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Гомуми үсеш бирүче №4  

Актаныш балалар бакчасының тәрбиячесе  

Низамова Эльвира Рафик кызы 



Тема буенча сораулар: 

1. Балаларның яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн бүлмҽ гҿллэре белҽн 

таныштыру. 

2. Бүлмҽ гҿллҽре турында балаларга ҿстҽмҽ белем бирү. 

3. Бүлмҽ гҿллэре белҽн таныштыру һҽм аларны тҽрбиялҽү ҿчен шартлар 

тудыру. 

Төркеме: уртанчылар, мҽктҽпкҽчҽ хҽзерлек тҿркемнҽре. 

Бу проблемаларны хәл итудә нәрсәләр эшләргә кирәк: 

 тҽҗрибҽлҽр үткҽрү ҿчен материаллар тудырырга; 

 утыртылган гҿллҽр булдырырга; 

 аудиоязма булдырырга; 

 рҽсем-схемалар булдырырга; 

 яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры китереп гҿл рҽсемнҽре, гҿллҽрне 

булдырырга. 

Проектны тормышка ашыру вакыты: 2014нче ел сентябрь – 2015нче ел 

август айлары. 

Бурычлар: 

1. Балаларның туган ягыбыз үсемлеклҽре турындагы белемҽрен киңҽйтү, 

конкретлаштыру. 

2. Балаларны уртанчылар тҿркемендҽ 6 тҿрле гҿл:  

 

фикус 

  

 

бегония (карабодай гөле) 

 
 

 

 



хуш исле яран 

 
 

хлорофитум 

 
 

 

 

бальзамин (кына) 

 
 

 

 

примула (нәүрүз) 

 

мҽктҽпкҽ хҽзерлек тҿркемендҽ 8 тҿрле гҿл белҽн таныштыру: 

бегония (карабодай гөле)

 

миләүшә 

 



традесканция 

 
 

фикус 

 
 

алоэ 

 
 

 

 

камнеломка 

 
 

яран 

 
кактус 

 



3. Балаларда уйлау, фикер йҿртү сҽлҽтлҽрен үстерү. 

4. Балаларда тереклек иялҽренҽ карата шҽфкатьлелек, табигатькҽ сак 

караш тҽрбиялҽү. 

5. Балаларның тҽҗрибҽ үткҽрү эшчҽнлеге нигезендҽ фикер йҿртү 

сҽлҽтлҽрен үстерү. 

6. Балаларның туфрак турындагы кузаллауларын киңҽйтү. 

 
7. Балаларда үсемлеклҽргҽ карата сак караш, шҽфкатьлелек, 

миһербанлылык тҽрбиялҽү. 

8. Бүлмҽ гҿллҽрен танып белү күнекмҽлҽрен камиллҽштерү, гҿллҽрне 

үстерү, карау тҽртибе турында белемнҽрен ныгыту. 

 



9. Матурлыкны күрҽ, аны саклый белергҽ ҿйрҽтү. 

10. Балаларга хезмҽт тҽрбиясе бирү. 

 

Тәрбияченең эшчәнлеге: 

1) Эшчҽнлек ҿчен җиһазлар ҽзерлҽү. 

2) Үрнҽк шҿгель, конспектлар булдыру. 

3) Рҽсем, аудиоязмалар булдыру. 

Балалар белән эшчәнлек:  

Тҽҗрибҽлҽр үткҽрү, ҽңгҽмҽ, шҿгельлҽр, режим моментларындагы эшчҽнлек. 

Ата-аналар белән эшчәнлек: 

 экскурсиялҽрдҽ катнашу; 

 бүлмҽ гҿллҽре, кирҽкле инвентарьлар булдыруда булышу. 

Эшнең нәтиҗәсе: 

1. Балаларда гҿллҽр турында билгеле бер белем системасы булдырылды. 

2. Балаларның иҗади сҽлҽтлҽре ачылды. 

