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Аңлатма язуы. 

Бию түгҽрҽгендҽ йҿрүче балалар бию хҽрҽкҽтлҽренең ничек кешелҽрнең эчке халҽтен 

сүрҽтлҽвен, хҽрҽкҽтлҽренең һҽм гҽүдҽ ҿлешлҽренең җиңел, кҿчле булуын күзаллыйлар. 

Алар бу түгҽрҽктҽ хореографик белемнҽр алалар. Бию сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ басым 

ясалачак. Биюлҽр белҽн образ тудырырга, музыка ритмын тоярга ҿйрҽнҽчҽклҽр. Балалар 

белҽн видео тасмадан тҿрле биюлҽр карау, оештыру күздҽ тотыла. Үзлҽре тҿрле 

бҽйрҽмнҽрдҽ катнашып, ҿйрҽнгҽн биюлҽрен куячаклар. 

“Кружок“ берлҽшмҽсендҽ балаларга белем бирү һҽм аларга һҽрьяклап сҽнгати тҽрбия 

бирү бурычы куела. Эш барышында аларны беренче бию күнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтү белҽн 

беррҽттҽн халкыбызның бай мирасы, традициялҽре белҽн таныштыру, сҽнгать 

матурлыгын күрҽ белергҽ, аны бию барышында кулланырга ҿйрҽтү, 

Татар халык биюлҽрен ҿйрҽнгҽндҽ халкыбызның милли костюмнары, милли кҿйлҽре 

белҽн танышачаклар. Гомүмҽн алда ҿйрҽнелҽчҽк биюлҽр, бию осталыгына гына ҿйрҽтеп 

калмый , ҽ гҽүдҽне дҿрес формалаштырырга, матурлыкны күрергҽ, тоярга булышлык итҽ. 

Түгҽрҽк зурлар тҿркеме балаларының белҽн үткҽрелҽ. Атнага 1 тапкыр, вакыты- 25 мин. 

Үткҽрү тҿре: бар тҿркем балалары белҽн, мҿстҽкыйкль рҽвештҽ. 

Кружок  үткәрү өчен кирәкле җиһазлар: 

-магнитафон;  -костюмнар; -ноутбук; -дисклар; -проигрыватель, һ.б. 

Программаны төзү өчен кулланылган материаллар: 

- Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Москва 

«Просвещение»,1986 год. 

- Ҿстҽмҽ белем бирү оешмаларының положениесе. 

- Куркынычсызлык кагыйдҽлҽренең инструкциясе. 

- Ҿстҽмҽ белем бирү укытучысының тиешле инструкциялҽре. 

- “ Татарские танцы” Казань , издательство” Магариф”, 2002.  

- “ Танцуйте на здоровье!” Ростов на Дону, издательство “Феникс”,2007. 

Бурычлар һәм максатлар: 

      Балаларда бию сҽнгатенҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү. Татар халкының гореф гадҽтлҽре, 

уеннары, җырлары, биюлҽре белҽн тҿрле милли һҽм эстрада биюлҽре, милли костюмнар 

белҽн таныштыру, бию осталыкларын арттыру. Балаларга эстетик тҽрбия бирү, 

тырышлык, кҿчле ихтыяр кҿче тҽрбиялҽү. 

 



Тематик планы: 

№ Кружокның темасы Максат Вакыты 

1 Кереш шҿгыль Нҽрсҽ ул бию? 

Балаларны таныштыру. 

Бию ҿйрҽнгҽндҽ үзеңне 

ничек тотарга кирҽклек 

турында сҿйлҽшү. 

Ҿйрҽнҽсе биюлҽр 

турында сҿйлҽү. Белгҽн 

биюлҽр турында ҽңгҽмҽ. 

-биюгҽ карата 

кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Сентябрь 

2 Ритмика. Дҿрес гҽүдҽ торышы Практик дҽрес буларак 

үтҽ. Бию барышында 

гҽүдҽне тҿз, дҿрес тоту 

күнегүлҽре ҿйрҽтелҽ. 

Шулай ук бию кҿенҽ 

гимнастик күнегүлҽр 

эшлҽтелҽ. 

сентябрь 

3 Аяк һҽм кул позициялҽре. Бу шҿгыльдҽ балалар  

аяк һҽм кул 

позициялҽрен дҿрес итеп 

куллана белергҽ 

ҿйрҽнҽчҽклҽр. 

сентябрь 

4 Кулларны дҿрес позициядҽ тоту. Кулларны дҿрес итеп 

позициядҽ тотарга 

ҿйрҽтү. 

сентябрь 

5 Үткҽннҽрне кабатлау. Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Истҽ калдыруларына 

ирешү. 

