҽмен, 

конкрет-образлы фикерлҽвен, 

классификациялҽү осталыгын, 

игътибарын, кызыксынуын, сүзлек 

запасын  үстерү; 

3) ветераннарга карата хҿрмҽт, 

горурлану хислҽре һҽм коллективта 

эшлҽү телҽге уяту, уңай атмосфера 

тудыру. 

10.05.-31.05. Җэй Бҿҗҽклҽр 1) балаларның бҿҗҽклҽр турындагы 

күзаллауларын формалаштыруны 

дҽвам итү; 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

камиллҽштерү, сүзлекне киңҽйтү, 

кызыксынуын, тҿслҽрне аера белү 

осталыгын үстерү; 

3) бҿҗҽклҽргҽ карата сакчыл караш 

тҽрбиялҽү. 

Чҽчҽкле җҽй 1) җҽй ел фасылына хас билгелҽр 

белҽн таныштыруны дҽвам итү; 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен 

формалаштыру, предметлы картиналар 

буенча ―Җҽй‖ темасына хикҽя тҿзү 

осталыгын үстерү; 

3) тырышып шҿгыльлҽнү телҽге 

тҽрбиялҽү. 

 
 

Беренче бүлек. БЕЛЕМ БӘЙРӘМЕ 
 

Тема. БЕЗНЕҢ УЕНЧЫКЛАР 

Бурычлар: 



1) балаларда предметларны тасвирлау, вак моториканы камиллҽштерү, исем, 

сыйфат кулланып гади җҿмлҽлҽр тҿзергҽ ҿйрҽтү, предметлар атамасы, аларның ҿлешлҽрен 

атау, нинди материалдан ясалуы турында сҿйлҽү хисабына сҿйлҽмнҽрен активлаштыру, 

―ш‖ авазын ныгыту; 

2) балаларның кызыксынучанлыгын, игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда уенчыкларга карата сакчыл караш, үзара дустанҽ мҿнҽсҽбҽт 

тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: видеоплеер, ―Лунтик‖ мультфильмы видеоязмасы, Лунтик уенчыгы, 

―серле янчык‖, уенчык машина, йомшак куян уенчыгы, курчак, тҿркемдҽ уенчык 

почмагында агачтан, балчыктан ясалган уенчыклар, һҽр бала санынча квадрат 

формасында киселгҽн кҽгазьлҽр. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Ҿстҽлдҽ ―серле янчык‖ тора. Тҽрбияче балалар белҽн (Лунтик: ―Мин тудым‖- дигҽн ҿлешкҽ кадҽр) ―Лунтик‖ 

мультфильмы видеоязмасын карыйлар. Тҽрбияче видеоязманы сүндерҽ һҽм балаларга Лунтик уенчыгын 

күрсҽтҽ. 

 

Тҽрбияче. Исҽнме, Лунтик! (Балаларны активлаштыру).  

Лунтик. Исҽнмесез, балалар! Мин сезнең балалар бакчасын күрергҽ килдем. Сез 

монда нилҽр эшлисез соң? (Уйныйбыз, җырлыйбыз, биибез, саф һавада йҿрибез, 

шҿгыльлҽнҽбез, ҽкиятлҽр укыйбыз, китаплар карыйбыз). Монда бик рҽхҽт икҽн. (Лунтик 

ҿстҽлдҽге ―серле янчыкны‖ күреп ала). Ҽ бу нинди матур ҽйбер? (“Серле янчык”). 

(Балаларны активлаштыру). Монда могҗизалар бармы ҽллҽ? Ҽ аның эчен карарга 

ярыймы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар).  

Тҽрбияче. Ҽлбҽттҽ, Лунтик, син бит кунак. Балалар, аңа рҿхсҽт итҽбезме? 

((Балаларны активлаштыру). 

Лунтик. ―Серле янчыкта‖ нҽрсҽ бар икҽн? Ай, монда ниндидер дүрт тҽгҽрмҽчле, 

кузовлы, кабиналы предмет бар. Нҽрсҽ икҽн ул?  

Тҽрбияче. Балалар, Лунтикка ярдҽм итегез ҽле, нҽрсҽ икҽн ул? (Машина).  

Лунтик. Ҽ нҽрсҽ соң ул – машина?. Безнең Айда машиналар юк.  

Тҽрбияче. Балалар, кайсыгыз машина турында сҿйли? Кҽрим, кил, машина 

турында сҿйлҽ. 

Кҽрим.  Бу машина. Бу йҿк машинасы. Аның тҽгҽрмҽчлҽре, кузовы, кабинасы бар. 

Кабинасында руле, урындыгы, тизлек рычаглары бар. Машина белҽн йҿк ташып уйнарга 

була.  

Лунтик. Бигрҽк матур итеп сҿйлҽдең, мин барысын да аңладым. 

Тҽрбияче. Ҽ хҽзер Лунтик, мин машина сүзен ҽйтҽм һҽм бер авазга басым ясыйм. 

Балалар, сез тыңлагыз һҽм нинди аваз икҽнен ҽйтерсез. Маш-шина. Балалар, сез нинди 

аваз ишеттегез? (Ш авазы). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес. Хҽзер ―ш‖ авазын кызлар гына ҽйтҽ. (Ш). Булдырдыгыз! Хҽзер 

―ш‖ авазын малайлар гына ҽйтҽ. (Ш). Булдырдыгыз!  

Лунтик  Сез бик матур итеп ҽйтҽсез, мин алай булдыра алмыйм. 

Тҽрбияче. Балалар, ҽйдҽгез Лунтикны ―ш‖ авазы белҽн дҿрес суларга ҿйрҽтҽбез. 

Сулыш гимнастикасы ясыйбыз: сулыш алганда кулларны як-яктан ҿскҽ күтҽрҽбез, 

сулышны чыгарганда кулларны аска тҿшерҽбез һҽм ―ш‖ авазын чыгарабыз. (Күнегү 

берничҽ тапкыр кабатлана). Булдырдыгыз! Лунтик, син дҽ дҿрес иттең. 

Лунтик ..  Ҽйдҽгез, тагын ―серле янчык‖ эчен карыйк, тагын нинди уенчык бар 

икҽн?  

Тҽрбияче. Балалар, кайсыгыз Лунтикка ярдҽм итҽ?  Марат, кил, син ярдҽм ит.  

Марат.  (Бала кулын янчыкка тыгып уенчыкны капшый). Башы бар, ике күзе, күзе 

зур, авызы бар. Колагы озын. Койрыгы кечкенҽ. Тҽпилҽре дҽ кечкенҽ. 



Тҽрбияче. Балалар, нҽрсҽ икҽн соң ул? (Куян). (Балаларны активлаштыру). 

Булдырдыгыз, балалар! Марат бик дҿрес, матур итеп куянның билгелҽрен ҽйтте. 

(Тҽрбияче куянны янчыктан ала).   

Лунтик. Бигрҽк матур уенчык, минем беркайчан да куян күргҽнем юк иде. 

Тҽрбияче. Балалар, кайсыгыз куян турында сҿйли? Азалия, кил ҽле, куян турында 

сҿйлҽ.  

Азалия.  Бу уенчык куян. Ул йомшак. Аның башы, ике күзе бар , күзлҽре зур, кыек 

карыйлар, авызы бар - кызыл. Колагы озын. Койрыгы кечкенҽ. Тҽпилҽре дҽ кечкенҽ. Куян 

бик куркак. 

Лунтик. Куян турында бигрҽк матур итеп сҿйлҽдең, мин барысын да аңладым. 

Тҽрбияче. Балалар, ҽйдҽгез куллар белҽн куян ясап күрсҽтик. (Балалар куллары 

белҽн куян ясап күрсҽтҽлҽр). Балалар, Лунтик, безне куян уйнарга чакыра. 

 Ап-ак куян утыра, (Балалар чүгҽлҽп утыралар). 

Колакларын селкетҽ. ( Куян колакларын ясап, кулларын башка куялар һҽм селкетҽлҽр). 

Менҽ шулай, менҽ шулай, 

Колакларын селкетҽ,  

Аңа тик тору кыен, 

Җылыта ул тҽпиен.(Кулларын сыйпыйлар, уалар). 

Һап, һап, һап.(Кулларын чҽбҽклилҽр). 

Җылыта ул тҽпиен, 

Куян тик торса туңа.(Сикерҽлҽр). 

Сикергҽли ул шуңа. 

Һап, һап, һап.(Кулларын чҽбҽклилҽр). Булдырдыгыз! Балалар, паласка утырыгыз.  

Лунтик . Бу янчыкта тагын нҽрсҽдер бар. Миңа кайсыгыз ярдҽм итҽ?  

Рания.  Аның башы бар, ике кулы, ике аягы, гҽүдҽсе бар.  

Тҽрбияче. Балалар, бу нҽрсҽ? (Курчак). Булдырдыгыз! Рания курчак турында бик 

дҿрес итеп сҿйлҽде. Румия, кил ҽле, курчак турында сҿйлҽ.  

Румия.  Бу курчак, аның белҽн уйныйлар. Курчакның башы, башында чҽче, 

колаклары, матур күзлҽре, кашы, борыны, авызы бар. Аның гҽүдҽсе бар, муены, ике кулы, 

ике аягы бар. Мин курчак белҽн уйнарга яратам. 

Тҽрбияче. Булдырдыгың Румия! 

Лунтик . Курчак, куян, машина – алар миңа барысы да ошадылар. Сез дҽ алар 

турында матур итеп сҿйлҽдегез. 

Тҽрбияче. Балалар, машинаны, куянны, курчакны без бер сүз белҽн ничек 

атыйбыз? (Уенчыклар). (Балаларны активлаштыру). Уенчыкларны сакларга кирҽк. 

Лунтик . Ҽ безнең Айда уенчыклар юк. 

Тҽрбияче. Лунтик, тирҽ-ягыңа кара ҽле, безнең тҿркемдҽ уенчыклар бик күп һҽм 

алар барысы да тҿрле материалдан ясалганнар. Балалар, килегез ҽле, ҽйдҽгез Лунтикка 

тҿркемдҽге уенчыкларның нинди материалдан эшлҽнгҽнен күрсҽтик, аңлатыйк. Без уен 

уйныйбыз.  

Балчыктан ясалган уенчыклар – балчык уенчыклар, (күрсҽтҽ). 

Агачтан ясалган уенчыклар – агач уенчыклар, (күрсҽтҽ) 

Пластмассадан ясалган уенчыклар – пластмасса уенчыклар, (күрсҽтҽ) 

Резинадан ясалган уенчыклар – резина уенчыклар, (күрсҽтҽ). 

Лунтик . Ничек кызык, ҽ кҽгазьдҽн ясалган уенчыклар буламы? (Була, алар кҽгазь 

уенчыклар. Без кҽгазьдҽн уенчыклар ясадык). (Балаларны активлаштыру). Ҽ мин ясый 

белмим. 

Тҽрбияче. Балалар, Лунтикка кҽгазьдҽн уенчыклар ясарга ҿйрҽтҽбезме? 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, бу кҽгазьлҽр нинди формада? (Квадрат).  

 
Балалар тҽрбияче ярдҽмендҽ квадрат формасындагы кҽгазьлҽрдҽн оригами ысулы белҽн уенчык 

ясыйлар. 

 



Лунтик . Бигрҽк матур уенчыклар, ҽ минем дусларымның беркайчан да кҽгазь 

уенчыклар күргҽннҽре юк.  

Тҽрбияче. Балалар, Лунтикның дуслары кҽгазь уенчыклар ясарга ҿйрҽнсен ҿчен, 

без нҽрсҽ эшли алабыз? (Үзебез ясаган уенчыкларны бүлҽк итҽ алабыз). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! 

 
Тҽрбияче балалар ясаган уенчыкларны матур бүлҽк сумкасына сала һҽм Лунтикка бирҽ. 

  

Тҽрбияче. Лунтик, мҽ бу бүлҽк синең дусларыңа. 

Лунтик . Балалар, миңа Айга кайтырга вакыт. Сез мине бик күп нҽрсҽлҽргҽ 

ҿйрҽттегез: уенчыклар турында сҿйлҽдегез, уеннар уйнадыгыз, уенчык ясарга ҿйрҽттегез. 

Рҽхмҽт сезгҽ! Мин үземнең дусларыма сезнең хакта сҿйлҽрмен һҽм бүлҽклҽрегезне 

тапшырырмын. Сау булыгыз! 

 

 

 

Икенче бүлек. КӨЗ 
 

Тема. “ПЕСИ БАЛАЛАРЫ БЕЛҼН” ДИГҼН СЮЖЕТЛЫ КАРТИНА КАРАУ 

ҺҼМ ХИКҼЯ ТҾЗҤ. 

 

Бурычлар: 

1) балаларның кҿзге үзгҽрешлҽр турындагы белемнҽрен ныгыту, сюжетлы картина 

персонажларын игътибар белҽн карау, эчтҽлек буенча сорауларга җавап бирү, иҗадилык 

элементларын күрсҽтү осталыгын формалаштыру, песи һҽи аның балалары исемнҽрен 

сҿйлҽмдҽ куллану, җҽнлеклҽр гамҽлен билгелҽүче сүзлҽр хисабына сүзлек запасын 

киңҽйтү һҽм активлаштыру; 

2) балаларның игътибарын, кабул итүлҽрен, хҽтерен, сенсор сҽлҽтлҽрен, уен 

кагыйдҽлҽрен  үтҽү телҽген үстерү;  

3) песилҽргҽ карата сакчыл мҿнҽсҽбҽт, кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ―Песи балалары белҽн‖ дигҽн сюжетлы картина, туп.   

  

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, урамда елның кайсы вакыты? (Кҿз). (Балаларны 

активлаштыру). (Күмҽк кабатлаулар). Кҿз турында нҽрсҽ белҽсез? (Яфраклар саргая, 

яңгырлар ява, кошлар җылы якка китҽлҽр, бакчада җилҽк-җимешлҽр, яшелчҽлҽр ҿлгерҽ). 

Урамда салкын. Ҽ менҽ песигҽ һҽм аның балаларына ҿйдҽ бик җылы. Нинди песигҽ 

дисезме, хҽзер белерсез. Балалар, килегез монда. Мин сезгҽ бер картина күрсҽтҽм. Бу 

картинаның исеме ―Песи балалары белҽн‖ дип атала. Башта без картинаны карарбыз, 

аннан соң картина буенча хикҽя тҿзербез. Картинада нҽрсҽ сурҽтлҽнгҽн? (Песи һҽм аның 

балалары). (Балаларны активлаштыру).. Песи нинди? (Зур, матур, йомшак, йонлач). 

(Балаларны активлаштыру). Песи балалары нинди? (Кечкенҽ, шук, йонлач). (Балаларны 

активлаштыру). Песи нҽрсҽ эшли? (Ул ята, ял итҽ). (Балаларны активлаштыру). Песигҽ 

нинди исем бирергҽ була? (Тамчы, Йомшаккай). Бу песи баласы нҽрсҽ эшли? (Тҽрбияче 

йомгак белҽн уйный торган песи баласына күрсҽтҽ). (Йомгак белҽн уйный). (Балаларны 

активлаштыру). Бу песи баласына нинди исем бирергҽ була? (Йонлач, Шук, Пескҽй, 

Мырау).(Активлаштыру). Ҽ бу песи баласы нҽрсҽ эшли? (Тҽрбияче сҿт эчүче песигҽ 

күрсҽтҽ). (Сҿт эчҽ). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, бу песи сҿт эчҽ. Телен 

чыгара да, сҿтне теленҽ тидерҽ. Ул сҿтне ялап эчҽ. (Балаларны активлаштыру). Бу песи 

баласына нинди исем бирик? (Йонлач, Шук, Пескҽй). (Балаларны активлаштыру). Ҿченче 

песи баласы нишли? (Тҽрбияче ҽнисе янында ятучы песигҽ күрсҽтҽ). (Ҽнисе янында ята, 



ял итҽ). (Балаларны активлаштыру). Ҽйдҽгез аңа исем уйлыйк. (Йонлач, Шук, Пескҽй, 

Каракай). Балалар, картинада сурҽтлҽнгҽн песилҽрне ничек атарга була? (Песи гаилҽсе).   

(Балаларны активлаштыру).   Ничек уйлыйсыз, ҽти песи кайда икҽн? (Ауга киткҽн, башка 

бүлмҽгҽ чыгып киткҽн). (Балаларны активлаштыру).. Уйлагыз ҽле, кҽрҗинне бүлмҽгҽ кем 

алып килде икҽн? (Ҽби, ҽни, ҿй хуҗасы). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ҿй хуҗасы 

песине, песи балаларын бик ярата, алар турында кайгырта.  

Түгҽрҽккҽ басыгыз ҽле. Хҽзер уйнап алабыз. Мин сезгҽ туп ыргытам, песи нҽрсҽ 

эшли белҽ? дип сорыйм. Тупны тоткан бала, сорауга җавап бирҽ. Мҽсҽлҽн, тырный 

(уйный, сикерҽ, чаба, сҿт эчҽ, йоклый, ашый һ.б.). Бер ишеткҽн сүзне кабатламаска кирҽк. 

(Уен берничҽ тапкыр кабатлана).  

Хҽзер картина буенча хикҽя сҿйлҽргҽ ҿйрҽнҽбез. Ҿйгҽ кайткач, ҽниегезгҽ песи һҽм 

аның балалары турында сҿйлҽрсез. Аңа бик күңелле булыр. Мин сезгҽ булышырмын. 

Картинада ...(песи балалары белҽн) сурҽтлҽнгҽн. Ана песи зур ...(матур, йонлач, йомшак). 

Аның янында ҿч... (песи баласы). Алар кечкенҽ... (шук, йонлач, уйнарга яраталар). Бер 

песинең исеме...(Йонлач). Ул... (йомгак белҽн уйный). Икенче песинең исеме...(Мырау). Ул 

...(сҿт эчҽ). Ҿченче песинең исеме... (Шук). Шук ашап туйган һҽм ...(ҽнисе янына яткан). 

Ҽти песи...(ауга киткҽн). Ҿй хуҗасы кҽрҗингҽ йомгаклар салган. Песи балалары... 

(йомгак белҽн уйнарга яраталар). Бу картина миңа ошады, чҿнки песи балалары...(матур, 

йомшак, җылы, шаян, шук). 

Без бүген нҽрсҽ турында сҿйлҽштек? Нҽрсҽлҽр турында хикҽя тҿзедек? Песи һҽм 

аның балалары сезгҽ ошадымы? Кемгҽ нинди песи баласы ошады? Сез бүген 

булдырдыгыз. Сез дҽ миңа бик ошадыгыз. Сорауларга матур итеп җавап бирдегез, картина 

буенча хикҽя тҿзҽргҽ ҿйрҽндегез. 

 

Өченче бүлек. МИН ДӨНЬЯНЫҢ БЕР КЕШЕСЕ 
 

Тема: ГАИЛҼ 

Бурычлар: 

1) балаларда гаилҽ ҽгъзасы буларак үзлҽре турында күзаллаулар формалаштыру; 

кеше тормышында гаилҽнең ҽһҽмиятен күрсҽтү; 

2) үз гаилҽ ҽгъзалары турында сҿйлҽү осталыгын, кабул итүлҽрен, игътибарын, 

хҽтерен үстерү; сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен камиллҽштерү, сүзлекне ныгыту; 

3) гаилҽ ҽгъзаларына карата хҿрмҽт, ярату, горурлык хислҽре, ихтирам тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: гаилҽ фотографиялҽре, тҿлке, бүре, аю һҽм аларның балалары 

сурҽтлҽнгҽн картинкалар; 3 рҽткҽ ясалган рҽсемнҽр: 1) тавык, сарык, сыер; 2) бозау, чеби, 

бҽрҽн; 3) үгез, ҽтҽч, тҽкҽ; ―тылсымлы чҽчҽк‖ – чҽчҽкнең үзҽге һҽм балалар санынча таҗ 

яфракчыклары. 

Эшчҽнлек барышы. 

Тҽрбияче.  Балалар, ҽйдҽгез түгҽрҽккҽ басабыз һҽм бер-беребезгҽ менҽ бу матур 

шарны җибҽрҽбез. Шар сезнең кулда булганда, сез иркҽлҽү сүзе уйлап, аны шар белҽн 

бергҽ күршегезгҽ җибҽрҽ аласыз, ҽ ул бала тагын шулай күршесенҽ тапшыра һҽм шулай 

түгҽрҽк буенча уен дҽвам итҽ. Балалар, бер-берегезгҽ карагыз ҽле. Менҽ сез барыгыз да 

хҽзер бергҽ җыелдыгыз. Бер гаилҽ кебек. Бер гаилҽдҽ яшҽгҽн кешелҽр кебек бергҽлҽп 

уйныйсыз, саф һавага чыгасыз, ашыйсыз, йоклыйсыз. Балалар, ҽ ҿйдҽ сез кемнҽр белҽн 

яшисез? (Ҽти, ҽни, энем һҽм мин. Ҽти, ҽни, ҽби, бабай һҽм мин. Ҽти, ҽни, апа һҽм мин). 

Бу гаилҽ дип атала. Бергҽлҽп кабатлагыз ҽле: гаилҽ. (Гаилҽ). (Активлаштыру). Балалар, 

кеше тормышында гаилҽ иң кадерле нҽрсҽ. Гаилҽдҽ яшҽүче кешелҽр бер-берсен яраталар, 

бер-берсе турында кайгырталар. Ҽтиегез гаилҽдҽ нинди эшлҽр башкара? (Балаларның 

җаваплпры). Ҽниегез гаилҽдҽ нинди эшлҽр башкара? (Балаларның җаваплары). Ҽти-

ҽнилҽрегез сезне яратамы? (Балаларның җаваплары). Ҽти-ҽнилҽрегезнең яратуын сез 

ничек тоясыз, ҽйтеп күрсҽтегез ҽле. (Балаларның җаваплары). Ҽйе, балалар, күренеп тора, 



ҽти-ҽнилҽрегез сезне бик яраталар. Алар сезне сҽламҽт, акыллы, тҽртипле, тҽрбияле итеп 

үстерергҽ телилҽр. Сезнең  һҽрберегез  ҽти-ҽнилҽрегез ҿчен иң кадерле кеше. Алсу да, 

Марат та, Энҗе дҽ  (һҽр баланың исемен ҽйтеп чыгарга була) ҽти-ҽнилҽре ҿчен бик 

кадерле.  Үзегезнең гаилҽ турында сҿйлҽгез ҽле, гаилҽгез белҽн сез нҽрсҽлҽр эшлҽргҽ 

яратасыз? (Балаларның җаваплары). Гаилҽ фотографиялҽрен күрсҽтегез. Фотографиядҽ 

кемнҽр сурҽтлҽнгҽн? (Балаларның җаваплары). Искҽ тҿшерегез ҽле, ҽти-ҽнилҽрегез сезнең 

турыда ничек кайгырталар? (Балаларның җаваплары). Балалар, хайваннарның да ҽнилҽре 

балалары турында кайгырталар, ҽ ҽтилҽре булышалар. Ҽйдҽгез искҽ тошерик ҽле. Аю 

балаларын ҽнилҽре су коендырырга алып килҽ, аңа ҽтилҽре дҽ булыша. (Тҽрбияче 

картинка күрсҽтҽ). Ҽни бүре үзенең балаларын сҿт белҽн сыйлый, ҽ ҽти бүре аларга азык 

алып кайта. (Тҽрбияче картинка күрсҽтҽ). Ҽни тҿлке куркыныч янавын сизсҽ, балаларын 

теше белҽн элҽктереп башка куркыныч булмаган урынга ташый. (Тҽрбияче картинка 

күрсҽтҽ). Менҽ, балалар, хайваннар да балаларын ничек карыйлар, саклыйлар, яшҽргҽ 

ҿйрҽтҽлҽр. Балалар, ―Балаларына ҽти-ҽнилҽрен табарга ярдҽм итегез!‖ дигҽн уен уйныйк 

ҽле.  

 
Тҽрбияче мольбертка 3 рҽткҽ тавык, ат, сарык, сыер, эт, кҿчек, бҽрҽн, колын, чеби, бозау, үгез, тҽкҽ, 

ҽтҽч ясалган рҽсем куела.Балалар хайван һҽм кошларның балаларын ҽти-ҽнилҽренҽ туры китереп, сызыклар 

белҽн тоташтыралар. 

 

Тҽрбияче.  Булдырдыгыз, балалар! Бик дҿрес эшлҽдегез. Хайваннар һҽм аларның 

балаларын якын белҽсез икҽн. Ҽйдҽгез, ―тылсымлы чҽчҽк‖ ясыйбыз. Моның ҿчен менҽ бу 

чҽчҽклҽрдҽн бер таҗ яфрагын алып, ҽнилҽр турында ягымлы матур сүз ҽйтергҽ кирҽк. 

(Балалар сүзлҽр ҽйтҽлҽр, тҽрбияче таҗ яфракларын чҽчҽкнең уртасына куя). ―Тылсымлы 

чҽчҽк‖ җыелып бетте. Ҽйдҽгез, үзебезне мактап кул чабабыз. Балалар, без сезнең белҽн 

бүген нҽрсҽ турында сҿйлҽштек? (Балаларның җаваплары). Ҽйе, балалар, гаилҽнең кеше 

тормышында ҽһҽмияте зур. Юкка гына мҽкальдҽ ―Ҽти-ҽни – чын дустым‖ дип 

ҽйтелмҽгҽндер. Ҽйдҽгез, бу мҽкальне истҽ калдырырга тырышып, бергҽлҽп кабатлагыз: 

―Ҽти-ҽни – чын дустым‖. (Балалар кабатлыйлар). Булдырдыгыз! Гаилҽлҽрегез бҽхетле, 

имин булсын! 

 

 
 

Дүртенче бүлек. МИНЕМ ШӘҺӘРЕМ, МИНЕМ ВАТАНЫМ 
 

Тема. СИНЕҢ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫҢ СИНЕҢ КУЛЛАРДА 

 

Бурычлар: 

1) балаларны куркынычсызлык кагыйдҽлҽре белҽн таныштыру, тротуар, юлны 

аркылы чыгу урыны, машина юлы, куркынычсызлык каешы, регулировщик кебек яңа 

сүзлҽр һҽм сүзтезмҽлҽр хисабына сүзлеклҽрен киңҽйтү; туган як, шҽһҽр турында, 

транспорт тҿрлҽре турындагы белемнҽрен ныгыту, 

2) балаларның кызыксынуын, игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда дустанҽ мҿнҽсҽбҽт, ярдҽмлҽшү хисе тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: шҽһҽр юллары, андагы машиналар, светофор сурҽте белҽн макет, ат 

белҽн ишҽкнең контурлы рҽсемнҽре, диаметры 20 сантиметрлы 1 ҽр кызыл, сары, яшел 

тҿсле түгҽрҽклҽр, һҽр бала санынча тҿрле машина сурҽте белҽн эмблемалар, һҽр бала 

санынча А5 форматындагы бер кара һҽм бишҽр тар ак тҿстҽге тасма кҽгазьлҽр. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Кадерле балалар, барыгызга да матур кҿн телим!  



 
Тҽрбияче шҽһҽр юллары, андагы машиналар, светофор сурҽте белҽн макет куя. Юл читендҽ бер-

берсенҽ кара-каршы ат белҽн ишҽкнең контурлы рҽсемнҽре куелган. 

 

Тҽрбияче. Балалар, бүген сез бакчага килгҽндҽ юлда нҽрсҽлҽр күрдегез? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Юлда машиналар күп 

идеме? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, юлда 

машиналар бҽреп китмҽсен ҿчен, халҽкҽтлҽргҽ очрамас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, юл йҿрү 

кагыйдҽлҽрен белергҽ һҽм аларны үтҽргҽ кирҽк. Балалар, бу рҽсемгҽ карагыз ҽле, сез 

нҽрсҽлҽр күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, 

бу юл, анда машиналар күп. Балалар, юлда сез нинди машиналар күрҽсез? (Җиңел 

машина, йҿк машинасы, автобус). Тагын нҽрсҽлҽр күрҽсез? (Трамвай, троллейбус). 

Балалар, машиналарны, автобусларны, газельлҽрне, трамвайларны, троллейбусларны 

башкача бер сүз белҽн ничек ҽйтҽлҽр? (Транспорт). (Балаларны активлаштыру). 

Машиналар, автобуслар нинди? (Зур, кечкенҽ, кызыл, сары, кара, яшел). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз! Балалар, юлда йҿрергҽ безгҽ нҽрсҽ ярдҽм итҽ? Мин 

табышмак ҽйтҽм, җавабын тапсагыз, нҽрсҽ икҽнен ҽйтҽ алырсыз. 

Җҽен, кышын, язын, кҿзен, 

Иртҽн, кичен, кҿндезен, 

Ача – йома ҿч күзен, 

Телсез ҽйтҽдер сүзен – 

Бик тиз аңлыйлар үзен. 

Бу нҽрсҽ? (Светофор). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Ҽйе, балалар, 

светофор. Светофордагы ҿч тҿснең нҽрсҽ аңлатканын искҽ тҿшереп үтик ҽле: кызыл тҿс 

янса... (Машиналар туктап тора, җҽяүлелҽр юл аша чыга (чҿнки аларга яшел тҿс яна). 

(Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Сары тҿс янса... (Машиналар кузгалып китҽргҽ 

ҽзерлҽнҽ). Яшел тҿс янгач... (Машиналар кузгалып китҽ). (Балаларны активлаштыру). 

Булдырдыгыз! Дҿрес, балалар, менҽ хҽзер светофорда кызыл тҿс яна, димҽк, безгҽ ҽлегҽ 

юл ябык. Ҽ хҽзер светофорның ни ҿчен кирҽк булуын искҽ тҿшерик: светофор җҽяүлегҽ 

һҽм машиналарга бер-берсенҽ комачаулаулык тудырмыйча хҽрҽкҽт итү ҿчен кирҽк. 

(Балаларны активлаштыру). Ул кая куела? (Ул юл чатларына куела). Булдырдыгыз! 

Светофор булмаганда яисҽ ул эшлҽмҽсҽ, аны кем алыштыра? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, хҽрҽкҽтне кҿйлҽүче полиция хезмҽткҽре. Аны 

регулировщик дилҽр. Бергҽлҽп кабатлыйк ҽле: регулировщик. (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, без сезнең белҽн ―Светофор уены‖ уйнап алыйк.  

 
Тҽрбияче яшел тҿсле түгҽрҽк күтҽрсҽ, балалар ирекле рҽвештҽ күңелле бию башкаралар; сары тҿс 

күтҽрсҽ - бер урында биеп торалар; Кызыл тҿскҽ - туктыйлар. 

 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле, бу машиналар бер якка баралар, ҽ икенчелҽре 

аларның юлларын кистереп, икенче якка баралар.Светофорның кызыл уты янгач, бер 

яктагы машиналар туктый, ҽ икенчелҽре кузгала, чҿнки аларга яшел ут яна. (Тҽрбияче 

сҿйлҽмен макетта күрсҽтҽ). Мондый юллар кисешкҽн юллар урам чаты дип атала. 

Бергҽлҽп кабатлыйк: юллар кисешкҽн урын, урам чаты. (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, карагыз, безнең макетта бер юл кара, ҽ икенчесе соры тҿстҽ. Кара юл киңлеге 

буенча нинди? (Киң). (Балаларны активлаштыру). Ҽ соры юл нинди? (Тар). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, киң юллар машиналар, транспорт йҿрер ҿчен кирҽк. Ҽ ул ни 

ҿчен шундый киң икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Ҽйе, чҿнки машиналар зур һҽм алар бик күп. Ҽ тар юл кешелҽр йҿрү ҿчен кирҽк. Бу юлдан 

машиналар йҿрми. Бу юл тротуар дип атала. Бергҽлҽп кабатлыйк ҽле: тротуар. 

Булдырдыгыз! Балалар, җҽяү йҿргҽн кешелҽрне җҽяүлелҽр дилҽр. Бергҽлҽп кабатлыйк: 

җҽяүле. Ҽгҽр җҽяүле кеше машина йҿртҽ икҽн аны кем дилҽр? (Индивидуаль һҽм күмҽк 



җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, ул машина йҿртүче, шофер була һҽм ул 

киң, кара юлдан йҿри. Без хҽзер барыбыз да машина йҿртүче булырбыз.  

 
Тҽрбияче машина сурҽте белҽн эмблемалар тарата, балаларга куркынычсызлык каешларын элҽктергҽ һҽм 

тҿркем буйлап йҿрергҽ тҽкъдим итҽ. Балаларга бҽрелешү куркынычлыгы барын һҽм сак булырга кирҽклеген 

ислҽренҽ тҿшерҽ. 

 

Тҽрбияче. Булдырдыгыз! Балалар, безнең макеттагы ат белҽн ишҽк машина 

йҿртүчелҽрме, ҽллҽ җҽяүлелҽрме? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Алар кайда басып торалар: машина йҿри торган юлдамы, ҽллҽ 

тротуардамы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, 

менҽ ат белҽн ишҽк очрашырга сүз куешкан булганнар, лҽкин алар юлны аркылы чыгарга 

куркалар, чҿнки юлда транспорт күп. Бер якта светофорның кызыл уты яна, икенче якта 

яшел уты яна. Ат белҽн ишҽк юл аркылы кайчан чыгарга кирҽклеген белмилҽр. Аларга 

булышабызмы? (Балаларны активлаштыру). Балалар, карагыз ҽле, машиналар йҿри торган 

юлны матур ак тасмалар бизи. Бу нҽрсҽне аңлата икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, бу җҽяүлелҽргҽ машина йҿри торган киң 

юлны аркылы чыгу ҿчен билгелҽнгҽн урын. Светофорның кызыл уты янгач, машиналар 

туктый һҽм җҽяүлелҽр шул билгелҽнгҽн җирдҽн юлны аркылы чыгалар. Бу – юл йҿрү 

кагыйдҽсе. Бергҽлҽп кабатлыйк: юл йҿрү кагыйдҽсе. Ат бик кыю, ул юлны аркылы 

чыгарга ҽзер, кайсыгыз атка ярдҽм итҽ.  

 

Бер бала макет янына чыга һҽм атны җҽяүле юлыннан аркылы чыгара, тҽрбияче машинаны юлдан йҿртҽ. 

 

Тҽрбияче. Булдырдың! Балалар, карагыз ҽле, ишҽк юлны ярамаган урыннан 

кистереп чыгарга җыена. (Тҽрбияче макетта күрсҽтҽ). Ул дҿрес эшлиме? (Индивидуаль 

һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ишҽк, син дҿрес эшлҽмисең. Балалар, 

юл аркылы дҿрес чыгарга кем ҿйрҽтҽ? 

 

Бер бала макет янына чыга һҽм ишҽкне җҽяүле юлыннан аркылы чыгара, тҽрбияче машинаны юлдан йҿртҽ. 
Ат белҽн ишҽк очрашалар. 

 

Тҽрбияче. Булдырдың! Балалар, ат белҽн ишҽк сезгҽ рҽхмҽт ҽйтҽлҽр. Балалар, без 

бүген нинди юл йҿрү кагыйдҽлҽре белдек? Җҽяүлелҽр йҿри торган юл ничек дип атала? 

Машина юлы нинди? Машина юлын аркылы чыга торган юл нинди тҿс белҽн 

билгелҽнгҽн? (Балаларны активлаштыру).  

 
Тҽрбияче балаларга А5 форматындагы кара һҽм бишҽр тар ак тҿстҽге тасма кҽгазьлҽр тарата. 

 

Тҽрбияче. Балалар, менҽ бу киң машина юлы булыр, ҽ без җҽяүлелҽр ҿчен юлны 

аркылы чыгу урынын шушы ак тасмалар белҽн ясарбыз. Ак тасмаларны бер-бер артлы 

бераз ара калдырып кара ―юлга‖ ябыштырырбыз. Безнең шҽһҽребез матур булсын. 

Юллары тигез куркынычсыз булсын! Булдырдыгыз, балалар! 