3. Гҿллҽрне тҽрбиялҽп үстерү эзлеклелеген ислҽрендҽ калдырдылар. 

4. Балаларда күзҽтүчҽнлек, хезмҽтне ярату, зурларга булышу кебек уңай 

сыйфатлар тҽрбиялҽнде. 

5. Балаларда усемлеклҽргҽ карата сак караш, шҽфкатьлелек, 

миһербанлылык кебек күркҽм сыйфатлар тҽрбиялҽнде. 



Тема. Бүлмә гөлләре (мәктәпкә хәзерлек төркеме) 

Бурычлар: 

1. Гҿллҽрнең үсүе ҿчен тҿрле шартлар кирҽклеген аңлату (калын яфраклы  

гҿллҽргҽ дым күп кирҽк, ҽ нечкҽ яфраклы гҿллҽргҽ дым аз кирҽк). 

2. Матурлыкны, гүзҽллекне күрҽ белергҽ ойрҽтү. 

3. Балаларны хезмҽткҽ ҿйрҽтү, зурларга булышу телҽген уяту. 

Сүзлек: туфрак, дым, уңдырышлы балчык, комлы балчык. 

Җиһазлау: традесканция, алоэ гҿллэре, глобус. 

Эшчэнлек барышы 

1. Ҽңгҽмҽ. 

 Балалар безнең бүлмҽдҽ, сезнең ҿйлҽрегездҽ бик матур гҿллҽр үсҽ. 

Гҿллҽрне ҿйдҽ ҽнилҽрегез белҽн, бакчада бергҽлҽп караган, тҽрбиялҽгҽн ҿчен 

шулай матур булып үскҽннҽр. 

 Ҽйтегез ҽле, матур булып үсү ҿчен аларга нинди шартлар кирҽк? 

 Дым, яктылык, җылылык, туфрак яхшы булу, аларны ҿстҽмҽ 

тукландыру. 

 Ҽ менҽ балалар, барлык гҿллҽрдҽ бертҿрле үсми. Кайберлҽренҽ күп 

итеп су сибергҽ кирҽк, ҽ кайберлҽренҽ аз. Һҽрбер усемлекнең үз иле бар. 

 Корылыкта үсҽ торган үсемлеклҽргҽ дым аз кирҽк, ҽ кайберлҽренҽ 

аеруча дым кирҽк, яфраклары сулы булып, су чыгып тора. 

 

2. Алоэ һҽм традесканция гҿллҽре чагыштырыла. 

 Балалар, сез ничек уйлыйсыз, бу ике гҿлнең кайсысына суны күп 

сибҽргҽ кирҽк? (җаваплар тыңлана)  

 Алоэ гҿле Кҿньяк Африкада беренче үстерелгҽн (глобустан күрсҽтҽм). 

Монда үзе эссе, коры. Корыга чыдам булгач ул чҽчҽк атып утыра. Алоэ гҿле 

дару ҿчен кулланыла. Ҽ менҽ традесканция сазлылык урыннарда үсҽ. Бу гҿл 

Тҿньяк Америкада беренче булып үстерелгҽн. Джон Традескант исемле 

бакчачы исемен йҿртҽ. Ул үсемлеклҽрне яраткан. Бу гҿл тиз үрчи, дым ярата. 

 

3. Уен “Дҿресен күрсҽт” 

Гҿллҽр арасыннан традесканция һҽм алоэ гҿллҽрен күрсҽттерү. 

 

4. Үстерешле уен “Табигатьне саклау кагыйдҽлҽрен белҽсезме?” 



 Җиргҽ чүп ташларга ярыйма? 

 Үсемлеклҽр үсү ҿчен нҽрсҽлҽр кирҽк? 

 Гҿллҽрне ни ҿчен үстерҽлҽр? 

5. Йомгак. 