Октябрь 

 

6 Татар халык бию элементлары белҽн 

танышу: 

-Татар халык биюендҽ кул 

хҽрҽкҽтлҽре 

 

(бию карау). Балалар 

белҽн татар халык бию 

элементларын карап 

чыгу. Бу элементларны 

үзлҽштереп калуларына, 

истҽ калдыруларына 

ирешү. Балалар белҽн 

татар биюе турында 

ҽңгҽмҽ үткҽрү.  

Татар халкының милли 

киемнҽре турында 

ҽңгҽмҽ оештыру. 

Октябрь 

 

7 Татар халык бию элементлары белҽн 

танышуны дҽвам итү: 

-Татар халык биюендҽ кул 

хҽрҽкҽтлҽре 

 

Бу элементларны 

үзлҽштереп калуларына, 

истҽ калдыруларына 

ирешү. Балалар белҽн 

татар биюе турында 

ҽңгҽмҽ үткҽрү.  

Татар халкының милли 

Октябрь 

 



киемнҽре турында 

ҽңгҽмҽ оештыру. 

8 Татар халык биюендҽ аяк 

хҽрҽкҽтлҽре; 

Биюдҽ сикерүлҽр; 

 

Бу элементларны 

үзлҽштереп калуларына, 

истҽ калдыруларына 

ирешү. Балалар белҽн 

татар биюе турында 

ҽңгҽмҽ үткҽрү.  

Татар халкының милли 

киемнҽре турында 

ҽңгҽмҽ оештыру. 

Октябрь 

 

9 Татар халык биюендҽ аяк 

хҽрҽкҽтлҽре; 

Биюдҽ сикерүлҽр 

Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Истҽ калдыруларына 

ирешү. 

Ноябрь 

 

10 Мҿстҽкыйль рҽвештҽ - Татар халык 

биюендҽ кул хҽрҽкҽтлҽрен, 

аяк хҽрҽкҽтлҽрен кабатлау 

Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Татар халык биюендҽ 

кул хҽрҽкҽтлҽрен, 

аяк хҽрҽкҽтлҽрен истҽ 

калдыруларына ирешү. 

Ноябрь 

 

11 Яңа елга бию хҽрҽкҽтлҽре ҿйрҽнү 

“Яңа ел җитте” 

Алган белемнҽрне 

кулланып, яңа елга бию 

хҽрҽкҽтлҽре ҿйрҽнҽ 

башлау. 

Ноябрь 

 

12 Үткҽннҽрне кабатлау. Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Ҿйрҽнгҽннҽрне Истҽ 

калдыруларына ирешү. 

Ноябрь 

 

13 “Яңа ел җитте” яңа хҽрҽкҽтлҽр 

ҿйрҽнү 

Яңа ел бҽйрҽм иртҽсенҽ 

бию хҽрҽкҽтлҽре ҿйрҽнү. 

Декабрь 

 

14 Үткҽннҽрне кабатлау. Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Истҽ калдыруларына 

ирешү. 

Декабрь 

 

15 Татар халык биюендҽ аяк 

хҽрҽкҽтлҽре (кабатлау);  

 

Бу элементларны 

үзлҽштереп калуларына, 

истҽ калдыруларына 

ирешү. Балалар белҽн 

татар биюе турында 

ҽңгҽмҽ үткҽрү.  

Татар халкының милли 

киемнҽре турында 

ҽңгҽмҽ оештыру. 

Декабрь 

 

16 Татар биюендҽ чүгҽлҽүлҽр, чүгүлҽр Бу элементларны 

үзлҽштереп калуларына, 

истҽ калдыруларына 

ирешү. Балалар белҽн 

Декабрь 

 



татар биюе турында 

ҽңгҽмҽ үткҽрү.  

Татар халкының милли 

киемнҽре турында 

ҽңгҽмҽ оештыру. 

17 Биюне гомумилҽштереп кабатлау Бу элементларны 

үзлҽштереп калуларына, 

истҽ калдыруларына 

ирешү. Балалар белҽн 

татар биюе турында 

ҽңгҽмҽ үткҽрү.  

Татар халкының милли 

киемнҽре турында 

ҽңгҽмҽ оештыру. 

Январь 

 

18 Ритмика. 

Эстрада биюлҽрендҽ ритмика 

 

Бию барышында гҽүдҽне 

тҿз, дҽрес тоту 

күнегүлҽрен ныгыту. 

Шулай ук бию кҿенҽ 

гимнастик күнегүлҽр 

эшлҽтелҽ. 

Январь 

 

19 Ныгыту. Мҿстҽкыйль рҽвештҽ үтҽ.  

Ритмика. 

Эстрада биюлҽрендҽ ритмика 

 

Мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

хҽрҽкҽтлҽрне кабатлау, 

аңламаганны кире 

күрсҽтү. 

Январь 

 

20 Ватанны саклаучылар кҿненҽ 

хҽрҽкҽтлҽр ҿйрҽнҽ башлау 

“Миндҽ солдат булам” (малайлар 

белҽн) 

Ҽтилҽр кҿненҽ ҽзерлҽнү, 

аларга карата хҿрмҽт 

хисе тҽрбиялҽү. 