 

 

Бишенче бүлек. ЯҢА ЕЛ БӘЙРӘМЕ 
 

Тема. КЫШ БАБАЙ ТУРЫНДА ХИКҼЯ ТҾЗҤ 

 

Бурычлар: 

1) тҽрбияченең сүзле күрсҽтмҽлҽре (схема) буенча күмҽк хикҽя тҿзү күнекмҽлҽре 

формалаштыру, балаларны тҽрбияче һҽм яшьтҽшлҽре белҽн ирекле аралашырга ҿйрҽтүне 

дҽвам итү;  



2) игътибарны, фантазияне, сҿйлҽмдҽ еш кулланыла торган исемнҽрне, 

сыйфатларны, фигыльлҽрне куллану, күмҽк эшлҽү осталыгы үстерү; 

3) яңа елга карата кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: аерым картиналарда чыршы, Кыш бабай, конфет, Кар кызы сурҽтлҽнгҽн, 

туп. 

  

Эшчҽнлек барышы 

 

Тҽрбияче. Балалар, мин сезгҽ кечкенҽ картина күрсҽтҽм, сез картинада сурҽтлҽнгҽн 

предметка сүзлҽр уйлагыз. (Тҽрбияче чыршы сурҽтлҽгҽн рҽсем күрсҽтҽ). Бу нҽрсҽ? 

(Чыршы). Чыршы нинди? (Матур, яшел, чҽнечкеле,купшы, исле, биек һ.б.). (Ҽгҽр балалар 

предметның билгелҽрен атауда авырсынсалар, тҽрбияче ҿстҽмҽ сораулар бирҽ: чыршыга 

кагылсаң, ул ... (чҽнчи). Димҽк, чыршы чҽнечкеле.  

 
Кыш бабай, конфет, Кар кызы  сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр белҽн тҽрбияче шундый ук эш үткҽрҽ 

.  

Тҽрбияче. Хҽзер без Кыш бабайның балалар бакчасына юл эзлҽве турында хикҽя 

тҿзҽрбез. Мин җҿмлҽне башлыйм, сез дҽвам итҽрсез. ―Күптҽн кҿтелгҽн ...(кыш) җитте. 

Бҿтен җирне... (кар) каплады. Кыш бабай капчыгына... (бүлҽклҽр) салды. Зур ...(чанасына) 

утырды да ... (балалар бакчасына) ашыкты.  Кыш бабай барды, барды һҽм... (адашты). Як 

- ягына карады, кайсы...(якка) барасын белмҽде. Кинҽт кенҽ башын тавыш ишеткҽн 

якка...(борды) һҽм...(Кар кызын) күрде. Кар кызы да ...(Кыш бабайны) күреп алды. Кар 

кызы бабайдан сорады: ―Син урманда нишлисең?‖ Кыш бабай аңа болай диде: 

―Мин...(адаштым). Балалар бакчасына юлны таба алмыйм‖. Кар кызы бабайны 

тынычландырды: ―Юлны табарга мин булышырмын. Юлда минем...(эзлҽремне) 

күрҽсеңме? Мин балалар бакчасында булдым, балаларның ничек итеп Яңа елга 

ҽзерлҽнгҽннҽрен карадым. Минем эзлҽр буенча барсаң, ...(балалар бакчасын табарсың)‖. 

Кыш бабай шулай эшлҽде дҽ. Ул Кар кызы эзлҽре буенча барды, барды,...(балалар 

бакчасын тапты), балаларга...(бүлҽклҽр) бирде‖. (Сҿйлҽү барышында тҽрбияче 

коврографта хикҽя фрагментларын күрсҽтҽ ала). 

Сезгҽ хикҽя ошадымы? Кич белҽн ҽтиегезгҽ, ҽниегезгҽ сҿйлҽрсез. Истҽ калдыру ҿчен, 

мин тагын бер тапкыр эчтҽлеген сҿйлҽргҽ кушам. Балалар, хикҽя ничек башланды? Кыш 

бабай нҽрсҽ эшлҽде? Юлда аның белҽн нҽрсҽ булды? Урманда Кыш бабай кемне очратты? 

Кыш бабай аннан нҽрсҽ сорады? Кар кызы ничек дип җавап бирде? Кар кызы Кыш 

бабайны ничек тынычландырды? Кыш бабай балалар бакчасына барып җитҽ алдымы? Ул 

балаларга нҽрсҽ алып килде? 

Хҽзер уйнап алабыз. Кыш бабайның капчыгында нилҽр барын без белмибез. 

Нҽрсҽлҽр бар икҽн анда, уйлыйк ҽле. Мин сезгҽ сорау бирҽм һҽм туп атам. Җавап биргҽч, 

тупны миңа атыгыз. Кыш бабайның капчыгында түгҽрҽк бүлҽклҽр бар. Нҽрсҽ икҽн ул? 

(Апельсин, алма, шарик, туп, сҽгать, күзлек һ.б.). Кыш бабайның капчыгында 

турыпочмаклы предметлар да бар. Нҽрсҽ булырга мҿмкин? (Китап, буяулар, фото ҿчен 

рамка, компьютер, картина, блокнот һ.б.). Кыш бабайның капчыгында баллы бүлҽклҽр 

бар. Нҽрсҽ икҽн ул? (Апельсин, алма, конфет, туңдырма, шоколад, торт һ.б.). 

Балалар, без бүген нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽндек? Нҽрсҽ истҽ калды?  

  

 

Тема. ҼКИЯТИ ҖҼНЛЕКЛҼРНЕҢ КЫШКЫ МАҖАРАЛАРЫ   

 

Бурычлар: 

1) тҽрбияченең сүзле күрсҽтмҽлҽре (схема) буенча күмҽк хикҽя тҿзү осталыгын 

формалаштыру  хайваннарны тасвирлаганда хаталарны табуда күнектерү;  



2) игътибарны, конкрет-образлы фикерлҽүне, сҿйлҽмне, күмҽк эшлҽү осталыгын 

үстерү; 

3) яңа елга карата кызыксыну, хайваннарга карата сакчыл мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар:  ике рҽсем, бер рҽсемдҽ авыл йорты, икенче рҽсемдҽ урман сурҽтлҽнгҽн;  

һҽр балага җитҽрлек санда йорт (сыер, ат, сарык, кҽҗҽ) һҽм кыргый хайваннар (аю, бүре, 

тҿлке, тиен, куян); хат. 

  

Эшчҽнлек барышы 

 

Тҽрбияче. Балалар, сезнең алда карточкалар ята. Бу карточкаларны ике группага 

бүлҽргҽ кирҽк. Авыл йорты ясалган урынга йорт хайваннарының рҽсемнҽрен, урман 

ясалган урынга - кыргый хайваннарның рҽсемнҽрен куегыз. Ни ҿчен аюны урман 

сурҽтлҽнгҽн урынга куясың? (Аю – кыргый хайван, ул урманда яши).  Ни ҿчен сыерны 

авыл йорты  сурҽтлҽнгҽн урынга куясың? (Сыер – йорт хайваны, ул кеше белҽн  яши).  

(Уен шулай дҽвам итҽ). 

Ҽкияти хайваннарның урманда ничек итеп Яңа ел каршылаулары турында хикҽя 

тҿзҽрбез. Мин җҿмлҽне башлармын, сез дҽвам итҽрсез. Бервакыт урманда хайваннар 

җыелыштылар һҽм...(Яңа ел) үткҽрергҽ булдылар. Алар иң матур ...(чыршы) сайлап 

алдылар. Аны... (бизҽү) турында уйлый башладылар. ―Мин чыршыга кишер элҽм‖, - 

диде...(Куян). ―Мин гҿмбҽлҽрдҽн гирлянда ясыйм‖, - диде...(Тиен). ―Мин чыршыны кар 

бҿртеклҽре белҽн бизим‖, - дип улады...(Бүре). ―Ҽ мин йонлач озын койрыгым белҽн 

чыршы тирҽсен чистартам‖, - диде...(Тҿлке). Кинҽт кенҽ чыршы янына зур сакаллы...(Кыш 

бабай) килеп чыкты. Ул  ҽкияти хайваннарны Яңа ел белҽн котлады. Ничек итеп котлады 

икҽн, Алсу? (Мансур, Ҽмир һ.б.). (Балаларның җаваплары). Кыш бабай хайваннарга... 

(бүлҽклҽр) таратты.  Куянга җылы...(биялҽйлҽр), Бүрегҽ бҽйлҽнгҽн ...(бүрек), Тҿлкегҽ 

кызгылт сары...(тун), Тиенгҽ зур нарат...(күркҽсе) бүлҽк итте. Хайваннар Кыш 

бабайга...(рҽхмҽт) ҽйттелҽр. Аның белҽн чыршы тирҽли ...(ҽйлҽн-бҽйлҽн) уйнадылар, 

җырлар...(җырладылар), ....(биеделҽр). (Сҿйлҽү барышында тҽрбияче коврографта хикҽя 

фрагментларын күрсҽтҽ ала). 

Хикҽя сезгҽ ошадымы? Ҽ ҽниегез аны ишетмҽдеме? Яхшырак истҽ калдыру ҿчен һҽм 

кич белҽн ҽти-ҽнигҽ сҿйлҽү ҿчен, хикҽяне кабатлап чыгыйк. Хикҽя нинди сүзлҽр белҽн 

башланды? Нинди хайваннар бергҽ җыелган? Хайваннар бизҽү  ҿчен нинди чыршыны 

сайлап алганнар? Тиен чыршыны ничек бизҽгҽн? Куян чыршыга нҽрсҽ элгҽн? Бүре нҽрсҽ 

белҽн бизҽгҽн? Тҿлке нҽрсҽ эшлҽгҽн? Кыш бабай хайваннарга нинди бүлҽклҽр 

тапшырган? Яңа елны алар ничек каршы алганнар? 

(Ишек шакыйлар, почтальон хат китерҽ). Балалар, бу хат Кыш бабайдан. Менҽ ул 

нҽрсҽ дип яза: ―Мин урманда булдым. Хайваннарны Яңа ел белҽн котладым‖.  

Кыш бабай хайваннар турында яза. Балалар, Кыш бабай ялгышкан бугай. Тыңлагыз 

ҽле. Куян турында ул болай дип яза: ―Куянның колаклары кечкенҽ, койрыгы озын йонлач. 

Ул ботактан ботакка сикерҽ‖. Балалар, Куян турында Кыш бабай дҿрес язганмы? Аны 

тҿзҽтегез. (Куянның колаклары озын, койрыгы кечкенҽ. Ул тиз сикерҽ һҽм йҿгерҽ). 

Тҿлке турында ул болай дип яза:‖Тҿлкенең туны ак, койрыгы кыска. Тҿлке кышка 

гҿмбҽлҽр киптерҽ‖. Кыш бабай нинди ялгыш җибҽргҽн? (Тҿлкенең туны кызгылт сары, 

койрыгы озын йонлач). 

Бүре турында Кыш бабай болай дип яза: ―Бүренең мехы кызгылт сары йонлач, арткы 

тҽпилҽре озын. Бүре тиз йҿгерҽ, кишер ярата, куяннардан курка‖. Сез Кыш бабай белҽн 

килешҽсезме? (Юк. Бүренең мехы кыска, соры тҿстҽ. Бүре  тиз йҿгерҽ). 

Тиен турында болай дип язган: ―Тиеннең колаклары озын, тешлҽре үткен. Тиен бик 

хҽйлҽкҽр, тычканнарны аулый, тавыкларны урлый‖. Кыш бабай дҿрес язганмы? (Юк. 

Тиеннең койрыгы йонлач. Ул кышка гҿмбҽлҽр киптерҽ). 

Балалар, Кыш бабай безгҽ хайваннар турында сҿйлҽргҽ ашыккан, лҽкин барысын да 

бутаган. Ул аргандыр, чҿнки Кыш бабай бик карт. Кыш бабай ял итсен, кҿч җыйсын. 



 
 

Тема: ЧЫРШЫКАЙ- КУПШЫКАЙ 

Бурычлар: 

1) Яңа ел бҽйрҽме, чыршы турында күзаллаулар формалаштыруны дҽвам итү. 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен камиллҽштерү, хикҽя тҿзү осталыгын, кабул 

итүлҽрен, хҽтерен, игътибарын, бармаклар моторикасын үстерү; 

3) күтҽренке кҽеф атмосферасын тудыру. 

Җиһазлар: чын яки ясалма чыршы, һҽр балага конверт (аның эчендҽ тҿрле 

зурлыктагы ҿчпочмак, бер куян сурҽте), чыршыга элү ҿчен балалар санынча уенчыклар. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, игътибар белҽн тыңлагыз ҽле, мин сезгҽ бер агач турында табышмак 

ҽйтҽм: Җҽен, кышын бер тҿстҽ. Нинди агач икҽн ул? (Чыршы). Дҿрес, чыршы. Чыршы 

җҽен дҽ, кышын да нинди тҿстҽ? (Яшел). Ҽйе, яшел тҿстҽ.Ҽ сезнең чыршы агачын кайда 

күргҽнегез бар? (Яңа елда, урманда, паркта, балалар бакчасы мҽйданчыгында, музыка 

залында, бакчада һ.б).(Активлаштыру). Хҽзер мин сезгҽ чыршы турында бер шигырь 

укыйм: 

Ҽй чыршыкай,чыршыкай, 

Үзең бигрҽк купшыкай. 

Яшел күлмҽк кигҽнсең,  

Күп бизҽклҽр элгҽнсең. (Мҿҗҽһит). 

Шигырьдҽ чыршы турында нинди иркҽлҽү сүзлҽре ҽйтелҽ? (Чыршыкай, купшыкай). 

(Активлаштыру). Нинди ул чыршы? Аның турында тагын нинди сүзлҽр ҽйтергҽ була? 

(Кечкенҽ, яшел, энҽле, хуш исле, матур, тҿз, чын, ясалма). (Активлаштыру). Балалар, мин 

сезгҽ уенчыклар бирҽм.Сез аларны чыршыга элегез һҽм нинди уенчык элүегез турында 

ҽйтегез. Алсу, син чыршыга нҽрсҽ элҽсең? (Мин чыршыга шар элҽм). Ҽмир, ҽ син 

чыршыга нҽрсҽ элҽсең? (Мин чыршыга конфет (кҽнфит) элҽм). (Тҽрбияче һҽр баладан 

сорап чыга). Булдырдыгыз, балалар! Менҽ чыршыны бизҽп тҽ куйдыгыз.Ул тагын да 

матурланды, купшыланды. Тиздҽн Яңа ел бҽйрҽме булыр. Яңа ел бҽйрҽменҽ кемнҽр килҽ? 

(Кыш бабай, Кар кызы, җҽнлеклҽр һ.б). Дҿрес, Кыш бабай килер, бүлҽклҽр алып килер. 

Азат, Кыш бабай сиңа бүлҽккҽ нҽрсҽ алып килер? (Кыш бабай миңа бүлҽккҽ уенчык 

машина алып килер). (Тҽрбияче балалардан сорап чыга). Балалар, бармакларга гимнастика 

ясыйбызмы? (Ҽйе). Бармакларга гимнастика ял, күңел күтҽренкелеге бирҽ. Гимнастиканы 

барыгыз да бергҽ эшлҽргҽ тырышыгыз. Бергҽ эшлҽгҽндҽ, тагын да күңеллерҽк булыр, 

бармакларга кҿч тҽ күбрҽк килер. Ҽйдҽгез, башлыйбыз! 

Безнең каршыда чыршы (бармаклар бер-берсенҽ үрелҽ, баш бармаклар чыршының 

очын ясыйлар). 

Күркҽлҽр һҽм энҽлҽр (куллар йодрыклана, аннан имҽн бармаклар турайтыла). 

Шарлар, фонарьлар (кул учлары, бармаклар белҽн шар ясыйлар). 

Куяннар һҽм шҽмнҽр (имҽн, урта һҽм баш бармактан ‖колаклар‖ ясыйлар, калган 

ике бармакны учларга таба бҿклилҽр). 

Йолдызлар һҽм кешелҽр (учлар ҿстҽлгҽ куела, бармаклар җҽелҽ, урта һҽм имҽн 

бармаклар ҿстҽлгҽ куела). 

Булдырдыгыз, балалар. Менҽ бармакларга да гимнастика ясадыгыз. Ял итеп 

алдыгыз. Кҽефлҽрегез дҽ күтҽрелеп китте. Балалар, чыршы янына якынрак килегез. 

Чыршы турында кечкенҽ хикҽя тҿзеп карыйк. ―Бу чыршы. Ул урманнан килгҽн. Чыршы 

кечкенҽ, яшел, энҽле, хуш исле. Аның ботаклары күп. Ботакларга уенчыклар эленгҽн. 

Чыршыга уенчыкларны кем элде? (Балалар). Кем нинди уенчык элде? Ҿстҽ нинди 

уенчыклар эленгҽн? Ҽ аста? Уртада? (Балаларның җаваплары). (Тҽрбияче хикҽяне 2-3 

баладан сҿйлҽтҽ). Балалар, һҽрберегезнең ҿстҽл ҿстендҽ конверт бар. Конверт эчендҽ 



нҽрсҽ  бар икҽн, ачып карагыз ҽле? (Ҿчпочмаклар). Ничҽ ҿчпочмак? (Ҿч). Ҿчпочмаклар 

нинди тҿстҽ? (Яшел). Алар барысы да бертҿрле зурлыктамы? (Юк). Берсе зур, икенчесе 

кечерҽк, ҿченчесе тагын да кечкенҽ. Шул ҿчпочмаклардан ҿстҽл ҿстендҽ чыршы тҿзегез. 

(Балалар тҿзилҽр). Конверттан алып чыршы тҿбенҽ куян куегыз. Куян кая качкан? (Куян 

чыршы тҿбенҽ качкан). (Активлаштыру). Менҽ нинди матур булды. (Тҽрбияче шигырь 

укый). 

Чыршы үсҽ урманда, 

Чыршылар бик күп анда, 

―Уенчыклар элҽм‖,-дип, 

Сикереп йҿри куян да. (К. Даян). 

(Балалар тҽрбияче артыннан аның белҽн  бергҽ шигырьне кабатлыйлар). Балалар, сез 

бүген нҽрсҽлҽр белдегез? Бигрҽк тҽ сезгҽ нҽрсҽ ошады? (Балаларның җавплары). Балалар, 

сез бүген мине шатландырдыгыз. Бик тырыштыгыз! Тиздҽн Яңа ел бҽйрҽме җитҽ. Мин 

сезнең барыгызга да күтҽренке кҽеф телим! 

 
Алтынчы бүлек. КЫШ 

 

Тема. АП-АК ТУНЛЫ КЫШ 

Бурычлар: 

1) баларның кыш турындагы белемнҽрен киңҽйтү, танып белү һҽм эзлҽнүгҽ 

омтылыш формалаштыру, ―аста‖, ‖ҿстҽ‖, ―тҿбендҽ‖ һҽм эшчҽнлектҽ кулланган башка 

фразалар, чагыштыру сыйфатлары хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру, ―у‖ авазын 

ныгыту; 

2) балаларның игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен, бҽйлҽнешле сҿйлҽмнҽрен үстерү; 

3) балаларда кызыксыну, бердҽм эшлҽү хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: П.И. Чайковскийның «Времена года» альбомыннан ҿзеклҽр 

аудиоязмасы, посылка, конверт, И. Шишкинның «Кыш», В. Васнецовның «Кышкы йокы» 

репродукциялҽре, коллектив эш ҿчен ватманда кышкы пейзаж күренеше, һҽр бала 

санынча кар бҿртеклҽре (аларның артына табышмаклар язылган). 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

 

Тҽрбияче.  Балалар, хҽзер елның кайсы вакыты? (Кыш). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, кыш икҽнен каян белҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

Табигатьтҽ нинди үзгҽрешлҽр бар? (Кар ява, кҿннҽр суык). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, сез бүген бакчага килгҽндҽ 

туңмадыгызмы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, 

урамда бүген җил. Җил нинди? (Бүген җил суык, кҿчле). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ул ничек улый7 (У-у-у!). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе балалар, карлы, суык чын кыш җитте. Бергҽлҽп кабатлыйк: карлы, 

суык чын кыш җитте. (Балаларны активлаштыру). Балалар, монда кемдер посылка 

калдырып киткҽн, анда конверт бар. 

 

 
Тҽрбияче конверттан кар бҿртеклҽре һҽм кыш тасвирланган картина күчермҽлҽре ала. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, бу картиналарны безгҽ кем җибҽргҽн икҽн? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе аны безгҽ Кыш җибҽргҽн. Балалар сезгҽ 

кыш ошыймы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Сез 

кышны ни ҿчен яратасыз? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 



активлаштыру). (Тҽрбияче балалар белҽн кыш тасвирланган картиналар карыйлар). Ҽйе, 

кыш матур ел фасылы. Карагыз ҽле кышны рҽссам ничек сурҽтли. Балалар, кыш нинди 

тҿслҽр ярата? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, кыш 

ак, зҽңгҽрсу, соры тҿслҽрне ярата, лҽкин ак тҿс күбрҽк. Бергҽлҽп кабатлыйк: кыш ак, 

зҽңгҽрсу, соры тҿслҽрне ярата, лҽкин ак тҿс күбрҽк. Балалар, кар нинди була? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Кар ак, суык, йомшак, 

ялтырый. Бергҽлҽп кабатлыйк: кар ак, суык, йомшак, ялтырый. (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, урамнарны, йортларны, агачларны, бҿтен җирне кар каплауны, 

нҽрсҽ белҽн чагыштырырга була? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, кар белҽн бҿтен җирне каплауны ак тун, ковер, одеяло, башлык, 

покрывало белҽн чагыштырырга мҿмкин. (Балаларны активлаштыру). Балалар, кар 

нҽрсҽдҽн тора? (Кар бҿртеклҽреннҽн). Булдырдыгыз! Балалар, ҽйдҽгез, без дҽ кар 

бҿртеклҽре булыйк та, бҿтерелеп уйныйк, очыйк. 

 
Тыныч, матур кҿй яңгырый, балалар текст эчтҽлегенҽ туры китереп хҽрҽкҽтлҽр ясыйлар. 

 

Тҽрбияче.  

Кар бҿртеге, кун кулга, 

Бераз ял ит син шунда. 

Бер карасам, гел боз син, 

Бер карасам, йолдыз син. 

Ис китҽрлек, матур син. 

Ничек җирдҽ ятарсың? 

Ашыкмачы, очынма! 

...Кар бҿртеге учыма 

Тҿште дҽ бҿтерелеп, 

Мактаудан бетте эреп!..Балалар, сез онытмадыгызмы, безнең дҽ кар бҿртеклҽре бар бит. 

Аны безгҽ кыш җибҽргҽн. (Тҽрбияче һҽр балага кар бҿртеге таратып чыга). Балалар, 

игътибар белҽн карагыз ҽле, кар бҿртеклҽре нинди? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Дҿрес, кар бҿртеклҽре җиңел, матур, ак, үтҽ күренмҽле, 

челтҽр кебек. Бергҽ кабатлыйк: кар бҿртеклҽре җиңел, матур, ак, кисеп ясалган, үтҽ 

күренмҽле, челтҽр кебек. (Балаларны активлаштыру). Кар бҿртеклҽре нҽрсҽгҽ охшаган? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, кар бҿртеклҽре 

йолдызларга, чҽчҽклҽргҽ охшаганнар. Балалар, ҽ кар бҿртеклҽре нишлилҽр? (Очалар, 

җиргҽ тҿшҽлҽр, бҿтерелҽлҽр, эрилҽр). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ һавадан кар 

бҿртеклҽре күп булып тҿшүне ничек дип атыйлар? (Кар яву). (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, карагыз ҽле урамда ничек күп итеп кар яуган. (Тҽрбияче мольбертка ясалып 

бетмҽгҽн рҽсем куя) Балалар, ҽ бу рҽсемдҽ кар бҿтенлҽй юк. Бу агачларны, йортларны 

кыш кар белҽн капларга оныткан. Балалар, ҽйдҽгез кышка булышыйк. Кулларыгыздагы 

кар бҿртеклҽрен картинага ябыштырыйк. (Тҽрбияче тыныч музыка кабыза, балалар кар 

бҿртеклҽрен картинага ябыштыралар). Балалар, бер-берегезгҽ комачауламагыз, ярдҽм 

итегез. 

Йомшак кына кар яуды, 

Бҿтен җирне каплады. 

Ап-ак булды болыннар, 

Ап-ак булды киң кырлар. Тыныч кына кар бҿртеклҽре тҿшҽ. Агач ҿстенҽ дҽ тҿшҽ, агач 

тҿбенҽ дҽ тҿшҽ, тыныч йоклагыз, агачлар. Бҿтен җир ҿстен кар каплаган, аларга  суык 

куркыныч түгел. Балалар, сез туңмас ҿчен нҽрсҽлҽр киясез? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! Ҽйе, җылы киемнҽр 

кигҽнсез, шуңа туңмагансыз. Агачларны да кар каплагач, аларга да җылы. Кар бҿртеклҽре 

нинди? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз 

балалар! Сез бүген бик актив булдыгыз. 



 

 

Тема. КЫРГЫЙ ХАЙВАННАР 

Бурычлар:  

1) кыргый җҽнлеклҽр турында күзаллаулар формалаштыруны дҽвам итү; 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен камиллҽштерү; хикҽя тҿзү осталыгын, 

игътибарын, кабул итүлҽрен үстерү; 

3) кыргый хайваннарга карата кызыксыну уяту. 

Җиһазлар: урман ясалган картинка; бүре, тҿлке, аю, куян, керпе сурҽтлҽнгҽн 

картинкалар; тҿлке, аю, тиен, куян уенчыклары, ―Куяннар белҽн тҿлке‖ уены ҿчен 

аудиоязма (Р.Касимов музыкасы). 

Эчтҽлек барышы. 
Балалар кулга кул тотынышып түгҽрҽккҽ басалар. Чиратлап янҽшҽ басып торган иптҽшлҽрен 

сҽламлилҽр: ―Исҽнме, Алсу! Мин сине күрүемҽ бик шат!‖. 

Тҽрбияче.  Балалар, мин дҽ сезне күрүемҽ бик шат! Барыгызга да матур кҿн телим! 

(Тҽрбияче җыелма кесҽгҽ урман ясалган картинка куя). Балалар, бу нҽрсҽ? (Урман). Бик 

дҿрес! Урманда елның кайсы вакыты? (Кыш). Кыш икҽнен каян белдегез? (Балаларның 

җаваплары).  
Тҽрбияче җыелма кесҽгҽ бер-бер артлы кыргый хайваннар сурҽтлҽнгҽн картинкалар (бүре, тҿлке, аю, 

куян, тиен, керпе) куя. (Җҽнлеклҽрнең исемнҽрен атап чыгалар).  

Тҽрбияче.  Балалар, бер сүз белҽн бу җҽнлеклҽрне нҽрсҽ дип атыйлар? (Кыргый 

җҽнлеклҽр). Дҿрес, кыргый җҽнлеклҽр дип атыйлар. Кыргый хайваннар дип тҽ ҽйтергҽ 

була. Балалар, бүре, тҿлке, аю, куян, тиен, керпе кайда яшилҽр? (Урманда. Бүре урманда 

яши. Куян урманда яши. Тҿлке урманда яши. Аю урманда яши. Куян урманда яши. Тиен 

урманда яши. Керпе урманда яши.). Ҽйе бүре, тҿлке, аю, куян, тиен, керпе урманда 

яшилҽр, алар – урман җҽнлеклҽре. (Активлаштыру). Ҽйдҽгез, ―Кайсы җҽнлеккҽ нҽрсҽ 

кирҽк?‖ уенын уйныйк. Кайсы җҽнлек нҽрсҽ белҽн туклана икҽн?  
Тҽрбияче бал, балык, кура җилҽге, тавык, чеби, куян, ит, колбаса, кишер, кҽбестҽ, чиклҽвеклҽр, 

гҿмбҽлҽр, алма, тычкан сурҽтлҽнгҽн картинкалар күрсҽтҽ. (Картинкаларны лотодан да алырга була).  

Тҽрбияче.  Балалар, бу нҽрсҽ? (Бал). Бал кайсы җҽнлеккҽ кирҽк? (Аюга). (Шул 

рҽвешле башка рҽсемнҽр белҽн дҽ эш алып барыла). Булдырдыгыз, балалар! Кайсы 

җҽнлекнең нҽрсҽ белҽн тукланганын, нҽрсҽ яратканын белҽсез. Балалар, урманга сҽяхҽткҽ 

барып кайтабызмы? Барыгыз да минем янга килегез ҽле! (Тҽрбияче балаларны кыргый 

җҽнлек уенчыклары куелган уен почмагына алып килҽ). Балалар, бу нҽрсҽ? (Тҿлке 

күрсҽтҽ). (Тҿлке). Ҽйдҽгез, тҿлке турында сҿйлҽшик. Ул нинди тҿстҽ? (Җирҽн, кызыл, 

сары). Тҿлкегҽ нинди сыйфат хас ҽле, ул нинди? (Хҽйлҽкҽр). (Активлаштыру). Кем тҿлке 

турында сҿйлҽп күрсҽтҽ? (Тҽрбияче 1-2 баладан сорый). (Бу тҿлке. Ул җирҽн, хҽйлҽкҽр, 

ҿнендҽ яши). Бу нҽрсҽ? (Аю). Аюга нинди сыйфатлар хас, ул кайда яши? (Балаларның 

җаваплары). Аю турында кем сҿйли? (Тҽрбияче 1-2 баладан сорый). (Бу аю, ул зур, чалыш 

аяклы, кышын ҿнендҽ йоклый). (Активлаштыру). Бу нҽрсҽ? (Тиен). Балалар, тиенгҽ нинди 

сыйфатлар хас, ул кайда яши? (Менҽ тиен, ул кечкенҽ, җитез, агач куышында яши). Бу 

нҽрсҽ соң? (Куянга күрсҽтҽ). Куян иниди, кайда яши? (Менҽ куян, ул ак, тиз чаба, яхшы 

сикерҽ, ул куак астында яши). (1-2 бала куян турында сҿйлилҽр). Булдырдыгыз, балалар! 

Җҽнлеклҽр турында бик кызыклы итеп сҿйлҽдегез. Балалар, ничек уйлыйсыз, 

җҽнлеклҽрне рҽнҗетергҽ ярыймы? (Юк, аларны сакларга кирҽк). Ҽйе, җҽнлеклҽр 

табигатькҽ күп файда китерҽлҽр. Аларга тимҽсҽң, алар кешегҽ тимилҽр. Җҽнлеклҽрне  

яратыгыз! Балалар, ―Куяннар белҽн тҿлке‖ уенын уйныйк ҽле. (Тҽрбияче аудиоязма куя). 

Балалар, күңелле итеп уйнадыгыз. Мин ҽйткҽн җҿмлҽлҽрне игътибар белҽн тыңлагыз да, 

дҽвам итегез: Куянның колаклары озын, ҽ аюныкы ... (Кыска). Тҿлкенең койрыгы озын, ҽ 

куянныкы ... (Кыска). Тиеннең койрыгы озын, ҽ аюныкы ... (Кыска). Тиеннең аяклары 

кыска, бүренеке ... (Озын). Аюның Койрыгы кыска, ҽ тҿлкенеке ... (Озын). Керпенең 

колаклары кыска, ҽ куянныкы ... (Озын). Бик яхшы! Дҿрес итеп җавап бирдегез. Балалар, 

менҽ миндҽ ―Тылсымлы капчык‖ бар. Аның эчендҽ бер җҽнлек яшеренгҽн. Тотып капшап 



карагыз ҽле, нҽрсҽ икҽн ул? (Балалар куян икҽнен ҽйтҽлҽр. Ҽйтҽ алмасалар, тҽрбияче 

табышмак ҽйтҽ). Ҽйе балалар, безгҽ тагын бер куян кунакка килгҽн. ―Куянкай‖ дип 

буламы? (Ҽйе). ―Йомшаккай‖? (Ҽйе). ―Тиенкҽй‖? (Юк). Бик дҿрес, балалар, ―куян‖, 

―куянкай‖, ―йомшаккай‖, ―куркаккай‖. Куянны шундый матур сүзлҽр белҽн атарга була. 

Балалар, сез бүген нҽрсҽ турында белдегез? Бигрҽк тҽ сезгҽ нҽрсҽ ошады, нҽрсҽ 

күңелегезгҽ кереп калды? (Балаларның җаваплары). Мин бүген сездҽн бик канҽгать. 

Җҽнлеклҽрне яратыгыз. Күрсҽгез, аларны игътибар белҽн күзҽтегез!  

 
 

 
Җиденче бүлек. ВАТАННЫ САКЛАУЧЫЛАР КҾНЕ 

 

Тема. ХҼРБИ ҺҾНҼРЛҼР 

Бурычлар: 

 

1) балаларның хҽрби һҿнҽрлҽр һҽм аларның тҿрлҽре, хҽрби техника турында 

белемнҽрен формалаштыру, исем, сыйфат кулланып гади җҿмлҽлҽр тҿзергҽ ҿйрҽтү;  

2) балаларның кызыксынуын, игътибарын, хҽтерен, хҽрҽкҽтен, фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда хҽрби һҿнҽрлҽргҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: А4 форматында хҽрбилҽр (аерым: диңгезче, чик сакчысы, разведчик, 

танкчылар) сурҽтлҽнгҽн рҽсем, танк рҽсеме, һҽр малай санынча ―медаль‖, дугалар, 

шакмаклар, кеглилар, пакет, һҽр бала санынча рҽсем ясау ҿчен кҽгазь битлҽре, калҽмнҽр. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

 

Тҽрбияче. Балалар, уң кулыгызны күрсҽтегез! Нинди матур сезнең уң кулыгыз! 

Уң кулыгызга сокланып карагыз! Сул кулыгызны күрсҽтегез! Нинди матур сезнең сул 

кулыгыз! Уң кул бармаклары чиратлап сул кул бармаклары белҽн исҽнлҽшҽлҽр: Бер-

берегезгҽ шатлык, тынычлык телҽгез. (Балаларны активлаштыру). Балалар, кешелҽр 

тыныч яшҽсен, эшлҽсен, балалар бакчага йҿрсен, мҽктҽптҽ укысын ҿчен нҽрсҽ кирҽк? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, кешелҽр тыныч 

яшҽсен, эшлҽсен, балалар бакчага йҿрсен, мҽктҽптҽ укысын ҿчен илдҽ тынычлык кирҽк. 

Бергҽлҽп кабатлыйк: тынычлык. (Балаларны активлаштыру). Балалар, безнең илебездҽ, 

Ватаныбызда тынычлыкны кемнҽр саклый? (Ватанны , илне саклаучылар). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, безнең илдҽ сугыш булмасын ҿчен Ватан сакчылары бҿтен кҿчлҽрен 

куя. Балалар, Ватанны саклаучылар бҽйрҽмен кайчан билгелҽп үтҽлҽр? (Балаларның 

җаваплары). Булдырдыгыз, балалар! Дҿрес, 23нче февраль – Ватанны саклаучылар кҿне. 

Балалар, исегезгҽ тҿшерегез ҽле, Ватанны кемнҽр саклый? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Ҽйе безнең илебезне солдатлар, 

очучылар, диңгезчелҽр саклый. Балалар, Ватаныбызны тагын ҽле башка хҽрби һҿнҽр 

иялҽре дҽ саклый. (Тҽрбияче хҽрби һҿнҽр иялҽре рҽсемен күрсҽтҽ). Бу рҽсемнҽрне карагыз, 

монда кемнҽрне күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Ҽйе, бер сүз белҽн генҽ аларны кем дип ҽйтҽлҽр? (Солдатлар). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, башкача аларны хҽрбилҽр дилҽр. Бергҽлҽп кабатлыйк: хҽрбилҽр. 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, бу рҽсемдҽ хҽрбилҽр, солдатлар сурҽтлҽнгҽнен сез 

ничек белдегез? (Киемнҽренҽ карап). (Балаларны активлаштыру). Ҽ бу һҿнҽрлҽр 

кирҽклеме соң7 (Ҽйе). Ни ҿчен? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Дҿрес, балалар. Бу бик мҿһим һҿнҽрлҽр. Хҽзер без сезнең белҽн һҽрберсе 

турында сҿйлҽшербез. Балалар, бу рҽсемдҽ нинди хҽрби сурҽтлҽнгҽн? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе балалар, диңгезче. Диңгезчелҽр 

турында кем сҿйли? Алмаз, ҽйдҽ син сҿйлҽ. 



