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Тема: Бөке ярдәмендә ваза бизәү (мәктәпкә әзерлек төркеме). 



Максат: Балаларда традицион булмаган юл белҽн рҽсем ясау, бизҽү 

мҿмкинлеген кузалларга ҿйрҽтү. Гжель бизҽклҽре белҽн таныштыру, 

нинди тҿрлҽрдҽ булуын күрсҽтү. Бҿке ярдҽмендҽ ҽнилҽргҽ бүлҽк итү 

ҿчен ваза бизҽү. Балаларның эстетик завыкларын үстерү. Эшне пҿхтҽ, 

матур итеп эшлҽү телҽге уяту. Ҽнилҽргҽ хҿрмҽт, ярату хислҽре 

тҽрбиялҽү. 

Җиһазлау: Ҽзер киселгҽн ваза, бҿке , зҽңгҽр тҿстҽ гуашь, салфетка, 

презентация (слайдлар карау). 

Шөгыль барышы: 

Әңгәмә: 

 Менҽ балалар, без Нҽфис сҽнгать салонында. Монда Мҽскҽү ҿлкҽсе 

Раменской районы Гжель мастерлары ясаган ваза, кувшиннар бар. Алар 

ак фарфорга зҽңгҽр тҿс белҽн бизҽклҽр ясыйлар. Посудалар тҿрле 

чҽйник, кувшин, кружка, май, шикҽр, бал савытары. Посудалар зҽңгҽр 

тҿс белҽн үзенҽ генҽ хас бизҽлгҽн. Бизҽклҽрнең һҽрберсе чиратлашып 

килҽ. Бизҽклҽргҽ үсемлек бизҽклҽре керҽ, яфраклар, ромашка чҽчҽге 

бизҽклҽре, түгҽрҽк формасындагы бизҽклҽр, мҽк, кыңгырау чҽчҽге 

бизҽклҽре. Бизҽүчелҽр күңел җылысын биреп бик матур зҽвыклы итеп 

ясаганнар. 

Физкультминутка.  

 Үзебезне шушы эшкҽ ҽзерлҽр ҿчен кулларыбызны җылытып алабыз.        

1) Ҿстҽлдҽге бҿкелҽрне кулларга алып, аларны икенче якка бҿклибез 

(берничҽ тапкыр ясала). 

 2) Бҿкене кулда тҽгҽрҽтҽбез. 

 3) Бҿкене очырабыз. 

 

Эш эзлеклеге белән таныштыру. 



-  Балалар безнең озакламый нинди бҽйрҽм якынлаша ҽле? 

- Яз бҽйрҽме, 8 Март – Ҽнилҽр бҽйрҽме. Бүген без сезнең белҽн иң яраткан 

ҽнилҽребезгҽ үз кулларыбыз белҽн гадҽти булмаган юл белҽн ваза бизҽп 

бүлҽк итҽрбез. 

- Ҽ хэзер мин сезне эш эзлеклеге белҽн таныштырам. 

- Безнең ҿстҽллҽрдҽ ҽзер киселгҽн вазалар, без шул вазаны бҿке ярдҽмендҽ 

бизҽрбез. Мин сезгҽ 4 үрнҽк алып килдем мин шулай итеп бизҽр идем.  

Башта уйлагыз ничек итеп бизичҽксез, аннары бҿкене алсызда гуашька 

манасыз. Лҽкин ныгытып чумдырып алмыйбыз эшегез чист булмыйчак. 

Бер кулыгыз белҽн битне тотасыз икенчесе белҽн эз тҿшерҽсез. Акрын 

гына алыгыз, 2нче якка кучеп эшегезне бозмас ҿчен (бизҽп күрсҽтҽм). 

Ныгыту. 

- 2-3 бала чыгып тактада бизҽп күрсҽтҽ. 

Мөстәкыйль эшчәнлек  

- Башта уйлыйбыз ничек итеп бизҽргҽ телисез. Һҽрберегез, матур, пҿхтҽ, 

чиста булсын ҿчен тырышып эшлҽгез. 

- Вазаларны карап чыгабыз.  Анализ ясау. Ҽнилҽргҽ  бүлҽк итербез. 

Шигырь сөйләү.  

- Алмадык сатып бүлҽклҽр 

Без үзебез ясадык 

Үзең хезмҽт куйган ҽйбер 

Зур бүлҽк дип уйладык. 
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