
Татарстан Республикасы Актаныш  муниципаль  районы бюджет  

мәктәпкәчә  белем бирү учреждениесе “Актаныш гомуми усеш бируче      

4 нче балалар бакчасы” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарипова Эльвира Рафик кызының 

үз  белемен күтәрү буенча эш планы 

         (2015-2020 нче уку еллары  өчен)               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы “Актаныш гомуми үсеш бирүче 4 нче балалар бакчасы” 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

тәрбиячесе 

Шарипова Эльвира Рафик кызының 

үз  белемен күтәрү буенча эш планы 

                           (2015-2020  нчы уку еллары  өчен)                                   

Методик  тема: “Туган як табигате белән таныштыру аша балаларның бәйләнешле 

сөйләм телен үстерү ” 

Максат:  1. Сүз байлыгын үстерү һәм активлаштыру. 

2. Авазларны ишетә һәм аера белергә, шулай ук татар теле өчен генә хас булган авазларны 

дөрес итеп әйтергә өйрәтү. 

3. Грамматик күнекмәләр формалаштыру. 

4. Җөмләләрне дөрес итеп төзергә өйрәтү. 

5. Бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру. 

6. Татар балалары әдәбияты һәм фольклоры белән таныштыру. 

7. Татар халык мәдәнияте турында төшенчә бирү. 

 

Үзбелемне күтәрү чыганаклары: 

-Методик әсбаплар,кулланмалар, программалар, махсус әдәбият, интернет-ресурс, видео, 

аудиоязмалар,  конференция, семинар-практикумнар, методик берләшмәләр, педагогик 

киңәшмәләр, ачык шөгыльләр, мастер-класс, курслар, эш тәҗрибәсе уртаклашу чаралары. 

 

Үзбелемне күтәрү төрләре: 

- индивидуаль планнар аша индивидуаль эшчәнлек; 

-төркемнәрдә, ягъни  балалар бакчасында, шәһәр, республика күләмендәге  методик 

берләшмәләрдә, педагогик киңәшмәләрдә, семинар-практикумнарда, конкурсларда 

катнашу. 

-Интернет аша үз сайтымда һәм башка сайтларда  башка педагоглар белән аралашу, эш 

тәҗрибәсе белән уртаклашу. 

 

 

 

 

 



Үзбелемне күтәрү юнәлешләре: 

Төп 

юнәлешләре 

Үткәрелгән чаралар Үткәрү 

вакыты 

Һөнәри 

юнәлешләр 

- Федераль дәүләт белем бирү стандартларын,  УМК ның 

барлык юнәлешләрен, методик әдәбиятләрне, 

программаларны,  кулланмаларны  үзләштерү; 

- Интернет-ресурслар аша яңа технологияләр белән 

танышу,үзләштерү; 

- Курсларда үзбелемне күтәрү; 

- Аттестацияне уңышлы үтү. 

2015-2020 

елга кадәр 

 

 

 

2016 

2020 

Психолого- 

педагогик, 

тәрбия 

юнәлешләре 

- Педагогика,психология өлкәсендәге үзбелемне күтәрү; 

- Балаларда мөстәкыйльлек тәрбияләү,  үз-үзләренә 

ышаныч булдыру, мәктәпкә рухи, физик, психик яктан  

сәламәт бала әзерләү; 

- “Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе” С.И.Семенака. 2001. 

 

2015-2020 

еллар 

Методик 

юнәлеш 

- Методик яктан булган белемнәрне арттыру, 

камилләштерү: 

- «Современные образовательные технологии» Г. К. 

Селевко, Москва, «Народное образование», 1998г. 

- «Инновационная деятельность в ДОУ» К. Ю. Белая, 

Москва, «Сфера», 2005г. 

- “Балачак – уйнап-көлеп үсәр чак” (методик 

кулланма)/К.В.Закирова, Л.М.Мортазина.                

- “Уйный-уйный үсәбез” (балалар бакчасында уеннар): 

методик кулланма/ К.В.Закирова. 

- “Туган телдә сөйләшәбез” 4- 5 яшьлек балаларны туган 

телдә сөйләшергә өйрәтү буенча методик ярдәмлек, 

авторлар/Хазратова Ф.В., .Г.Шарафетдинова, 

И.Җ.Хабибуллина. 

- “Туган телдә сөйләшәбез” 5- 7 яшьлек балаларны туган 

телдә сөйләшергә өйрәтү буенча методик 

ярдәмлек/Хазратова Ф.В., Вәҗиева Л.Н., Зөфәрова Р.С. 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательно  

воспитательном процессе» И. В.Чупахина, Е. З.Пужаева, И. 

Ю.Соколова, Москва, «Народное образование», 2006г. 

- “Педагогические ситуации как средство активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ” 

Н.Н.Гаврилова. 2009г. 

-  “Проектирование интегративной программы 

предшкольнного образования.А.И.Буренина”. 2007г.; 

- “Метод проектов в образовательной работе детского сада” 

Л.В.Михайлова-Свирская. 2015 г.; 

-  “Инновационная образовательная модель “Начальная 

школа –детский сад” “2012г. Н.З.Медведева; 

Даими 

рәвештә 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

- Районда тәрбиячеләр өчен оештырган  конкурсларда 

катнашу; 

- Методик  әдәбият  белән  танышу .  «Ачык дәрес”, 

“Мәгариф”, “Дошкольное  воспитание” журналларына 

язылу. 

- Ата-аналар җыелышы үткәрү, катнашу. 

- Мониторинг үткәрү. 

- Төркем бүлмәләрен яңа уку елына, таләпләргә туры 

китереп, җиһазлау. 