Алмаз.  Диңгезчелҽр диңгездҽ, океанда корабта йҿзҽлҽр. Алар су ҿстендҽ һҽм су 

астында су чиклҽрен саклыйлар. Диңгезчелҽр кҿчле, кыю булалар. 

Тҽрбияче. Булдырдың, Алмаз! Балалар, бу рҽсемдҽ нинди хҽрби сурҽтлҽнгҽн? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, балалар, бу чик 

сакчысы. Бергҽлҽп кабатлыйк: чик сакчысы. (Балаларны активлаштыру). Чик сакчылары 

безнең илнең чиклҽрен саклыйлар. Алар кҿнгҽ берничҽ тапкыр үзлҽренҽ билгелҽнгҽн 

территорияне карап чыгалар. Ҽгҽр ил чиген бозучылар булса, кҿрҽшҽлҽр. Алар батыр, 

курку белмҽс. Балалар, армиядҽ разведчиклар да бар. Менҽ аларның рҽсеме. Бергҽ 

кабатлыйк: разведчик. Сезнең алар турында ишеткҽнегез бармы? Кем сҿйли? (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз! Ҽйе, аларның эшлҽре бик катлаулы һҽм җаваплы. 

Информацияле пакетны дошманга элҽкмичҽ урынына алып барып җиткерергҽ кирҽк. Ҽле 

юлда күпме авырлыклар очрый. Алар бик кыю. Балалар, ҽйдҽгез, сез дҽ разведчиклар 

булырсыз, уен уйнап алырбыз.  

 
Тҽрбияче малайларга пакет бирҽ. Балалар дугалар астыннан үрмҽлҽп чыгалар, шакмакларга басып 

йҿрилҽр, кеглилар арасыннан йҿгерҽлҽр һҽм пакетны иптҽшлҽренҽ бирҽлҽр. Уен берничҽ тапкыр кабатлана. 

 

Тҽрбияче. Булдырдыгыз, егетлҽр! Сез бик батырлар, кыюлар, без сезнең белҽн 

горурланабыз! (Балалар биргҽн пакетны ача). Генерал Сафиннан пакет алып килделҽр, 

ачып карыйк ҽле, нинди хҽбҽр бар икҽн! ―Ватанны саклаучылар бҽйрҽме хҿрмҽтенҽ 

барлык малайларга медаль бирергҽ!‖ (Малайларга медаль бирелҽ). Малайлар, солдатларга 

бүлҽк биргҽч, алар кычкырып ―Россияга хезмҽт итҽм!‖ дип рҽхмҽт белдерҽлҽр. (Балаларны 

активлаштыру). Менҽ бу рҽсемгҽ карагыз ҽле, кемне күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, бу танкист. Алар кайда хезмҽт итҽлҽр? 

(Танкта). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, танкистлар танкта хезмҽт итҽлҽр, илне 

саклыйлар. Балалар, бу нҽрсҽ? (Танк). (Балаларны активлаштыру). Ул нинди ҿлешлҽрдҽн 

тора? Бу танкның нҽрсҽсе? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Бу танкның тҽгҽрмҽчлҽре, аны башкача гусеница - тҽгҽрмҽч чылбыры дип 

йҿртҽлҽр. Бергҽ кабатлыйк: гусеница - тҽгҽрмҽч чылбыры. (Балаларны активлаштыру). Бу 

танкның нҽрсҽсе? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Бу - 

танкның башнясы, башкача ҽйтсҽк - манарасы. Бергҽ кабатлыйк: башня - манара. 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, танкның кабинасына керү ҿчен менҽ бу капкачын 

ачалар һҽм керҽлҽр. Балалар, ҽ монысы танкның пушкасы. Бергҽ кабатлыйк: пушка. 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, бүген без кемнҽр турында, нинди бҽйрҽм турында 

сҿйлҽштек? Диңгезне, су чиклҽрен, илебез чиклҽрен кемнҽр саклый? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Сез бүген эшчҽнлектҽ бик 

актив катнаштыгыз. Безнең дҽ тҿркемдҽге малайлар, зур үскҽч, илебезне сакларлар. 

Балалар, ҽ хҽзер барыбыз да бу рҽсемгҽ карап, танк рҽсеме ясыйбыз. 

 

 

 

Тема. ОЧУЧЫЛАР 

Бурычлар: 

1) балаларны очкычның (самолетның) ҿлешлҽрен,  зурлыгын, формасын аерырга 

һҽм атарга ҿйрҽтүне, исемнҽрне сыйфатлар белҽн яраклаштыру күнекмҽлҽре 

формалаштыруны, [у] сузык авазын ҽйтүдҽ күнектерүне  дҽвам итү; 

2) балаларның нинди? кайда? кая? нҽрсҽ? сорауларына тулы фразалар белҽн җавап 

бирү осталыгын, игътибарын, танып белүлҽрен, кызыксынуын  үстерү; 

3) тҿрле гаскҽр тҿрлҽренҽ, очучы һҿнҽренҽ хҿрмҽт, патриотик хислҽр тҽрбиялҽү  

Җиһазлар: тҿрле хҽрбилҽр баш киемнҽре, уенчык самолетлар. 

 

Эшчҽнлек барышы. 



Тҽрбияче. Балалар, тиздҽн ҽтилҽр, бабайлар бҽйрҽме җитҽ. Бу бҽйрҽмне безнең 

илдҽ Ватанны саклаучылар кҿне буларак бҽйрҽм итҽлҽр. Безнең илне тҿрле тҿр гаскҽре 

булган армия саклый. Армия үз илен диңгездҽ дҽ, коры җирдҽ дҽ, һавада да саклый ала. 

Балалар, һҽр гаскҽр тҿренең хҽрби киеме бар. (Тҽрбияче рҽсемнҽр күрсҽтҽ: диңгезчелҽр, 

очучылар, чик сакчылары, десантниклар). Карагыз ҽле, аларның хҽрби киемнҽре бер - 

берсеннҽн аерыла. Минем ҿстҽлдҽ хҽрбилҽрнең баш киемнҽре ята. Ҽйдҽгез аларның 

кемнеке икҽнен билгелик.  Бу нинди баш киеме, ничек атала? (Шлем). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк кабатлаулар). Шлемны кем кия? (Танкист). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Дҿрес ҽйттегез, танкистлар башларына шлем киялҽр. Тотып карагыз, шлем нинди? (Каты, 

калын, кара тҿстҽ). Шлем танкистларның башын бҽрелүдҽн саклый. (Рҽсем күрсҽтҽ). Ҽ 

бу баш киеме ничек атала? (Бескозырка). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, 

бескозырканы кем кия? (Матрос). Бескозырка нинди? (Бу фуражканың козерѐгы юк, 

аның кара тасмалары бар). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар).  Бескозырка бик 

матур! (Рҽсем күрсҽтҽ). Күрегез ҽле, диңгезчегҽ бескозырка ничек килешҽ!  Балалар, бу 

баш киеме ничек атала? (Пилотка). Пилотканы кем кия? (Солдат). (Индивидуаль һҽм 

күмҽк кабатлаулар). Пилотка нинди тҿстҽ? (Яшел). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Пилотка солдатка бик килешҽ. (Рҽсем күрсҽтҽ). Балалар, минем ҿстҽлдҽ тагын бер 

фуражка бар. Бу фуражканың тҿсе нинди? (Яшел). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Яшел фуражканы  чик сакчылары кия (Рҽсем күрсҽтҽ). Минем ҿстҽлдҽ тагын бер фуражка 

бар. Аны кем кия? (очучылар). (Рҽсем күрсҽтҽ).  Зҽңгҽр фуражканы  кемгҽ бирҽбез? 

(Очучыга). Булдырдыгыз. Сез бик яхшы эшлҽдегез. Ял итеп алабыз. 

Кояш елмая күктҽ (балалар кулларын югары күтҽрҽлҽр), 

Кар җем-җем итҽ җирдҽ (кулларны алга сузган хҽлдҽ, кул чукларын дүрт тапкыр ҽле 

аска, ҽле ҿскҽ ҽйлҽндерү), 

Тауда чана, чаңгы шуу (чана, чаңгы шуу хҽрҽкҽтлҽре ясау) 

Аяк-кулны кҿчле итҽ (кулларны  як –якка сузып чүгҽлҽргҽ,аяк башларын кочакларга). 

(2-3 тапкыр кабатлана). 

Балалар, мин сезгҽ бер табышмак ҽйтҽм, сез тыңлагыз, аннан соң җавабын ҽйтерсез. 

Канаты бар – җилпеми, 

Эче җылы – җил тими. 

Корыч йҿрҽкле кош ул, 

Безнең яраткан дус ул. 

Җавабын кем белде? (Очкыя). Ни ҿчен очкыч дип уйлыйсыз? (Балаларның 

җаваплары). Монда карагыз ҽле, бу нҽрсҽ? (Очкыч). (Активлаштыру). Самолетны, 

вертолетны кем йҿртҽ? (Очучылар, летчиклар). Дҿрес, балалар. (Активлаштыру) 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, ҽйдҽгез карыйк ҽле, очкыч нинди 

ҿлешлҽрдҽн тора?  Балалар, менҽ бу очкычның кабинасы, анда очучы утыра. Очкычның бу 

ҿлешендҽ - салонда - пассажирлар утыра.  Очкычның утыргычлары пассажирлар ҿчен 

уңайлы итеп ясалган. Очкычның тагын, кошларныкы кебек, канатлары бар. Ҽ монысы 

очкычның койрыгы. (Активлаштыру). Очкычның ―аяклары‖ да бар. Алар шасси дип атала. 

(Активлаштыру). Һавага очып менгҽндҽ, очкыч шассилары җыела. Җиргҽ тҿшкҽндҽ очучы 

шассиларны яңадан чыгара. очкыч шассилары белҽн җиргҽ тҿшҽ. Алар җиргҽ җиңел, 

бҽрелмичҽ тҿшҽргҽ ярдҽм итҽ. Балалар, очкыч очканда нинди тавыш чыгара?  (“у-у-у” – 

дип оча). (Очкычны ―очыртып‖ күрсҽтҽ).   (Активлаштыру). Балалар, менҽ очкыч очып 

китте. Очкыч нҽрсҽ эшлҽде? (Очып китте). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). 

Балалар, очкыч аска очамы, ҽллҽ ҿскҽме? (Ҿскҽ). (Активлаштыру). Менҽ очкыч борылып 

китте. Ул кая борылды, сулгамы, ҽллҽ уңгамы? (Уңга). (Активлаштыру). Ҽ хҽзер кайсы 

якка борылды? (Сулга). (Активлаштыру). Очкыч кая таба оча? (Аска). (Активлаштыру). Ҽ 

хҽзер, балалар, очкыч яңадан очып килде. Очкыч нҽрсҽ эшлҽде? (Очып килде). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, сез ничек уйлыйсыз, бҿтен кеше дҽ очучы 

була аламы? (Балаларның җаваплары). Очучы булу ҿчен нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк? 

(Балаларның җаваплары). Очучы булу ҿчен, укырга кирҽк. Ҽйе, очучы бик кыю, тҽвҽккҽл, 



батыр, сҽламҽт булырга тиеш. Балалар, сез зур үскҽч, бҽлки, очучылар булырсыз. 

Малайлар армиядҽ хезмҽт итҽрлҽр. Ватанны сакларлар. Балалар, ҽйдҽгез очкычлар булып 

уйнап алыйк. Сез барыгыз да очкычлар булырсыз. Кулларны ян-якка канатлар кебек 

җҽябез һҽм очкыч тавышы чыгарып (у-у-у) ―очып китҽбез‖ һҽм ―очып килҽбез‖. (Уен 

берничҽ тапкыр кабатлана).  

 

 

Тема. ИҢ ЯХШЫ ҼТИ 

(Йомгаклау чарасы) 

  

Бурычлар: 

1) сҽнгать ҽсҽрлҽре аша балаларның сҿйлҽм культурасын, татар халкының ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрен белү телҽге формалаштыру, сҿйлҽм нормаларын үзлҽштерү;  

2) татар җыр-биюлҽренҽ соклану, алар белҽн кызыксыну телҽклҽрен үстерү;  

3) ана телендҽ аралашырга телҽк уяту,  үз гаилҽң, ҽти-ҽниең белҽн горурлану хисе 

тҽрбиялҽү. 

 Җиһазлар: плакатлар, чакыру билетлары, фотокүргҽзмҽ, рҽсем күргҽзмҽсе, 

табигый материаллар, курчак, медальлҽр, бүлҽклҽр, ―Совет Армиясе маршы‖ С. Сҽйдҽшев 

муз.,―Солдатлар‖ К.Булатова сүз., М.Минһаҗев кҿе, Кҿчегем‖ Л.Лерон сүз., 

З.Гыйбадуллина кҿе,―Чишмҽ янында‖ биюе ҿчен кҿй аудиоязмалары. 

 

  

  

Кичҽ барышы. 
Зал бҽйрҽмчҽ бизҽлгҽн. Тамашачылар урынында балаларның ҽнилҽре утыра. Музыка астында 

балалар керҽ, залның ике ягына утыралар. 

 

Тҽрбияче. Хҿрмҽтле тамашачылар һҽм балалар. Бүген бездҽ зур бҽйрҽм - ҽтилҽр 

бҽйрҽме. Хҽзер барыбыз да басыйк һҽм кул чабып безнең яраткан, кадерле ҽтилҽребезне 

зал түренҽ чакырыйк. (Музыка астында ҽтилҽр керҽ, үзлҽренҽ хҽзерлҽп куелган урыннарга 

утыра.) 

1 нче бала. 

Ул җирдҽ иң шҽп кеше,  

Шҽп кеше, гаҗҽп кеше. 

Ул иң-иң кҿчле кеше. 

Юк бүтҽн аның ише. 

Ул зирҽк тҽ, шаян да, 

Акыллы да, ҽйбҽт тҽ. 

Кем дисезме ул кеше? 

Минем ҽти, ҽлбҽттҽ! 

2 нче бала. 

Һҽр вакытта иңнҽремдҽ 

Тоям ҽти кулларын. 

Ҽти янҽшҽ булганда 

Якты булыр юлларым. 

3 нче бала. 

Үзе бик уңган булганга, 

Ялкауны сҿйми ҽти. 

Эш сҿючелҽрне мактап 

Гел безгҽ сҿйли ҽти. 

4 нче бала. 

Син, ҽтием, минем ҿчен 

Бар дҿньяда бер генҽ. 



Елмайганда йҿзлҽреңнҽн 

Бар ҿйгҽ нур бҿркелҽ. 

Хҿрмҽтле ҽтилҽр, без сезнең иң-иң уңган, иң-иң тырыш, иң-иң булган икҽнлегегезне 

белҽбез, шуңа бҽйрҽмебезне дҽ ярыш формасында уздырабыз. Ҽнилҽребез жюри 

ҽгъзалары булыр.  

1 нче ярыш. ―Мең дҽ бер кичҽ‖.  Ҽни кешенең кичкҽ таба бик каты итеп башы авырта 

башлады. Ҽ бала кҿн дҽ ҽкият тыңлап йоклап китҽргҽ гадҽтлҽнгҽн. Кем үзенең 

якыннарына авыр чакта ярдҽм итҽргҽ тели? (Ҽтилҽр ҽкият сҿйли). 

Бала.  

Без сезне бик яратабыз,  

Бҽйрҽм белҽн котлыйбыз 

Бүлҽк итеп үзегезгҽ 

Бер матур җыр җырлыйбыз.  

Җыр ―Солдатлар‖ К.Булатова сүз., М.Минһаҗев кҿе. 

2 нче ярыш. ―Үзеңне таныйсыңмы?‖. Ҽ хҽзер үзегезгҽ читтҽн, балаларыгыз күзе 

белҽн карагыз.Үзегезне танырсызмы? (Тҽрбияче балаларның үз ҽтилҽре турында 

сҿйлҽгҽннҽрне укый. Үзен таныган ҽти баса). 

Бала. 

Ҽтием.  

Ҽнием янында ҽтием булганда, 

Без бергҽ булганда – күңелле бар дҿнья. 

 Кирҽксҽ, үтүкне тҿзҽтеп бирҽ ул. 

Ҽти бит ир кеше, бар эшне белҽ ул. 

Ҽнигҽ күтҽртми ҽтием сумканы. 

Үскҽч, мин күтҽреп кайтырмын аларны. 

Иң матур, иң кҿчле, иң ҽйбҽт кеше дҽ - 

Ул минем ҽтием. Иң якын, кадерле, 

Иң кирҽк кеше дҽ - ул минем ҽтием! 

3 нче ярыш. 

―Ҽлли-бҽлли, бҽбкҽем‖. Ҿйдҽ яшь бала барында ҽнигҽ бик авырга туры килҽ: ашарга 

да пешер, ҿйне дҽ кара, бала да күп вакытны ала, җитмҽсҽ, кайвакытта тҿннҽр буе елап 

чыга. Сез барда ҽни кеше азрак ял итеп алсын. Кайсыгыз баласына бишек җырын җырлап 

күрсҽтҽ? (Ҽтигҽ бала кебек тҿрелгҽн курчак бирелҽ). 

Бала. 

Ҽтилҽрне мактаганга без дҽ каршы килмибез. 

Карап торыгыз, ҽтилҽр, сезнең ҿчен биибез! 

―Парлы бию‖. 

4 нче ярыш. ―Табын күрке-чҽк-чҽк‖. Ҽ хҽзер ҽтилҽргҽ яңа бирем – үзегез белгҽн 

татар халык ашлары исемнҽрен языгыз. Кем күбрҽк яза ала? Ҽ яраткан ашларыгызның 

астына сызыгыз. Моны ҽнилҽребез күрми калмас, шул ризыкларны ешрак ҽзерлҽргҽ 

тырышыр, чҿнки алар ―Ир-ат йҿрҽгенҽ юл – ашказаны аша‖ дигҽн гыйбҽрҽне белҽлҽр дип 

уйлыйм. 

Бала. 

Сез кҿчле дҽ, сез кыю да, сез уңган да, ҽтилҽр. 

Тагын җыр бүлҽк итҽрбез, сез тыңлагыз, ҽтилҽр. 

Җыр ―Кҿчегем‖ Л.Лерон сүз., З.Гыйбадуллина кҿе. 

5 нче ярыш. ―Оста куллар‖. Балагыз ҽле бер уенчыгын ала, ҽле икенчесен, тик уйнап 

китҽ алмый. Аңа нинди дҽ булса яңа уенчык кирҽк. Кайсы ҽти үз баласына ярдҽм итҽргҽ 

тели? (Табигый материаллардан уенчык ясарга). 

  Шушының белҽн ярышларыбыз тҽмам. Жюри ҽгъзалары киңҽш-табыш иткҽн арада 

ҽтилҽребезгҽ тагын бер бию тҽкъдим итҽбез.  

Бию. ―Чишмҽ янында‖. 



Сүзне жюри ҽгъзаларына бирҽбез. 

Ҽни. Без барлык ҽнилҽр сҿйлҽштек, киңҽштек тҽ, барлык ҽтилҽр дҽ иң яхшы, иң 

уңган, иң булган, иң оста, иң акыллы, иң моңлы, иң бала җанлы дигҽн фикергҽ килдек. 

Шуңа күрҽ һҽр ҽтигҽ дҽ беренче урынны бирергҽ булдык. 

Тҽрбияче. Жюри фикере белҽн мин дҽ килешҽм, чҿнки бүлмҽбезгҽ ремонт 

ясыйбызмы, түтҽллҽр казыйбызмы, ком ташыйбызмы, уенчыклар ремонтлыйбызмы – 

бҿтен эштҽ дҽ тҽрбиячелҽргҽ ҽтилҽребез ярдҽмгҽ килҽ. Моның ҿчен аларның барысына да 

зур рҽхмҽт. Ҽ хҽзер аларга ―Иң яхшы ҽти‖ медале һҽм кыйммҽтле бүлҽклҽр тапшырыла. 

(Ҽтилҽр тезелеп баса, ҽнилҽр аларга тасмага тагылган медальлҽрне кидерҽ, балалар үзлҽре 

ясаган бүлҽклҽрне тапшыра.) Бҽйрҽмебезнең соңгы ҿлеше – гаилҽ белҽн кичке чҽй эчү. 

Табынга рҽхим итегез. 

 
 

Сигезенче бүлек. СИГЕЗЕНЧЕ МАРТ 
 

Тема.  ҼНИЛҼР БҼЙРҼМЕ! 

Бурычлар: 

1) балаларның ҽнилҽр бҽйрҽме турындагы мҽгълүматларын киңҽйтү, ҽнилҽр 

бурында тасвирлау хикҽясе сҿйлҽргҽ ҿйрҽтү; 

2) балаларның игътибарын, кабул итүлҽрен, хҽтерлҽрен, фотография кулланып, 

эзлекле сҿйлҽүлҽрен үстерү; 

3) ҽнилҽргҽ мҽхҽббҽт һҽм аларга ярдҽм итү телҽге тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ҽнилҽрнең фотографиялҽре,  кҽгазьгҽ берничҽ ваза ябыштырылгын, 

чҽчҽклҽр силуэтлары. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Кадерле балалар, мин сезгҽ бер ҽкият сҿйлим. Борын – борын заманда 

яшҽгҽн ди бер тылсымчы. Ул  гаҗҽеп оста кеше булган. Бу тылсымчы  кадаксыз йорт тҿзи 

алган, телҽсҽ, кыш кҿне урамда чҽчҽклҽр үстергҽн, җҽен Кыш бабайны чакыра алган.  

Арысланны тычканга, чебенне – филгҽ ҽйлҽндерҽ алган.  Лҽкин ҽнилҽрен тыңламаган, 

аларның кҽефен бозган балаларга ул булыша алмаган. Бу очракта аның тылсымлы сүзлҽре 

ярдҽм итмҽгҽн.  Тылсымчы ҽйтҽ торган булган: иң якын кешелҽр генҽ кешене бҽхетле итҽ. 

Тылсымчылар бу очракта кҿчсез. Балалар, сез ничек уйлыйсыз, ҽнилҽр ҿчен иң якын кеше 

кем ул? Ҽни арган чакта кем аңа булыша ала, кҽефен яхшырта, арганлыгын бетерҽ? 

(Балаларның җаваплары). Дҿрес ҽйтҽсез. Балалар, сез, ҽнилҽр яшь, матур, бҽхетле, ягымлы 

булсын дисҽгез, үзегез могҗизалар эшли аласыз. Моның ҿчен ҽнилҽргҽ игътибарлы 

булырга, аларны тыңларга, күбрҽк ягымлы, иркҽлҽү сүзлҽрен ҽйтергҽ кирҽк. Сез 

ҽнилҽрегезгҽ нинди ягымлы сүзлҽр ҽйтҽсез? (Балаларның җаваплары). 

Сездҽ ҽнилҽрегезнең фотографиялҽре бар. Хҽзер ҽнилҽрегез турында сҿйлҽрсез. 

Минем дҽ ҽнием бар. Менҽ аның фотографиясе. Ҽнием турында сҿйлҽгҽнне тыңлагыз ҽле. 

Минем ҽниемнең исеме Ҽминҽ. Ул озын буйлы, сары чҽчле, зҽңгҽр күзле. Ҽнием табиб 

булып эшли. Ул  эшен бик ярата. Ҿйдҽ тҽмле ашлар, бҽлешлҽр пешерҽ. Мин аны яратам. 

Балалар, мин башта нҽрсҽ турында сҿйлҽдем, ҽ аннан соң? Мин хикҽяне ничек 

тҽмамладым? (Балалар ҽнилҽре турында сҿйлилҽр, тҽрбияче аларның сҿйлҽмен бҽяли). 

Хҽзер ял итеп алырбыз   

Ҽнигҽ булышам – керлҽрне юышам,       (Кер юу хҽрҽкҽте ясыйлар) 

Югачтын ҽйбҽтлҽп чайкатып аламын         (Кер чайкау хҽрҽкҽте ясыйлар). 

Чайкагач, кҿч белҽн ныгытып сыгамын           (Керне сыгу хҽрҽкҽте ясыйлар) 

Һҽм бауга элҽмен.                (Керне элеп кую хҽрҽкҽте ясыйлар). 

Кипкҽчтен шҽп итеп үтүклҽп куямын.         (Уң кулга үтүк “тотып” үтүклҽү 

хҽрҽкҽте ясыйлар). 



Булдырдыгыз! Менҽ кер дҽ юып карадыгыз. Бик тырыштыгыз.  

Балалар, тиздҽн нинди бҽйрҽм якынлаша? (Ҽнилҽр бҽйрҽме). (Активлаштыру). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Дҿрес, балалар, ҽнилҽр бҽйрҽме якынлаша. Ҽнилҽр 

бҽйрҽме – иң ягымлы, иң гүзҽл, иң матур бҽйрҽм, чҿнки  ҽнилҽр безнең иң кадерле 

кешелҽребез.  (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Безнең ҽнилҽребез  - ягымлы, гүзҽл, 

иң матур затлар. Шуңа күрҽ ҽнилҽр бҽйрҽме -  иң ягымлы, иң гүзҽл, иң матур бҽйрҽм. 

Балалар, ҽнилҽр бҽйрҽмен елның кайсы вакытында билгелҽп үтҽлҽр? (Яз кҿне). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Дҿрес, балалар, ҽнилҽр бҽйрҽмен яз кҿне бҽйрҽм 

итҽлҽр. Яз билгелҽрен ҽйтегез ҽле. (Кар эри, боз сҿңгелҽре барлыкка килҽ, кҿннҽр 

җылына). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Балалар, 8нче Март ҽнилҽр бҽйрҽме генҽ 

булып торамы? Тагын кемнҽр бҽйрҽме соң 8нче Март? (Ҽбилҽр, апалар, кызлар бҽйрҽме). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Дҿрес, балалар, 8нче Март - ҽнилҽр, ҽбилҽр, 

апалар, кызлар бҽйрҽме. Икенче тҿрле аны хатын-кызлар бҽйрҽме дилҽр. Ҽйдҽгез, 

бергҽлҽп кабатлагыз: ―Хатын-кызлар бҽйрҽме‖. Булдырдыгыз! Балалар, ҽнилҽрегез бик 

тырышып эшлилҽр. Эштҽн кайткач та, ҽнилҽрнең ҿйдҽ эше күп. Алар нҽрсҽлҽр эшлилҽр? 

(Ашарга ҽзерлилҽр. Кер юалар. Савыт-саба юалар). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). Балалар, сез ҽнилҽрегезгҽ булышасызмы? Нҽрсҽлҽр эшлисез?  (Балаларның 

җаваплары).  Бик яхшы, балалар! Ҽйе, сез инде чҽй ҿстҽле ҽзерли белҽсез, шуңа күрҽ ҿстҽл 

ҽзерлҽгҽндҽ кирҽкле савыт-сабаны ҿстҽлгҽ куярга, ашагач җыеп куярга ярдҽм итҽ аласыз. 

Ҽнилҽргҽ, ҽбилҽргҽ булышырга кирҽк. Бҽйрҽмдҽ бүлҽклҽр бирҽлҽр. Ҽнилҽр ҿчен без 

гадҽти булмаган букет ясарбыз. Менҽ бу ваза сурҽте. Вазага чҽчҽклҽр ябыштырырбыз. 

Эшлҽп бетергҽч, вазаны ҽнилҽр почмагына элҽрбез. (Балалар ҿстҽл артына утыралар,  

контур буенча чҽчҽкне кисеп алалар, вазага ябыштыралар).  

 

Тема. “ЭТ КҾЧЕКЛҼРЕ БЕЛҼН” ДИГҼН КАРТИНА БУЕНЧА ХИКҼЯ ТҾЗҤ 

 

Бурычлар: 

1) сюжетлы картинаның персонажларын игътибар белҽн карау, эчтҽлеге буенча 

сорауларга җавап бирү, тҽрбияче белҽн бергҽ сҿйлҽү осталыгын формалаштыру, эчтҽлекне 

сҿйлҽгҽндҽ иҗадилык элементларын куллануга ярдҽм итү, сҿйлҽмне сыйфатлар куллану 

хисабына баету; 

 2) балаларның игътибарын, күрү хҽтерен, тыңлау осталыгын, танып белүлҽрен, 

кызыксынуларын  үстерү; 

3) йорт хайваннарына карата кайгыртучанлык тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: ―Эт кҿчеклҽре белҽн‖ дигҽн сюжетлы картина,  Л.Лерон сүз., 

З.Гыйбадуллина кҿенҽ язылган ―Кҿчегем‖ дигҽн җырның аудиоязмасы. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, тыңлагыз, мин сезгҽ бер табышмак ҽйтҽм, сез җавабын 

ҽйтерсез. 

Кешенең дусты, йортның сакчысы. 

Кем җавабын ҽйтҽ? (Эт). (Балаларны активлаштыру). Бүген ―Эт кҿчеклҽре белҽн‖ 

дигҽн картинаны карарбыз, аннан соң аның буенча хикҽя тҿзҽрбез. (Тҽрбияче картинаны 

балаларга күрсҽтҽ). Картинада нҽрсҽ сурҽтлҽнгҽн? (Эт). (Балаларны активлаштыру). Эт 

нинди? (Зур, кара, йонлач, мҽрхҽмҽтле). (Балаларны активлаштыру). Эт нҽрсҽ эшли? 

(Ята, ял итҽ, күзҽтҽ, йортны саклый, сакта тора). (Балаларны активлаштыру). Беренче 

кҿчек нҽрсҽ эшли? (Тҽрбияче эт белҽн бергҽ яткан кҿчеккҽ күрсҽтҽ). (Ҽнисе белҽн янҽшҽ 

ята). (Балаларны активлаштыру). Икенче кҿчек нҽрсҽ эшли? (Тҽрбияче чыпчыкларга 

карап торучы кҿчеккҽ күрсҽтҽ). (Чыпчыкларны күзҽтҽ). (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, карагыз ҽле, савытка (мискига) азыкны кем куйган икҽн? (Хуҗа, яисҽ хуҗаның 

малае, кызы). (Балаларны активлаштыру).  Ничек уйлыйсыз, савытта нинди азык икҽн? 



(Сҿт, ит, сҿяк). (Балаларны активлаштыру). Картинада тагын нҽрсҽлҽр сурҽтлҽнгҽн? 

(Чыпчыклар). (Балаларны активлаштыру). Чыпчыклар нҽрсҽ эшли? (Савыттагы азыкны 

чүплилҽр). Чыпчыклар нигҽ очып китмилҽр? (Балаларның җаваплары). Дҿрес, алар эт 

белҽн кҿчеклҽрдҽн курыкмыйлар, чҿнки алар бик мҽрхҽмҽтле.  (Балаларны 

активлаштыру). Картинада тагын нҽрсҽ сурҽтлҽнгҽн? (Эт оясы). (Балаларны 

активлаштыру). Яңгыр яуганда, җил искҽндҽ, карлар яуганда эт үзенең оясына керҽ, анда 

ял итҽ, суыктан, җилдҽн саклана. Эт оясын кем тҿзеде икҽн? (Йорт хуҗасы). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, йорт хуҗасы эт, аның кҿчеклҽре турында кайгырта. Ул эткҽ оя 

ясаган, аны ашата, эчертҽ. Эт тҽ хуҗага булыша. Ул аның йортын караклардан саклый. 

Балалар, ана эт үзенең кҿчеклҽре турында ничек кайгырта? (Балаларның җаваплары). Ана 

эт кҿчеклҽрен бик ярата. Ул аларны кирҽк булса яклый да, саклый да. Аның күзлҽре бик 

ягымлы. Ул балаларына яратып карап ята. 

Хҽзер уйнап алырбыз. Уен ―Кем бик игътибарлы?‖ дип атала? Мин картинаны алып 

куям, сезгҽ сораулар бирҽм. Картинада ничҽ кҿчек сурҽтлҽнгҽн? Ничҽ савыт бар? Эт 

нинди тҿстҽ? Нинди кошлар азык белҽн тукланалар? Эт кайда ята: җирдҽме, җҽймҽдҽме? 

Балаларның җаваплары картина элементларын чагыштырып карау юлы белҽн тикшерелҽ. 

Без картинаны игътибар белҽн карадык. Сорауларга җавап бирдек. Хҽзер картина 

буенча хикҽя тҿзҽргҽ ҿйрҽнербез. Ҿйгҽ кайткач, эт һҽм аның кҿчеклҽре турында ҽниегезгҽ 

- ҽтиегезгҽ сҿйлҽрсез. Аларга сезне тыңлау күңелле булыр. 

Картинада эт ...( кҿчеклҽре белҽн) сурҽтлҽнгҽн. Ана эт зур, тагын нинди? (кара, 

йонлач). Аның ике ...(кҿчеге) бар. Берсенең исеме...(Акбай), икенчесенеке...(Актырнак). 

Кҿчеклҽр...(кечкенҽ). Алар турында тагын нҽрсҽ ҽйтеп була? (Алар шаян, йомшак). Эт 

белҽн кҿчеклҽр тҿшке ашны  ашаганнар. Йорт хуҗасы савытка...(аш белҽн ит) салган. 

Эт...(кҿчеклҽре белҽн) итне һҽм ашны... (ашап бетергҽннҽр). Аш бик ...(тҽмле). Ашап 

алгач, ана эт...(ял итҽргҽ) булган. Акбай ҽнисе янына ...(ятты). Актырнак бик шаян, ул 

...(чыпчыкларны) күзҽтҽ. Эт кҿчеклҽре белҽн безгҽ бик...(ошады). 

Хҽзер ―Кҿчегем‖ дигҽн җырны тыңлыйк һҽм кушылып җырлыйк. (Тҽрбияче  

Л.Лерон сүз., З.Гыйбадуллина кҿе ―Кҿчегем‖ дигҽн җырның аудиоязмасын куя). 

 

 

 
 

Тугызынчы бүлек. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 
 

 

Тема: БИЯЛҼЙ ҺҼМ ПЕРЧАТКА 

Бурычлар: 

1) татар халкының кул эшлҽре белҽн таныштыру; тҽрбияченең сҿйлҽмен аңларга, 

сорауларга җавап бирергҽ ҿйрҽтүне дҽвам итү; 

2) сенсор культураны, сүзлек байлыгын, сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен үстерү; 

3) халкыбызның кул эшлҽре белҽн кызыксыну, чисталык, пҿхтҽлек, тырышлык, 

киемнҽргҽ сакчыл караш тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: кҽрҽҗингҽ салынган йон җеп йомгаклар, тҿрле тҿстҽге һҽм бизҽкле 

берничҽ пар биялҽй, перчаткалар, тҿсле кҽгазьдҽн киселгҽн биялҽй формасы, түгҽрҽклҽр 

һҽм кҽгазь тасмалар (аппликация ҿчен). 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, кулга кул тотынышып басыгыз! Ҽйдҽгез, башта пышылдап, 

аннары гадҽти тавыш белҽн, аннан соң кычкырып ―Хҽерле иртҽ!‖ – дип ҽйтҽбез. (Тҽрбияче 

башына яулык бҽйли, ҽ кулына кҽрҗин тота). Мин – ҽби. Карагыз ҽле, минем кҽрҗинемдҽ 

нҽрсҽлҽр бар икҽн? (Балаларга йон җебеннҽн ясалган йомгаклар тарата). Нҽрсҽ бу, 



балалар? (Йомгаклар). Ҽйе, йон җебеннҽн ясалган йомгаклар. (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). (Балалар йомгакларны карыйлар). Алсу, синең йомгагың нинди тҿстҽ? 

Гүзҽл, синеке нинди тҿстҽ? (Балаларның җаваплары). (Активлаштыру). Йомгакны ҿстҽлдҽ 

тҽгҽрҽтеп карыйм ҽле. Сез дҽ тҽгҽрҽтеп карагыз!. (Балалар тҽгҽрҽтҽлҽр). Йомгаклар 

тҽгҽриме? (Тҽгҽри). Ни ҿчен тҽгҽри? (Аның почмаклары юк). Ҽйе, балалар, почмаклары 

булмагач, йомгак тҽгҽри. Балалар, йомгаклар нинди формада? (Шар формасында). 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). Йомгаклар нинди тҿстҽ? (Сары, зҽңгҽр, кызыл). 

