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Тәрбияче: Низамова Эльвира Рафик кызы 

2015  уку елы. 



Тема: “Чәчәкле Җәй” 

Максат: 1) җәй ел фасылына хас билгеләр белән таныштыруны дәвам итү; 

                2) сөйләмнең грамматик төзелешен формалаштыру, предметлы картиналар буенча               

“Җәй” темасына хикәя төзү осталыгын үстерү; 

               3) тырышып шөгыльләнү теләге тәрбияләү. 

Җиһазлар: чәчәкләр, гөмбәләр, күбәләкләр, яфраклар, кошлар, яңгыр төшерелгән 

картинкалар; җөмлә төзү өчен картинкалар. (Ромашка агач төбендә үсә. Гөл тәрәзә төбендә үсә. 

Гөмбә чыршы төбендә үсә. Күбәләк агач астыннан оча. Кырмыска куак төбендә утыра. Май 

конгызы таш астына качкан); һәр балага бүләк итү өчен җәй темасына предметлы картинкалар 

яки уенчыклар, Р.Сәлмәнов сүзләре һәм көенә “Җәй” җырының аудиоязмасы.  
 

Эшчәнлек барышы: 

Табышмак.                 
Тәрбияче сөйли:   Матур җәй, кил безгә 

Кил, кил тизрәк кил син безгә 

Гөлләр белән бизәп җирне 

Чәчәкләр бир син безгә. 

                                                                                    Бари Рәхмәт сүз. “Матур җәй кил син безгә”. 

Сюрприз момент 

Җәй булып киенгән кыз керә. 

 Карагыз әле, бүген безгә җәй үзе килде, без чакырганны ишетеп килденме? 

 Җәй белән исәнләшик әле.   Исәнме җәй, рәхим ит! Түрдән үт! 

 Балалар ни өчен җәйне “чәчәкле ай, чәчәкле җәй диләр икән?  (балалар җавабы) 

(Җәй җырының аудиоязмасы тыңлана) 

Әңгәмә 

1) Балалар әйдәгез әйтегез әле, җәй сезгә нәрсәсе белән ошый? 

 Җәй көне җылы, көннәр кояшлы. 

 Чәчәкләр үсә. 

 Җиләк җыябыз 

 Елгаларда су коенабыз 

 Кызынабыз 

 Бакчаларда эшлибез 

 Велосипедта йөрибез   һ.б. 

 

 

2) Менә безгә “Җәй” кызы бик матур картина алып килгән. 

 Хәзер картина буенча кечкенә хикәя төзеп алырбыз. 

 Сез нәрсәләр күрәсез? Рәсемдә кайсы ел вакыты?  

                                                                     (һәр баладан җөмлә әйттерү) 

3) Хэзер “Нәрсә артык?” уенын уйнап алабыз. 

Тактага рәсемнәр эленгән. 

Гөмбә       Урман       чәчәк       яңгыр       күбәләк       җиләк җыя       чана шуа  

- Җәй көне кайсы рәсем артык?     Җәй көне чана шумыйлар. 

4) Игътибар белән тыңлагыз, бер шигырь укыйм. Шигырьдә сүз кайсы ел фасылы турында бара?  

Сирень, юкә агачлары 

Тәмле ис аңкыталар 

Чәчәкләргә бал кортлары 

Кунарга яраталар. 

Бал кортлары бик җитезләр 

Тырышып эшли алар 

Иртәдән кичкә кадәрле 

Юкәдән бал җыялар. 

- Шигырьдә сүз кайсы ел фасылы турында бара? “Җәй” Галимҗан Латыйп. 

- Җитез сүзен сез ничек аңлыйсыз? 

5) Җәй кызы сезгә башка картиналарда алып килгән. Ул картиналар буенча җөмләләр тәзергә 

кирәк.  

 ( Тәрбияче 2шәр картина куя. Балалар җөмләләр төзиләр: 



 ромашка агач төбендә үсә.  

 Гөмбә чыршы төбендә үсә. 

  Күбәләк агач астыннан оча.  

 Кырмыска куак төбендә утыра.  

 Май коңгызы таш астына качкан. )  

6)  Мин сезгә табышмак әйтәм, җавабын табыгыз әле. 

 Үлән араларында торам яшеренеп 

Ашыйсың килсә, ал өзеп.  (Җиләк) 

 Утырабыз урманда 

Ап-ак эшләпә киеп 

Киптерә дә, кыздыра да 

Кешеләр безне җыеп.        (Гөмбә) 

 Лапма түгел – яктырта 

Мич түгел җылыта.           (Кояш) 

 

7) Уен “Җәй көне нәрсә кияләр?” Тупны Җәй кызы бер балага бирә һәм “Җәй көне нәрсә кияләр?” 

дип сорый.  

Һәр бала җавап бирә. 

 Яулык бәйлиләр. 

 Футболка кияләр. 

 Сандали кияләр. 

 Шортик кияләр. 

 Кепка кияләр. Һ.б. 

8) Балалар, Җәй кызы безгә бик күп биремнәр белән килгән, рэхмәт аңа. Сез биремнәрне тырышып 

башкардыгыз. Балалар без бүген нәрсәләр турында сөйләштек? Нәрсәләр исегездә калды? 

 

9) Җәй кызы буш кул килмәгән икән, аның алып килгән бүләгедә бар. Хэзер ул сезгә үзенең матур 

чәчәкләрен өләшер. Балалар булдырдыгыз, бик әйбәт катнаштыгыз. 

 

 

 

 
 
 

 