 

Тема. Тәҗрибә үткәрү. “Ни өчен орлыкларны, үсемлекләрне балчыкка 

утырталар?” 

Бурычлар: 

1. Балаларда барлык тереклек иялҽренҽ карата шҽфкатьлелек, табигатькҽ 

сак караш тҽрбиялҽү. 

2. Балаларның тикшерү, тҽҗрибҽ үткҽрү эшчҽнлеге нигезендҽ экологик 

фикер йҿртү, иҗади хыял сҽлҽтлҽрен үстерү. 

3. Балаларның туфрак турындагы күзаллауларын киңҽйтү, бүлмҽ гҿллҽре, 

экологик бҽйлҽнешлҽр белҽн таныштыруны дҽвам итү. 

Сүзлек: туфрак, уңдырышлы, балчык, пычкы чүбе, суалчан, бҿҗҽк. 

Җиһазлар: тҽҗрибҽ ҿчен материал, алдан утыртылган ике гҿл, рҽсем-

схемалар, аудиоязмада “Гҿлкҽйлҽрем” җыры (М.Разов сүзлҽре, В.Агапов 

кҿе). 

Эшчәнлек барышы. 

1. Табышмак: 

Патша түгелмен – таҗым бар, 

Кешелҽргҽ бирер назым бар. (чҽчҽк) 

2. Бүлмҽ гҿллҽрен күзҽтү (бер гҿл уңдырышлы туфракка, икенче гҿл 

пычкы чүбенҽ утыртылган). 

 Уңдырышлы туфракка утыртылган гҿл ничек үскҽн? Ни ҿчен? 

 Пычкы чүбенҽ утыртылган гҿл турында нҽрсҽ ҽйтергҽ була? 

 Бу ике савыттагы гҿллҽргҽ карап нинди нҽтиҗҽ ясарга була? 

3. Тҽҗрибҽ үткҽрү. 

 Нҽрсҽ ул туфрак (балчык)? (Ул җирнең уңдырышлы катламы) 

 Ул ни ҿчен кирҽк? 

 Туфракны ни ҿчен уңдырышлы дибез? (Үсемлеклҽр үсү ҿчен кирҽкле 

матдҽлҽр бар) 



 Нинди матдҽлҽр икҽн ул? 

1 нче тҽҗрибҽ. Коры туфрак кисҽген суга салу, күзҽтү. Бу туфрак кисҽгеннҽн 

һава куыклары чыга. Димҽк, туфракта һава бар. 

2 нче тҽҗрибҽ. Туфракны бераз утта җылытабыз һҽм ҿстенҽ салкын пыяла 

куябыз. Пыяла парлана, димҽк анда су бар. Туфракта эле тҿрле бҿҗҽклҽр, 

суалчаннар яши. Алар туфракны йомшарта. 

3 нче тҽҗрибҽ. Балчыкны утта кыздырабыз. Ул кызгач, ис чыгачак. Чҿнки 

анда таркала башлаган үлҽннҽр, яфраклар, агач кисҽклҽре бар. Алар 

үсемлеклҽр ҿчен туклыклы матдҽ булып тора. 

4. Үстерешле уен. “Кагыйдҽне ҽйт!” (рҽсем һҽм схемалар ярдҽмендҽ). 

 Җирне пычратырга ярамый! 

 Үсемлеклҽр үссен ҿчен җирне туендырып торырга кирҽк. 

 Үсемлеклҽргҽ һҽрвакыт су сибҽргҽ кирҽк. 

 Үсемлеклҽрнең тҿплҽрен йомшартып торырга кирҽк. 

 Үсемлеклҽр үсҽр ҿчен яктылык кирҽк. 

5. Җыр тыңлау: “Гҿлкҽйлҽрем” (М.Разов сүзлҽре, В.Агапов кҿе). 