Аларның сары, зҽңгҽр, кызыл тҿстҽ булуын бер сүз белҽн ничек ҽйтергҽ була? (Тҿрле 

тҿстҽге, тҿрле тҿсле). (Активлаштыру). Йомгаклар нҽрсҽгҽ охшаганнар? (Сары йомгак 

кояшка, зҽңгҽр йомгак тупка, кызыл йомгак кызарган алмага охшаган). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, йомгаклар җептҽн ясалган. (Сүтеп күрсҽтҽ, аннары кире урый). 

Менҽ шулай җепне урый-урый йомгак килеп чыга. Сез дҽ шулай эшлҽп карагыз. Җепне 

азрак сүтегез һҽм кире урагыз. Менҽ шулай! Булдырасыз! Балалар йомгак йон җебеннҽн 

ясалган. Бу нинди җеп? (Йомгактагы җепне күрсҽтҽ). (Йон җеп). (Индивидуаль һҽм күмҽк 

кабатлаулар). Йон җепне тотып карагыз. Ул нинди? (Йомшак, калын, җылы). Йон җеп 

нҽрсҽ ҿчен кирҽк дип уйлыйсыз? (Бҽйлҽр ҿчен). Бик дҿрес! Йон җебеннҽн нҽрсҽ бҽйлҽргҽ 

була? (Балаларның җаваплары). Сезнең ҽбилҽрегезнең, ҽнилҽрегезнең бҽйлҽгҽнен 

күргҽнегез бармы? (Балаларның җаваплары). Алар нҽрсҽ белҽн бҽйлилҽр? (Энҽ белҽн, 

крючок (кечкенҽ ыргак) белҽн). Хҽзер мин дҽ сезгҽ бҽйлҽп күрсҽтҽм. (Тҽрбияче берничҽ 

рҽт бҽйли). Бҽйлҽгҽч, менҽ шундый биялҽйлҽр килеп чыкты. (Кҽрҽҗиннҽн берничҽ пар 

бҽйлҽнгҽн биялҽй алып ҿстҽлгҽ куя). Балалар, безгҽ биялҽйлҽр ни ҿчен кирҽк? 

(Балаларның җаваплары). Минем кҽрҗинемдҽге биялҽйлҽр буталып беткҽннҽр. (Күрсҽтҽ). 

Бертҿрле тҿсле һҽм бертҿрле бизҽкле биялҽйлҽрне табып, парлап тезеп куегыз ҽле. 

(Балалар биялҽйлҽрнең парларын табалар). Биялҽйлҽрне битегезгҽ куеп карагыз ҽле. Алар 

нинди? (Йомшак). (Активлаштыру). Хҽзер кулыгызга киегез. Нинди? (Җылы). 

(Активлаштыру). Мин сезгҽ табышмак ҽйтҽм, сез җавабын табыгыз: 

Бер агачта биш тармак, 

Тармагы саен бармак. (Перчатка). 

(Балаларның җаваплары). Дҿрес, балалар, перчатка. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп кабатлагыз: 

перчатка. Бу сүз рус телендҽ дҽ, татар телендҽ дҽ шулай ҽйтелҽ.  Куллар туңмасын ҿчен, 

биялҽйдҽн тыш тагын нҽрсҽ киялҽр? (Перчатка). (Кҽрҗиннҽн перчаткалар алып балаларга 

күрсҽтҽ). Балалар, перчаткалар формасы буенча биялҽйлҽргҽ охшаганмы? (Юк). Дҿрес, 

перчаткалар формасы буенча биялҽйлҽргҽ охшамаганнар. Перчаткада һҽр бармак ҿчен 

аерым ―бүлмҽ‖ бар. Балалар, биялҽй дҽ , перчатка да куллар туңмасын ҿчен безгҽ бик 

кирҽк. Аларны кигҽч, бармакларга җылы. Безнең курчакларның биялҽйлҽре юк. Ҽйдҽгез, 

аларга матур биялҽйлҽр ясап бирик. (Тҽрбияче кҽгазьдҽн киселгҽн биялҽй формасы тарата. 

Балалар аппликация ясыйлар). Балалар курчаклар бик шатланырлар, сезгҽ рҽхмҽт 

ҽйтерлҽр. Чиста, пҿхтҽ итеп эшлҽргҽ тырышыгыз! Булдырдыгыз!  

Балалар, менҽ курчакларга да биялҽйлҽр булды. Сезнең дҽ һҽрберегезнең биялҽе 

бар. Биялҽйлҽрне сезнең ҿчен ҽнилҽр, ҽбилҽр бҽйли. Аларны саклап кияргҽ, юешлҽнсҽ, 

киптерергҽ куярга кирҽк. Кешелҽр электҽн үзлҽрен шулай салкыннан сакларга 

ҿйрҽнгҽннҽр, җылы биялҽйлҽр, оекбашлар, шарфлар, кофталар бҽйлҽгҽннҽр. Безнең 

халкыбыз һҽрвакыт тырыш булган. Сез дҽ бүген бик тырыштыгыз. Ҽйдҽгез, үзебезне 

мактап кул чабыйк! 

 
Унынчы бүлек. ЯЗ 

 

Тема. АЮНЫҢ ЯЗГЫ МАҖАРАЛАРЫ 

Бурычлар: 

1) балаларны исем, сыйфат кулланып, гади җҿмлҽлҽр тҿзергҽ ҿйрҽтү, язның тҿп 

билгелҽрен ныгыту; бирелгҽн сүзлҽргҽ антонимнар сайлауны формалаштыру, балаларның 

сүзлек запасын киңҽйтү; 



2) балаларның кызыксынуын, игътибарын, хҽтерен, фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ сакчыл караш, дустанҽ мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: А3 форматында ике сюжетлы картина:  

а) табигатьтҽ яз, кар эри, аю кышкы йокыдан уянмаган, аюның оясына кар сулары 

тулган да, аның туны чыланган;  

б) аю йокысыннан уянган да, оясыннан чыгып киерелгҽн һҽм ҿскҽ караган, күк йҿзе 

чиста, зҽңгҽрсу. 

Куянның, бүренең, тиеннең, песинең контурлы рҽсемнҽре, 5ҽр данҽ тиеннең, 

куянның, бүренең, май коңгызының, күбҽлҽкнең, кырмысканың, 1 данҽ яңгыр болытының 

контурлы рҽсемнҽре, күңелле музыка аудиоязмасы. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

Тҽрбияче.  

Яз килде, кояш кҿлде, 

Дҿньяга нур бҿркелде.  

Уянды бар агачлар,  

Куанды алмагачлар. 

(Резеда Вҽлиева)  

Балалар, шигырьдҽ елның кайсы вакыты турында сүз бара? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ сез язның нинди айларын 

белҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз!  

Тҽрбияче. Балалар, мин сезгҽ бер рҽсем күрсҽтҽм. (Тҽрбияче кышкы йокыдан 

уянган аю рҽсемен күрсҽтҽ) Ҽле аю кышкы йокыдан уянмаган иде. Менҽ аюның оясына 

кар сулары тулган да, аның туны чыланган. Аю йокысыннан уянган да, оясыннан чыгып 

киерелгҽн һҽм ҿскҽ караган. Ҿскҽ карагач, нҽрсҽ күргҽн? (Һава, күк йҿзе). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, ҽ күк йҿзе нинди? (Язгы, чиста, зҽңгҽрсу, биек). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз! Ҽйе, яз кҿне күк йҿзе нҽкъ шундый була. Анда ак 

болытлар йҿзҽ. Менҽ аю һавага карый да, уйга бата: ―Эх, минем канатларым булса иде, 

зҽңгҽрсу һавада йҿзҽр идем. Очар идем дҽ, кояш, зҽңгҽр болытлар турында җырлар идем‖, 

- ди. Кинҽт кенҽ аюга бҿтен нҽрсҽ зҽңгҽрсу булып күренҽ: кошлар да, агачлар да, үлҽннҽр 

дҽ, хҽтта кояш та. Аю йоклап киткҽн икҽн бит. Ул тҽмле тҿш күрҽ.  

Аю зҽңгҽр тҿш күрҽ: 

Зҽңгҽр үлҽн, 

Зҽңгҽр урман,  

Хҽтта сары кояш та 

Зҽңгҽр булып күренҽ.  

Ҽйдҽгез, аю белҽн бергҽ без дҽ күзлҽрне йомыйк та, үлҽннҽрне, болытларны күз 

алдына китерик. Матурмы? Ҽ хҽзер күзлҽрегезне ачыгыз. Балалар, сез белҽсезме, һҽр 

болытның кешелҽрнеке кебек кҽефе я күтҽренке, я тҿшенке була. Алар бер-берсенҽ 

охшамаганнар. Ҽгҽр болытларның кҽефе күтҽренке булса, алар нинди була? (Индивидуаль 

һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽгҽр болытларның кҽефе тҿшенке 

булса, ул нинди була? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Болытлар арасында аю зур кояшны күреп ала. Балалар, кояш нинди? (Якты, нурлы, 

җылы, ягымлы, язгы). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Аю як-ягына караган да, 

агачлар, үлҽннҽр, чҽчҽклҽр, тҿрле җҽнлеклҽр күргҽн. Ҽйдҽгез, без дҽ карыйк ҽле, аю нинди 

җҽнлеклҽр күргҽн икҽн? (Тҽрбияче куянның, бүренең, тиеннең, песинең контурлы 

рҽсемнҽрен күрсҽтҽ). Балалар, монда ничҽ җҽнлек бар? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, күп, бергҽлҽп саныйк ҽле: бер, ике, ҿч, 

дүрт. Ничҽ җҽнлек булды? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, кайсы җҽнлек артык? (Песи). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, 

ни ҿчен? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, песи йорт 



хайваны, ҽ башкалар кыргый хайваннар. Балалар, тагын кайсы җҽнлекне артык дип ҽйтеп 

була? (Тиен). Ни ҿчен? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Ҽйе, тиен агачта яши, йҿри, ҽ башка җҽнлеклҽр җирдҽ йҿри. Булдырдыгыз! Балалар, менҽ 

аю нинди урман күргҽн. (Тҽрбияче язгы урман сурҽтлҽнгҽн рҽсем күрсҽтҽ). Лҽкин бу 

урманда берҽү дҽ юк. Балалар, ҽйдҽгез һҽр җҽнлеккҽ, бҿҗҽклҽргҽ үз урыннарын табарга 

ярдҽм итик.  

 

Күңелле кҿй яңгырый. Тҽрбияче балаларга тиеннең, куянның, бүренең, май коңгызының, күбҽлҽкнең, 

кырмысканың контурлы сурҽтлҽрен тарата. Балалар бу сурҽтлҽрне урман рҽсеменҽ ябыштыралар. Яңгыр 

болыты сурҽтен тҽрбияче ябыштыра. 

  

Тҽрбияче. Булдырдыгыз, балалар! Менҽ безнең урманыбыз матурланды. Балалар, 

монда бер яңгыр болыты килеп чыкты һҽм яңгыр ява башлады. Ҽйдҽгез, без дҽ уйнап 

алабыз. Мин ―ҽни‖ болыт булырмын, ҽ сез минем балаларым – тамчылар булырсыз. 

(Күңелле музыка яңгырый). Тамчылар җиргҽ очып тҿшҽлҽр. Сикерҽбез, уйныйбыз. Аларга 

берҽрлҽп сикерү күңелсез булган, дүртҽр булып берлҽшеп, гҿрлҽвек ясаганнар. Бу 

гҿрлҽвеклҽр барысы да очрашкан да, бер зур елгага ҽверелгҽннҽр. (Балалар кулга кул 

тотынышалар, бер-бер артлы йҿрилҽр). Бу елга аккан, аккан да бер океанга кушылган. 

(Балалар кулга кул тотынышып зур түгҽрҽк ясыйлар). Бу тамчылар океанда йҿзеп озак 

кына йҿргҽч, ҽнилҽре – болытның сүзе ислҽренҽ тҿшкҽн. Ул бит аларга кайтырга кушкан 

иде. Шул вакыт кояш кыздыра башлый. (Балалар чүгҽлилҽр). Тамчылар җиңелҽеп 

калганнар һҽм ҿскҽ күтҽрелҽ башлаганнар. (Балалар кулларын күтҽреп, ҿскҽ тартылалар). 

Кояш җылысында алар парга ҽйлҽнгҽннҽр һҽм ҽнилҽре – болыт янына кайтканнар. 

Булдырдыгыз балалар! Шул вакыт аюга бик күңелсез булып киткҽн һҽм ул дуслары – 

башка аюлар янына барырга уйлаган. Баргач, иптҽшлҽренҽ бер бик кызык уен ҿйрҽткҽн. 

Ҽйдҽгез бу уенны без дҽ уйныйбыз. Уен ―Барысы да киресенчҽ‖ дип атала. Мин сезгҽ 

сүзлҽр ҽйтҽм, ҽ сез аның киресен ҽйтерсез. Зур - (кечкенҽ, бҽлҽкҽй). Ҽче - (баллы). Кайнар - 

(салкын). Йомшак - (каты). Киң - (тар). Булдырдыгыз балалар! Сезгҽ бүген эшчҽнлек 

ошадымы? Сез бүген нҽрсҽлҽр белдегез? Сез бердҽм булганга, бер-берегезгҽ ярдҽм 

иткҽнгҽ сезгҽ барысы да җиңел генҽ бирелде. 

 

 

Тема. УРМАН КҤЛЕНДҼ 

 

Бурычлар: 

1) балаларның [с], [з], [у], [ш] авазларын дҿрес ҽйтүлҽрен ныгыту, [ж] авазының 

артикуляциясен ислҽренҽ тҿшерү, бу авазны сүзлҽрдҽ, фразаларда ҽйтүдҽ күнектерү, 

язның тҿп билгелҽре, айлары, табигать күренешлҽре турындагы белемнҽрен ныгыту; 

балаларның сүзлек запасын киңҽйтү; 

2) балаларның кызыксынуын, ишетү игътибарын, хҽтерен, логик фикерлҽвен, вак 

моторикасын үстерү; 

3) балаларда табигатькҽ сакчыл караш, дустанҽ мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: фланелеграф, җылы яктан кайта торган кошлар тавышы белҽн, 

гҿрлҽвек аккан тавышлар белҽн аудиоязмалар, елмайган кояшның, черкинең, ябалакның, 

баканың, еланның, май коңгызының контурлы сурҽтлҽре, А3 форматында урман күле 

сурҽтлҽнгҽн картина 

 

Эшчҽнлек барышы. 

Тҽрбияче. Балалар, күзлҽрне ял иттереп алыйк ҽле. 

Кояш иртҽн торган да, 

Болытларны санаган. 

Башта ҿскҽ караган, 



Аннан аска караган,  

Уңга, сулга караган 

Һҽм күзлҽрен ул йомган.  

 

Балалар текстка туры китереп,  күзлҽр белҽн хҽрҽкҽтлҽр ясыйлар. Балаларның күзлҽре йомык 

вакытта тҽрбияче фланелеграфка елмайган кояш сурҽте куя. 
 

Тҽрбияче. Балалар, карагыз ҽле, безнең бүлмҽдҽ нинди матур кояш чыккан. Кояш 

елмая, һава торышы матур, җылы. Ни ҿчен икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Дҿрес, чҿнки урамда яз. Балалар, хҽзер язның башымы, ҽллҽ 

ахрымы? (Яз ахыры). Сез моны каян белдегез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Балалар, сезнең урман күлен күрҽсегез 

килҽме? (Ҽйе). Күзлҽрегезне йомыгыз һҽм тыңлагыз. (Кошлар сайраган тавыш ишетелҽ). 

Менҽ без урман күленҽ килеп чыктык. (Урман күле сурҽтлҽнгҽн картина күрсҽтелҽ яки бу 

сурҽт экранда күрсҽтелҽ). Балалар, яз килү белҽн урман тҿрле авазлар белҽн тула. Сез 

нҽрсҽ ишетҽсез? (Кошлар сайрый). Ҽ менҽ мин урман күленҽ гҿрлҽвеклҽр ашыкканын һҽм 

кар эрегҽн суның күлгҽ акканын ишетҽм. Балалар, су акканда нинди тавыш чыга? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, с-с-с дигҽн авазлар 

ишетелҽ. Бергҽлҽп кабатлыйк: с-с-с. (Балаларны активлаштыру). Су ҿстендҽ черкилҽр 

безелдҽп очып йҿрилҽр. (Черкинең контурлы рҽсеме куела). Черкилҽр ничек җырлыйлар? 

(Без-з-з). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ мин бака чурлаган тавышны да ишетҽм. 

(Баканың контурлы рҽсеме куела). Балалар, бакалар ничек чурлый? (Чурр-чурр, бака-ка-

ка). (Балаларны активлаштыру). Балалар, хҽзер бармаклар белҽн бакаларның черки 

тотканын күрсҽтербез.  

.Учларыбызны җҽеп,  

Бакалар булып уйныйк. (Кулларның учы алга карый, баш бармак аерылып алга 

сузыла, башка бармаклар бергҽ кушылып, аз гына бҿгелеп баш бармак белҽн тоташа). 

Балалар, ҽ монда бер ябалак та утыра. (Ябалакның контурлы рҽсеме куела). Ул ничек 

кычкыра? (У-у-у). (Балаларны активлаштыру). Балалар, бу куаклар арасында нҽрсҽдер бар, 

бу бауга да охшаган, лҽкин ул ышылдый. (Рҽсемгҽ елан контурлы рҽсемен куя). Бу нҽрсҽ 

икҽн? (Елан). (Балаларны активлаштыру). Ул ш-ш-ш дип ышылдый. Балалар, ҽйдҽгез 

бергҽлҽп тыныч кына ышылдыйк: ш-ш-ш. (Балаларны активлаштыру). Ҽ хҽзер кычкырып 

ышылдыйк: ш-ш-ш. (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Балалар, мин ҽле тагын 

күл ҿстендҽ ―ж-ж-ж‖ дигҽн тавыш ишетҽм. Бу нинди бҿҗҽкнең җыры? (Май коңгызы). 

(Балаларны активлаштыру). Дҿрес, май коңгызлары да уянган. (Май коңгызының 

контурлы рҽсеме куела). Балалар, безгҽ май коңгызы кебек матур итеп җырлар ҿчен, тел 

уртасын аңкауга терҽп, тел очын аскы тешлҽр артына яшерергҽ һҽм тешлҽрне ябып, 

иреннҽрне түгҽрҽклҽп ясап аваз чыгарырга кирҽк. Май коңгызы ничек ыжылдый. (Ж-ж-

ж). (Балаларны активлаштыру). Башта кызлар ҽйтеп карасын. (Ж-ж-ж). (Кызларны 

активлаштыру). Хҽзер малайлар ҽйтеп карасын. (Ж-ж-ж). (Малайларны активлаштыру). 

Булдырдыгыз, балалар! Без хҽзер сезнең белҽн май коңгыз лары булырбыз.  

Кҿндез коңгызлар очалар, ыжылдыйлар, 

Тҿн җитсҽ, аркаларына яталар һҽм ҽкрен генҽ кулларын, аякларын селкетҽлҽр. 

(Сүзлҽргҽ туры китереп, хҽрҽкҽтлҽр ясыйлар). Булдырдыгыз! Балалар, мин сезгҽ май 

коңгызы турында бер вакыйга сҿйлим.  

Безнең күл буенда бик күп матур чҽчҽклҽр үсҽ. Бервакыт бер май коңгызы үз 

җырын җырлап очып йҿргҽн. Ничек җырлый икҽн? (Ж-ж-ж). (Балаларны активлаштыру). 

Ҽйе, ―Ж-ж-ж, минем су эчҽсем килҽ‖- ди. Ул бер матур зҽңгҽр кыңгырау чҽчҽге күргҽн дҽ, 

бик сҿенгҽн: ―Менҽ мин монда су эчҽрмен‖ – ди икҽн. Кыңгырау чҽчҽге эченҽ керҽ дҽ: ―Ж-

ж-ж, монда матур икҽн‖ – ди. Май коңгызы нҽрсҽ дигҽн? (Ж -ж-ж, монда матур икҽн). 

(Балаларны активлаштыру). Үзенең мыеклары белҽн кыңгырау чҽчҽгенең тҿбен татып 

карый да: ―Ж-ж-ж, бу бит тҽмле сок‖ – дип сҿенҽ. Балалар, май коңгызы ничек сҿенҽ? (Ж-



ж-ж, бу бит тҽмле сок). (Балаларны активлаштыру). Бу тҽмле сокны эчкҽн дҽ, май 

коңгызы җырлаган: ―Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж, яшҽүлҽре бик рҽхҽт‖. Сез дҽ шулай итеп 

җырлап карагыз ҽле. (Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж, яшҽүлҽре бик рҽхҽт). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз! Май коңгызы шулай җырлаган, җырлаган да, йокыга 

киткҽн. Шул вакыт бер кечкенҽ кыз болын буйлап, чҽчҽк җыеп йҿри икҽн. Кҽрҗиненҽ 

тҿрле чҽчҽклҽр җыйган да, ҿенҽ кайткан. Бервакыт ыжылдаган тавыш ишетелгҽн: ―Ж-ж-ж, 

мин кая элҽктем, ж-ж-ж‖. Кыз куркып калган. Май коңгызы ничек ыжылдаган (Ж-ж-ж, 

мин кая элҽктем, ж-ж-ж). (Балаларны активлаштыру). Менҽ, балалар, без урман күлендҽ 

йҿрдек, хҽзер бакчага кайтыр вакыт җитте. Күзлҽрегезне йомыгыз, безнең ҿчен кошлар 

җырлый. (Кошлар җырлаган тавыш ишетелҽ). Менҽ бакчага ―кайтып та җиттек‖. Балалар, 

сез урман күле янында нинди тавышлар ишеттегез? Нҽрсҽлҽр күрдегез? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! 

 

 
Унберенче бүлек. ҖИҢҮ БӘЙРӘМЕ 

 
Тема. ТРАНСПОРТ 

Бурычлар: 

1) балаларны транспорт тҿрлҽре белҽн таныштыруны дҽвам итү, тҿренҽ карап, 

аларны классификациялҽргҽ,  бер транспорт тҿре турында тасвирлау хикҽясе тҿзергҽ 

ҿйрҽтү, Җиңү кҿне уңаеннан транспорт турындагы күзаллауларын формалаштыруны 

дҽвам итү;  

2) балаларның диалогик сҿйлҽмен, конкрет-образлы фикерлҽвен, 

классификациялҽү осталыгын, игътибарын, кызыксынуын, сүзлек запасын  үстерү; 

3) ветераннарга карата хҿрмҽт, горурлану хислҽре һҽм коллективта эшлҽү телҽге 

уяту, уңай атмосфера тудыру. 

Җиһазлар: мольберт, сугыш чорында кулланылган транспорт үрнҽклҽре: машина, 

самолет; тҿрле транспорт тҿрлҽре (һава, җир ҿсте, су транспортлары), транспорт ҿлешлҽре 

(мҽс. шасси, пропеллер, самолет койрыгы, салоны, канатлары һ.б.), сҿйлҽү ҿчен схема. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, ҽйдҽгез, исҽнлҽшҽбез. Иртҽ белҽн кешелҽргҽ сҽлам бирү гадҽте 

бар. Сары кояшка сҽлам! Чиста һавага сҽлам! Олылар һҽм кечелҽр, сезгҽ чын йҿрҽктҽн 

сҽлам! Һҽр яңа кҿнне яхшы кҽеф белҽн башларга кирҽк. Кҽефебез күңелле һҽм яхшы 

булсын ҿчен куллар тотышыйк, күзлҽрне йомыйк, йҿрҽгебездҽ булган җылылык һҽм 

мҽхҽббҽт чаткыларын бер - беребезгҽ бирик. Күзлҽребезне ачыйк, елмайик, бер –беребезгҽ 

хҽерле иртҽ һҽм яхшы кҽеф телик.  

Очрашканда кешелҽр –  

Олылар һҽм кечелҽр –  

Бер-берсен сҽламлилҽр: 

―Исҽннҽрмесез‖,  - дилҽр. 

Очрашсалар бик иртҽ, 

Бик матур телҽк ҽйтҽ. 

Нинди телҽк? Кем ҽйтҽ? 

Ул сүз...(Хҽерле иртҽ)! 

Күрешсҽлҽр кҿндезен 

Кышын, җҽен,яз-кҿзен. 

Нинди телҽк ҽйткҽнен 

Кем белҽ?...(Хҽерле кҿн)! 

Күрешсҽлҽр алар кич, 

Сҽлам бирми үтми һич. 

Сҽламлҽшү сүзлҽре 

Булачак...(Хҽерле кич)! 

 

Җиңү кҿне турында сҿйлҽшүебезне дҽвам итҽбез. Сугыш тҽмамлангач, халкыбыз  

тыныч тормышта яши башлаган. Без хҽзер җылы йортларда яшибез, матур бакчаларга 

йҿрибез, телҽгҽн уенчыкларыбыз белҽн уйный алабыз. Балалар, сугыш барган вакытта да 

кешелҽргҽ  тҿрле тҿр машиналар ярдҽмгҽ килгҽн. Карагыз ҽле монда. (Тҽрбияче 

машиналар күрсҽтҽ). Нҽрсҽ күрҽсез? (Җиңел машиналар, йҿк машиналары, автобуслар, 



трамвай, очкычлар).  (Активлаштыру). Балалар, аларның барысын бер сүз белҽн ничек 

ҽйтергҽ була? (Транспорт). (Активлаштыру). Сугыш барган вакытта күбрҽк йҿк 

машиналарын кулланганнар. Ничек уйлыйсыз, йҿк машиналары нинди эш башкардылар 

икҽн? (Солдатларны фронтка илткҽннҽр, азык-тҿлек, сугыш кирҽк–яраклары: снарядлар, 

патроннар ташыганнар). Хҽзерге вакытта да транспорт киң кулланыла.  Балалар, карагыз 

ҽле, сугыш чорында кулланылган һҽм хҽзерге кҿндҽ кулланыла торган транспорт ничек 

аерыла? (Балаларның җаваплары). Ҽйе, хҽзерге транспорт заманча ясалган, матур.  

Безнең шҽһҽрдҽ нинди транспорт бар? (Автобуслар, трамвайлар, йҿк машиналары, 

җиңел машиналар). (Тҽрбияче балалар атаган транспортны рҽсемдҽ күрсҽтҽ). 

(Активлаштыру). Башка шҽһҽргҽ нинди транспорт белҽн барырга була? (Поезд, автобус, 

җиңел машина, очкыч). (Активлаштыру). Балалар, нинди транспорт рельслар буенча 

йҿри? (Поезд, трамвай, троллейбус). Балалар, бу транспорт тҿрлҽре электр тогы белҽн 

эшли. Алар йҿрсен ҿчен электр тогы кирҽк. Йҿк һҽм җиңел машиналар, автобуслар, 

трамвайлар – болар барысы да коры җир транспорты дип атала. Алар коры җирдҽ 

йҿрилҽр. (Тҽрбияче бу транспорт тҿрлҽренең рҽсемнҽрен күрсҽтҽ). (Активлаштыру). Суда 

нинди транспорт йҿри? (Кораб пароход, кҿймҽ,). (Активлаштыру). Без ҽйткҽн кҿймҽ, 

пароход, кораб су транспорты дип атала. (Активлаштыру). Балалар, һавада нинди 

транспорт тҿрлҽре бар? (Самолет, вертолет). (Активлаштыру). Самолет, вертолет һава 

транспортына керҽ. (Активлаштыру).  

Балалар, хҽзер уйнап алабыз. Сезнең алда тартмалар ята. Анда тҿрле транспорт 

тҿрлҽре бар. Сез аларны игътибар белҽн карагыз, һҽр транспорт тҿрен: су транспортын, 

һава транспортын, коры җир транспортын аерып күрсҽтегез. (Балалар биремне үтилҽр). 

Булдырдыгыз. Хҽзер икенче уен уйнап алабыз. Уен ―Дҽвам ит‖ дип атала. Мин сезгҽ 

картиналар күрсҽтҽм, картиналарда транспорт сурҽтлҽнгҽн. Сез аның нинди тҿргҽ 

кергҽнен ҽйтерсез. (Тҽрбияче мольбертка рҽсемнҽр элҽ). Кҿймҽ, пароход, теплоход – 

болар... (су транспорты). Самолет, вертолет – болар (һава транспорты). Автобус, машина, 

трамвай – болар (җир транспорты). Булдырдыгыз. Тагын бер уен үткҽрербез. Мин сезгҽ 

транспортның ҿлешлҽрен күрсҽтҽм, сез транспортны атагыз. (Тҽрбияче мольбертка 

транспорт ҿлешлҽрен куя). Койрык, канатлар, шасси, пропеллер - бу нҽрсҽнең ҿлешлҽре? 

(Очкыч). (Активлаштыру). (Машина, автобус, пароход белҽн дҽ эш шулай оештырыла).  

Аз хҽрҽкҽтле уен ―Очкычлар‖.  

Балалар, нҽрсҽ тизрҽк: очкычмы, пароходмы? Нҽрсҽ ҽкренрҽк: кҿймҽме, вертолетмы? 

Нҽрсҽ авыррак: пароходмы, кҿймҽме? (Балаларның җаваплары). 

Хҽзер сез машиналар турында сҿйлҽрсез. Машина турында сҿйлҽргҽ схема (схеманы 

мольбертка куя) ярдҽм итҽр: 

1. Бу нҽрсҽ? Нҽрсҽне белдерҽ? 

2. Бу транспорт нинди тҿстҽ, аның нинди детальлҽре бар? 

3. Транспортның зурлыгы: зурмы ҽллҽ кечкенҽме? 

4. Уенчык белҽн ничек уйнарга була? 

Иң элек мин сҿйлим, тыңлагыз. Бу йҿк машинасы. Аның кабинасы кызыл тҿстҽ, 

кузовы яшел тҿстҽ.Тҽгҽрмҽчлҽре кара. Машина кечкенҽ. Бу машинада кубиклар, 

уенчыклар ташырга була. Машина миңа бик ошый. (2-3 баланың хикҽясе тыңлана, бҽя 

бирелҽ). Булдырдыгыз, балалар! 

 

  

Уникенче бүлек. ҖӘЙ 
 

Тема: БҾҖҼКЛҼР 

Бурычлар: 

1) балаларның бҿҗҽклҽр турындагы күзаллауларын формалаштыруны дҽвам итү; 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен камиллҽштерү, сүзлекне киңҽйтү, 

кызыксынуын, тҿслҽрне аера белү осталыгын үстерү. 



3) бҿҗҽклҽргҽ карата сакчыл караш тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: бҿҗҽклҽр (май коңгызы, бал корты, күбҽлҽк, чебен, черки, кырмыска) 

сурҽтлҽнгҽн картинкалар. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, без сезнең белҽн бүген бик кызыклы тереклек иялҽре турында 

сҿйлҽшербез. Нҽрсҽлҽр турында икҽн? Мин хҽзер сезгҽ бер шигырь укыйм.Нҽрсҽлҽр 

турында икҽнен шул шигырь аша белеп карагыз ҽле. Игътибар белҽн тыңлагыз: 

Выжылдаган бҿҗҽклҽрне 

Күрсҽм, жу итҽ йҿрҽк. 

Миннҽн ярдҽм кҿтҽлҽр күк, 

Җҽллҽтҽлҽр бит бигрҽк.(Мҿҗҽһит).  

Балалар, шигырьдҽ нҽрсҽлҽр турында сүз бара? (Бҿҗҽклҽр). Дҿрес, бҿҗҽклҽр 

турында. Сез нинди бҿҗҽклҽр белҽсез? (Балаларның җаваплары). (Балалар бҿҗҽклҽрне 

атыйлар, тҽрбияче бҿҗҽклҽр тҿшерелгҽн картинкаларны җыелма кесҽгҽ куя бара). 

Балалар, май коңгызы, бал корты, күбҽлҽк, чебен,черки, кырмыска бер сүз белҽн ничек 

аталалар? (Бҿҗҽклҽр). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, бҿҗҽклҽр. Бҿҗҽклҽр 

зурмы ҽллҽ кечкенҽме? (Кечкенҽ). Дҿрес, кечкенҽ. Бҿҗҽклҽр - иң кечкенҽ тереклек иялҽре. 

Ҽйдҽгез, бергҽлҽп кабатлагыз: бҿҗҽклҽр - иң кечкенҽ тереклек иялҽре. (Активлаштыру). 

Бҿҗҽклҽрнең тышкы кыяфҽтенҽ игътибар итегез ҽле, аларның нҽрсҽлҽре бар? 

(Канатлары, мыеклары, аяклары бар). (Активлаштыру). Бҿҗҽклҽр нҽрсҽ белҽн 

тукланалар, алар ҿчен нҽрсҽ азык булып тора икҽн? (Үсемлеклҽр). (Активлаштыру). 

Бҿҗҽклҽр ничек хҽрҽкҽтлҽнҽлҽр? (Очалар, йҿгерҽлҽр, үрмҽлилҽр). (Активлаштыру). 

Ҽйдҽгез, уйнап алыйк ҽле. Уен ―Ул нинди ?‖ дип атала. Мин сезгҽ бҿҗҽклҽр тҿшкҽн 

картинкалар күрсҽтҽм. Сез бҿҗҽклҽрнең нинди икҽнен ҽйтегез. Бу нҽрсҽ? (Күбҽлҽк 

күрсҽтҽ). (Күбҽлҽк). Дҿрес, күбҽлҽк. Күбҽлҽк нинди? (Матур, җиңел, тҿрле тҿсле (тҿсле-

тҿсле). (Активлаштыру). Май коңгызы нинди? (Алтынсыман, алтын кебек ялтырый). 

Черки нинди? (Бҽлҽкҽй, кечкенҽ, усал). (Активлаштыру). Булдырдыгыз! Балалар, бҿҗҽклҽр 

тҿрлечҽ хҽрҽкҽтлҽнҽлҽр. Ҽйдҽгез, кайсы бҿҗҽк ничек хҽрҽкҽтлҽнгҽнен ҽйтеп карагыз. Май 

конгызы - (үрмҽли, оча). (Активлаштыру). Күбҽлҽк - (оча). (Активлаштыру). Бал корты - 

(оча). (Активлаштыру). Хҽзер бармакларыгызга гимнастика ясап, ял итеп алыгыз!. 

Чҽчҽккҽ кунган күбҽлҽк,      (Ике кулның да кул чукларын чалыштырып, кул аркаларын 

бер-берсенҽ тҽңгҽл китерелҽ - күбҽлҽк утыра). 

Күзен йомып утырмый! 

Канат җҽеп очып китҽ,       (Учлар туры һҽм киеренке, бармаклар туры).  

Еласаң да тоттырмый!       (Кул белҽзеклҽре белҽн җиңел һҽм кискен хҽрҽкҽтлҽр ясап, 

күбҽлҽк очканын күрсҽтергҽ). 

Балалар, ничек уйлыйсыз, бҿҗҽклҽрне рҽнҗетергҽ, юк итҽргҽ ярыймы? (Юк). 

Дҿрес,бҿҗҽклҽрнең тынычлыгын бозарга ярамый. Кырмыска ояларын туздырмагыз. 

Бҿҗҽклҽр тҽбигатькҽ матурлык ҿстилҽр. Балалар, бүген сезнең янга да күбҽлҽклҽр очып 

килделҽр. Күбҽлҽклҽр нинди тҿстҽ? (Кызыл, сары, яшел, зҽңгҽр, шҽмҽхҽ, ак). 

(Активлаштыру). Хҽзер һҽрберегез берҽр күбҽлҽк алыгыз! (Алдан ук тҽрбияче келҽмгҽ 

күбҽлҽклҽр тҿсендҽге чҽчҽклҽр куя). Балалар, күбҽлҽклҽргҽ кошлардан качарга ярдҽм 

итҽбезме? (Ҽйе). Кошлар күрмҽсен ҿчен, һҽр күбҽлҽкне үз тҿсендҽге чҽчҽккҽ кундырырга 

кирҽк: кызыл күбҽлҽк- кызыл чҽчҽккҽ, сары- сарыга, яшел- яшелгҽ һ.б. Балалар, 

булдырдыгыз! Тҿслҽрне бик оста аерасыз икҽн. Балалар, сез бүген нҽрсҽлҽр белдегез? 

