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Тема буенча сораулар: 

1.Балаларны “Бҿек Җиңүгҽ 70 ел” тулу бҽйрҽме якынлашу белҽн 

таныштыру. 

2. Бҿек Җиңү кҿнен каршы алуга ҽзерлек турында ҿстҽмҽ белем бирү. 

3. Бҿек Җиңүгҽ районда үткҽрелгҽн чаралар турында методик 

материаллар туплау. 

Төркеме:  мҽктҽпкҽ ҽзерлек тҿркеме. 

Бу проблеманы хәл итүдә нәрсәләр эшләргә кирәк: 

1)  Бҿек Җиңүнең 70 каршылау ҿчен перспектив план тҿзү. 

2)  Методик һҽм күрсҽтмҽ материаллар туплау. 

3)  “Бҿек Җиңүгҽ  - 70 ел” альбом тҿзү. 

4)  Бҿек Җиңүгҽ карата стенд газета чыгару. 

 

Проектны тормышка ашыру вакыты : март, апрель 2015 ел. 

Бурычлар: 

1.Илебез ҿстенҽ тҿшкҽн хҽсрҽт турында балаларга аңлаешлы итеп 

аңлату. 

2.Туган авылыбыздагы истҽлекле урын Җиңү паркына экскурсия 

оештыру. 

3.Сугыш геройларына ихтирам, алар белҽн горурланып яшҽргҽ ойрҽтү. 

4.Сугыш ветераннарына хҿрмҽт күрсҽтү (юбилей медальлҽре, күчтҽнҽч 

каплары тапшыру) турында мҽгълүмат бирү. 

5.Балаларны матур, тыныч тормышта, якты дҿньяның кадерен юелеп 

яшҽргҽ ҿйрҽтү. 

6.Туган илгҽ, туган җиргҽ мҽхҽббҽт, аны ярату, саклау хислҽре 

тҽрбиялҽү. 

7. Сугыш вакытында хезмҽт иткҽн гаскҽрлҽр  белҽн таныштыру. 



Тәрбияченең эшчәнлеге: 

1. Бҿек Җиңүгҽ – 70 ел булу бҽйрҽмен каршы алу чараларына план тҿзү. 

2. Тыл ветераннары белҽн очрашу үткҽрү. 

3. Сугыш вакытында хезмҽт иткҽн гаскҽрлҽр  турында мҽгълүмат 

туплау. 

4. Җиңү паркына экскурсияга бару. 

5. Балаларга сугыш турындагы китаплар уку. 

6. Данлыклы геройлар турында материаллар туплау. 

Балалар эшчәнлеге: 

Ҽңгҽмҽлҽр, шҿгыльлҽр, экскурсиялар, очрашуда катнашу. 

Әти – әниләр эшчәнлеге: 

1) Тыл ветераннары белҽн очрашуда катнашу; 

2) Сугыш вакытында хезмҽт иткҽн гаскҽрлҽрнең фотоларын, 

рҽсемнҽрен, материалларын  җыюда катнашу. 

3) Шҿгыльлҽрдҽ катнашу. 

Эшнең нәтиҗәсе: 

1. Балаларда сугыш алып килгҽн авырлыклар турында кузаллаулар 

булдырылды. 

2. Сугыш вакытында хезмҽт иткҽн гаскҽрлҽр  турында мҽгълүмат 

алдылар. 

3. Туган илебезне ярату, аны саклау хислҽре тҽрбиялҽнде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март, апрель айларында балалар белән үткәрелгән  

чаралар планы. 

Вакы

ты 

Тема Прогамма бурычлары Кулланылган 

әдәбият 

Март 

ае 

1. 

Бөек Ватан сугышы 

елларында. 

 

 

 

 

 

 

Сугыш чоры 

балаларының 

яшәеше. 

Бҿек Ватан сугышы 

елларында, тылда 

күрсҽткҽн 

батырлыклар. Актаныш 

районыннан сугышта 

катнашып герой исеме 

алган каһарманнар 

белҽн таныштыру. 

Сугыш чорында 

балаларның яшҽеше 

турында сҿйлҽү. 

