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Тема:  Чеби баласы чирәмдә йөри. 

Максат:  балаларны түгәрәк формасындагы предметлар ясарга өйрәтүне 

дәвам итү. Сюжетлы рәсем ясарга өйрәтү. Үлән арасында чеби баласын 

дөрес урнаштыру. Балаларның кузаллауларын, эстетик зәвыкларын 

үстерү. Җан ияләренә сак караш тәрбияләү. 

Җиһазлар: альбом бите, кисточка, буяу, карандаш, салфетка, рәсемнәр. 

Эшчәнлек барышы: 

 Балалар карагыз әле, мында нәрсәдыр бар, карыйбызмы?      (сюрприз 

момент) 

 Әйе 

 Бу нәрсә соң әле безнен? 

 Тылсымлы тартма 

 Дөрес, әйдәгез әле ачып карыйк нәрсә яшерелгән микән. 

 Табышмак яшерелгән икән, Балалар игътибар белән тыңлагыз әле 

табышмакны укыйм.                                                                                              

(табышмак уку) 

Сары йомгак, йомры йомшак 

Йөгереп йөри чирәмдә. 

(чеби) 

 Дөрес әйттегез балалар чеби турында. 

 Мында тагы нәрсәдыр язганнар. (Тәрбияче хатны укый) 

 Тавыкка үзенең чебиләрен табырга ярдәм итәбезме? Аныңчы без 

сөйләшеп алырбыз. 

 Чебиләр алар кайда яшиләр?   (ишек алдында)                           (әңгәмә) 

 Аларны ничек атыйлар?  

 Йорт кошлары. 

 Тагын нинди йорт кошларын беләсез? 

 Каз, күркә, тавык, әтәч. 

 Аларны ни өчен асрыйлар? 

 Ите йомыркасы өчен. 

 Кош ите, йомырка кешеләр организмы өчен бик файдалы, витаминнарга 

бай.                                              (яңалык) 

Физкульминутка.   “Чебиләр зарядкасы" 

Нәни чебиләр барсы да                   балалар иңсәләрен 

Сары майка кигәннәр.                    селкетәләр. 

Зарядка ясарга дип                          тезләрне югары күтәреп, 



Бер урынга килгәннәр.                   бер урында атлыйлар. 

Тавык аңлата "корт,корт,корт"      куллар билдә,җим чүпләгән кебек 

Үз телендә аларга.                          алга иелеп-иелеп алалар 

Зарядка ясаган чакта                      канат кагу хәрәкәтләре ясау. 

Ничек канат кагарга. 

Балалар без бүген сезнең белән тавыкка чеби балаларын табырга ярдәм 

итербез, чеби рәсеме ясарбыз.  

 Ә хэзер, тактадагы рәсемгә карагыз. 

 Чеби баласы нинди формада булуын әйтегез эле?!  

 Чеби түгәрәк формасында. 

 Нинди төстә? 

 Чеби кайда йөри? (чирәмдә) 

Эш эзлеклеге белән таныштыру. 

 Карагыз эле чебигэ, анын гэудэсенен нинди олешлэре бар? (Балалар 

гэудэ олешлэрен хэм ул олешлэрнен нинди формада икэнен эйтэлэр: 

баш– тугэрэк, гэудэ– түгәрәк, кузлэре – тугэрэк).  

 Чеби кайда йөри?   (чирәмдә йөри). 

 Иң беренче без чебинең гәүдәсен ясыйбыз. Кисточканы сулап, сары 

төскә манабыз һәм Битнен уртасына түгәрәк ясый башлыйбыз. 

Түгәрәкне тигез итеп эшләргә тырышабыз кырларга чыгып китмичә.  

 Гәүдәсен эшләгәч башын ясый башлыйбыз, башы гәүдәгә караганда 

кечкенәрәк икәнен онытмагыз.  

 Ясап бетергәч, соры төстәге карандашларны алып чебинең авызын 

озынча очпочмак, күзен тәгәрәк, аягын ясыйбыз.  

 Иң аскы өлешкә без чирәм ясыйбыз. Яшел төскә манып алабызда, 

битнең аскы өлешенә кисточканы яткырып алып чирәм ясыйбыз. 

Эшләрне эшләп бетергәч кисточкаларны урыннарына куябыз. Эшне 

чиста, пөхтә итеп эшләргә тырышыгыз. 

Ныгыту: 

 1 бала тактада чеби, 1 бала үлән ясап күрсәтә. 

 Чебине битнең кайсы өлешенә ясыйбыз? 

 Чирәм кайда урнашкан? 

 Чебинең гәүдә өлешләре нинди фигурадан тора? 

 

 Балалар, мөстәкыйль рәсем ясый. 

Үләннәр ясап, альбом битенә дөрес итеп урнаштырып ясыйбыз. 

Анализ: 

 Эшләп бетергәч, тактага куярбыз. 



  Чеби җан иясе, аларга таш ыргытырга ярыймы?  куарга ярыймы? Э ни 

өчен ярмый? Юк аларны сакларга кирәк.  

 Без бүген нинди яхшылык эшләдек? (тавыкка чебиләрне табырга 

булыштык) 

 Ә хэзер карап әйтегез әле, кайсы чеби ныграк үскәне?  

 Кайсысын күбрәк ашатырга кирәк микән? Булдырдыгыз, барыгызда 

тырыштыгыз.  