Сезгҽ бигрҽк тҽ нҽрсҽ ошады? (Балаларның җаваплары). Мин сездҽн бик канҽгать. 

Барыгызга да матур кҿн телим! 

 

Тема: ЧҼЧҼКЛЕ ҖҼЙ 



Бурычлар 

1) җҽй ел фасылына хас билгелҽр белҽн таныштыруны дҽвам итү. 

2) сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен формалаштыру, предметлы картиналар буенча 

―Җҽй‖ темасына хикҽя тҿзү осталыгын үстерү; 

3) тырышып шҿгыльлҽнү телҽге тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: чҽчҽклҽр, гҿмбҽлҽр, күбҽлҽклҽр, яфраклар, кошлар, яңгыр тҿшерелгҽн 

картинкалар; җҿмлҽ тҿзү ҿчен картинкалар. (Ромашка агач тҿбендҽ үсҽ. Гҿл тҽрҽзҽ 

тҿбендҽ үсҽ. Гҿмбҽ чыршы тҿбендҽ үсҽ. Күбҽлҽк агач астыннан оча. Кырмыска куак 

тҿбендҽ утыра. Май конгызы таш астына качкан); һҽр балага бүлҽк итү ҿчен җҽй темасына 

предметлы картинкалар яки уенчыклар, Р.Сҽлмҽнов сүзлҽре һҽм кҿенҽ ―Җҽй‖ җырының 

аудиоязмасы.  

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, яз артыннан соң кайсы ел вакыты килҽ? (Җҽй). (Балаларны 

активлаштыру). Карагыз ҽле, бүген безгҽ җҽй үзе килде .(Җҽй киеме кигҽн кыз керҽ һҽм 

балалар белҽн исҽнлҽшҽ). Җҽй белҽн исҽнлҽшегез ҽле! (Исҽнме, җҽй! Рҽхим ит! Түрдҽн 

уз!). Балалар, ни ҿчен җҽйне ―чҽчҽкле җҽй‖ дилҽр икҽн? (Балаларның җаваплары). 

Балалар, хҽзер җҽй турында җыр тыңлагыз ҽле. (―Җҽй‖ җырының аудио язмасы куела, 

Р.Сҽлмҽнов сүзлҽре һҽм кҿе). Җҽй кызы, син дҽ балалар янына утыр. Без бүген балалар 

белҽн җҽй турында сҿйлҽшербез. Телҽп шҿгыльлҽнгҽн балага җҽй кызы бүлҽклҽр дҽ алып 

килгҽн. Балалар, сез җҽйне яратасызмы? (Балаларның җаваплары). Җҽй сезгҽ нҽрсҽсе 

белҽн ошый? (Җылы була, җилҽклҽр пешҽ, су коенабыз, урманда, бакчада ял итҽргҽ рҽхҽт 

һ.б.). (Балаларны активлаштыру). Балалар, җҽй кызы безгҽ менҽ шундый картинкалар 

алып килгҽн. Шул картинкаларга карап,җҽй кҿне нҽрсҽлҽр күп була икҽн, шуны 

билгелҽрбез.  

 
Тҽрбияче җыелма кесҽгҽ (коврографка, фланелеграфка) берешҽр картинка куя. Мҽсҽлҽн, чҽчҽклҽр, 

гҿмбҽлҽр, күбҽлҽклҽр, яфраклар, кошлар, яңгырлар һ.б.. 

 

Тҽрбияче.Балалар, бу картинкага карагыз ҽле, җҽй кҿне нҽрсҽлҽр күп була? 

(Чҽчҽклҽр тҿшерелгҽн картинка куя). (Җҽй кҿне чҽчҽклҽр күп була). (Активлаштыру). 

(Калган картинкалар белҽн дҽ шундый ук эш оештырыла). Балалар, булдырдыгыз! Җҽй 

кызы сезгҽ башка тҿрле картинкалар да алып килгҽн. Ул картинкалар буенча җҿмлҽлҽр 

тҿзергҽ кирҽк.  

 
Тҽрбияче җыелма кесҽгҽ икешҽр картинка куя. Балалар җҿмлҽлҽр тҿзилҽр: Ромашка агач тҿбендҽ 

үсҽ. Гҿл тҽрҽзҽ тҿбендҽ үсҽ. Гҿмбҽ чыршы тҿбендҽ үсҽ. Күбҽлҽк агач астыннан оча. Кырмыска куак тҿбендҽ 

утыра. Май конгызы таш астына качкан. 

 

Тҽрбияче. Балалар,сез бик матур һҽм дҿрес итеп җҿмлҽлҽр тҿзедегез. Җҽй кызын 

да, мине дҽ шатландырдыгыз. Балалар, хҽзер түгҽрҽккҽ басыгыз ҽле. Җҽй кызы сезнең 

белҽн уйнап алырга тели. Ул сезгҽ сүзлҽр ҽйтеп, туп ыргытыр. Сез ул сүз алдына‖җҽйге‖ 

сүзен куегыз. Мҽсҽлҽн, кҿн- җҽйге кҿн; кояш- җҽйге кояш; һава- җҽйге һава, күлмҽк-җҽйге 

күлмҽк, аяк киеме-җҽйге аяк киеме, кҽеф- җҽйге кҽеф, урман- җҽйге урман. Балалар, Җҽй 

кызы белҽн бик күңелле итеп уйнадыгыз.Урыннарыгызга утырыгыз! Картинкага карап 

җҽй турында сҿйлҽшербез. ―Җҽй җитте. Күктҽ кояш яктырта. Кҿн кызу. Балалар су 

коеналар, самокатта йҿрилҽр. Кешелҽр сарафаннар, шортылар кигҽннҽр. Җҽй кҿне бик 

күңелле!‖ (Тҽрбияче картинканы җыелма кесҽгҽ куя). Балалар, кем җҽй турында сҿйлҽргҽ 

тели? (2-3 бала чакырыла). Балалар, Җҽй кызына китҽргҽ кирҽк. Ул сезгҽ бик кызыклы 

биремнҽр алып килгҽн. Сез аларны тырышып башкардыгыз. Җҽй кызы сезгҽ күңелле җҽй 

тели һҽм сезгҽ бүлҽклҽрен бирҽ. (Җҽй темасына предметлы картинкалар яки уенчыклар 

бирҽ). (Саубуллашалар). 



МАТУР ҼДҼБИЯТ БЕЛҼН ТАНЫШТЫРУ ҾЛКҼСЕ 

 
Сроклар Бҥлеклҽр Тема Бурычлар 

20.08.-10.09. Белем 

бҽйрҽме 

Ҽнҽс Хҽсҽновның 

―Балалар 

бакчасында‖ 

хикҽясен уку 

 

1) балаларда китапка карата 

кызыксыну һҽм үз-үзеңне тоту 

кагыйдҽлҽрен формалаштыруны,   

ҽсҽрнең эчтҽлеген аңлауларына 

ирешүне дҽвам итү, ягымлы сүзлҽр 

куллану хисабына сүзлеклҽрен 

активлаштыру; 

2) балаларның ҽдҽби сҿйлҽмнҽрен, 

кызыксынуын, игътибарын, хҽтерен 

үстерү; 

3) балаларда культура-гигиеник 

күнекмҽлҽр, ҽхлак сыйфатлары 

тҽрбиялҽү. 

Гасыйм Лотфиның 

―Ул бакчаны ярата‖ 

шигырен уку 

 

1) балаларның сорауларга җавап бирү 

осталыгын ныгыту, шигырьне 

укыганда, шигырьнең аерым сүзлҽрен 

ҽйтергҽ мҿмкинлек бирү; 

2) балаларның эмоциональ сферасын 

үстерү; 

3) балаларда нҽфис сүзгҽ кызыксыну 

тҽрбиялҽү. 

11.09.-30.09. Кҿз 

 

Л.Леронның ―Яфрак 

бҽйрҽме‖ шигырен 

уку 

1) балаларны кҿзге табигать 

матурлыгы белҽн таныштыру, 

шигырьнең эчтҽлҽге буенча җавап 

биргҽндҽ авторның шигъри  юлларын 

кулланырга ҿйрҽтү;  

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

хҽтерен, күзҽтүчҽнлеген, тҽрбияче 

артыннан сҽнгатъле итеп кабатлау 

осталыгын үстерү; 

3) балаларда бергҽ шҿгыльлҽнү, 

сорауларга җавап бирү телҽге уяту, 

кҿзге табигать белҽн  соклану 

тҽрбиялҽү. 

Г.Гомҽрнең  

―Аю Ҽппҽс‖ 

 ҽкиятен уку 

1) балаларга ҽкиятнең эчтҽлеген истҽ 

калдырырга һҽм сорауларга җавап 

бирергҽ ярдҽм итү, тҽрбияче 

артыннан персонажларның  кайбер 

фразаларын кабатлау, яшелчҽлҽрнең 

характерлы билгелҽрен 

ачыклауларына ирешү;  

2) балаларның игътибарын, кабул 

итүлҽрен, күзҽтүчҽнлеген, хҽтерен, 

конкрет-образлы фикерлҽвен, 

сыйфатлар хисабына  сүзлекне 

(эшчҽн, бҽлҽкҽй, юмарт) үстерү; 

3) балаларда бергҽ шҿгыльлҽнү, 

сорауларга җавап бирү телҽге, бер-



береңҽ карата уңай сыйфатлар 

тҽрбиялҽү. 

1.10.-20.10. Мин  

дҿньяның 

 бер кешесе 

Б.Рҽхмҽтнең 

―Бакчага килҽчҽк‖ 

шигырен уку. 

Һҿнҽрлҽр турында 

сҿйлҽшү. 

 

1) ҽдҽби ҽсҽрне эмоциональ кабул 

итҽргҽ ҿйрҽтү, һҿнҽрлҽр белҽн 

танышуны дҽвам итү, сҿйлҽмнең 

грамматик тҿзелешен формалаштыру, 

―һ‖ авазын сҿйлҽмдҽ ныгыту; 

2) кабул итүне, игътибарны, хҽтерне, 

бҽйлҽнешле сҿйлҽмне үстерү, сүзлек 

запасын баету;  

3) һҿнҽрлҽргҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

21.10.-04.11. Минем  

шҽһҽрем,  

минем 

Ватаным 

Ҽхмҽт Рҽшитнең 

―Кояшлы ил‖ 

шигырен уку 

 

1) балаларның тҽрбияче сорауларына 

җавап бирү осталыгын, Татарстан 

Республикасы турындагы белемнҽрен 

ныгыту, Татарстан Республикасы 

гимны, картасы турында күзаллаулар 

формалаштыру; 

2) балаларның эмоциональ сферасын, 

кызыксынуын, фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда нҽфис сүзгҽ кызыксыну, 

патриотик хислҽр тҽрбиялҽү. 

15.11.-31.12. Яңа  

ел бҽйрҽме 

 

Хҽйдҽрнең ―Керпе 

туны‖ ҽкиятен уку 

1) балаларны ҽсҽрнең эчтҽлеге белҽн 

таныштыру, сорауларга дҿрес җавап 

бирү осталыгын камиллҽштерү, 

тҽрбияче артыннан аерым сүзлҽрне, 

фразаларны кабатларга мҿмкинлек 

бирү;  

2) кабул итүне, хҽтерне, игътибарны, 

сорауларга тулы җҿмлҽлҽр белҽн 

җавап бирү осталыгын үстерү; 

3) ҽкиятлҽргҽ уңай караш тҽрбиялҽү. 

Мҽрзия 

Фҽйзуллинаның 

―Кыш бабай‖ 

шигырен ятлау 

 

1) балаларны шигъри ҽсҽр белҽн 

таныштыру, тҽрбияче ярдҽме белҽн 

шигырьне яттан сҿйлҽргҽ 

омтылышларын хуплау, сорауларга 

текст сүзлҽре белҽн җавап бирүдҽ 

күнектерү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

хҽтерен, сүзлеген, игътибарын, 

хҽрҽкҽтлҽрен үстерү; 

3) балаларда Кыш бабайга, Яңа ел 

бҽйрҽменҽ карата уңай эмоциональ 

хислҽр тҽрбиялҽү. 

Ҽнҽс Кариның  

―Кыш‖ шигырен уку 

1) балаларны Ҽ. Кариның шигыре 

белҽн таныштыру, эчтҽлеге буенча 

сорауларга җавап бирүдҽ күнектерү; 

резинаның сыйфаты һҽм үзлеге белҽн 

таныштыру, материал һҽм аны 

куллану ысулы арасындагы 

бҽйлҽнешне күрергҽ ҿйрҽтү; 

2) игътибарны, конкрет-образлы 

фикерлҽүне, шигырьдҽ кулланылган 



сүзлҽр хисабына (ап-ак, мамык кебек, 

бҽс) сүзлеклҽрен үстерү; 

3) яңа елга, шигъри ҽсҽргҽ  карата 

кызыксыну тҽрбиялҽү. 

01.01.-31.01. Кыш 

 Хҽйдҽрнең ―Керпе 

туны‖ ҽкиятенең 

эчтҽлеген сҿйлҽү  

 

 

1) балаларны ҽсҽрнең эчтҽлеге белҽн 

таныштыру, сорауларга дҿрес җавап 

бирү осталыгын камиллҽштерү, 

тҽрбияче артыннан аерым сүзлҽрне, 

фразаларны кабатларга мҿмкинлек 

бирү,  эчтҽлеген аңларга, сҽнгатьле 

һҽм бҽйлҽнешле итеп сҿйлҽргҽ 

ҿйрҽтү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

хҽтерен, игътибарын, хҽрҽкҽтлҽрен 

үстерү; 

3) балаларда кайгыртучанлык, 

ярдҽмлҽшү хислҽре тҽрбиялҽү. 

01.02.-

23.02.. 

Ватанны 

саклаучылар 

кҿне 

Клара Булатованың 

―Солдатлар‖  

шигырен уку 

1) ҽдҽби ҽсҽр аша Ватанны 

саклаучылар кҿне белҽн 

таныштыруны дҽвам итү, шигырьнең 

эчтҽлеген балаларның аңына җиткерү, 

куелган сорауларга җавап бирүне 

камиллҽштерү; л авазы белҽн 

таныштыру, аның ҽйтелешен 

иҗеклҽрдҽ, сүзлҽрдҽ ныгыту, каты 

һҽм йомшак ҽйтелешен аеру;  

 2) балаларның нинди? кайда? кая? 

нҽрсҽ? сорауларына тулы фразалар 

белҽн җавап бирү осталыгын, 

игътибарын, танып белү активлыгын, 

л авазын дҿрес ҽйтү культурасын   

үстерү; 

3) солдатларга карата хҿрмҽт, 

патриотик хислҽр, шигъриятькҽ 

мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү. 

24.02.-

08.03.. 

Сигезенче 

Март 

 

Д. Хабибуллинаның 

―Бүлҽк‖ 

 шигырен уку 

1) хатын-кызлар бҽйрҽме турында 

белемнҽрен тирҽнҽйтү, шигырь 

текстын тыңларга һҽм эчтҽлеген 

аңларга ҿйрҽтүне дҽвам итү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

хҽтерен, игътибарын, сҿйлҽмдҽ 

ирекле аралашуларын, башкаларга 

аңлаешлы итеп җавап бирү осталыгын 

үстерү; 

3) ҽнилҽргҽ хҿрмҽт, ярату хисе 

тҽрбиялҽү. 

09.03.-20.03. Халык 

җҽҥһҽрлҽре 

Без ҽкият яратабыз 

 

1) халык авыз иҗаты – ҽкиятлҽр белҽн 

таныштыруны дҽвам итү; магнитның 

металлдан ясалган предметларны 

тарту кҿче белҽн таныштыру; 

2) кабул итүлҽрен, игътибарын, 

тикшерү (эксперимент үткҽрү), 



сорауларга җавап бирү осталыгын 

үстерү, диалоглы сҿйлҽмне 

камиллҽштерү; 

3) балаларда чисталык, пҿхтҽлек, 

үзара ярдҽм, яхшылыкка омтылу 

тҽрбиялҽү. 

01.04.-20.04. Яз 

 

Константин 

Ушинскийның 

―Хайваннар бҽхҽсе‖  

ҽсҽрен уку 

 

1) балаларның   сорауларга җавап 

бирү осталыгын ныгыту, сюжетның 

эзлеклелеген истҽ калдырырга ярдҽм 

итү, ҽсҽрне игътибар белҽн аңлап 

тыңларга ҿйрҽтүне дҽвам итү; 
балаларның йорт хайваннары 

турындагы белемнҽрен киңҽйтү; 

2) балаларның эмоциональ сферасын, 

тип-тап-тап, тип-тап-тап, пух-пах-пах, 

ах-ох-ух, пу-ту-ту, у-у-у, чаң-чаң-чаң, 

дың-дың-дың, пуф-пуф-пуф, уф-уф-

уф аваз ияртемнҽре хисабына 

авазларның дҿрес ҽйтелешен 

камиллҽштерү, үстерү; 

3) балаларда нҽфис сүзгҽ мҽхҽббҽт, 

йорт хайваннарына карата 

кайгыртучанлык, мҽрхҽмҽтлелек 

тҽрбиялҽү. 

21.04.-09.05. Җиңҥ  

бҽйрҽме 

Ҽхмҽт  

Рҽшитнең  

―Кояшлы ил‖ 

шигырен яттан  

ҿйрҽнү 

1) балаларга шигырнең эчтҽлеген 

аңларга булышу, сҽнгатьле итеп 

сҿйлҽргҽ ҿйрҽтү, кайбер сүзлҽрнең 

мҽгънҽсен аңлату (ашлык, кыр, күк, 

аяз), бер-береңнең индивидуаль 

үзенчҽлеклҽрен күрергҽ ҿйрҽтү; 

2) балаларның сорауларга тулы 

фразалар белҽн җавап бирү 

осталыгын, игътибарын, ишетү 

хҽтерен, иптҽшең турында сҿйлҽү 

телҽген үстерү; 

3) туган илгҽ патриотик хислҽр, 

шигъриятькҽ мҽхҽббҽт һҽм бер-

берсенҽ карата ягымлы мҿнҽсҽбҽт 

тҽрбиялҽү.  

  ―Тавык,  

Тычкан,  

Кҿртлек‖  

татар халык  

ҽкиятен сҿйлҽү 

1) балаларга ҽкиятнең эчтҽлеген 

аңларга булышу, персонажларның 

гамҽллҽрен анализлау сҽлҽтен 

формалаштыру, чиклҽнгҽн 

территориядҽ бер – береңҽ бҽрелмичҽ 

йҿгерүдҽ күнектерү;  

2) балаларның сорауларга тулы 

фразалар белҽн җавап бирү 

осталыгын, игътибарын, конкрет-

образлы фикерлҽвен, физик 

сыйфатларын (тизлек, кҿч) үстерү; 

3) татар халык ҽкиятлҽренҽ, уңай 

геройларга карата уңай мҿнҽсҽбҽт һҽм 



уенның кагыйдҽлҽрен үтҽү телҽген 

тҽрбиялҽү.  

10.05.-31.05. Җэй ―Күбҽлҽклҽр  

ничек килеп  

чыккан?‖  

филиппин  

халык ҽкиятен уку 

1) ҽкиятнең эчтҽлеген кабул итҽргҽ 

һҽм аңларга ҿйрҽтү, җҽй турындагы 

белемнҽрен ныгыту; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, 

игътибарын, хҽтерен, сүзлеген, 

ҽкиятнең эчтҽлеге  буенча сорауларга 

җавап бирү осталыгын үстерү; 

3) ҽкиятлҽр белҽн  кызыксыну, 

чҽчҽклҽргҽ, күбҽлҽклҽргҽ сакчыл 

караш тҽрбиялҽү. 

 

 

Беренче бүлек. БЕЛЕМ БӘЙРӘМЕ 
 

Тема. ҼНҼС ХҼСҼНОВНЫҢ “БАЛАЛАР БАКЧАСЫНДА” ХИКҼЯСЕН УКУ 

Бурычлар: 

1) балаларда китапка карата кызыксыну һҽм үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽрен 

формалаштыруны, ҽсҽрнең эчтҽлеген аңлауларына ирешүне дҽвам итү, ягымлы сүзлҽр 

куллану хисабына сүзлеклҽрен активлаштыру; 

2) балаларның ҽдҽби сҿйлҽмнҽрен, кызыксынуын, игътибарын, хҽтерен үстерү; 

3) балаларда культура-гигиеник күнекмҽлҽр, ҽхлак сыйфатлары тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: “Балалар бакчасында‖. Н.Гайсин сүз., Н.Зарипова кҿенҽ язылган 

җырының аудиоязмасы, Закирова К.В. ―Балачак аланы‖ Балалар бакчасы тҽрбиячелҽре 

һҽм ҽти-ҽнилҽр ҿчен хрестоматия, 113 бит. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

“Балалар бакчасында‖ ( Н.Гайсин сүз., Н.Зарипова кҿе)  җырының аудиоязмасы яңгырый. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, игътибар белҽн җырны тыңлагыз ҽле. Нинди матур җыр! Ул 

нҽрсҽ турында икҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Ҽйе, бу җыр безнең бакча турында. Сез бакчада нилҽр эшлисез? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар. Ҽ сез китаплар укыганны 

тыңларга яратасызмы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, сез нинди китаплар укыганны яратасыз. (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ҽкиятлҽр, шигырьлҽр, хикҽялҽр бик кызыклы. Китап 

укып, күп нҽрсҽлҽр белергҽ була. Шуңа күрҽ китапларны сакларга кирҽк, аларны ертырга, 

ташларга, пычратырга ярамый. Мин бүген сезгҽ менҽ бу китаптан бер матур хикҽя 

укырмын. Ул ―Балалар бакчасында” дип атала. Аны Ҽнҽс Хҽсҽнов сезнең ҿчен язган. 

Ҽнҽс Хҽсҽнов бу хикҽянең авторы. Бергҽлҽп кабатлыйк: хикҽянең авторы. Игътибар 

белҽн тыңлагыз. (Тҽрбияче хикҽяне укый). Балалар, сезгҽ хикҽя ошадымы? (Индивидуаль 

һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, хикҽя кем турында? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ҽ Наилҽ мҽктҽпкҽ 

йҿриме, ҽллҽ бакчагамы? (Бакчага). Аны иртҽн бакчага кем илтеп куя? (Ҽтисе). 

(Балаларны активлаштыру). Кич белҽн ҿйлҽренҽ кем алып кайта? (Ҽнисе). (Балаларны 

активлаштыру). Бакчадан кайтканда ҽнисе белҽн Наилҽ нишлилҽр? (Матур итеп 

сҿйлҽшҽлҽр). (Балаларны активлаштыру). Ҽнисе Наилҽдҽн нҽрсҽ дип сораган? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ―Апалар биргҽн 



ризыкларның барын да ашадыңмы соң?‖ – дип сораган ҽнисе. Ҽ Наилҽ ничек җавап 

биргҽн? (Ҽйе, ашадым). Тагын ҽнисе нҽрсҽ дип сораган? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽнисе: ―Син алдашмыйсың бит. Ҽ шулай да 

иртҽгҽ тҽрбияче апаңнан сорармын ҽле.‖, - дигҽч, кыз нҽрсҽ ди? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар! Ҽ Наилҽ ҽнисенҽ дҿресен 

ҽйткҽнме? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ул 

дҿресен ҽйтмҽгҽн, кыз ашын ашамаган булган. Балалар, ҽнилҽрне, гомумҽн бер кешене дҽ 

алдарга ярамый. Ҽнилҽр алдаганны шунда ук белеп алалар. Балалар, ашны ашамый 

калдырырга ярыймы? (Юк). (Балаларны активлаштыру). Бакчада биргҽн бҿтен ризыкны 

да ашарга кирҽк. Хҽзер кулларны юабыз да тҿшке аш ашарга утырабыз. 

 

Тема. ГАСЫЙМ ЛОТФИНЫҢ “УЛ БАКЧАНЫ ЯРАТА” ШИГЫРЕН УКУ 

 

Бурычлар: 

1) балаларның сорауларга җавап бирү осталыгын ныгыту, шигырьне укыганда, 

шигырьнең аерым сүзлҽрен ҽйтергҽ мҿмкинлек бирү; 

2) балаларның эмоциональ сферасын үстерү; 

3) балаларда нҽфис сүзгҽ кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Закирова К.В. ―Балачак аланы‖ Балалар бакчасы тҽрбиячелҽре һҽм ҽти-

ҽнилҽр ҿчен хрестоматия, 373 бит. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче.  Хҽерле иртҽ, балалар! Кҽефегез ничек, ҽйбҽтме? Йокыларыгыз 

туйдымы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Бүген иртҽн 

барыгызның да бакчага барасы килдеме? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Сез бакчага йҿрергҽ яратасызмы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Ни ҿчен? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз! Мин хҽзер сезнең кебек бакчага йҿрергҽ яратучы кыз 

турында шигырь укырмын. Ул Гасыйм Лотфиның ―Ул бакчаны ярата‖ шигыре.  

Кҿн саен Лҽйлҽ Тҿрле уенчыклар, 

Бакчага килҽ. Курчаклар монда. 

Соң гына кайта Кайтасы килми 

Кич белҽн ҿйгҽ. Лҽйлҽнең шуңа. 

Ярата Лҽйлҽ — Ҽнием, — ди ул, — 

Кҿн үткҽрергҽ Ашыгып йҿрмҽ. 

Иптҽшлҽр белҽн Мине алырга 

Бакчада бергҽ. Бик иртҽ килмҽ. 

Балалар, шигырь матурмы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Кызның исеме ничек? (Лҽйлҽ). (Балаларны активлаштыру). Ул кҿн саен 

кая килҽ? (Бакчага). (Балаларны активлаштыру). Ҽ Лҽйлҽ ҿенҽ кайчан кайта? (Соң гына, 

кич белҽн). (Балаларны активлаштыру). Лҽйлҽ бакчада кҿнен кемнҽр белҽн үткҽрҽ? 

(Иптҽшлҽре белҽн). (Балаларны активлаштыру). Балалар, Лҽйлҽнең ни ҿчен бакчадан 

кайтасы килми? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, 

чҿнки тҿрле уенчыклар, курчаклар монда. (Балаларны активлаштыру). Балалар, Лҽйлҽ 

ҽнисенҽ нҽрсҽ ди? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). 

Булдырдыгыз! Балалар, без дҽ туп белҽн уйнап алыйк ҽле. Мин тупны сезгҽ ыргытам, ҽ сез 



безнең тҿркемдҽ нинди уенчыклар бар, шуларны ҽйтерсез. Булдырдыгыз! Балалар, ҽйдҽгез 

шигырьне бергҽлҽп укыйбыз. Мин ҽйтҽ башлыйм, сез дҽвам итҽрсез.  

Кҿн саен... (Лҽйлҽ) Тҿрле... (уенчыклар), 

Бакчага... (килҽ). Курчаклар монда. 

Соң гына кайта Кайтасы килми 

Кич белҽн... (ҿйгҽ). (Лҽйлҽнең шуңа). 

Ярата... (Лҽйлҽ) — Ҽнием, — ди ул, — 

Кҿн үткҽрергҽ Ашыгып... (йҿрмҽ). 

Иптҽшлҽр белҽн Мине алырга 

Бакчада... (бергҽ). Бик... (иртҽ килмҽ).  

Булдырдыгыз, балалар! Безнең бакчада бик күңелле, рҽхҽт. Без сезне һҽрвакыт кҿтеп 

калабыз. Балалар, ҽйдҽгез, үзебезне мактап кул чабып алыйк ҽле! Исҽн-сау булыгыз! 

 

 

 

Икенче бүлек. КӨЗ 
 

Тема. Л.ЛЕРОННЫҢ “ЯФРАК БҼЙРҼМЕ” ШИГЫРЕН УКУ. 

  

Бурычлар: 

1) балаларны кҿзге табигать матурлыгы белҽн таныштыру, шигырьнең эчтҽлҽге 

буенча җавап биргҽндҽ авторның шигъри  юлларын кулланырга ҿйрҽтү;  

2) балаларның кабул итүлҽрен, хҽтерен, күзҽтүчҽнлеген, тҽрбияче артыннан 

сҽнгатъле итеп кабатлау осталыгын үстерү; 

3) балаларда бергҽ шҿгыльлҽнү, сорауларга җавап бирү телҽге уяту, кҿзге табигать 

белҽн  соклану тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: кҽрҗин, балаларга җитҽрлек санда сары яфраклар, яфраклары коелган 

каен агачы сурҽтлҽнгҽн ватман, пумала, җилем, салфеткалар, ―Яфрак бҽйрҽме‖ 

(Р.Еникеева кҿе, Л.Лерон сүз.) җырының аудиоязмасын 

 

 

Эшчҽнлек барышы 

 

Тҽрбияче. Балалар, мин сезгҽ бер табышмак ҽйтҽм, тыңлагыз ҽле. 

Кырлар буш кала, 

Яңгырлар ява,  

Җирлҽр дымлана, 

Бу кайчан була?  

(Кҿз). (Активлаштыру). Дҿрес ҽйттегез. Кҿз икҽнен кайдан белдегез? (Балаларның 

җаваплары). Ҽйе, бу кҿз кҿне була. Чҿнки кҿз кҿне кырлар буш кала, яңгырлар ява. Яңгыр 

яугач, җир дымлана. Җил агачның яфракларын ҿзеп кала да, җиргҽ тҿшерҽ. Хҽзер мин 

сезгҽ Л.Леронның ―Яфрак бҽйрҽме‖ дигҽн шигырен укыйм. Игътибар белҽн тыңлагыз. 

(Тҽрбияче сҽнгатьле итеп шигырь укый). Балалар, җиргҽ нҽрсҽ ява? (Яфраклар). 

(Активлаштыру). Нинди яфраклар җиргҽ ява? (Сары, сап-сары). (Активлаштыру). 

Балалар, сап-сары яфрак нинди була ул? (Балаларның җаваплары). Дҿрес ҽйтҽсез, сап-

сары яфрак ул куе сары тҿстҽ. Менҽ мин сезгҽ андый яфракларны күрсҽтҽм (Тҽрбияче 

балаларга куе сары яфраклар күрсҽтҽ). Сары, сары, сап-сары агачның яфраклары. Ни ҿчен 

агачлар яфракларын коялар?  (Балаларның җаваплары). Балалар, кҿз кҿне кояш аз 

яктырта, яфраклар тукланыр ҿчен витаминнар җитми, аларның сабакка урнашкан 

урыннары йомшара. Җил исүгҽ, яфраклар үскҽн урыннарын калдырып, җиргҽ тҿшҽлҽр. 



Балалар, ни ҿчен шагыйрь кҿзне матур чак дип атый. (Балаларның җаваплары). Мин дҽ 

сезнең белҽн килешҽм. Яфраклар тҿрле тҿскҽ керҽлҽр: сары, кызыл, кызгылт, коңгырт. 

Бик матур яфраклар! Алар тҿсле келҽм кебек җирдҽ яталар. Агачлардан коелганда, 

яфраклар бер-берсе белҽн уйныйлар, бҿтерелҽлҽр, ҽйлҽнҽлҽр. Бу турыда шагыйрь менҽ 

нҽрсҽ дип яза: 

Җил исҽ, ява яфрак, 

Кҿзнең матур чаклары. 

Оча яфрак, уйный яфрак, 

Һаваларда ҽйлҽнеп.  

(Тҽрбияче шигырьне укый). Балалар, ҽйдҽгез бергҽлҽп кабатлыйк ҽле бу юлларны. 

(Күмҽк кабатлау). Хҽзер уйнап алабыз. Сез кҿзге яфраклар булырсыз. (Тҽрбияче ―Яфрак 

бҽйрҽме‖ җырының аудиоязмасын куя. Балалар музыка астында яфраклар булып биилҽр). 

Булдырдыгыз, сез бик матур яфраклар булдыгыз. Мин шигырьне тагын бер тапкыр укып 

чыгам, сез игътибар белҽн тыңлагыз, аннан соң үзегезгҽ ошаган урынын ҽйтерсез. 

(Тҽрбияче шигырьне укый, аннан соң балаларга ошаган урыннарын яңадан укып чыга). 

Хҽзер без дҽ сезнең белҽн каен агачын сары яфраклар белҽн бизҽрбез. Менҽ бу 

кҽрҗиндҽ яфраклар бар: сары, сары сап-сары яфраклар.  

 
Алдан ук ватман ҽзерлҽп куела. Балалар каен агачына яфраклар ябыштыралар. Тҽрбияче ябыштыру 

кагыйдҽлҽрен искҽ тҿшерҽ: пумала белҽн юка гына итеп җилем (клей) буяп, буялган ягы белҽн яфракны 

ябыштырырга һҽм салфетка белҽн басып торырга. Балалар эшлҽгҽн вакытта тҽрбияче ―Яфрак бҽйрҽме‖ 

җырының аудиоязмасын куя.  

 

Тҽрбияче. Хҽзер сары яфракларны менҽ бу каен агачына ябыштырабыз.  

Булдырдыгыз, балалар! Менҽ нинди матур кҿзге агач килеп чыкты! Дҿрес, чиста, пҿхтҽ 

итеп эшлҽдегез!  Кич белҽн ҽти-ҽнилҽрегезгҽ күрсҽтерсез. 

 

 

 

Тема. Г. ГОМҼРНЕҢ “АЮ ҼППҼС” ҼКИЯТЕН УКУ. 

  

Бурычлар: 

1) балаларга ҽкиятнең эчтҽлеген истҽ калдырырга һҽм сорауларга җавап бирергҽ 

ярдҽм итү, тҽрбияче артыннан персонажларның  кайбер фразаларын кабатлау, 

яшелчҽлҽрнең характерлы билгелҽрен ачыклауларына ирешү;  

2) балаларның игътибарын, кабул итүлҽрен, күзҽтүчҽнлеген, хҽтерен, конкрет-

образлы фикерлҽвен, сыйфатлар хисабына  сүзлекне (эшчҽн, бҽлҽкҽй, юмарт) үстерү; 

3) балаларда бергҽ шҿгыльлҽнү, сорауларга җавап бирү телҽге, бер-береңҽ карата 

уңай сыйфатлар тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: кҽрҗингҽ салынган яшелчҽлҽр, аю баласының, кишер, кҽбестҽ, 

чҿгендер, кыяр, помидор, шалкан түтҽленең контурлы сурҽтлҽре 

  

Эшчҽнлек барышы 

 

Тҽрбияче. Балалар, мин сезгҽ кҽрҗин алып кердем. Анда яшелчҽлҽр. Нинди 

яшелчҽлҽр икҽн анда? Мин сезгҽ табышмаклар ҽйтҽм, җавабын табарга тырышыгыз.  

Җир астында алтын казык, 

Алдык без аны казып. 

Бу нҽрсҽ? (Кишер). Кишер икҽнен ничек белдегез? (Балаларның җаваплары). 

(Тҽрбияче кҽрҗиннҽн кишер ала, тҽлинкҽгҽ куя). 

Икенче табышмакны тыңлагыз.  

Утыра бер ак чүлмҽк,  

Ҿстенҽ кигҽн йҿз күлмҽк. 



Кем җавабын тапты? (Кҽбестҽ). Ни ҿчен кҽбестҽ? (Балаларның җаваплары). 

(Тҽрбияче кҽрҗиннҽн кҽбестҽ ала, тҽлинкҽгҽ куя). 

Ҿченче табышмак болай.   

Җир астында кызыл ҽтҽч. 

Бу нҽрсҽ? (Чҿгендер). Кем аңлата ала табышмакның җавабын? (Балаларның 

җаваплары). (Тҽрбияче кҽрҗиннҽн чҿгендер ала, тҽлинкҽгҽ куя). 

Алдагы табышмакны тыңлагыз.  

Кечкенҽ генҽ йорт, 

Эче тулы корт. 

Кем җавабын тапты? (Кыяр). (Тҽрбияче кҽрҗиннҽн кыяр ала, тҽлинкҽгҽ куя). 

Игътибар белҽн алдагы табышмакны тыңлагыз. 

Итлҽч, йомры, яшелен 

Ҿзеп алдым, яшердем; 

Гаҗҽплҽндем бераздан, 

Кояшсыз да кызарган.  

Кем белде , бу нҽрсҽ? (Помидор). (Тҽрбияче кҽрҗиннҽн помидор ала, тҽлинкҽгҽ куя). 