Интернет 

чыганакларыннан 

Газета, 

журналлардан 

алынган 

мҽгълүматлар 

 

 

“Дошкольное 

Воспитание”  

 13-25 битлэр    

2. Коры җир гаскәре  Коры җир гаскҽренҽ 

нҽрсҽлҽр керҽ, нинди 

эш башкарганнар, алар 

ни ҿчен кирҽк - 

таныштыру 

Презентация, 

интернеттан 

алынган 

мҽгълүматлар 

3. Һава – десант 

гаскәре  

Һава – десант гаскҽренҽ 

нҽрсҽлҽр керҽ, нинди 

эш башкарганнар, алар 

ни ҿчен кирҽк - 

таныштыру 

Презентация, 

интернеттан 

алынган 

мҽгълүматлар 

4. Хәрби – Диңгез 

пехотасы гәскәре  

Хҽрби – Диңгез 

пехотасы гаскҽренҽ 

нҽрсҽлҽр керҽ, нинди 

эш башкарганнар,  алар 

Презентация, 

интернеттан 

алынган 

мҽгълүматлар 



ни ҿчен кирҽк - 

таныштыру 

5. Нур Баян 

(1905 – 1945) 

Райондашыбыз Нур 

Баянның тормышы һҽм 

иҗаты белҽн 

таныштыру. Язучы 

истҽлегенҽ һҽр ел саен 

иҗат фестивале 

оештыру турында 

сҿйлҽү. 

К.Идрисованың 

“Нур Баян” 

китабы 

6. “Солдат хатлары” 

ясарга өйрәтү. 

Сугыш чорында хатлар 

нинди формада булган, 

бастырылган газеталар 

белҽн таныштыру. 

“Дошкольное 

Воспитание”      

12 нче бит 

Апре

ль 

 1. 

Л.Кассиль “Туры 

төзәп” хикәясен уку 

Коры җирдҽ, су һавада 

барган сугышлар белҽн 

балаларны 

таныштыруны дҽвам 

итү. Бабаларыбызның 

кичкҽн авырлыклары 

белҽн таныштыру. 

 

“Гҿлбакча” уку 

китабы 118 бит 

 

2. Җиңү паркына 

экскурсия 

Геройларның 

батырлыклары белҽн 

горурлану хисе 

тҽрбиялҽү. 

Җиңү Паркына 

экскурсияга бару 

3. Тема: Кҽнҽфер чҽчҽге 

(Кисеп ябыштыру 

шҿгыле) 

Сугышта 

катнашканнарга 

кҽнҽфер чҽчҽге бүлҽк 

итүлҽре турында 

Үрнҽк эш, кайчы, 

кисточка, клей, 

салфетка, альбом, 

тҿсле кҽгазьлҽр. 



сҿйлҽү. Кҽгазьне 

бҿклҽп кҽнҽфер чҽчҽге 

кисҽргҽ ҿйрҽтү. Кайчы 

белҽн эшлҽү 

кунекмҽлҽрен 

ныгыту.Балаларның 

эстетик завыкларын 

үстерү. Ветераннарга 

хҿрмҽт, ярату хислҽре 

тҽрбиялҽү. 

4. Бакчада 

оештырылган тыл 

ветераны белән 

очрашуда катнашу. 

Тыл ветераннарына 

карата ихтирам 

тҽрбиялҽү; алар белҽн 

горурланып яшҽргҽ 

ойрҽтү. 

Презентация, 

шигырьлҽр, 

җырлар ҿйрҽнү. 

5. Балаланың 

рәсемнәреннән 

“Гаскәрләр” 

темасына күргәзмә 

оештыру 

Балаларның Коры җир 

гаскҽре; Һава – десант 

гаскҽре; Хҽрби – 

Диңгез пехотасы 

гҽскҽре турында 

рҽсемнҽре 

Балаларның 

рҽсемнҽре 

6. Йомгаклау чарасы:  

Коры җир гаскәре; 

Һава – десант 

гаскәре ; 

Хәрби – Диңгез 

пехотасы гәскәре –  

Викторина үткәрү 

 

Балаларның Коры җир 

гаскҽре; Һава – десант 

гаскҽре; Хҽрби – 

Диңгез пехотасы 

гҽскҽре турында 

белемнҽрен ныгыту 

ҿчен викторина үткҽрү.  

Викторина 

Презентация 

ярдҽмендҽ алып 

барыла. 

 



Шөгыль конспекты. Тема: Кәнәфер чәчәге 

 (мәктәпкә әзерлек төркемендә Кисеп ябыштыру шөгыле). 

Максат: Кҽгазьне бҿклҽп кҽнҽфер чҽчҽге кисҽргҽ ҿйрҽтү. Кайчы белҽн эшлҽү 

кунекмҽлҽрен ныгыту.Балаларның эстетик завыкларын үстерү. Эшне пҿхтҽ, матур 

итеп эшлҽү телҽге уяту. Ветераннарга хҿрмҽт, ярату хислҽре тҽрбиялҽү. 