Тема. Хикәя төзү: “Кактус белән фикус гөлен чагыштыру” 

Бурычлар: 

1. Бер-берсен тыңлый белү, үз фикерлҽрен башкаларга дҿрес итеп 

җиткерҽ белү сыйфатларын тҽрбиялҽү. 

2. Балаларның игътибарлылыгын, күзҽтүчҽнлеклҽрен үстерү. 

3. Гҿллҽр турында эзлекле итеп чагыштыру хикҽясе тҿзи белү 

күнекмҽлҽрен камиллҽштерү, табигать объектлары, табигатьтҽге 

бҽйлҽнешлҽрне күрҽ белү мҿмкинлеклҽрен арттыру. 

Сүзлек: кактус, фикус, чүл. 

Җиһазлар: кактус һҽм фикус гҿллҽре. 

Эшчәнлек барышы 

1. Шигырь уку: Н.Гайсин. “Бүлмҽ гҿллҽре”. 

Ҽни утыртты гҿллҽр, 

Алар үсҽ зур булып, 

Утыралар ямь биреп,  

Бҿтен ҿебез тулып. 



Хуш исле нҽфис гҿллҽр 

Үсҽлҽр биек булып, 

Утырырлар ямь биреп, 

Бҿтен ҿебез тулып. 

2. Үстерешле диалог: 

 Бүлмҽ гҿллҽре ни ҿчен кирҽк? 

 Бүлмҽ гҿллҽре урман, кыр һҽм бакча чҽчҽклҽреннҽн нҽрсҽлҽре белҽн 

аерылалар? 

 Ни ҿчен аларны “тере”дилҽр? 

 Нинди бүлмҽ гҿллҽрен белҽсез? 

3. Кактус белҽн фикус гҿлен чагыштыру. 

 Кактус нинди гҿл? 

 Фикус турында нҽрсҽ ҽйтергҽ була? 

 Ни ҿчен кактусның яфраклары урынында энҽлҽр? Аның сабагы бармы? 

 Фикусның яфраклары нинди? 

 Сабагы турында нҽрсҽ ҽйтер идең? 

 Аларны ничек тҽрбиялҽргҽ кирҽк? 

4. Балалар эшчҽнлеге (6-7 бала хикҽя тҿзеп сҿйли). 

Үрнҽк: Бу кактус, ҽ бу фикус гҿле. Кактус тҽбҽнҽк, шар формасында, ҽ 

фикус озын. Кактусның яфраклары энҽле, сабагы урынында түгҽрҽк шар. Ул 

анда дым саклый, чҿнки ул чүлдҽ, су аз урында үсҽ. Ҽ фикусның яфраклары 

зур, калын, сабаклары озын булып үскҽн. Ул дымлы урыннарны ярата. 

Кактусны комлы туфракка утыртырга, суны аз сибҽргҽ кирҽк, ҽ фикус үссен 

ҿчен су күп кирҽк. 

5. Сүзле-җырлы уен “Ал кирҽк, гҿл кирҽк”. 

Балаларның һҽрберсенҽ гҿл исеме бирелҽ: яран, роза, тамчы гҿл, фикус, 

кына һ.б. Балалар икегҽ бүленҽлҽр, кулга-кул тотынышып, кара-каршы 

басалар. 

1 нче тҿркем: 

Ал кирҽк, гҿл кирҽк, 

Безгҽ нҽфис гҿл кирҽк. 

2 нче тҿркем:  

Сезгҽ нинди гҿл кирҽк? 



Беренче тҿркем балалары тиз генҽ җыйналып, кайсы гҿлне чакырасын 

сҿйлҽшҽлҽр. Аннан тезелеп җырлыйлар: 

Ал кирҽк, гҿл кирҽк, 

Безгҽ матур чҽчкҽле 

Тамчы гҿле бик кирҽк. 

Тамчы гҿл каршы якка йогереп барып, ике бала арасыннан үтҽргҽ, аларның 

кулларын “ҿзҽргҽ” тырыша. “Ҿзеп” чыга алса, ике баланың берсен җитҽклҽп 

үзенең ягына кайта. “Ҿзҽ” алмаса, үзе шул якта кала. 