Соңгы табышмакны тыңлагыз. 

Ите симез – мае юк, 

Тиресе калын – йоны юк. 

Балалар, кем ҽйтҽ табышмакның җавабын? (Шалкан). (Тҽрбияче кҽрҗиннҽн шалкан 

ала, тҽлинкҽгҽ куя). 

Менҽ булдырдыгыз. Табышмакларның җавабын дҿрес ҽйтҽ алдыгыз. Тҽлинкҽдҽ 

нинди яшелчҽлҽр бар? (Балалар санап чыгалар). Бу яшелчҽлҽр бик файдалы, сусыл һҽм 

тҽмле. Хҽзер без ял итеп алырбыз.  

Аюның ҿе зур (Кулларын ҿскҽ күтҽрҽлҽр) 

Куянныкы кечкенҽ (Чүгҽлилҽр) 

Аю бара алпан-тилпҽн, (Алпан-тилпҽн йҿрү хҽрҽкҽтен күрсҽтҽлҽр). 

Ҽ куяннар сикерҽ (Алда кулларыннан тҽпилҽр ясап  сикерҽлҽр). 

Балалар, мин сезгҽ бер аю баласы һҽм яшелчҽлҽр турында бер ҽкият сҿйлим, 

тыңлагыз ҽле. (Тҽрбияче ―Аю Ҽппҽс‖ ҽкиятен сҿйли. Сҿйлҽүне рҽсемнҽр күрсҽтү белҽн 

бергҽ алып бара). Аю баласының исемен ҽйтегез ҽле. (Аю Ҽппҽс). (Активлаштыру). Аю 

баласы нинди? (Бҽлҽкҽй, эшчҽн). (Активлаштыру). Аю Ҽппҽс нҽрсҽлҽр утырткан? (Кишер, 

кҽбестҽ, чҿгендер, кыяр, помидор, шалкан). (Активлаштыру). (Балалар ҽйтергҽ онытсалар, 

тҽрбияче тҽлинкҽгҽ күрсҽтҽ). Кҿз җиткҽч, аю баласы нишлҽгҽн? (Балаларның җаваплары). 

Ҽйтегез ҽле, яшелчҽлҽрне ашаганда, Аю Ҽппҽс нинди сүзлҽр ҽйткҽн? (Мҽм-мҽм мҽм, 

баллы, тҽмле, татлы мҽми). Без дҽ Аю Ҽппҽснең сүзлҽрен кабатлыйк ҽле. (Кабатлыйлар). 

Иң беренче булып аю баласы янына нҽрсҽ килгҽн? (Куян). Куянга Аю Ҽппҽс нҽрсҽ 

биргҽн? (Бер кишер, бер кҽбестҽ, бер чҿгендер, бер кыяр, бер помидор, бер шалкан). Куян 

ничек итеп аю баласына рҽхмҽт ҽйткҽн? (Балаларның җаваплары). Аю Ҽппҽс тагын 

нҽрсҽлҽрне яшелчҽ белҽн сыйлаган? (Керпене, тиенне). Аю баласы турында нҽрсҽ ҽйтергҽ 

була? (Ул юмарт). (Активлаштыру). Юмарт кеше үзенең булган ҽйбере белҽн уртаклаша, 

бүлешҽ, ул  бернҽрсҽсен дҽ башкалардан кызганмый. Сезгҽ ҽкият ошадымы? Нҽрсҽсе 

белҽн ошады? (Балаларның җаваплары). Сез дҽ бер–берегезгҽ карата ягымлы, дус, юмарт 

булыгыз! Хҽзер кулларыгызны юыгыз, Аю Ҽппҽс үстергҽн яшелчҽлҽр белҽн сыйланыйк 

ҽле. (Балалар яшелчҽлҽр белҽн сыйланалар). 

 

 

Өченче бүлек. МИН ДӨНЬЯНЫҢ БЕР КЕШЕСЕ 
 

Тема. Б.РҼХМҼТНЕҢ “БАКЧАГА КИЛҼЧҼК” ШИГЫРЕН УКУ. ҺҾНҼРЛҼР 

ТУРЫНДА СҾЙЛҼШҤ. 

 



Бурычлар: 

1) ҽдҽби ҽсҽрне эмоциональ кабул итҽргҽ ҿйрҽтү, һҿнҽрлҽр белҽн танышуны дҽвам 

итү, сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен формалаштыру, ―һ‖ авазын сҿйлҽмдҽ ныгыту; 

2) кабул итүне, игътибарны, хҽтерне, бҽйлҽнешле сҿйлҽмне үстерү, сүзлек запасын 

баету;  

3) һҿнҽрлҽргҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Белмҽмеш (уенчык), уенчыклар, зур сумка, шофер, сатучы, тҽрбияче 

сурҽтлҽнгҽн картинкалар. 

 

 

Эчтҽлек барышы. 

 
Балалар, кулга кул тотынышып түгҽрҽккҽ басалар. Чиратлап бер-берсенең кулын кысалар һҽм: ―Исҽнме, 

...(исемен ҽйтҽ)! Мин сине күрүемҽ бик шат!‖ – дилҽр. 

Тҽрбияче балаларга балалар бакчасында уйнаучы балалар һҽм тҽрбияче сурҽтлҽнгҽн картина күрсҽтҽ. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, игътибар белҽн карагыз ҽле, картинкада кемнҽрне күрҽсез? 

(Балалар һҽм бер апа). Балалар нишлилҽр? (Уйныйлар). Дҿрес, балалар, алар уйныйлар. 

Алар янындагы бу апаны кем дип уйлыйсыз? (Тҽрбияче). Тҽрбияче апалары балаларны 

яратамы? (Ҽйе). Каян белдегез? (Ул балаларга карап елмаеп тора). Без хҽзер сезнең белҽн 

шул турында шигырь укыйбыз. Шигырь ―Бакчага килгҽч‖ дип атала. Аны Бари Рҽхмҽт 

язган. Игътибар белҽн тыңлагыз! (Тҽрбияче шигырьне укый). Шигырьнең исеме нинди? 

(Бакчага килгҽч). Шигырьдҽ кемнҽр турында сҿйлҽнҽ? (Балалар һҽм тҽрбиячелҽр). 

Бакчадагы апалар балаларны яраталармы? (Яраталар). Бакчага килгҽн балаларны апалар 

ничек каршы алалар? (Елмаялар, кочаклап алалар). (Индивидуаль күмҽк кабатлаулар). 

Бакчадагы апалар кемнҽр кебек? (Ҽнилҽр кебек). (Активлвштыру). Сезне дҽ балалар 

бакчасында шулай каршы алармы? Тҽрбияче апагызның исеме ничек? Сез аны 

яратасызмы? (Балларның җаваплары). Ул сезне яратамы? Аның сезне яратуын каян 

белҽсез? (Балаларның җаваплары).Тҽрбияче апалар балаларны бик яратканга күрҽ, менҽ 

шундый матур шигырь язганнар. 

 
Ишек шакыган тавыш ишетелҽ. Тҽрбияче ишекне ачып карый, Белмҽмеш керҽ. 

 

Тҽрбияче.Балалар, безгҽ бүген кунакка Белмҽмеш килгҽн. Ул үзе белҽн зур сумка 

алып килгҽн.  

Белмҽмеш.  Исҽнмесез, балалар! (Исҽнлҽшҽлҽр). Мин сездҽн ярдҽм сорарга 

килдем. Шушы зур сумкада бик күп ҽйберлҽр бар. Зинһар ҿчен, миңа шуларны аерырга 

ярдҽм итегез! (Белмҽмеш ҿстҽлгҽ сумкасындагы ҽйберлҽрне сала). Карагыз ҽле, бу нҽрсҽ? 

(Машина күрсҽтҽ). (Машина). Бу нҽрсҽ? (Китап). Ҽ монысы нҽрсҽ? (Үлчҽү). Бу нҽрсҽ? 

(Тҽгҽрмҽч).  

Тҽрбияче.  Белмҽмеш, бигрҽк күп ҽйберлҽр салып йҿрисең икҽн сумкаңа! 

Нҽрсҽлҽр генҽ юк монда! Тукта ҽле, ашыкма, Белмҽмеш. Ашыккан ашка пешкҽн, дилҽр. 

Ҽйдҽ, алып килгҽн ҽйберлҽреңне балалар белҽн бергҽ карыйк. Син менҽ монда утырып 

тор, ҽ балалар сиңа ярдҽм итҽлҽр. (Тҽрбияче Белмҽмешне ҿстҽлгҽ утырта). (Тҽрбияче 

балаларга үлчҽү, алъяпкыч күрсҽтҽ). Балалар, үлчҽү, алъяпкыч нинди һҿнҽр иясенҽ кирҽк? 

(Сатучыга кирҽк). (Активлаштыру). Тҽгҽрмҽч, руль, машина нинди һҿнҽр иясенҽ кирҽк? 

(Шофѐрга). Ҽкият китабы, уенчыклар, кайчы, тҿсле карандашлар кайсы һҿнҽр иясенҽ 

кирҽк? (Тҽрбиячегҽ кирҽк). (Активлаштыру). Менҽ күрҽсезме инде, Белмҽмеш, балалар 

сиңа бик тиз аңлатып бирделҽр. Шофѐр, тҽрбияче, сатучы – алар һҿнҽрлҽр. Балалар, 

шофѐр, тҽрбияче, сатучы - .. (Һҿнҽрлҽр). (Кабатлыйлар). Белмҽмеш, син дҽ 

аңлагансыңдыр, шофѐр, тҽрбияче, сатучы – һҿнҽрлҽр. Балалар, ҽйдҽгез ―һ‖ авазын 

иҗеклҽрдҽ, сүзлҽрдҽ ныгытыйк ҽле. Белмҽмеш, син дҽ кабатла. Минем арттан кабатлагыз: 



һа-һа-һа-һава; һо-һо-һо-һоп; һу-һу-һу-һуш; һҽ-һҽ-һҽ-һҽйкҽл; һҿ-һҿ-һҿ-һҿнҽр. Балалар, ―һ‖ 

авазы кергҽн нинди сүзлҽр ҽйттегез? (һава, һоп, һуш, һҽйкҽл, һҿнҽр). Ҽйдҽгез, бу сүзлҽрне 

тагын бер кат бергҽлҽп кабатлап чыгабыз. (Балалар кабатлыйлар). Булдырдыгыз! Хҽзер 

һҿнҽрлҽр турында сҿйлҽп алыйк. Бу кем? (Тҽрбияче шофѐр тҿшерелгҽн картинка күрсҽтҽ). 

(Шофѐр). (Индивидуаль һҽм күмҽк кабатлаулар). Ул нишли? (Ул машина йҿртҽ). 

(Активлаштыру). Кемнең ҽтисе шофѐр булып эшли? Ул нинди машина йҿртҽ? 

(Балаларның җаваплары). Балалар, сезгҽ Марат ―Шофѐр булам‖ шигырен сҿйлҽп күрсҽтер. 

(Бала шигырьне алдан ук ҿйрҽнҽ).  

Мин дҽ ҽтием шиелле 

Шофѐр булырга уйлыйм. 

Шуның ҿчен һҽрвакыт 

Машинам белҽн уйныйм. 

Тизрҽк үсеп, шофѐр булсам,  

Нишлҽргҽ белер идем: 

Урамдагы бар баланы 

Утырып йҿрер идем.   

(Зҽкия Туфайлова) 

Балалар, Марат шигырьне сҽнгатьле итеп сҿйлҽде. Ҽйдҽгез, аны мактап, кул чабабыз. (Кул 

чабалар). (Алга таба сатучы, тҽрбияче турында сҿйлилҽр).  

Белмҽмеш. Балалар, мин бик күп нҽрсҽлҽргҽ ҿйрҽнеп утырдым. Мин хҽзер шофѐр, 

сатучы, тҽрбияче һҿнҽрлҽрен белҽм. Сезгҽ зур рҽхмҽт. Бу турында дусларыма да сҿйлисем 

килҽ. Мин китҽм. Уенчыкларны мин сезгҽ уйнарга калдырам. Сау булыгыз!  

Тҽрбияче.  Бик яхшы, Белмҽмеш. Без синең ҿчен сҿенҽбез. (Белмҽмеш китҽ). 

Балалар, сез бүген нҽрсҽгҽ ҿйрҽндегез? Нҽрсҽ белдегез? Сезгҽ нҽрсҽ ошады? (Балаларның 

җаваплары). Хҽзер Белмҽмеш калдырып киткҽн уенчыклар белҽн уйнап алыйк. Сезгҽ 

матур кҿн телим! 

 

 
 

 
Дүртенче бүлек. МИНЕМ ШӘҺӘРЕМ, МИНЕМ ВАТАНЫМ 

Тема. ҼХМҼТ РҼШИТНЕҢ “КОЯШЛЫ ИЛ” ШИГЫРЕН УКУ 

 

Бурычлар: 

1) балаларның тҽрбияче сорауларына җавап бирү осталыгын, Татарстан 

Республикасы турындагы белемнҽрен ныгыту, Татарстан Республикасы гимны, картасы 

турында күзаллаулар формалаштыру; 

2) балаларның эмоциональ сферасын, кызыксынуын, фикерлҽвен үстерү; 

3) балаларда нҽфис сүзгҽ кызыксыну, патриотик хислҽр тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Закирова К.В. ―Балачак аланы‖ Балалар бакчасы тҽрбиячелҽре һҽм ҽти-

ҽнилҽр ҿчен хрестоматия, 136 бит, Рамазан Байтимеров сүз., Рҿстҽм Яхин кҿе, русчага 

Филипп Пираев тҽрҗемҽсе «Туган ягым» (Татарстан Республикасы гимны) аудиоязмасы, 

―тылсымлы тартма‖, аның эчендҽ Татарстан Республикасы картасы. 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 
 

Татарстан Республикасы гимны аудиоязмасы куела.  

 

Тҽрбияче. Балалар, барыгызга да хҽерле кҿн телим! Уң кулыгызны күрсҽтегез! 

Нинди матур сезнең уң кулыгыз! Уң кулыгызга сокланып карагыз! Сул кулыгызны 



күрсҽтегез! Нинди матур сезнең сул кулыгыз! Уң кул бармаклары чиратлап сул кул 

бармаклары белҽн исҽнлҽшҽлҽр: 

Саумы, кояш! 

Саумы, һава! 

Саумы, иртҽ! 

Саумы, йомшак җил! 

Саумы, Туган ил! 

Балалар, сез нҽрсҽ ишетҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Бу матур кҿй - безнең Татарстан Республикасының гимны. Бергҽлҽп 

кабатлыйк: гимн. (Балаларны активлаштыру). Балалар, һҽр илнең, һҽр дҽүлҽтнең флагы, 

гербы булган кебек җыры да була, аны башкача гимн дип йҿртҽлҽр. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп 

тыңлыйк ҽле. (Татарстан Республикасы гимнының бер ҿзеге аудиоязмасын тыңлыйлар).  

Тҽрбияче. Балалар, менҽ нинди матур безнең Республика гимны. Балалар, туган 

илебез дҽ шундый матур. Аның турында бик күп җырлар, шигырьлҽр язылган. Хҽзер мин 

сезгҽ Ҽхмҽт Рҽшит язган ―Кояшлы ил‖ шигырен укырмын.  

Кояшлы ил 

Кояшлы ил — безнең ил, 
Күге аның гел аяз.  

Кыш китерсҽ Кыш бабай, 
Чҽчҽк алып килҽ Яз. 

Сандугачлы урманы, 

Ашлык тулы кырлары,  

Бҿтен җирдҽ яңгырый  

Безнең бҽхет җырлары. 

Һавасы да, җире дҽ,  

Салават күпере дҽ,  

Яңгыры да, кары да —  

Безгҽ якын бары да... 

Сезгҽ шигырь ошадымы? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, безнең ил нинди? (Кояшлы ил). (Балаларны активлаштыру). 

Безнең илнең күге нинди? (Гел аяз). (Балаларны активлаштыру). Кышны кем китерҽ? 

(Кыш бабай). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ Яз нҽрсҽ алып килҽ? (Чҽчҽк алып 

килҽ). (Балаларны активлаштыру). Балалар, безнең илнең урманы нинди? (Сандугачлы). 

(Балаларны активлаштыру). Кырлары нҽрсҽ белҽн тулган? (Ашлык). (Балаларны 

активлаштыру). Балалар, ҽ хҽзер минем арттан кабатлагыз: 

Бҿтен җирдҽ яңгырый  

Безнең бҽхет җырлары. 

Һавасы да, җире дҽ,  

Салават күпере дҽ,  

Яңгыры да, кары да —  

Безгҽ якын бары да...  

(Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! Бу нҽрсҽ икҽн? (Тҽрбияче 

ҿстҽлдҽ торган тартма янына килҽ). Балалар, ―тылсымлы тартма‖ ахрысы. Монда килегез 

ҽле, бергҽ карыйк. (Тҽрбияче тартманы ача). Балалар, сез белҽсезме, бу нҽрсҽ? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, бу безнең 

Татарстан Республикасының картасы. Бергҽлҽп кабатлыйк: Татарстан Республикасының 

картасы. (Балаларны активлаштыру). Балалар, бу безнең Татарстан Республикасының 

кечерҽйтеп ясалган рҽсеме. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп карыйк. Менҽ, балалар, монда сандугачлы 

урманы, ашлык тулы кырлары, монысы зур шҽһҽрлҽре. Менҽ шундый матур, зур, кояшлы 

безнең Туган илебез! Сез бүген дҿрес җаваплар бирдегез, актив булдыгыз. Хҽзер карта 

карауны дҽвам итҽрсез, безнең шҽһҽрне (авылны) табарсыз. 

 



 

 
Бишенче бүлек. ЯҢА ЕЛ БӘЙРӘМЕ 

 

 

Тема: ХҼЙДҼРНЕҢ “КЕРПЕ ТУНЫ” ҼКИЯТЕН УКУ  

 

Бурычлар: 

1) балаларны ҽсҽрнең эчтҽлеге белҽн таныштыру, сорауларга дҿрес җавап бирү 

осталыгын камиллҽштерү, тҽрбияче артыннан аерым сүзлҽрне, фразаларны кабатларга 

мҿмкинлек бирү;  

2) кабул итүне, хҽтерне, игътибарны, сорауларга тулы җҿмлҽлҽр белҽн җавап бирү 

осталыгын үстерү; 

3) ҽкиятлҽргҽ уңай караш тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар:ҽкиятнең эчтҽлеге буенча картинкалар: 

 1) җҽй- җҽнлеклҽр күлмҽкчҽн йҿрилҽр;  

2) кыш килгҽн, аю- тирелҽр кайтарткан;  

3) керпе туннар тегҽ;  

4) керпе күлмҽгенҽ энҽлҽр кадый;  

5) керпе ҿнендҽ йоклый. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 
Балалар кулга-кул тотышып түгҽрҽккҽ басалар. Чиратлап бер-берсенең кулын кысалар һҽм 

―Исҽнме, ... (исемен ҽйтҽ)! Мин сине күрүемҽ бик шат!‖ –дилҽр 

 

Тҽрбияче.  Балалар, нинди бҽйрҽм якынлаша? (Яңа ел бҽйрҽме). Без сезнең белҽн 

бу бҽйрҽмне түземсезлек белҽн кҿтҽбез. Урман җҽнлеклҽре дҽ Яңа елга килергҽ 

ҽзерлҽнҽлҽр икҽн. Балалар, сез урманда яши торган нинди җҽнлеклҽрне белҽсез? 

(Балаларнын җаваплары). Кыш бабай җҽнлеклҽрнең барысын да Яңа ел бҽйрҽменҽ 

чакырган. Бер җҽнлек килҽ алмый икҽн. Кайсы җҽнлек икҽн ул? Табышмак ҽйтҽм, 

тыңлагыз, җавабын тапсагыз, белерсез: 

Ул ҿстенҽ җҽй дҽ кыш та  

Энҽле күлмҽк кия. 

Шулай да аны ҽнкҽсе 

―Йомшагым‖ диеп сҿя. (Керпе) 

Балалар, кайсы җҽнлек Яңа ел бҽйрҽменҽ килҽ алмый? (Керпе). Ни ҿчен икҽн? Шул 

турыда мин сезгҽ ҽкият сҿйлҽрмен. Ҽкият ―Керпе туны‖ дип атала. Игътибар белҽн 

тыңлагыз.  

 
Тҽрбияче ҽкият сҿйли, сҿйлҽгҽндҽ ҽкиятнең эчтҽлеге буенча сюжетлы картинкалар күрсҽтҽ. Ҽкиятне 

сҿйлҽгҽч, аның эчтҽлеге буенча фикер алышалар. 

 

Тҽрбияче.Балалар, мин сҿйлҽгҽн ҽкиятнең исеме ничек? (Керпе туны). 

(Активлаштыру). Ҽкияттҽ нҽрсҽ турында сҿйлҽнҽ? (Балаларның җаваплары) Ҽкият 

башында кайсы ел вакыты турында сүз бара?(Җаваплар). Җҽй кҿне җҽнлек – җанварлар 

ничек киенеп йҿргҽннҽр? (Күлмҽкчҽн генҽ йҿргҽн). (Активлаштыру). Бервакыт нинди 

хҽбҽр таралган? (Кыш килҽ). Кыш килгҽч нҽрсҽ булган? (Суык җиллҽр искҽн, кар тҿшкҽн). 

Урман хуҗасы булып нинди җҽнлек торган? (Аю). Ул нҽрсҽ эшлҽгҽн? (Җҽнлеклҽргҽ тун 

тектергҽн). (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар) Керпе кем булып эшлҽгҽн? (Тегүче). Ни  

ҿчен? (Аның энҽлҽре булган). Керпе тунны нҽрсҽдҽн теккҽн? (Тиредҽн). Ни ҿчен керпе 

үзенҽ тун тегҽ алмаган? (Тире җитмҽгҽн). Тун тегҽ алмагач, керпе нҽрсҽ эшлҽгҽн? 

(Күлмҽгенҽ энҽлҽр кадап чыккан). Энҽле тун керпене салкыннан саклаганмы? (Юк). 



Салкынга түзҽ алмагач, керпе нишлҽгҽн? (Җирне тишеп ҿн ясаган) Дҿрес, балалар, керпе 

җирне тишеп ҿн ясаган һҽм салкын кышны ҿнендҽ үткҽргҽн. Хҽзер дҽ керпелҽр шулай 

эшлилҽр. Ни ҿчен керпе Яңа ел бҽйрҽменҽ килҽ алмый?(Аңа салкын, ул ҿнендҽ йоклый). 

Балалар, сезгҽ ҽкият ошадымы? Бигрҽк тҽ сезгҽ нҽрсҽ ошады? Керпе башка җҽнлеклҽргҽ 

бик булышкан, аларны тунлы иткҽн. Уңган, тырыш тегүче керпе турында менҽ нинди 

матур ҽкият язылган.  

Тема. МҼРЗИЯ ФҼЙЗУЛЛИНАНЫҢ “КЫШ БАБАЙ” ШИГЫРЕН ЯТЛАУ 

 

Бурычлар: 

1) балаларны шигъри ҽсҽр белҽн таныштыру, тҽрбияче ярдҽме белҽн шигырьне 

яттан сҿйлҽү омтылышын хуплау, сорауларга текст сүзлҽре белҽн җавап бирүдҽ 

күнектерү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен ,хҽтерен, сүзлеген,игътибарын, хҽрҽкҽтлҽрен үстерү; 

3) балаларда Кыш бабайга, Яңа ел бҽйрҽменҽ карата уңай эмоциональ хислҽр 

тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Закирова К.В. ―Балачак аланы‖ Балалар бакчасы тҽрбиячелҽре һҽм ҽти-

ҽнилҽр ҿчен хрестоматия, 123 бит, А3 форматында шигырь эчтҽлегенҽ туры килгҽн Яңа ел 

бҽйрҽме күренеше сурҽтлҽнгҽн картина, Яңа ел темасына күңелле кҿй аудиоязмасы. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

Тҽрбияче фланелеграфка Яңа ел бҽйрҽме күренеше сурҽтлҽнгҽн картина куя. 

 

Тҽрбияче. Балалар, нинди бҽйрҽм якынлаша? (Яңа ел, чыршы бҽйрҽме, елка). 

(Балаларны активлаштыру). Балалар, карагыз ҽле монда нинди матур картина. Сез монда 

нҽрсҽлҽр күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Яңа ел 

бҽйрҽмендҽ балалар нишлилҽр? (Җырлар җырлыйлар, биилҽр, чыршы тирҽли ҽйлҽн-

бҽйлҽн уйныйлар). (Балаларны активлаштыру). Балаларның бҽйрҽменҽ кем килгҽн? (Кыш 

бабай). (Балаларны активлаштыру). Кыш бабайның җилкҽсендҽ нҽрсҽ бар? (Капчык). 

(Балаларны активлаштыру). Кыш бабайның капчыгында нҽрсҽлҽр бар икҽн соң? 

(Күчтҽнҽчлҽр, бүлҽклҽр). (Балаларны активлаштыру). Ҽ ул бүлҽклҽрен кемгҽ бирҽ? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ул бүлҽклҽрен җыр 

җырлаган, шигырь сҿйлҽгҽн балалрга бирҽ. Балалар, без дҽ бүген сезнең белҽн яттан 

сҿйлҽргҽ бер шигырь ҿйрҽнербез. Мин аны башта сезгҽ бер кат укыйм. Ул Мҽрзия 

Фҽйзуллинаның ―Кыш бабай‖ шигыре.  
Кыш бабай 

Җилкҽсенҽ капчык асып,  

Кыш бабай килеп керде.  

Тҿрле кызык сүзлҽр ҽйтеп,  

Бүлҽк ҿлҽшеп йҿрде. 

Аннан Кыш бабай тыпырдап,  

Бик шҽп бии башлады.  

Биемҽскҽ, аягында —  

Безнең апа башмагы.  

Менҽ нинди кызык шигырь. Балалар, ҽйдҽгез без дҽ Кыш бабай кебек биеп алыйк. 

(Яңа ел темасына туры килгҽн күңелле кҿй аудиоязмасы куела). Булдырдыгыз, балалар! 

Игътибар белҽн тыңлагыз, шигырьне тагын бер кат укыйм. (Тҽрбияче шигырьне тагын бер 

кат сҽнгатьле итеп укый). Ҽ хҽзер шигырьне укырга сез миңа булышырсыз. Мин шигырь 

юлларын ҽйтҽ башлыйм, ҽ сез дҽвам итҽрсез. 



Җилкҽсенҽ... (капчык асып),  

Кыш бабай... (килеп керде).  

Тҿрле кызык... (сүзлҽр ҽйтеп),  

(Бүлҽк) ҿлҽшеп йҿрде. 

Аннан... (Кыш бабай) тыпырдап,  

Бик шҽп... (бии башлады).  

Биемҽскҽ, аягында —  

(Безнең апа башмагы). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽйдҽгез, шигырьне мин тагын 

бер кат укыйм, сез минем арттан кабатлагыз һҽм хҽрҽкҽтлҽр ясагыз. (Шигырь эчтҽлегенҽ 

туры китереп, хҽрҽкҽтлҽр ясыйлар). Булдырдыгыз, балалар! Шигырьне кайсыгыз сҿйлҽп 

күрсҽтҽ? (Балаларны активлаштыру). (Тҽрбияче берничҽ баладан сҿйлҽтеп карый). 

Булдырдыгыз, балалар! Бу шигырьне сҿйлҽсҽгез, Кыш бабай бик сҿенер, сезгҽ рҽхмҽт 

ҽйтер. (Ятлау авыррак бирелгҽн балалар белҽн тҽрбияче эшне дҽвам итҽ). 

 

Тема. Ҽ. КАРИНЫҢ “КЫШ” ШИГЫРЕН УКУ 

 

Бурычлар: 

1) балаларны Ҽ. Кариның шигыре белҽн таныштыру, эчтҽлеге буенча сорауларга 

җавап бирүдҽ күнектерү; резинаның сыйфаты һҽм үзлеге белҽн таныштыру, материал һҽм 

аны куллану ысулы арасындагы бҽйлҽнешне күрергҽ ҿйрҽтү; 

2) игътибарны, конкрет-образлы фикерлҽүне, шигырьдҽ кулланылган сүзлҽр 

хисабына (ап-ак, мамык кебек, бҽс) сүзлекне үстерү; 

3) яңа елга, шигъри ҽсҽргҽ  карата кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: кыш сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр: ак карга тҿренгҽн урамнар, бҽскҽ күмелгҽн 

агачлар; урамда уйнаучы балалар: таудан чана шуалар; бер кабартылган, бер 

кабартылмаган һава шарлары, таз яки табак белҽн су, резин перчаткалар. 

  

 

Эшчҽнлек барышы 

Тҽрбияче. Балалар, балалар бакчасында тиздҽн нинди бҽйрҽм булачак? (Яңа ел). 

(Балаларны активлаштыру). Яңа ел бҽйрҽмендҽ балалар нишлилҽр? (Җырлар җырлыйлар, 

биилҽр, чыршы тирҽли ҽйлҽн-бҽйлҽн уйныйлар). Дҿрес, балалар, без  җырлар, биюлҽр, 

уеннар ҿйрҽнҽбез. Яңа ел бҽйрҽменҽ кемнҽр килҽ? (Кыш бабай, Кар кызы, ҽтилҽр, 

ҽнилҽр). Бик  дҿрес, балалар. Яңа ел бҽйрҽмендҽ иң кадерле кунак – Кыш бабай. Ҽйдҽгез, 

без дҽ Кыш бабай, кыш турында шигырь ҿйрҽник ҽле. Шигырьне игътибар белҽн 

тыңлагыз. (Тҽрбияче сҽнгатьле итеп шигырь укый). Балалар, кемне балалар сагынып 

алалар? (Кыш бабайны). Кыш бабай нҽнилҽрне ничек сагынган?  (Ул балалар ҿчен карлар 

яудырган). Карны нҽрсҽ белҽн чагыштырып була? (Мамык белҽн). Ҽйе, кар, мамык кебек, 

ак, йомшак.  Урамнар, кырлар нҽрсҽ белҽн капланган? (Ап-ак кар белҽн капланган). 

Кышын агачлар бҽс белҽн каплана. Балалар, карагыз ҽле бу рҽсемгҽ. Агачлар бҽс белҽн 

капланган. Нҽрсҽ белҽн капланган? (Күмҽк һҽм индивидуаль җаваплар). Балалар кышын 

нишлилҽр? (Чана шуалар, шаулашалар, “на-на” дип кычкыралар). Ҽйе, кышын балаларга 

бик күңелле, алар кар белҽн уйныйлар, чана, тимераякта шуалар, Кар бабай ясыйлар. Кыш 

балалар ҿчен кҿтелгҽн бҽйрҽм. (Тҽрбияче балаларга рҽсемнҽр күрсҽтҽ). Мин тагын бер 

тапкыр шигырьне укып чыгам, сез тыңлагыз. (Тҽрбияче шигырь укый).  

Балалар, хҽзер без сезнең белҽн  уйнап алабыз.  

Без суыктан курыкмыйбыз 

Куллар белҽн колакларны,       (колакларын,борыннарын ышкыйлар) 

Борыннарны ышкыйбыз. 

Кулларны чҽбҽклибез,         (кул чабалар) 

Яканы күтҽрҽбез.      (яканы күтҽргҽн хҽрҽкҽт ясыйлар) 

Урында сикерҽбез,               (урында сикерҽлҽр) 



Аннары йҿгерҽбез.          (урында йҿгерҽлҽр) 

Суыктан курыкмыйбыз. (аяк очларына басып, кулларын ҿскҽ күтҽреп чҽбҽклилҽр). 

(2-3 тапкыр кабатлыйлар). 

Балалар, Яңа ел бҽйрҽме алдыннан бүлмҽлҽрне, музыка залын бҽйрҽмчҽ бизилҽр. 

Мишуралар, чыршы уенчыклары элҽлҽр, гирляндалар асалар. (Тҽрбияче уенчыклар белҽн 

бизҽлгҽн чыршы рҽсеме күрсҽтҽ). (Шул вакыт тҿркем бүлмҽсенҽ шарик очып керҽ). 

Балалар, бу нҽрсҽ? (Балаларны активлаштыру). Бүлмҽне шарлар белҽн дҽ бизҽргҽ була. 

Балалар, шарик үзе турында бернҽрсҽ дҽ белми икҽн. Ҽйдҽгез, аның нинди материалдан 

ясалуы турында сҿйлик. Балалар, шар нинди материалдан эшлҽнгҽн?  (Резинадан). 

(Балаларны активлаштыру). Резина йомшак һҽм шома. (Балалар тотып карыйлар). 

(Балаларны активлаштыру). Шар зур. Ул кечкенҽ дҽ була ала. (Тҽрбияче һавасы 

чыгарылган шарик күрсҽтҽ). Балалар, шарны таздагы суга салам. Шар нишлҽде? (Балалар 

шарны тотып карыйлар). (Юешлҽнде). (Балаларны активлаштыру). Карагыз ҽле, шарны 

сҿртҽм. Ул хҽзер нинди? (Тотып карыйлар). (Коры). (Балаларны активлаштыру). Ничек 

уйлыйсыз, шар су үткҽрҽме? (Юк, шар су үткҽрми). Ҽйдҽгез тҽҗрибҽ үткҽреп карыйк ҽле. 

Кулларга перчаткалар киябез, суга тыгабыз. Куллар юешлҽндеме? (Резинадан эшлҽнгҽн 

ҽйберлҽр су үткҽрми). Балалар, резинадан эшлҽнгҽн нинди ҽйберлҽр белҽсез? (Резин итек, 

чҽч ҿчен резинка, перчаткалар). (Балаларны активлаштыру). Менҽ резинадан ясалган 

шарга аның турыда сҿйлҽдек. Ул канҽгать калды, сезгҽ ―рҽхмҽт‖-  ди.  

 

 
 

Алтынчы бүлек. КЫШ 
 

Тема. ХҼЙДҼРНЕҢ “КЕРПЕ ТУНЫ” ҼКИЯТЕНЕҢ ЭЧТҼЛЕГЕН СҾЙЛҼҤ 

 

Бурычлар: 

1) балаларны ҽсҽрнең эчтҽлеге белҽн таныштыру, сорауларга дҿрес җавап бирү 

осталыгын камиллҽштерү, тҽрбияче артыннан аерым сүзлҽрне, фразаларны кабатларга 

мҿмкинлек бирү,  эчтҽлеген аңларга, сҽнгатьле һҽм бҽйлҽнешле итеп сҿйлҽргҽ ҿйрҽтү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, хҽтерен, игътибарын, хҽрҽкҽтлҽрен үстерү; 

3) балаларда кайгыртучанлык, ярдҽмлҽшү хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: Закирова К.В. ―Балачак аланы‖. Балалар бакчасы тҽрбиячелҽре һҽм ҽти-

ҽнилҽр ҿчен хрестоматия, 102 бит, А4 форматында керпе рҽсеме, фланелеграф. 

Эшчҽнлек барышы.  

Тҽрбияче балаларга керпе рҽсеме күрсҽтҽ.  

 

Тҽрбияче. Балалар, бу рҽсемдҽ нҽрсҽ күрҽсез? (Керпе). (Балаларны активлаштыру). 

Балалар, ҽ керпенең нҽрсҽлҽре бар? Ул нинди? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Дҿрес, аның энҽлҽре бар. Ул энҽлҽре белҽн дошманнарыннан 

саклана. Куркыныч янаса, ул йомгак булып бҿтерелҽ дҽ энҽлҽрен тырпайта. Балалар, 

хҽтерлисезме мин сезгҽ керпе энҽлҽренең, аның тунының каян килеп чыгуы турында 

Хҽйдҽр дигҽн язучының ―Керпе туны‖ ҽкиятен укыган идем. Хҽзер тагын бер кат 

укырмын, тыңлагыз ҽле. (Тҽрбияче ҽкиятне укый). Балалар, борын-борын заманда кыш 

булганмы? (Юк). (Балаларны активлаштыру). Җҽнлеклҽр ничек йҿргҽн? (Күлмҽкчҽн). 