Җиһазлау: Үрнҽк эш, кайчы, кисточка, клей, салфетка, альбом, тҿсле 

кҽгазьлҽр.  

Шөгыль барышы: 

Әңгәмә: 

- Балалар, ҽйтегез ҽле, хҽзер кайсы ел вакыты?  (яз азагы)  

(Айзилә шигырь сөйли) 

- Нинди бҽйрҽм җитҽ? (9 май) 

- Җиңү бҽйрҽмен карарга кайсыларыгыз чыгарга тели? 

- Бу бҽйрҽмне кемнҽр ҿчен үткҽрҽлҽр ? 

- Сугышта катнашканнарны  - ветераннар дип атыйлар. 

- Аларга бҽйрҽм кҿнне нҽрсҽлҽр бүлҽк иттҽлҽр? (чҽчҽклҽр) 

Яңалык 

- Дҿрес чҽчҽклҽр. Ул чҽчҽклҽрне сез менҽ бу сурҽттҽ күрҽ аласыз (фото) 

шушы чҽчҽклҽрне ветераннарга бүлҽк иттҽлҽр, аларны - кәнәфер чәчәге дип 

атыйлар. Ҽйдҽгез ҽле бергҽлҽп кабатлыйк – кҽ-нҽ-фер. 

- Бүген без сезнең белҽн 9 Май - Җиңү бҽйрҽмен искҽ тҽшереп шушы 

кҽнҽфер чҽчҽклҽрен кисеп ябыштырачакбыз. 

Эш эзлеклеге белән таныштыру. 

Ҿстҽллҽрдҽ барыгызныңда җитҽрлек тҿсле кҽгазьлҽре бар, кайчылар белҽн 

уйнап утырмыйбыз, эшлҽргҽ кушкач сак кына эшлибез, болгап утырмыйбыз. 

- кҽнҽфек чҽчҽге биттҽ ничек урнашкан? (анлату) 

1) Иң беренче итеп менҽ шушы турыпочмакны алабыз. Аны урталай 

бҿклибез һҽм кисеп алабыз безнен ике шакмак килеп чыга. Шул шакмакның 

башта берсе белҽн эшлибез.  

2) Шакмакның почмакларын туры китереп бҿклим, 3 почмак чыгарга тиеш, 

аны калган эзе буенча кисҽбез.  

3) Шушы 3почмакларны тигез итеп тотып чҽчҽкнең таҗларын кисҽбез 

(кечкенҽ 3 почмаклар кисеп алабыз). Бик эчкҽ кермибез. 

4) Кисеп бетергҽч биткҽ дорес итеп урнаштырып беркетҽбез.  

5) Сабагын кисер очен яшел тҿслҽр бар, нечкҽ генҽ сабакларын кисҽбез. 

6) Иң соңыннан кемнҽрнең тизрҽк бетҽ георгия тасмаларын кисҽбез, нечкҽ 

итеп кара һҽм кызыл сары тҿсле кҽгазьне кисеп беркетҽбез. 



Ныгыту. 

(Сҿмбел чҽчҽген кисҽ, Ш.Булат сабагын) 

Ҽ хэзер “Көчегем” дигҽн гимнастиканы эшлҽп алабыз, миңа ярдҽмгҽ Язилҽ 

чыга. Язилҽ сҿйлҽп хҽрҽкҽтлҽрне күрсҽтҽ сез кабатлыйсыз. 

Бар минем көчегем, 

Шаяным, бөтерчегем. 

Сикергәли ул, уйный, 

Койрыгын болгап туймый. 

Йөзә белә ул суда. 

Чупырдый ул йә чума. 

“Бергәләп йөзик!” – диеп, 

Минем артымнан куа! 

- Балалар эшчәнлеге. 

Йомгаклау. 

-  Эшләрне элеп куябыз. Барыбызда эшлҽрне тырышып эшлҽдек. .... 

(Балалардан сорау) Бу эш турында нҽрсҽ ҽйтҽ аласын? Ул ничек эшлҽнгҽн? Бу 

эштҽ сина нҽрсҽ ошый? – Бугенге шҿгыльдҽ нинди чҽчҽклҽр ясадык? 

Балаларның эшләре: 

 

 



“Солдат хатлары” ясарга өйрәнү 

 

 

 

 

 

 



“Бөек Җиңүгә  - 70 ел” альбом төзелде. 

 

 

 

 

 

 



  

Балаларның күргәзмә өчен алып килгән  (кайбер) рәсемнәре 

“Гаскәрләр” 

 

 

 



 