6. Тизэйткеч ятлау: “Абага гҿле”. [г] авазы. 

Абагага бага, бага, 

Башым бэрдем баганага. 

Тема. Шигырь уку: Ә.Габиди. “Минем гөлем” 

Бурычлар: 

1. Балаларда үсемлеклҽргҽ карата сак караш, шҽфкатьлелек, 

миһербанлылык тҽрбиялҽү, матур ҽдҽбият аша эстетик тойгылар уяту. 

2. Матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽренең эчтҽлеген аңлап, сорауларга дҿрес 

җҿмлҽлҽр белҽн җавап бирҽ белү сҽлҽтен үстерү. 

3. Бүлмҽ гҿллҽрен танып ҽйтҽ белү күнекмҽлҽрен камиллҽштерү; 

гҿллҽрне үстерү, карау тҽртибе турында белемнҽрен ныгыту, кушма 

сүзлҽр тҿзүдҽ булышлык итү. 

Сүзлек: Гҿлназия, Гҿлчирҽ, Гҿлсирин, Гҿлҽндҽм, Гҿлдҽния. 

Җиһазлар: бүлмҽ гҿллҽре тҿшкҽн рҽсемнҽр. 

Матур әдәбият: Р.Ш.Халикова. “Раушан кҿзге”, 148 бит. 

Эшчәнлек барышы 

1. Ҽйтем 

Гҿллҽр – тормыш яме. 

2. “Ми чарлау” уены: 

 Нинди бүлмҽ гҿллҽрен белҽсез? 

 Гҿл нинди ҿлешлҽрдҽн тора? 

 Гҿл үссен ҿчен нинди шартлар кирҽк? 



 Гҿллҽрне нинди сүзлҽр белҽн атарга була? 

3. Шигырь уку: Ҽ.Габиди. “Минем гҿлем”. 

4. Балаларга сораулар: 

 Шигырьдҽ сүз елның кайсы фасылы турында бара? 

 Бүлмҽбездҽ нинди чҽчҽклҽр усҽ? 

 Бүлмҽ гҿллҽре ни ҿчен кирҽк? 

5. “Исемең матур – кемнҽр кушкан?” уены (туп белҽн). 

Балалар бер-берсенҽ тупны бирҽлҽр һҽм “гҿл” сүзе кергҽн исемнҽрне ҽйтҽ 

баралар. Мҽсҽлҽн: Гҿлнур, Гҿлнара, Гҿлсара, Гҿлназ, Гҿлназия, Гҿлсем, 

Гҿлсинҽ, Гҿлшат, Гҿлсҿя, Гҿлчҽчҽк, Гҿлбану, Гҿлчирҽ, Гҿлсирин, Гҿлҽндҽм, 

Айгҿл, Гҿлсҽрия, Гҿлдҽния, Гҿлфия, Гҿлгенҽ һ.б. 

6. Сүзле-җырлы уен “Түгҽрҽк алан”. 

Балалар кулга-кул тотынышып, түгҽрҽк буйлап йҿрилҽр. Исеме ҽйтелгҽн 

балалар уртага чыгып биилҽр. Уен дҽвам итҽ. 

Бу аланда чҽчҽклҽр күп, 

Кыймыйм лҽкин ҿзҽргҽ 

Гҿлгенҽ, Гҿлгенҽ, 

Ҽйдҽ ҽле биергҽ. 

Бу аланда чҽчҽклҽр күп,  

Без аларга тимибез. 

Айгҿл, Айгҿл, 

Ҽйдҽ бергҽ биибез. 

7. Дидактик уен “Бу нинди гҿл?” 

Балалар рҽсемнҽргҽ карап, гҿллҽрнең исемнҽрен атыйлар. 

 

 

 


