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Шөгыль барышы: 

     Тәрбияче: Исҽнмесез, балалар, кунаклар! Бүгенге юл кагыйдҽлҽренҽ багышланган 

шөгылебезне базлыйбыз. Шөгылне гадҽттҽгечҽ түгел, ярыш формасында үткҽрербез. 

Балалар без 2 командага бүленеп, юл йөрү кагыйдҽлҽрен белүебез турында 

белемнҽребезне күрсҽтербез. 

Уң якта утырган команда : “Светофор” дип аталыр. 

Сул якта утырган команда : “Юл билгелҽре”  командасы булыр (Знакларны бирү). 

“Светофор” командасының командиры : . . . . . . . . 

 “Юл билгеләре”  командасының командиры :   . . . . . . . . . . . 

     Безнең белемнҽребезне бҽялҽргҽ җюри составын билгелибез: Луиза Мисбаховна, 

Лилия Мисбаховна, Эльвира Ильгизовна. 

Балалар биремнҽрне игътибар белҽн тыңлагыз. 

1 бирем: “Сорау- җавап” ярышы. Кайсы команда сораулар тулы итеп җавап бирҽ, шул 

җиңүче була. 

“Светофор” командасына сораулар. 

1. Нҽрсҽ ул зебра? 

2. Машина йөртүче кешене кем дип атыйлар? 

 3. Светофорның кызыл төсе  янгач машина нишлҽргҽ тиеш? 

4. Нҽрсҽ ул светофор? 

  

  Юл билгелҽре командасына сораулар: 

1.Кем ул җҽяүле? 

2. Машина  йөри торган юл кырында уйнарга ярыймы? 

3. Җҽяүлелҽргҽ юлның 2 ягына кайсы урыннан чыгарга кирҽк?  

4. Җҽяүлелҽр йөри торган юлның өлеше ничек атала? 

2 бирем: Командирларга  биремнәр.  “Бу нинди транспорт төре?” 

“Светофор” 

1) Коры җир транспорты - автобус 

2) Җигүле транспорт- ат 

3) Һава транспорты - вертолет 

4) Тимер юл транспорты- поезд 

5) Коры җир транспорты- җиңел машина 

“Юл билгеләре” 

1) Һава транспорты- самолет 

2) Коры җир транспорты- касиммот 

3) Су транспорты- корабль 

4) Җигүле транспорт - дөя 

5) Тимер юл транспорты- трамвай 

 

3 бирем: “Кем тизрәк җыя?”. Командаларга юл билгесе төшкҽн пазл бирелҽ шул пазлны 

тизрҽк җыярга кирҽк (пазл җыю). 

 

4 бирем: “Бу нинди юл билгесе?”. Ҽкранга карыйбыз. 

     “Светофор”                                                                              “Юл билгеләре” 

1) Тыючы билге – кешелҽргҽ йөрергҽ 

ярамый; 

2) Кисҽтүче – светофор бар; 

3) Мҽгълүмат бирүче – машина куя 

торган җир бар; 

4) Тыючы билге – туктарга ярамый. 

1) Мҽгълүмат бирүче – җир астыннан 

менү ягы 

2) Тыючы билге – машиналарга узарга 

ярамый; 

3) Кисҽтүче – җҽяүле чыга торган юл; 

4) Кисҽтүче – балалар.



5 бирем: Хәрәкәтле уен “Светофор”.   (Бию көе, светофор төсләре) 

Кызыл –    туктыйлар                Сары -  чүгҽлилҽр                                Яшел -     биилҽр        

 

6 бирем: Табышмаклар:  

                    “Светофор”                                                             “Юл билгеләре” 

1.  Авызы юк, борыны юк 

Тик бар аның өч күзе. 

Урамдагы хҽрҽкҽтне 

Көйлҽп торадыр үзе. (Светофор) 

2. Җиңеледҽ була 

Була йөк ташыганы 

Ҽтилҽр бик яраталар 

Мин дҽ яратам аны. (Машина) 

3. Сайрамый, оя да кормый, 

Кешелҽр һҽм йөк ташый. 

Кем миңа ҽйтер икҽн, 

Ҽ бу нинди кош икҽн?           

(Самолет) 

1. Уф-уф сулар, 

Уфтанса да алып китҽр 

Барыр җиренҽ җитҽр. (Поезд) 

2. Аяклары түгҽрҽк, 

Куышалар тҽгҽрҽп. 

Үзем утырам, үзем чабам 

Телҽсҽ кая таба. (Велосипед) 

3. Нинди гаҗҽп бер өй бу. 

Һҽр ягы тҽрҽзҽле. 

Аяклары резина. 

Бар ашаганы бензин. (Автобус) 

Алып баруы: Булдырдыгыз, балалар! 

7) Эстафета “Кайсы команда җитезрәк?”.         (2 кегли, 2 руль) 

Командаларга тезелеп басырга кирҽк. Руль тоткан килеш кеглины урап килеп, иптшеңҽ 

бирергҽ һҽм артка барып басырга кирҽк. Кайсы команда тизрҽк урап чыга – шул җиңүче 

дип санала.  

 

8) Менҽ балалар без юл йөрү кагыйдҽлҽрен белүебезне күрсҽттек. Балалар сез барыгызда 

бик ҽйбҽт катнаштыгыз. Белемнҽр алгансыз, ҽ хҽзер нҽтиҗҽ ясар өчен сүзне жюрига 

бирәбез.     (медаль өлҽшү) 

9)  Шөгыльне тҽмамлап “Светофор” җырын җырлап алыйк.      (Җыр) 

10) Барыгызгада рҽхмҽт, хҽзер бүлмҽгҽ керҽбез. 