Февраль 

 

21 Ватанны саклаучылар кҿненҽ 

хҽрҽкҽтлҽр ҿйрҽнүне дҽвам итү 

“Миндҽ солдат булам” (малайлар 

белҽн) 

Ҽтилҽр кҿненҽ ҽзерлҽнү, 

аларга карата хҿрмҽт 

хисе тҽрбиялҽү. 

Февраль 

 

22 

 

Үткҽннҽрне кабатлау. Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Истҽ калдыруларына 

ирешү. 

Февраль 

 

23 “Заманча” бию 

-Биюне видеотасмадан карау 

 

“Заманча” биюдҽ 

коллектив фигуралар. 

Тематик дҽрестҽ 

балаларга коллектив 

“Заманча” бию 

вальс турында тҿшенчҽ 

бирү. Бию ҿйрҽнелҽ. 

Февраль 

 

24 “Заманча” бию 

Биюдҽ позициялҽр 

-Заманча биюдҽ аяк хҽрҽкҽтлҽре 

 

“Заманча” биюдҽ 

Аяк хҽрҽкҽтлҽре ҿйрҽнү. 

Тематик дҽрестҽ 

балаларга коллектив 

“Заманча” бию вальс 

турында тҿшенчҽ бирү. 

Бию ҿйрҽнелҽ. 

Март 

 

25 -Заманча биюдҽ кул хҽрҽкҽтлҽре “Заманча” биюдҽ Март 



-Биюдҽ гҽүдҽ торышы 

-Биюне гомумилҽштереп кабатлау 

 

Кул хҽрҽкҽтлҽре Биюдҽ 

гҽүдҽ торышын ҿйрҽнү. 

Тематик дҽрестҽ 

балаларга коллектив 

“Заманча” бию вальс 

турында тҿшенчҽ бирү. 

Бию ҿйрҽнелҽ. 

 

26 “Заманча” бию 

Биюне гомумилҽштереп кабатлау 

Биюне кабатлау, ныгыту. Март 

 

27 Татар халкының җырлы биюле 

уеннары белҽн танышу: 

“Зҽңгҽр чҽчҽк”,  “Түбҽтҽй”. 

Татар халкының җырлы 

биюле уеннары белҽн 

танышу, аларны  

биюлҽр вакытында 

куллану:  

Март 

 

28 Татар халкының җырлы биюле 

уеннары белҽн тнышу: 

“Яулык алыш”,  “Миңлебай”. 

Татар халкының җырлы 

биюле уеннары белҽн 

танышу, аларны  

биюлҽр вакытында 

куллану: 

Апрель 

 

29 Татар халык хҽрҽкҽтлҽрен бергҽ 

кушып кабатлау 

Хҽрҽкҽтлҽрне акрын 

темпта кабатлап чыгу.  

Апрель 

 

30 Искҽ тҿшерү:  

Татар халкының җырлы биюле 

уеннары белҽн танышу: 

“Зҽңгҽр чҽчҽк”,  “Түбҽтҽй”. 

Татар халкының җырлы 

биюле уеннары белҽн 

танышу, аларны  

биюлҽр вакытында 

куллану:  

Апрель 

 

31 Үткҽннҽрне  хҽрҽкҽтлҽрне кабатлау, 

ныгыту 

Барлык ҿйрҽнгҽннҽрне 

искҽ тҿшерү, кабатлау, 

ныгыту. 

Апрель 

 

32 Татар халкының җырлы биюле 

уеннары белҽн тнышу: 

“Яулык алыш”,  “Миңлебай”. 

Татар халык җырлы 

уеннарына харата 

кызыксыну тҽрбиялҽү. 

Апрель 

 

33 Үткҽннҽрне  хҽрҽкҽтлҽрне кабатлау, 

ныгыту 

Алда үтелгҽн бию 

күнегүлҽрен барысын 

бергҽ кабатлау.  

Истҽ калдыруларына 

ирешү. 

май 

34 Заманча, Ритмика, Татар биюлҽрен 

кабатлау 

Алда ҿйрҽнелгҽн 

биюлҽрне биетү.  

май 

35 Ҽңгҽмҽ: “Кайсы хҽрҽкҽт сина 

ошады? Кайсы бию? Һ.б.” 

Балаларнын фикерлҽрен 

тыңлау, аларның сойлҽм 

телен, фикерлҽү, уйлау 

сҽлҽтен үстерү. 

май 

36 Кружокта үткҽн Бию элементларын , 

биеп күрсҽтҽлҽр. 

Алда ҿйрҽнелгҽн 

биюлҽрне биетү. Еллык 

эшкҽ нҽтиҗҽ ясау, 

гомумилҽштерү. 

май 

 

 