(Балаларны активлаштыру). Алар ни ҿчен шулай йҿргҽннҽр? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, бер вакыт нинди хҽбҽр таралган? (Кыш 

килҽ!). (Балаларны активлаштыру). Кыш ничек килгҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк 

җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ҽ суык җиллҽр ничек исҽ? Җиллҽр ничек 



улый? (У-у-у). Күрсҽтик ҽле, барыбыз да кулларны як-якка җҽеп, җил кебек улап йҿгерик. 

(Балаларны активлаштыру). Булдырдыгыз! Балалар, урман хуҗасының исеме ничек? 

(Аюхан). Аюхан ни ҿчен тире кайтарткан? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Ҽ ул туннарны кайсы җҽнлек теккҽн? (Керпе). (Балаларны 

активлаштыру). Ни ҿчен Керпе теккҽн? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Керпе кыш килеп җиткҽнче, һҽммҽсен дҽ тунлы иткҽн. Балалар, ҽ Керпенең 

үзенҽ тун тегҽргҽ тире калганмы соң? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽкиятнең бу ҿзеген тагын бер кат тыңлагыз ҽле.  

Караса, үзенҽ тун тегеп киярлек тире дҽ калмаган. Шуннан соң Керпе күлмҽгенҽ 

энҽлҽр кадап чыккан да тунлы булган. Ҽмма аның туны салкын җиллҽрдҽн сакламаган 

шул... 

Керпе, салкынга түзҽ алмыйча, җирне тишеп, ҿн ясаган да шунда кереп яткан. Салкын 

кыш үтеп киткҽнче, ҿнендҽ йоклаган. 

Бу хҽлдҽн соң күпме заманнар узган инде. Ҽмма Керпе ҽле һаман да салкын 

кышларны ҿнендҽ үткҽрҽ, ди.  

Балалар, тире калмагач, Керпе күлмҽгенҽ нҽрсҽлҽр кадаган? (Энҽлҽр). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽ аның туны кышкы салкыннардан, җиллҽрдҽн саклаганмы соң? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Керпе, салкынга түзҽ 

алмыйча, җирне тишеп, ҿн ясаган да шунда кереп яткан. Керпе салкын кышларны кайда 

үткҽрҽ? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Менҽ шулай, 

балалар, Керпе башкаларга ярдҽм иткҽн. Сез дҽ шундый дус, ярдҽмчел булыгыз! 

Хҽзер мин сезгҽ ҽкиятне тагын бер кат укыйм, ҽ сез анын эчтҽлеген сҿйлҽрсез, 

шуңа күрҽ исегездҽ калдырырга тырышыгыз! (Тҽрбияче ҽкиятне тагын бер кат укый) 

 
Балалардан ҽкиятне тулысынча яки ҿлешчҽ сҿйлҽтергҽ мҿмкин. 

 

Тҽрбияче.  Балалар, булдырдыгыз! Ҽкиятнең эчтҽлеген ятлагансыз, аны яхшы 

итеп исегездҽ калдыргансыз. Бүген сез нҽрсҽгҽ ҿйрҽндегез? Нҽрсҽ ошады? Нҽрсҽ исегездҽ 

калды? (Балаларның җаваплары). 

 
Җиденче бүлек. ВАТАННЫ САКЛАУЧЫЛАР КҾНЕ 

 

Тема. К. БУЛАТОВАНЫҢ “СОЛДАТЛАР” ДИГҼН ШИГЫРЕН УКУ 

 

Бурычлар: 

1) ҽдҽби ҽсҽр аша Ватанны саклаучылар кҿне белҽн таныштыруны дҽвам итү, 

шигырьнең эчтҽлеген балаларның аңына җиткерү, куелган сорауларга җавап бирүне 

камиллҽштерү; л авазы белҽн таныштыру, аның ҽйтелешен иҗеклҽрдҽ, сүзлҽрдҽ ныгыту, 

каты һҽм йомшак ҽйтелешен аеру;  

 2) балаларның нинди? кайда? кая? нҽрсҽ? сорауларына тулы фразалар белҽн җавап 

бирү осталыгын, игътибарын, танып белү активлыгын, л авазын дҿрес ҽйтү культурасын   

үстерү; 

3) солдатларга карата хҿрмҽт, патриотик хислҽр, шигъриятькҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: коврограф (мольберт), бабай, ҽти, олы һҽм кече абый рҽсемнҽре, 

уенчык кҿчек.  

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, тиздҽн нинди бҽйрҽм җитҽ? (Иртҽгҽ бабайлар, ҽтилҽр бҽйрҽме,  

Ватанны саклаучылар бҽйрҽме). Булдырдыгыз. Ҽйе, иртҽгҽ Россия армиясендҽ хезмҽт 

иткҽн һҽм хезмҽт итүче солдатлар бҽйрҽме. Балалар, һҽр илнең армиясе бар. Армиянең 

бурычы үз Ватанын саклау, аны дошманнарга бирмҽү. Безнең илнең дҽ үз армиясе бар. 



Россия армиясе үз халкын илбасарлардан саклаган, хҽзер дҽ саклый. Безнең армия зур һҽм 

кҿчле. Армиядҽ һҽр егет хезмҽт итҽргҽ тиеш. Хҽзер мин сезгҽ Клара Булатованың 

―Солдатлар‖ дигҽн шигырен укыйм. Сез игътибар белҽн тыңлагыз, аннан соң сорауларга 

җавап бирерсез.  

Тҽрбияче шигырьне сҽнгатьле итеп укый. 

Бабай да солдат булган, 

Ҽти дҽ солдат булган, 

Зур абый да, солдат булып, 

Ил чиклҽрендҽ торган... 

Кече абый солдат булып 

Китте быел яз гына. 

Мин үзем дҽ солдат булам, 

Үсим ҽле аз гына. 

(Икенче тапкыр укыганда коврографка бабай, ҽти, зур абый, кече абый һҽм кечкенҽ 

малай рҽсемнҽрен куя). Балалар, бу шигырьдҽге сүзлҽрне кем ҽйтҽ, сез ничек уйлыйсыз? 

(Малай). (Балаларны активлаштыру). Малай кечкенҽме, зурмы? (Кечкенҽ, бҽлҽкҽй). 

Малайның кемнҽре солдатта булган? (Бабасы, ҽтисе, зур абыйсы, кече абыйсы). 

(Балаларны активлаштыру). Армиядҽ малайның бабасы, ҽтисе, ике абыйсы нҽрсҽ эшлҽгҽн? 

(Илне, Ватанны саклаганнар). (Балаларны активлаштыру). Малай солдатка барырга 

телиме? (Үскҽч, ул да солдат булырга тели). Дҿрес ҽйтҽсез, малай да бабасы, ҽтисе, ике 

абыйсы кебек армиядҽ хезмҽт итҽргҽ, солдат булырга тели. Солдат булу ҿчен 

шҿгыльлҽнергҽ кирҽк: йҿгерергҽ, сикерергҽ, үрмҽлҽргҽ.  

Хҽзер без уйнап алырбыз.  

Балалар  ―Күрсҽт ҽле, үскҽнем‖ дигҽн уенны уйныйлар: 1. Менҽ шулай, менҽ шулай, 

шулай сикерҽлҽр солдатлар. 2. Менҽ шулай, менҽ шулай, шулай йҿгерҽлҽр солдатлар. 3. 

Менҽ шулай, менҽ шулай, шулай үрмҽлилҽр солдатлар.  

Булдырдыгыз, балалар. Шҿгыльлҽнгҽн солдатлар гына кҿчле, кыю, сҽламҽт, җитез 

булалар. Солдатлар белҽн без горурланабыз. Шигырьне мин тагын бер тапкыр укып 

чыгам, тыңлагыз. (Тҽрбияче шигырь укый). Хҽзер без солдатлар булырбыз. Икешҽрлҽп 

тезелегез. Менҽ шулай. Шагом марш! (Марш кҿе яңгырый). Аркалар тҿз, аякларны 

күтҽрҽбез. Булдырдыгыз. (Балалар солдатлар кебек атлыйлар). 

Балалар, солдат сүзендҽ л авазы бар. Минем телем л авазының җырын ҿйрҽнде. 

Карагыз ҽле, минем телем бу җырны менҽ ничек итеп җырлый: телегезне чыгарыгыз, аны 

киң итеп ясагыз, ҿскҽ күтҽрегез һҽм югары тешлҽргҽ китерегез. Яңакларыгызны 

кабартыгыз, яңгыравык тавыш белҽн җырлагыз: л-л-л. Булдырдыгыз. Азрак ял итеп 

алыгыз да, тагын бер тапкыр җырлагыз. Бу җырны Алсу ничек итеп җырлый, тыңлап 

карыйк ҽле. (Балаларны активлаштыру). Балалар, бу нҽрсҽ? (Кыңгырау). Тыңлагыз ҽле 

кыңгырауның җырын: ли – ли – ли. (Кызлар аерым җырлый, малайлар аерым җырлый, 

берничҽ бала индивидуаль җырлый). Булдырдыгыз, балалар. Без хҽзер тҿрле җырлар 

җырларбыз: лҽ-лҽ-лҽ-лҽ,  ла ла-ла-ла, лү-лү-лү-лү, лу-лу-лу-лу, ли-ли-ли-ли. Балалар,  нинди 

җыр кыңгырау җырына ошаган: ла-ла-ла җырымы ҽллҽ лҽ-лҽ-лҽ җырымы? (Каты яки 

нечкҽ л авазын бутаучы баладан сорарга). Балалар, бу нҽрсҽ? (Кҿчек). (Тҽрбияче уенчык 

кҿчекне күрсҽтҽ). Кҿчек нинди? (Кечкенҽ). (Л авазын сүзлҽрдҽ ныгыту). Балалар, кҿчек 

ҿрҽ белҽме? (Юк, ул ҽле кечкенҽ). Сез бүген актив катнаштыгыз. Сорауларга матур итеп 

җавап бирдегез, солдатлар булып йҿрдегез, л авазын дҿрес ҽйтергҽ ҿйрҽндегез. 

 
 

Сигезенче бүлек. СИГЕЗЕНЧЕ МАРТ 
 

Тема. Д.ХАБИБУЛЛИНАНЫҢ “БҤЛҼК” ШИГЫРЕН УКУ. 

 

Бурычлар: 



1) хатын-кызлар бҽйрҽме турында белемнҽрен тирҽнҽйтү, шигырь текстын 

тыңларга һҽм эчтҽлеген аңларга ҿйрҽтүне дҽвам итү; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, хҽтерен, игътибарын, сҿйлҽмдҽ ирекле 

аралашуларын, башкаларга аңлаешлы итеп җавап бирү осталыгын үстерү; 

3) ҽнилҽргҽ хҿрмҽт, ярату хисе тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: һҽр балага альбом битлҽре, тҿсле карандашлар, П.И.Чайковский 

музыкасының аудиоязмасы (―Ел вакытлары‖ циклыннан ―Умырзая.  Апрель‖ пьесалары). 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, кулга кул тотынышып, түгҽрҽккҽ басыгыз. ―Хҽерле иртҽ!‖ – 

дип, башта пышылдап, аннары гадҽти тавыш белҽн, аннан соң кычкырып ҽйтегез. Мин дҽ 

сезгҽ хҽерле иртҽ телим. Балалар, елның кайсы вакыты (Яз). Ҽйе, яз. Язның беренче ае – 

март. Март аенданинди бҽйрҽм була? (8 нче Март бҽйрҽме). (Активлаштыру). Дҿрес, 

балалар, 8 нче Март – Язның беренче бҽйрҽме. 8 нче Март – ҽнилҽр, ҽбилҽр, апалар, 

сеңеллҽр бҽйрҽме. Икенче тҿрле ничек ҽйтҽлҽр? (Хатын-кызлар бҽйрҽме). 

(Активлаштыру). Ҽнилҽргҽ нҽрсҽ бүлҽк итҽргҽ була икҽн соң? Сорауга җавап биргҽнче, 

шигырь тыңлагыз: 

Бүлҽк 

Нҽни кыз Гҿлчҽчҽк 

Салкын кыш кҿнендҽ 

Чҽчҽклҽр үстерҽ 

Тҽрҽзҽ тҿбендҽ. 

Су сибҽ аларга 

Һҽр иртҽ һҽм кичен,  

Белҽмсез ул шулай 

Тырыша ни ҿчен? 

Тиздҽн бит ҽнилҽр 

Бҽйрҽме җитҽчҽк, 

Шул кҿнгҽ зур бүлҽк 

Ҽзерли Гҿлчҽчҽк. (Данис Хҽбибуллин) 

Тҽрбияче.  Балалар, ҽнилҽргҽ нҽрсҽ бүлҽк итҽргҽ була? (Чҽчҽклҽр). Шигырьнең 

исеме дҽ ничек дип атала? (Бүлҽк). (Активлаштыру). Шигырьдҽ кем исемле кыз турында 

сүз бара? (Гҿлчҽчҽк). Ул нҽрсҽ эшли? (Чҽчҽклҽр үстерҽ). Гҿлчҽчҽк чҽчҽклҽрне ничек 

карый? (Су сибҽ аларга һҽр иртҽ һҽм кичен). Гҿлчҽчҽк ҽнисенҽ бүлҽккҽ нҽрсҽ бирер? 

(Чҽчҽклҽр). Булдырдыгыз! Балалар, җайлап утырыгыз. Аркаларыгыз тҿз. Күзлҽрне 

йомыгыз. Сез үзегезне орлык итеп хис итегез. Сезне кояш җылыткан җиргҽ утырттылар. 

Җиргҽ элҽккҽч, орлыклар җылындылар. Орлыклардан кечкенҽ генҽ нҽфис үсентелҽр 

тишелеп чыктылар. Кояш кҿннҽн-кҿн ныграк җылыта һҽм үсентелҽр дҽ тизрҽк үсҽ 

башладылар. Үсенте кҿч җыеп, җирне тишеп, саф һавага чыкты. Яфракларыгыз үсте, 

сабакларыгыз ныгыды, сез яктыга, кояшка үрелҽсез. Бик яхшы. Менҽ сабакта чҽчҽк бҿресе 

барлыкка килде. Ул үсҽ, бүртҽ, таҗ яфраклары чыга башлады. Таҗ яфраклары башта 

бҿгҽрлҽнгҽн кебек тоелсалар да, алар матур булып тигезлҽнделҽр һҽм бик матур язгы 

чҽчҽк барлыкка килде. Чҽчҽклҽрдҽн тирҽ-якка хуш ис таралды. Үз чҽчҽклҽрегезнең хуш 

исен тоемлап карагыз ҽле. Менҽ нинди тҽмле ис килҽ, иснҽп карагыз ҽле. Булдырдыгыз! 

Хҽзер инде сез чҽчҽклҽрнең ничек үскҽнен белҽсез. Балалар, ҽйдҽгез, сез дҽ ҽнилҽрегезгҽ 

бүлҽккҽ чҽчҽклҽр ясагыз ҽле. Телисезме? Һҽрберегезнең альбом бите һҽм 

карандашларыгыз бар. Альбом битенҽ үзегезгҽ ошаган чҽчҽкне ясагыз. (Тҽрбияче 

П.И.Чайковский музыкасының аудиоязмасын куя).(Балалар рҽсем ясыйлар). Балалар, менҽ 

нинди матур чҽчҽклҽр ясадыгыз. Бик тҽ тырыштыгыз. Ҽнилҽрегез дҽ шатланыр. Ҽйдҽгез, 

ҽнилҽргҽ телҽклҽр телик. Барыгыз да басыгыз! Һҽрберегез ҽниегезгҽ нҽрсҽ телисегез килҽ, 



чиратлап, шуны ҽйтегез. (Балалар ҽнилҽренҽ телҽклҽр телилҽр: ―Бҽхет телим‖, ―Шатлык 

телим‖, ―Исҽнлек телим‖, ―Матурлык телим‖, ―Татулык телим‖ һ.б.). Булдырдыгыз! 

Ҽнилҽрне яратыгыз! Аларны борчымагыз! 
 

 
Тугызынчы бүлек. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 

 

Тема: БEЗ ҼКИЯТ ЯРАТАБЫЗ 

Бурычлар:  

1) халык авыз иҗаты – ҽкиятлҽр белҽн таныштыруны дҽвам итү; магнитның 

металлдан ясалган предметларны тарту кҿче белҽн таныштыру; 

2) кабул итүлҽрен, игътибарын, тикшерү (эксперимент үткҽрү), сорауларга җавап 

бирү осталыгын үстерү, диалоглы сҿйлҽмне камиллҽштерү; 

3) балаларда чисталык, пҿхтҽлек, үзара ярдҽм, яхшылыкка омтылу тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: магнитлар, тимер гайкалар һҽм борчак салынган банка, пластмассадан 

ясалган савытлар,соскы, юеш сҿлге. 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, кулга кул тотынып басыгыз! Ҽйдҽгез, башта пышылдап, 

аннары гадҽти тавыш белҽн, аннан соң кычкырып. ―Хҽерле иртҽ!” – телибез. (Балалар 

кабатлыйлар). Балалар, сез ҽкиятлҽр яратасызмы? (Балаларның җаваплары). Бик күп 

ҽкиятлҽрдҽ хайваннар, кошлар тҿп геройлар булып торалар. Алар кешелҽр кебек үк 

сҿйлҽшҽлҽр, кҿлҽлҽр, бер-берсенҽ булышалар, кайчакта хҽйлҽлилҽр, усалланалар, бер-

берсен алдалыйлар. Ҽкиятлҽр сезне нҽрсҽгҽ ҿйрҽтҽ? (Бер-береңҽ ярдҽм итҽргҽ, бер-береңҽ 

карата яхшы, гадел, тугрылыклы булырга, бҽладҽн ничек котылырга, бик күп матур 

гадҽтлҽргҽ ҿйрҽтҽлҽр). Балалар,бүген мин сезгҽ бер ҽкият укырмын. Ҽкият бер җҽнлек 

һҽм бер кош турында . Нинди җҽнлек һҽм нинди кош турында икҽн ул? Табышмаклар 

ҽйтҽм, җавабын тапсагыз, белерсез.Кош турындагы табышмакны  игътибар белҽн 

тыңлагыз: 

Борыны озын, боты озын, 

Камышлыкта кҿнозын. 

Сазлык җирлҽрдҽ йҿри,  

―Тату торыйк‖, дип сҿйли. (Торна). 

Хҽзер җҽнлек турындагы табышмакны тыңлагыз: 

Үзе ялагай, үзе хҽйлҽкҽр. 

Ул нҽрсҽ булыр, 

Йҽ, ҽйтеп җибҽр. (Тҿлке). 

Балалар, димҽк, ҽкият нҽрсҽ турында булачак? (Торна белҽн Тҿлке турында). 

(Активлаштыру). Ҽйе, ҽкиятнең дҽ исеме -―Торна белҽн Тҿлке‖. Тыңлап карагыз ҽле!  

(Тҽрбияче ҽкиятне укый). (Тҽрбияче ҽкиятнең эчтҽлеге буенча балаларга сораулар бирҽ). 

Балалар, ҽкиятнең исемен ҽйтегез ҽле, исегездҽ калдымы? (Торна белҽн Тҿлке). Ҽйе, димҽк 

ҽкияттҽ нҽрсҽлҽр катнаша? (Торна белҽн Тҿлке). Тҿлке нҽрсҽне кунакка чакырган? 

(Торнаны). Тҿлке Торна килүгҽ нҽрсҽ пешергҽн? (Ботка). Ботканы нҽрсҽгҽ салган? 

(Тҽлинкҽгҽ). Тҿлке Торнаны ничек кыстаган? (―Аша, дустым, аша, иркҽм! Үзем 

пешердем”,- дигҽн). Ҽйдҽгез, Тҿлкенең Торнага ҽйткҽн кыстау сүзлҽрен бергҽлҽп 

кабатлагыз! (Балалар кабатлыйлар). Торна ботканы ашый алганмы? (Юк). Ни ҿчен? 

(Торнаның борыны озын, ҽ тҽлинкҽ сай. Шуңа күрҽ авызына ботка элҽкмҽгҽн). Тҽлинкҽдҽ 

ботка калганмы? (Юк). Торна ашый алмаган бит, ботка кая киткҽн соң? (Тҿлке үзе ашап 

бетергҽн). Торна кайтып киткҽндҽ, Тҿлкегҽ нҽрсҽ дигҽн? (Торна Тҿлкене үзенҽ кунакка 

чакырган). Тҿлке Торнаны нҽрсҽ белҽн сыйлаган? (Борчак белҽн сыйлаган). 

(Активлаштыру). Борчакны нинди савытка салган? (Тар муенлы озын чүлмҽккҽ салган). 



(Активлаштыру). Тҿлке ашый алганмы? (Юк). Ни ҿчен? (Тар муенлы озын чүлмҽккҽ аның 

авызы сыймаган). Чүлмҽктҽ борчак калганмы? (Юк). Борчак кая киткҽн? (Борчакны тҿлке 

үзе ашап бетергҽн). (Активлаштыру). Тҿлке ашамагач, нинди хҽлдҽ калган? ( Ач калган). 

Тҿлке нишлҽгҽн? (Ҿенҽ кайтып киткҽн). Шуннан соң Торна белҽн Тҿлке арасында нҽрсҽ 

булган? (Аларның дуслыгы беткҽн). (Активлаштыру). Балалар, ничек уйлыйсыз, Тҿлке 

белҽн Торна дҿрес эшлҽгҽннҽрме? (Юк). Ни ҿчен Торна да, Тҿлке дҽ үзлҽренҽ килгҽн 

кунакны сыйлый алмаганнар? Аларның нинди начар гадҽте булган? (Алар саран 

булганнар). Дҿрес, балалар, саранлык – начар гадҽт. Һҽрчак юмарт булырга, дусларыңнан 

сый-хҿрмҽтеңне кызганмаска кирҽк. ―Торна белҽн Тҿлке‖ ҽкияте юмарт булырга ҿйрҽтҽ. 

Сез дҽ үзегездҽ шушы сыйфатны булдырырга тырышыгыз!. Балалар, Торна белҽн Тҿлке 

бик дуслашырга телилҽр  дҽ, лҽкин  бер-берсен кунакка чакырырга борчаклары юк икҽн. 

Торна белҽн Тҿлкегҽ булышабызмы? (Ҽйе). Менҽ миндҽ бер савыт бар. Савытның эченҽ 

нҽрсҽ салганнар? (Күрсҽтҽ). (Борчак). Балалар, савытка борчак кына салмаганнар, тимер 

гайкалар да тутырганнар. Ҽйдҽгез, тимер гайкаларны аерып алабыз да, борчакны Торна 

белҽн Тҿлкегҽ бирҽбез. Ничек итеп тимер гайкаларны борчак арасыннан аерып була икҽн? 

(Балаларның җаваплары. Алар үз фикерлҽрен ҽйтҽлҽр. Магнит кулланырга кирҽк дигҽн 

фикергҽ килҽлҽр). Балалар, кем белҽ, нҽрсҽ соң ул магнит? (Ул тимер ҽйберлҽрне үзенҽ 

тарта, үзенҽ ябыштыра). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес, балалар, менҽ шундый 

кызыклы ҽйбер ул магнит . Торна белҽн Тҿлкегҽ булышабызмы? Сез аларның дуслашуын 

телисезме? Ҽйдҽгез, эксперимент үткҽреп карыйбыз. Менҽ бу пластмассадан ясалган буш 

тҽлинкҽгҽ тимер гайкаларны салыгыз. Чиста, пҿхтҽ итеп эшлҽргҽ тырышыгыз. 

Борчакларны идҽнгҽ коймагыз!  

 
Тҽрбияче ҿстҽл уртасына тҽлинкҽ куя. Һҽр балага гайкалар һҽм борчак бутап салынган савытлар 

бирелҽ. Магнитлар таратыла. 

.  

Тҽрбияче. Менҽ, балалар, күрҽсезме! Бергҽ эшлҽгҽндҽ эш тиз бетҽ. Эшлҽве дҽ 

күңелле. Торна белҽн Тҿлкегҽ дҽ булыштыгыз. Аларга булышканда, үзегез дҽ күп нҽрсҽгҽ 

ҿйрҽндегез - магнит белҽн таныштыгыз. Борчак эченнҽн гайкаларны аерып алып, 

борчакны чистарттыгыз. Торна белҽн Тҿлке дҽ дуслашачак. Балалар, Торна белҽн Тҿлкегҽ 

булышкач, сезгҽ күңелле булдымы? (Балаларның җаваплары). (Балаларны 

активлаштыру). Булдырдыгыз, балалар! Чиста, пҿхтҽ итеп эшлҽдегез! Эш беткҽч, уйнарга 

ярый! 

 

 
Унынчы бүлек. ЯЗ 

Тема. КОНСТАНТИН УШИНСКИЙНЫҢ “ХАЙВАННАР БҼХҼСЕ”  

ҼСҼРЕН УКУ 

 

Бурычлар: 

1) балаларның   сорауларга җавап бирү осталыгын ныгыту, сюжетның эзлеклелеген 

истҽ калдырырга ярдҽм итү, ҽсҽрне игътибар белҽн аңлап тыңларга ҿйрҽтүне дҽвам итү; 
балаларның йорт хайваннары турындагы белемнҽрен киңҽйтү; 

2) балаларның эмоциональ сферасын, тип-тап-тап, тип-тап-тап, пух-пах-пах, ах-ох-

ух, пу-ту-ту, у-у-у, чаң-чаң-чаң, дың-дың-дың, пуф-пуф-пуф, уф-уф-уф аваз ияртемнҽре 

хисабына авазларның дҿрес ҽйтелешен камиллҽштерү, үстерү; 

3) балаларда нҽфис сүзгҽ мҽхҽббҽт, йорт хайваннарына карата кайгыртучанлык, 

мҽрхҽмҽтлелек тҽрбиялҽү. 



Җиһазлар: Закирова К.В. ―Балачак аланы‖ Балалар бакчасы тҽрбиячелҽре һҽм ҽти-

ҽнилҽр ҿчен хрестоматия, 111 бит, А3 форматында бакча сукалаучы ат, яшел үлҽн ашап 

йҿрүче сыер, йорт саклаучы эт сурҽтлҽнгҽн сюжетлы картина. 

Эшчҽнлек барышы. 

Тҽрбияче. (Тҽрбияче балаларны тҽрҽзҽ янына чакыра). Балалар, карагыз ҽле 

урамга, хҽзер елның кайсы вакыты? (Яз). (Балаларны активлаштыру). Яз кҿне табигатьтҽ 

нинди үзгҽрешлҽр була? (Кояш җирне җылыта, кар эри, чҽчҽклҽр чыга). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, җирдҽ кар эреп беткҽч, язгы эшлҽр башлана. Тҽрҽзҽгҽ карагыз ҽле 

урам себерүчелҽр нишли? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, урамнарны кышкы пычраклардан чистарталар. (Ишек шакыган 

тавыш ишетелҽ). Балалар, кем икҽн ул? (Тҽрбияче ишекне барып карый). Балалар, безгҽ 

Хат ташучы Яздан посылка алып килгҽн, ачып карыйк ҽле. Карагыз ҽле, нинди матур 

картина! Бу картинада нҽрсҽлҽр күрҽсез? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны 

активлаштыру). Ҽйе, бу авыл бакчасы. Бу нҽрсҽ? (Ат). (Балаларны активлаштыру). Ул 

нҽрсҽ эшли? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Балалар, ул 

җир сукалый, шулай итеп җирне яшелчҽлҽр, бҽрҽңге утыртырга ҽзерли. Ҽ бу нҽрсҽ? 

(Сыер). Ул нишли? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, 

инде яшел үлҽн үсҽ башлаган, сҿте күп, тҽмле булсын ҿчен сыер яшел үлҽн ашарга 

чыккан. Балалар, ҽ бу нҽрсҽ? (Эт). Ул нишли? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). 

(Балаларны активлаштыру). Дҿрес, ул йорт саклый. Балалар, ат, сыер, этне бер сүз белҽн 

ничек атыйлар? (Йорт хайваннары). (Балаларны активлаштыру). Алар кешелҽргҽ файда 

китерҽме, ярдҽм итҽлҽрме икҽн. Мин сезгҽ шул турда Константин Ушинский язган 

―Хайваннар бҽхҽсе‖ ҽсҽрен укырмын. Башта уйнап алырбыз. Без поезд булып, бер-бер 

артлы тотынышып басып, ―авылга кайтып килик‖.  

Алга таба барабыз тип-тап-тап, тип-тап-тап. 

Гҿрлҽп чаба паровоз тип-тап-тап, тип-тап,тап. 

Ак тҿтен артта кала пух-пах-пах, пух-пах-пах. 

Вагоннар җырлап чаба ах-ох-ух, ах-ох-ух! 

Сыбызгы яңгырап китҽ пу-ту-ту, пу-ту-ту. 

Тавыш еракка китҽ у-у-у, у-у-у. 

Бик күп җирлҽрне үттек  чаң-чаң-чаң, чаң-чаң-чаң. 

Урманга да без җиттек дың-дың-дың, дың-дың-дың. 

Зур паровоз уфылдый пуф-пуф-пуф, пуф-пуф-пуф. 

Бүген бик арыдың ди уф-уф-уф, уф-уф-уф. Менҽ, балалар, без килеп җиттек. 

Булдырдыгыз! Хҽзер ҽсҽрне укыйм, игътибар белҽн тыңлагыз. (Тҽрбияче ҽсҽрне укый). 

Менҽ шундый хҽллҽр булган. Балалар, Сыер, Ат һҽм Эт нҽрсҽ дип бҽхҽслҽшкҽннҽр? 

(Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Атны хуҗа ни ҿчен 

ярата? (Индивидуаль һҽм күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Ҽйе, ул җир 

сукалый, тырмалый, урманнан утын ташый. Ҽ Сыерны ни ҿчен ярата? (Индивидуаль һҽм 

күмҽк җаваплар). (Балаларны активлаштыру). Эт нҽрсҽ ди? (Мин аның йортын саклыйм). 

(Балаларны активлаштыру). Бу бҽхҽсне кем ишеткҽн? (Хуҗа). (Балаларны активлаштыру). 

Хуҗа аларга ҽйткҽн: ―Юкка бҽхҽслҽшеп тормагыз, сезнең барыгыз да миңа кирҽк, сезнең 

һҽрберегез үз урынында яхшы‖. Балалар, ат та, сыер да, эт тҽ кешегҽ кирҽк, алар һҽрберсе 

үзенчҽ файда китерҽ. Бу йорт хайваннары яз кҿне генҽ түгел, ҽ елның телҽсҽ кайсы 

фасылында кешелҽргҽ ярдҽм итҽ. Аларны яратырга, сакларга, алар турында кайгыртырга 

кирҽк.  

 

 

Унберенче бүлек. ҖИҢҮ БӘЙРӘМЕ 



 
Тема. Ҽ. РҼШИТНЕҢ “КОЯШЛЫ ИЛ” ДИГҼН ШИГЫРЕН ЯТТАН ҾЙРҼНҤ 

 

Бурычлар: 

1) балаларга шигырнең эчтҽлеген аңларга булышу, сҽнгатьле итеп сҿйлҽргҽ ҿйрҽтү, 

кайбер сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлату (ашлык, кыр, күк, аяз), бер-береңнең индивидуаль 

үзенчҽлеклҽрен күрергҽ ҿйрҽтү; 

2) балаларның сорауларга тулы фразалар белҽн җавап бирү осталыгын, 

игътибарын, ишетү хҽтерен, иптҽшең турында сҿйлҽү телҽген үстерү; 

3) туган илгҽ патриотик хислҽр, шигъриятькҽ мҽхҽббҽт һҽм бер-берсенҽ карата 

ягымлы мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү.  

Җиһазлар: ашлык үсеп утырган кыр рҽсеме, язгы чҽчҽклҽр тҿшкҽн рҽсем, агач 

ботагында сандугач сайрап утырган рҽсем, җҽй, кыш сурҽтлҽре. 

  

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, без яшҽгҽн республика ничек атала? (Татарстан). (Балаларны 

активлаштыру). Татарстанда шҽһҽрлҽр, авыллар бар. Без сезнең белҽн шҽһҽрдҽ яшибез. 

Без нинди шҽһҽрдҽ яшибез? (Яр Чаллы). (Балаларны активлаштыру). Безнең 

республикабыз, шҽһҽребез бик матур, чиста. Балалар бҽхетле булсын дип ҽби - 

бабаларыбыз тырышкан, сугышта дошманнарны җиңгҽннҽр, яңа шҽһҽрлҽр тҿзегҽннҽр, 

кырда-басуда эшлҽгҽннҽр. Без хҽзер бҽхетле илдҽ яшибез. Безнең илебез турында Клара 

апа Булатова ―Кояшлы ил‖ дигҽн шигырь язган. Тыңлагыз ҽле. (Тҽрбияче шигырь укый). 

Кояшлы ил – безнең ил, күге аның гел аяз. 

Кыш китерсҽ Кыш бабай, чҽчҽк алып килҽ яз. 

Сандугачлы урманы, ашлык тулы кырлары, 

Бҿтен җирдҽ яңгырый безнең бҽхет җырлары. 

Һавасы да, җире дҽ, салават күпере дҽ, 

Яңгыры да, кары да – безгҽ якын бары да... 

Балалар, Клара апа безнең илне нинди ил дип атый? (Кояшлы ил). (Балаларны 

активлаштыру). Тҽрҽзҽдҽн һавага, күккҽ карагыз ҽле. Күк нинди? (Күк аяз). (Балаларны 

активлаштыру). Аяз  сүзен тагын ничек дип ҽйтергҽ була? (Ачык, болытлар юк). Хҽзер 

нинди ел вакыты? (Яз). (Балаларны активлаштыру). Яз безгҽ нҽрсҽ алып килҽ? (Чҽчҽклҽр). 

Карагыз ҽле, язын менҽ нинди чҽчҽклҽр үсеп чыга. (Тҽрбияче чҽчҽклҽр тҿшкҽн рҽсем 

күрсҽтҽ: тузганак, лалҽ, нарцисс (нҽркиз). (Балаларны активлаштыру). Урманда нҽрсҽлҽр 

сайрый? (Сандугачлар). (Тҽрбияче сандугач рҽсеме күрсҽтҽ, сандугачлар җырын да 

тыңларга була). Балалар, менҽ бу кырлар (Күрсҽтҽ). Кырларда ашлык ҿлгерҽ. Ҽйдҽгез 

бергҽлҽп кабатлыйк ҽле: кырларда ашлык ҿлгерҽ. Балалар,  Клара апа болай дип яза: 

―Бҿтен җирдҽ яңгырый безнең бҽхет җырлары. Ҽйе, кеше бҽхетле булса, җырларга ярата. 

Шигырьне ул мондый сүзлҽр белҽн тҽмамлый:  

Һавасы да, җире дҽ, салават күпере дҽ, 

Яңгыры да, кары да – безгҽ якын бары да...‖ 

Туган илен яраткан кеше ҿчен бҿтен нҽрсҽ якын. Һава да, җир дҽ, салават күпере дҽ, 

яңгыр да, кар да. (Тҽрбияче мольбертка ике рҽсем куя: берсе - җҽйне, икенчесе - кышны 

сурҽтли). Ҽйе, без җылы җҽйлҽрне дҽ, салкын кышларны да, ямьле язларны да бик 

яратабыз. 

Балалар, мин шигырьне укып чыгам, сез игътибар белҽн тыңлагыз. Аннан соң 

шигырьне үзегез яттан сҿйлҽрсез. (Тҽрбияче шигырьне ике кат укый). Кем шигырьне истҽ 

калдырды? (Хҽтере яхшы булган балаларны тҽрбияче беренче итеп чакыра, аларның 

сҿйлҽвен бҽяли). Булдырдыгыз. Кем истҽ калдыра алмады, саф һавага чыккач, ҿйрҽнеп 

бетерербез. 



Хҽзер уйнап алырбыз. Сез язгы чҽчҽклҽр булырсыз. Яшел үлҽн ҿстенҽ җайлап 

утырыгыз. Сезгҽ карап  кояш елмая. Хҽзер басыгыз һҽм  менҽ шулай, (күрсҽтҽ)  

бармакларыгызны җҽеп, кулларыгызны ҿскҽ - кояшка  күтҽрегез. Кояш чыкты, чҽчҽклҽр 

кояшка карыйлар, аның җылысын тоялар. (Балалар кояшка таба үрелҽлҽр). Кояш йоклый, 

чҽчҽклҽр дҽ йоклый. (Чүгҽлилҽр, кулларны аска тҿшерҽлҽр). (Уен 2-3 тапкыр кабатлана).   

Мин сезгҽ кояшлы кҿннҽр генҽ телим. 

―Ягымлы сүзлҽр ‖ дигҽн уен уйнарбыз. Түгҽрҽк ясап, җитҽклҽшеп, уңайлы итеп 

келҽм ҿстенҽ утырыгыз. Бер бала каршына килеп, аның күзенҽ карап, аңа матур сүзлҽр 

ҽйтегез. Сезне тыңлап торган бала, сезнең белҽн килешеп, башын кага һҽм болай дип ҽйтҽ: 

―Рҽхмҽт. Миңа бу сүзлҽрне ишетү бик күңелле‖. Ҽйдҽгез мин башлыйм. (Тҽрбияче сҿйлҽм 

үрнҽге күрсҽтҽ). Булат, син бүген бик актив булдың. Гҿллҽргҽ суны тырышып сиптең.  

Булат, син нҽрсҽ дип җавап кайтарасың? (Булатның җавабы). (Уен күнегүе түгҽрҽк буенча 

дҽвам итҽ. Ҽгҽр бала авырсынса, тҽрбияче аңа мактау сүзлҽре табарга булыша). 

 

Тема. “ТАВЫК, ТЫЧКАН, КҾРТЛЕК” ТАТАР ХАЛЫК ҼКИЯТЕН СҾЙЛҼҤ 

 

Бурычлар: 

1) балаларга ҽкиятнең эчтҽлеген аңларга булышу, персонажларның гамҽллҽрен 

анализлау сҽлҽтен формалаштыру, чиклҽнгҽн территориядҽ бер – береңҽ бҽрелмичҽ 

йҿгерүдҽ күнектерү;  

2) балаларның сорауларга тулы фразалар белҽн җавап бирү осталыгын, 

игътибарын, конкрет-образлы фикерлҽвен, физик сыйфатларын (тизлек, кҿч) үстерү; 

3) татар халык ҽкиятлҽренҽ, уңай геройларга карата уңай мҿнҽсҽбҽт һҽм уенның 

кагыйдҽлҽрен үтҽү телҽген тҽрбиялҽү.  

Җиһазлар: коврограф (мольберт),  тавык, тычкан, кҿртлек рҽсемнҽре, арпа рҽсеме, 

тегермҽн рҽсеме, ипи савытлары сурҽтлҽнгҽн рҽсемнҽр, тҿлке битлеге, ипи тҿрелгҽн сҿлге. 

 

 

 

Эшчҽнлек барышы. 

 

Тҽрбияче. Балалар, минем яныма килегез ҽле. Мин сезгҽ бер орлык күрсҽтҽм. Бу 

арпа орлыгы. Ул нинди? (Кечкенҽ, озынча түгҽрҽк, аксыл тҿстҽ, каты). (Балаларны 

активлаштыру). Арпа орлыгыннан ипи пешерҽлҽр. Телисезме, арпа орлыгы турында мин 

сезгҽ бер ҽкият сҿйлим. Бу татар халык ҽкияте ―Тавык, Тычкан һҽм Кҿртлек‖ дип атала. 

Уңайлы итеп утырыгыз. (Тҽрбияче ҽкиятне сҿйли, персонажларның гамҽллҽрен 

коврографта күрсҽтҽ бара). Балалар, ҽкияттҽ нинди җҽнлеклҽр һҽм кошлар турында сүз 

бара? (Тавык, тычкан, кҿртлек). (Балаларны активлаштыру). Мин аларның рҽсемнҽрен 

күрсҽтҽм, карагыз ҽле. Бу нҽрсҽ? (Тавык). Тавык кайда яши? (Ишек алдында, сарайда, 

кеше хуҗалыгында). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес ҽйтҽсез, тавык – йорт кошы, ул 

кеше хуҗалыгында яши, арпа чүпли, йомырка сала.  Бу нҽрсҽ? (Тычкан). Тычкан кайда 

яши? (Кырларда, кеше хуҗалыгында, амбарда). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес 

ҽйтҽсез, тычкан – кыргый җҽнлек, ул кеше туплаган азыкны кимерҽ, ярмаларны ашый, 

кешегҽ зыян сала. Бу нҽрсҽ? (Кҿртлек). Балалар, кҿртлекне башкача кыр тавыгы дилҽр. 

Кҿртлек, яисҽ кыр тавыгы, кайда яши? (Кырларда). (Балаларны активлаштыру). Дҿрес 

ҽйтҽсез, кҿртлек – кыр кошы, ул кырда булган ризыкны чүпли, шуның белҽн туклана. 

(Тҽрбияче кошларның һҽм тычканның рҽсемен коврографка куя). Бервакыт Тавык нҽрсҽ 

тапкан? (Арпа бҿртеге). (Балаларны активлаштыру). (Арпа бҿртеге рҽсемен дҽ 

коврографка куя). Тавык нҽрсҽ дигҽн? (Балаларның җаваплары). Дҿрес ҽйтҽсез: ―Арпа 

таптым, арпа таптым, аны тарттырырга кирҽк. Кем аны тегермҽнгҽ алып бара?‖ - дип 

сораган Тавык. (Тҽрбияче коврографка тегермҽн рҽсемен куя). Тычкан белҽн Кҿртлек 

нҽрсҽ дип җавап биргҽннҽр? (Балаларның җаваплары). ―Кем онны ҿйгҽ алып кайта?‖ - дип 



сорады Тавык. Ул нинди җавап ишетте? (Балаларның җаваплары). ―Мин алып кайтмыйм, 

мин дҽ алып кайтмыйм‖, - дип ҽйттелҽр Тычкан белҽн Кҿртлек. Тавык онны тегермҽннҽн 

алып кайткач, нҽрсҽ эшлҽде? (Балаларның җаваплары). Дҿрес, ипи изде. (Тҽрбияче ипи 

савытлары сурҽтлҽнгҽн рҽсемне коврографка куя). Тычкан белҽн Кҿртлек аңа 

булыштымы? (Балаларның җаваплары). Балалар, аннан соң Тавык нҽрсҽ эшлҽде? 

(Балаларның җаваплары). (Мич сурҽтлҽнгҽн рҽсемне коврографка куя). Ҽйе, тавык мичкҽ 

якты, ипилҽрне мичкҽ куйды. Ипилҽр нинди булып пештелҽр? (Балаларның җаваплары). 

Ипилҽр уңдылар, кабарып, кызарып пештелҽр.  Тычкан белҽн Кҿртлек ҿстҽл артына 

утырдылыр. Балалар, Тавык аларга ипине бирер микҽн, ничек уйлыйсыз? (Балаларның 

җаваплары). Минемчҽ, Тавык аларга ипине бирмҽс, чҿнки Тычкан белҽн Кҿртлек бернҽрсҽ 

дҽ эшлҽмҽделҽр. Татар халкында мҽкаль бар: кем эшлҽми, шул ашамый. 

Ял итеп алыйк. ―Тҿлке һҽм тавыклар‖ дигҽн татар халык уенын уйнарбыз. Игътибар 

белҽн тыңлагыз. Бүлмҽнең бер ягында тавык кетҽгендҽ тавыклар һҽм ҽтҽчлҽр яши. 

Бүлмҽнең икенче ягында – тҿлке. Тавыклар һҽм ҽтҽчлҽр ишек алдында ярма чүплилҽр. 

Кҿтмҽгҽндҽ алар янына тҿлке килеп чыга. Тҿлкене күрүгҽ, ҽтҽчлҽр канатлары белҽн 

кагыналар, ―Кикри – кү –ү - к‖ дип кычкыралар.  Бу сигналны ишетүгҽ, тавыклар ҿйлҽренҽ 

йҿгерҽлҽр. Тҿлке кемне дҽ булса тотып алырга тырыша. Ҽгҽр дҽ тотса, ҿненҽ алып китҽ, 

тотмаса, яңадан тҿлке була. (Уен 2-3 тапкыр кабатлана). Булдырдыгыз. 

Балалар, мин ҽкиятне тагын бер тапкыр укыйм, сез тыңлагыз. (Тҽрбияче ҽкиятне 

укый). 

Балалар, ипине үстерү бик авыр хезмҽт. Ипи ашасаң, тук буласың. Элек, сугыш 

барган вакытта, ипи бик аз булган, аны кисҽклҽргҽ бүлеп биргҽннҽр, кешелҽр туйганчы 

ипи ашый алмаганнар. Чҿнки немецлар кырларны, басуларны яндырганнар, кешелҽр 

ашлыкны аз җыеп алганнар. Шуңа күрҽ ипинең бер валчыгын да ҽрҽм итмҽгҽннҽр. Ипине 

сҿлгегҽ салып кискҽннҽр, бик саклаганнар. (Күрсҽтҽ). Ипи бик кадерле, шуңа күрҽ биргҽн 

кисҽкне ашап бетерергҽ кирҽк.  

 
 
 

Уникенче бүлек. ҖӘЙ 
 

Тема. “КҤБҼЛҼКЛҼР НИЧЕК КИЛЕП ЧЫККАН?” ФИЛИППИН ХАЛЫК 

ҼКИЯТЕН УКУ 

Бурычлар: 

 1) ҽкиятнең эчтҽлеген кабул итҽргҽ һҽм аңларга ҿйрҽтү, җҽй турындагы 

белемнҽрен ныгыту; 

2) балаларның кабул итүлҽрен, игътибарын, хҽтерен, сүзлеген, ҽкиятнең эчтҽлеге  

буенча сорауларга җавап бирү осталыгын үстерү; 

3) ҽкиятлҽргҽ кызыксыну, чҽчҽклҽргҽ, күбҽлҽклҽргҽ сакчыл карап тҽрбиялҽү. 

Җиһазлар: табигать тавышлары (бал кортлары безелди, кҽккүк кычкыра, кошлар 

сайрый, чишмҽ ага) язылган аудиоязма, татар халык бию кҿе язылган аудиоязма, бамбук 

агачы рҽсеме. 

Эчтҽлек барышы. 

Тҽрбияче.  Балалар, ҽйдҽгез, табигать турында сҿйлҽшик. Нҽрсҽ ул табигать? 

(Табигать – ул елга, урман, үсемлеклҽр, кошлар, хайваннар һ.б.). Бик дҿрес, балалар! 

Ҽйдҽгез, табигать тавышларын тыңлагыз! (Аудиоязма). Нинди тавышлар ишеттегез? (Бал 

корты безелди. Кҽккүк кычкыра. Кошлар сайрый. Чишмҽ аккан тавыш ишетелҽ). Ҽйе, 

балалар, тавышларга бик сизгер, игътибарлы икҽнсез. Барлык табигать тавышларын да 

ишетҽсез. Балалар, табигатьтҽ бу тавышларны елның кайсы вакытында ишетергҽ була? 

(Җҽй кҿне). Дҿрес, җҽй кҿне. Елның кайсы вакыты якынлаша? (Җҽй). Җҽй кҿне табигатьтҽ 

нинди үзгҽрешлҽр була, җҽй билгелҽрен атагыз ҽле!. (Кояш нык кыздыра, кызынырга, су 

коенырга була, урманда җилҽклҽр, гҿмбҽлҽр ҿлгерҽ, чҽчҽклҽр күп була). (Активлаштыру). 



Ҽ бҿҗҽклҽр турында нҽрсҽ ҽйтергҽ була? Җҽй кҿне нинди бҿҗҽклҽр күргҽнегез бар? (Бал 

корты, чебен, черки, шҿпшҽ, чикерткҽ, май коңгызы, чуар таракан, суалчан). Җҽй кҿне 

бик күп бҿҗҽклҽр күргҽнегез бар икҽн. Бүген без сезнең белҽн бер бик матур бҿҗҽк 

турында ҽкият укырбыз. Нҽрсҽ турында икҽн? Мин сезгҽ табышмак ҽйтҽм, ҽ сез җавабын 

тапсагыз- белерсез. 

Чҽчҽклҽрдҽн  чҽчҽклҽргҽ 

Кҿнозын оча – куна 

Нектар белҽн тамак ялгап,  

Чыклар белҽн юына. (Күбҽлҽк) 

Тҽрбияче. Нҽрсҽ соң бу, балалар? (Күбҽлҽк). Бик дҿрес, күбҽлҽк. Нҽрсҽ ул нектар? 

(Үсемлеклҽр бүлеп чыгара торган татлы, баллы сыекча, чҽчҽк балы). Ҽйдҽгез, бергҽлҽп 

кабатлагыз ҽле: нектар. (Кабатлыйлар). Нектарны тагын нинди бҿҗҽклҽр эчҽ? (Бал 

корты). Ҽйе, алар да чҽчҽктҽн чҽчҽккҽ кунып нектар җыялар. Мин сезгҽ ―Күбҽлҽклҽр 

ничек килеп чыккан?‖ исемле филиппин халык ҽкиятен укыйм. Игътибар белҽн тыңлагыз!  
 

Тҽрбияче ҽкият укый. Эчтҽлеге буенча фикер алышалар. 

 

Тҽрбияче.  Ҽкияттҽ елның кайсы вакыты турында сүз бара? (Җҽй). 

(Активлаштыру). Нинди билгелҽр буенча җҽй дип ҽйтергҽ мҿмкин? (Бакчада чҽчҽклҽр 

үскҽн). Бу бакча башка бакчалардан нҽрсҽ белҽн аерылып торган? (Бу бакчада үскҽн 

чҽчҽклҽр башка җирдҽ үсмҽгҽн). Ҽйе, мондагы гаҗҽеп чҽчҽклҽр җир йҿзендҽ башка 

булмаган. Балалар, гаҗҽеп сүзе нҽрсҽне аңлата? Башка сүзлҽр белҽн бу сүзне ничек 

ҽйтергҽ була? (Искиткеч, сокланырлык, таң калдырырлык). Бакча хуҗасы нинди кеше 

булган? (Киң күңелле, юмарт). (Активлаштыру). Ни ҿчен аны киң күңелле, юмарт дип 

була? (Ул кешелҽргҽ чҽчҽклҽр бүлҽк итҽргҽ яраткан). (Активлаштыру). Бакча хуҗасының 

ни ҿчен ачуы чыккан? (Бакчага чит кешелҽр кереп чҽчҽклҽрне ҿзҽ башлаганнар). 

(Активлаштыру). Ни ҿчен бакча хуҗасын тылсымчы дип ҽйтеп була? (Ул кешелҽрне 

күбҽлҽклҽргҽ ҽверелдергҽн). Тылсымчыга моның ҿчен нинди предмет ярдҽм иткҽн? 

(Бамбук таягы). Балалар, нҽрсҽ соң ул бамбук? (Агач). Ҽйе, җылы якта үсҽ торган буын-

буын куыш сабаклы агачсыман үсемлек. (Тҽрбияче бамбук агачы рҽсемен күрсҽтҽ). Менҽ 

ул бамбук агачы. Балалар, ни ҿчен соң тылсымчы кешелҽрне күбҽлҽклҽргҽ ҽйлҽндергҽн? 

(Ул кешелҽрнең чҽчҽклҽрне ҿзүен телҽмҽгҽн). (Активлаштыру). Балалар, менҽ күрдегезме, 

күбҽлҽклҽр ничек килеп чыккан? Балалар, сезгҽ ҽкият ошадымы? (Балаларның 

җаваплары). Сез ҽкияттҽн нҽрсҽ аңладыгыз? (Чҽчҽклҽрне ҿзҽргҽ ярамый). Мин сезнең 

белҽн килешҽм. Чҽчҽклҽрне үстерер ҿчен күп кҿч кирҽк. Нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк соң? 

(Җирне казырга, түтҽл ясарга, су сибҽргҽ, орлыкларны чҽчҽргҽ, аларны җир белҽн 

күмҽргҽ һҽм тагын су сибҽргҽ кирҽк). (Активлаштыру). Чҽчҽклҽр үсҽ башлагач та аларны 

тҽрбиялҽп торалар, чүбен утыйлар, тҿплҽрен йомшарталар, су сибҽлҽр. Яратып караганда 

гына чҽчҽклҽр бик матур була. Матур чҽчҽклҽргҽ күбҽлҽклҽр куна. Күбҽлҽклҽрне дҽ, 

чҽчҽклҽрне дҽ яратырга, сакларга, алар турында кайгыртырга кирҽк. Чҽчҽклҽр дҽ, 

күбҽлҽклҽр дҽ безне сҿендерсеннҽр. Аларның матурлыгы безне сокландырсын! Ҽйдҽгез, 

биеп алыйк ҽле. 

Бергҽлҽп басыйк ҽле,     (басалар) 

Түгҽрҽк ясыйк ҽле.    (түгҽрҽк ясыйлар) 

Менҽ нинди түгҽрҽк!  

Ҽйтерсең лҽ күбҽлҽк.     (күбҽлҽк шикеллеканат кагалар) 

Тыпыр-тыпыр тыпырдыйбыз     (тыпырдыйлар) 

Бер дҽ карап тормыйбыз. 

Менҽ шулай ял итҽбез. 

Бик тырышып биибез.     (татар халык биюе биилҽр). 

 

 

 



УРТАНЧЫЛАР ТҾРКЕМЕНДҼ СҾЙЛҼМ ТЕЛЕН ҤЗЛҼШТЕРҤ 

ДҼРҼҖҼЛҼРЕНҼ ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностика: биремнҽр, методикалар 

 

Сҥзлек ҿстендҽ эш 

 

1 нче бирем.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
№

 

Б
а
л

а
н

ы
ң

  
и

се
м

, 
ф

а
м

и
л

и
я

се
 

Сҥзлек 
С

ҥ
зн

ең
 м

ҽг
ъ

н
ҽ
се

н
 б

ел
ҥ

 

Б
и

л
г
ен

е 
 

б
ел

д
ер

ҽ
 

т
о
р

г
а
н

 

сҥ
зл

ҽр
 

Х
ҽр

ҽк
ҽт

н
е 

б
е
л

д
ер

ҽ
 

т
о
р

г
а
н

 

сҥ
зл

ҽр
 

Г
о
м

у
м

и
л

ҽш
т
ер

ҥ
ч

е 
 

сҥ
зл

ҽр
 к

у
л

л
а
н

у
 

П
р

ед
м

ет
н

ы
ң

 
 

и
се

м
ен

 
һ

ҽм
 

н
и

н
д

и
 

м
ет

ер
и

а
л

д
а
н

 
б
у
л

у
ы

н
 

а
т
а
у
  

П
р

ед
м

ет
л

а
р

н
ы

 ч
а
г
ы

ш
т
ы

р
у

 

К
а
п

м
а
 

–
 

к
а
р

ш
ы

 
м

ҽг
ъ

н
ҽд

ҽл
е
  

сҥ
зл

ҽр
 

К
ҥ
п

м
ҽг

ъ
н

ҽл
е 

 с
ҥ
зл

ҽр
 

1          

2          

 

“Курчак турында сҿйлҽ” диагностик биреме 

1. “Ҽйтегез ҽле, нҽрсҽ ул курчак” кҥнегҥе. 

- Билгелҽмҽ бирҽ (Курчак – ул уенчык, курчак белҽн уйныйлар). 

- Аерым билгелҽрен, хҽрҽкҽтлҽрен белдерҽ торган сүзлҽрне ҽйтҽ (Курчак матур. Ул басып 

тора). 

- Биремне үтҽми , ―курчак‖ сүзен кабатлый. 

2. “Курчак нинди кием кигҽн?” кҥнегҥе. 

- Дүрттҽн дҽ артык сүз ҽйтҽ. 

-  Икедҽн дҽ артыграк киемне ҽйтҽ. 

- Ҽйтмичҽ генҽ күрсҽтҽ. 

3. “Курчакка ул йҿгерсен, кулын селтҽсен ҿчен бирем бир” кҥнегҥе. 

- Дҿрес формалар  бирҽ (Алсу, йҿгер ҽле. Алсу, кулыңны селтҽ ҽле.) 

- Фигыльлҽрне генҽ ҽйтҽ. (Йҿгер. Селтҽ.) 

- Дҿрес булмаган форма бирҽ. 

4. “Курчакка кунаклар килде. Ҿстҽлгҽ нҽрсҽлҽр куярга кирҽк?” кҥнегҥе. 

- ―Савыт саба‖ сүзен ҽйтҽ. 

- Савыт – сабаның аерым предметларын ҽйтҽ. 

- Бер предмет ҽйтҽ. 

5. “Нинди савыт – сабалар белҽсең?” кҥнегҥе.  
- Дүрттҽн артык предмет атый. 

- Ике предмет атый. 

- Бер предмет атый. 

6. “Нҽрсҽдҽн ясалганын ҽйт?” кҥнегҥе. 

Тҽрбияче,балага кҿнкүрештҽ кулланыла торган савыт-саба предметлары күрсҽтҽ: пыяла 

стакан, тимер кҽстрүл, агач кашык, пластмас савыт. Тҽрбияче ҽйтҽ: “Кунаклар 

курчакка бүлҽклҽр алып килгҽннҽр. Кайсы предмет нҽрсҽдҽн ясалганын ҽйт”. 

- Барлык предметларны атый һҽм аларның нинди материалдан ясалганын ҽйтҽ.  



- Ике предметны  атый. 

- Атамыйча гына  күрсҽтҽ. 

7. “Предметлар нҽрсҽ белҽн аерылалар?” кҥнегҥе. 

 Тҽрбияче тҿрле савыт – саба  ясалган рҽсемнҽр күрсҽтҽ. 

- Тҿсе (формасы, зурлыгы) буенча атый. 

- Аерым билгелҽрен саный. ( Бу чынаяк – яшел, бу – кызыл, бу – биек.) 

- Бер аермалыгын атый. 

8. “Сҥзне ҽйтеп җибҽр”  кҥнегҥе. 

Бу тҽлинкҽ тирҽн, ҽ монысы.... (сай), бер стакан биек, ҽ икенчесе... (тҽбҽнҽк), бу чынаяк 

чиста, ҽ монысы... (пычрак). 

- Барлык сүзлҽрне дҽ дҿрес таба. 

- Ике биремне үти. 

- Бер биремне үти. 

9. “Чынаякның тоткычы бар. Тагын нҽрсҽлҽрнең тоткычлары була?” кҥнегҥе. 

- Ҿч – дүрт предметның тоткычын атый. (Чҽйнекнең, үтүкнең, сумканың, кулчатырның.) 

- Ике предметны атый. (Кҽстрүлнең. Табаның.) 

- Чынаякның тоткычын күрсҽтҽ. 

 

2 нче бирем. 

 

 

 № 

Баланың 

исеме, 

фамилиясе. 

 Сҥзлек 

Сҥзнең 

мҽгънҽсен аңлау 

Предметларны 

чагыштыру 

Гомумилҽштерҥче 

сҥзлҽрне куллану 

1     

2     

 

 “Туп турында сҿйлҽ” диагностик биреме 

Тҽрбияче ике туп күрсҽтҽ, һҽм балага түбҽндҽге сораулар бирҽ: 

1. “Нҽрсҽ ул туп?” кҥнегҥе. 
- Билгелҽмҽ бирҽ. ( Туп – ул уенчык. Ул түгҽрҽк, резинадан ясалган). 

 - Нинди дҽ булса билгесен ҽйтҽ. 

- ―Туп‖ сүзен кабатлый. 

2. “Нҽрсҽ ул ыргыту, тоту” кҥнегҥе. 

- Аңлата белҽ. ( Ыргыту ул – кемгҽ дҽ булса тупны ата, ҽ икенчесе аны тота). 

- ―Ыргыттым‖ – дип, хҽрҽкҽтне күрсҽтҽ, (тупны тҿбҽп ата). 

- Хҽрҽкҽтне күрсҽтҽ (сүзлҽр ҽйтми). 

3. “Ике тупны чагыштыр. Алар нҽрсҽ белҽн аерылалар һҽм нҽрсҽ белҽн охшаш?” 

кҥнегҥе. 

- Билгелҽрен атый. ( Икесе дҽ түгҽрҽк, резинадан ясалган; туплар белҽн уйныйлар.) 

- Тҿс буенча булган аермасын гына атый. 

- Бер сүз ҽйтҽ. 

4. “Син нинди уенчыклар белҽсең?” кҥнегҥе. 

- Дүрттҽн күбрҽк уенчык атый. 

- Икедҽн күбрҽк уенчык атый. 

- Бер сүз ҽйтҽ. 

5. “Кҥлмҽк, чалбар, кофта; чынаяк, кҽстрҥл, таба сҥзлҽрен бер сҥз белҽн ничек 

атарга ?” кҥнегҥе. 



- Гомумилҽштерүче сүзне атый һҽм сҽбҽбен күрсҽтҽ. ( Күлмҽк, чалбар, кофта – кием. 

Аларны ҿскҽ киялҽр. Чынаяк, кҽстрүл, таба – савыт-саба, анда ашарга пешерҽлҽр һҽм 

аннан ашыйлар.)  

- Гомумилҽштерүче сүзне атый.  ( Күлмҽк, чалбар, кофта – кием. Чынаяк, кҽстрүл, таба 

– савыт-саба.)  

- Гомумилҽштерүче сүзне атамый. 

 

Сҿйлҽмнең грамматик тҿзелешен формалаштыру 

3 нче бирем.  

 

   № 

            

 

Баланың     

исеме, 

фамилисе 

Сҥзлек 

Сҥзнең 

мҽгънҽсен 

аңлау 

Мҽгънҽсе буенча 

капма – каршы  

сҥзлҽр 

Хҽрҽкҽтне 

белдерҥче 

сҥзлҽр 

Этне һҽм 

кҿчекне 

чагыштыру 

1      

2      

 

 

 “Эт һҽм кҿчеклҽр” сюжетлы картинасын карау” диагностик биреме 

1. “Синең эт кҥргҽнең бармы? Нҽрсҽ ул эт? Ул нинди?” кҥнегҥе. 

- Гомумилҽштерҽ. (Эт – ул хайван; эт ҿрҽ. Ул йонлач.) 

- Атый. ( Бу эт. Ул кара.) 

- Тҽрбияче артыннан бер сүзне кабатлый. 

2. “Эт балаларын ничек атыйлар? Капма-каршы мҽгънҽдҽге сҥзлҽрне дҿрес  ҽйтегез” 

кҥнегҥе. 

-Эт тиз йҿгерҽ, ҽ кҿчеклҽр... (ҽкрен).  

-Этнең тавышы калын, ҽ кҿчеклҽрнеке ...(нечкҽ). 

- Эт баласын дҿрес атый, җҿмлҽне тҽмамлый. 

- Эт баласын ―кҿчек‖ дип атый. 

- Бер сүз генҽ ҽйтҽ. 

3. “Эт нҽрсҽ эшли белҽ?” кҥнегҥе. 

- Ҿч-дүрт хҽрҽкҽт атый. (Ҿрҽ, йҿгерҽ, сҿяк кимерҽ. Ҽгҽр дҽ эт песи күрсҽ, ҿрҽ һҽм 

артыннан чаба.) 

- Ике хҽрҽкҽт атый. 

 - Бер сүз генҽ ҽйтҽ. 

4. “Этне һҽм кҿчекне чагыштыр. Алар нҽрсҽ белҽн охшаш һҽм нҽрсҽ белҽн 

аерылалар” кҥнегҥе. 

- Эт һҽм кҿчек турында сҿйли. (Эт зур һҽм  йонлач, кҿчек кечкенҽ һҽм йомшак.) 

- Биремне тҽрбияче ярдҽме белҽн үти. 

- Бер аермалыгын ҽйтҽ. 

 

Сҿйлҽмнең аваз культурасы 

4 нче бирем. 

 

   № 

Баланың исеме, 

фамилиясе 

Авазлар ҽйтелешен 

тикшерҥ 

Тавышның кҿче, сҿйлҽм 

тизлеге, дикция, сҿйлҽмнең 

интонацион сҽнгатьлелеге 

1    

2    

 

 

“Сҿйлҽмнең аваз ягын билгелҽҥ” диагностик биреме 



1. “Шар, тун, коңгыз, куян, балык, трамвай, лампа, кҿрҽк сурҽтлҽнгҽн картинкалар 

кҥрсҽтҥ” кҥнегҥе.  

Тҽрбияче балага картинкада нҽрсҽ сурҽтлҽнгҽнен атарга куша. Тҽрбияче бала ҽйтҽ 

алмаган авазларны билгели. 

- Барлык авазларны да ҽйтҽ. 

- Сонор һҽм чыжылдаучы кебек катлаулы авазларны ҽйтҽ алмый. 

- Сонор авазларны да  һҽм чыжылдаучы авазларны да ҽйтҽ алмый.  

2. “Ҥзеңҽ таныш булган юаткычны тиз, ҽкрен, тыныч һҽм кычкырып ҽйт” кҥнегҥе.  

- Текстны ачык итеп ҽйтҽ. 

- Ачык итеп ҽйтми, тавышның кҿчен дҿрес кҿйлҽми. 

- Текст ҽйтелешендҽ җитди кимчелеклҽр бар. 

 

Бҽйлҽнешле сҿйлҽм ҥстерҥ 
 

5 нче бирем. 

 

№  

Баланың 

исеме, 

фамилиясе 

Бҽйлҽнешле сҿйлҽмне ҥстерҥ 

Кҥрсҽтмҽлелек кулланып, предметны 

тасвирлау 

Шҽхси 

тҽҗрибҽдҽн 

чыгып 

сҿйлҽҥ 

Ҽкиятнең 

эчтҽлеген 

сҿйлҽҥ курчакны 

тасвирлау  

тупны 

тасвирлау 

этне 

тасвирлау 

       

       

 

 “Хикҽялҽҥ (тасвирлау һҽм сюжетлы хикҽялҽҥ) һҽм эчтҽлек сҿйлҽҥне билгелҽҥ” 

диагностик биреме 

.1. “Курчакны тасвирла” кҥнегҥе.  

(Тҽрбияче курчакны күрсҽтҽ.)  

-Курчак нинди, аның белҽн нҽрсҽ эшлҽргҽ була, аның белҽн ничек уйныйлар? Шул турыда 

сҿйлҽ.  

- Курчакны мҿстҽкыйль тасвирлый. (Бу курчак. Ул матур. Аның исеме – Алсу. Курчак  

белҽн уйнарга була. Яки: Бу курчак. Аның исеме Алсу. Курчакның чҽчлҽре озын. Күлмҽге 

кызыл. Курчак белҽн уйнарга була.) 

- Педагог ярдҽме белҽн сҿйли. 

-Җҿмлҽ тҿземичҽ генҽ аерым сүзлҽр ҽйтҽ. 

2. “Туп турында сҿйлҽ” кҥнегҥе. 

-Ул нинди, ни ҿчен кирҽк, аның белҽн нҽрсҽ эшлҽргҽ була. 

- Тасвирлый. (Бу – туп. Ул түгҽрҽк, зур-кечкенҽ, резинадан ясалган, кызыл тҿстҽ. Аны 

ыргытырга һҽм тотарга була. Ул уйнар ҿчен кирҽк.) 

- Билгелҽрен атый. (Кызыл, резинадан ясалган). 

- Аерым сүзлҽр ҽйтҽ, лҽкин алардан җҿмлҽ тҿземи. 

3. “Уенчык эт турында хикҽя уйлап чыгар” кҥнегҥе. 

- Хикҽя уйлап чыгара. 

- Сыйфатларын һҽм хҽрҽкҽтлҽрен атый. 

- 2-3 сүз ҽйтҽ. 

4.” Хикҽя тҿзе” кҥнегҥе. 

Тҽрияче балага, ―Мин ничек уйныйм‖, ―Минем гаилҽм‖, ―Минем дусларым‖ дигҽн 

темаларның берсенҽ, хикҽя тҿзергҽ тҽкъдим итҽ. 

- Хикҽяне мҿстҽкыйль тҿзи. 

- Зурлар ярдҽме белҽн сҿйли. 

- Сорауларга бер сүз белҽн җавап бирҽ. 



5. “Эчтҽлеген сҿйлҽ” кҥнегҥе. 

Тҽрбияче кыска хикҽя яки ҽкият укый һҽм аның эчтҽлеген сҿйлҽргҽ тҽкъдим итҽ.  

- Эчтҽлекне мҿстҽкыйль сҿйли. 

- Тҽрбияче ҽйтеп җибҽргҽн сүзлҽрне кулланып сҿйли. 

- Аерым сүзлҽр ҽйтҽ. 

 

Диагностика ҥткҽрҥгҽ аңлатма. 

Биремнҽрне бҽялҽү баллар белҽн күрсҽтелҽ: 

-– баланың дҿрес, тҿгҽл, мҿстҽкыйль җаваплары ҿчен 3 балл куела; 

– тҽрбияченең этҽргеч сораулары буенча җавап биргҽн һҽм 

зур булмаган тҿгҽлсезлеклҽр җибҽргҽн балага2 балл куела; 

– баланың  җаваплары зурлар биргҽн сорауга туры килмҽсҽ, сүзлҽрне тҽрбияче артыннан 

кабатласа, сорауны аңламаганын күрсҽтсҽ, 1 балл куела. 

Тикшерү ахырында балларны санау үткҽрелҽ: 

- Ҽгҽр күпчелек җаваплар 3 баллга  тиң булса ( 2-3 тҽн күбрҽк), - бу югары дҽрҽҗҽ. 

 - Ҽгҽр яртысыннан күбрҽге 2 балл булса, - бу уртача дҽрҽҗҽ. 

- Ҽгҽр 1 баллы җаваплар күп икҽн,- бу уртачадан түбҽн дҽрҽҗҽ. 

 

Эчтҽлек ҥзлҽштерҥ дҽрҽҗҽлҽре: 

Югары – сҿйлҽм осталыгына ия; ҽкиятлҽр, хикҽялҽр уйлап чыгарганда инициатива, 

мҿстҽкыйльлек күрсҽтҽ (хикҽянең структурасы турында күзаллаулары бар), башкаларның 

хикҽялҽрен кабатламый, сҽнгатьлелекнең тҿрле чараларын куллана; эчтҽлек сҿйлҽгҽндҽ, 

башы, уртасы, ахыры кебек текстның структур ҿлешлҽрен тҿгҽл саклап, текст эчтҽлеген 

эзлекле итеп бирҽ; сүзлек запасы бай; сҿйлҽме сҽнгатьле, грамматик яктан дҿрес. 

Уртача – үзе уйлап чыгарганда, хикҽяне тасвирлаганда, ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген 

сҿйлҽгҽндҽ, тҿшереп калдырулар урын алып тора, логик хаталар җибҽрҽ, лҽкин тҽрбияче 

ярдҽмендҽ ул аларны үзе тҿзҽтҽ; бик актив булмаса да, сҿйлҽмдҽ аралашуга кызыксынуы 

бар; җҿмлҽ тҿзегҽндҽ кыенлыкларга очрамый,  грамматик хаталар сирҽк була; сҿйлҽмнең 

сҽнгатьлелеге җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ түгел.  

Тҥбҽн –  эчтҽлек сҿйлҽгҽндҽ бҽйлҽнешлҽр урнаштыруда кыенлыклар кичерү сҽбҽпле,  

мҽгънҽсе һҽм эчтҽлеге буенча хаталар җибҽрҽ, сҿйлҽү барышында тҽрбияче ярдҽменҽ 

мохтаҗ; үзе  ҽкиятлҽр, хикҽялҽр, кызыклы хҽллҽр турында сҿйлҽгҽндҽ, тасвирламалар 

тҿзегҽндҽ структур ҿлешлҽрне тҿшереп калдыра, мҿстҽкыйльлеге дҽ җитҽрлек түгел 

(иптҽшлҽренең хикҽялҽрен кабатлый); сүзлек запасы ярлы; грамматик хаталар җибҽрҽ; 

сҿйлҽме сҽнгатьле түгел. 
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Эчтҽлек 

 

Аңлатма язуы.............……………………………………………………… 

Уртанчылар тҿркемендҽ сҿйлҽм телен үстерү буенча перспектив эш планы  

Эшчҽнлек оештыру конспектлары ……………………………..………… 

Уртанчылар тҿркемендҽ сҿйлҽм телен үзлҽштерү дҽрҽҗҽлҽренҽ диагностика… 
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