- Түгәрәк үткәрү 

 

Даими 

рәвештә  

2015-2020 

еллар 

Октябрь - Дидактик  уеннар төзү; 

- Электрон уеннарны, дидактик уеннарны системага салып, 

электрон база папкасында туплап бару; 

-  “Дидактик уеннарның  роле” ата-аналар өчен 

консультация ; 

- “Көз” бәйрәм иртәсен үтрәрү. 

- Педагогик җыелышларда чыгыш ясау; 

-Түгәрәк үткәрү 

 

 

 

Даими 

рәвештә 

2015-2020 

 

 

Ноябрь - Балалар бакчасында тәрбиячеләр өчен  яңа технологияләр 

кулланып шөгыльләр үткәрү; 

- Төркем җыелышларында чыгыш ясау.  

-Үзләштерелгән яңа технологияләр кулланып эшчәнлек 

алып бару  турында, тәрбиячеләр, әти-әниләр өчен 

консультацияләр язу, әңгәмәләр үткәрү; 

-“Каз өмәсе”, “Күңел ачу кичәсе” бәйрәмнәренә әзерләнү. 

-Түгәрәк үткәрү; 

- Ата-аналар белән юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

турында  әңгәмәләр, консультациялар үткәрү. 

- “Әниләр көне”нә карата чаралар үткәрү. 

 

 

 

Даими 

рәвештә 

2015-2020 

Декабрь - Тәрбиячеләр  белән тәҗрибә  уртаклашу, ачык шөгылләр 

карау. 

- «Эзләнү эшчәнлеге аша мәктәпкәчә яшьтәге балаларның 

танып-белү активлыгын үстерү» Семинар-практикум өчен 

«Тәҗрибәләр үткәрү аша балаларның танып-белү-эзләнү 

эшчәнлеген үстерү»дигән темага чыгыш ясау; 

-  Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы кагыйдәләренә өйрәтү 

буенча мәктәпкә әзерлек төркемендә ачык чараны 

коллектив күзәтү (КВН). 

-  Яңа ел иртәсенә балаларны әзерләү. 

 

- Түгәрәк үткәрү 

Декабрь 

2015 

Декабрь 

2015 

 

 

 

Декабрь 

2015-2020 

 

2015-2020 

Январь - Ширма ясау: “Сәламәтлек!”, “Серле сандык”, һ.б. 

- Уен мәйданчыкларында төрле сыннар ясау, балалар белән 

тауны төзекләндереп бетерү; 

- Педагогик җыелышларда чыгыш ясау; 

-Түгәрәк үткәрү; 

- Физкультура инструкторы ярдәмендә “Күңелле кышкы 

уеннар” темасына саф һавада спорт бәйрәме үткәрү; 

- Авыр үзләштерүче балалар белән мөстәкыль эш үткәрү; 

- Балалар белән “Куркынычсызлык кагыйдәләре” темасына 

әңгәмәләр үткәрү. 

 

 

 

Даими 

рәвештә 

2015-2020 

 

 

 

 



Февраль - Район күләмендәге конкурсларда, бәйгеләрдә катнашу. 

-Республика “Йолдызлык” конкурсына әзерләнү, катнашу. 

- Район методик берләшмәсендә катнашу: Уртанчылар Б 

төркемендә Сөйләм телен үстерү шөгылендә “Очучылар” 

темасына ачык шөгыль күрсәтү. 

-“Педагогның шәхси сайты” район конкурсында катнашу 

өчен материаллар туплау,  җибәрү; 

-Балалар бакчалары һәм тәрбиячеләр арасында “Яшел ут” 

республика конкурсының район этабына материаллар 

туплау. 

- Түгәрәк үткәрү 

2015-2020 

еллар 

 

Февраль 

2016 

 

Февраль 

2016 

 

Февраль  

Март -Региональ, шәһәр,балалар бакчаларында үткәрелгән 

шөгыльләрдә, конкурсларда  актив катнашу; 

- Ата-аналар өчен ширма ясау: “Балаларыбыз Имин 

булсын!”, “Юлда – игътибарлы бул!”, “Татар халык 

йолалары”, “Уттан саклан!”, “Бәйрәм белән сезне, 

Әниләр!”. 

-“Халыкара-Хатын кызлар көне” уңаеннан бәйрәм иртәсенә 

әзерләнү, үткәрү. 

-“Нәүрүз “ бәйрәм иртәсен үткәрү. 

- Түгәрәк үткәрү 

 

 

 

Даими  

2015-2020 

еллар 

 

 

 

Апрель -Заманча технологияләрне режим вакытларында, барлык 

эш төрләрендә дә  актив  куллану; 

- Районда тәрбиячеләр өчен оештырган  конкурсларда 

катнашу; 

- Ширма ясау “Бала мәктәпкә әзерме?” 

- Контроль шөгыльләр үткәрү. 

- Планда каралган бәйрәмнәрне үткәрү: “Г.Тукай көне”, 

“Җир көне”, “Кош көне”, һ.б. 

- Түгәрәк үткәрү 

 

 

 

 

Даими  

2015-2020 

еллар 

 

Май  - “Җиңү көне” бәйрәмен үткәрү. 

- Яңа технологияләр кулланып тәрбиячеләргә, әти-әниләргә 

шөгыль күрсәтү. 

- Педагогик җыелышларда чыгыш ясау; 

- Әти-әниләр өчен “Ачык ишекләр көне”н даими рәвештә 

алып бару; 

-Үзләштерелгән яңа технологияләр кулланып эшчәнлек 

алып бару  турында, тәрбиячеләр, әти-әниләр өчен 

консультацияләр язу; 

- Мәктәпкә әзерлек төркеме белән “Саубул, бакчам!” 

чыгарылыш бәйрәмен үткәрү (үткәрүдә булышу). 

- Мониторинг үткәрү.  

- Уку елы дәвамында эшләгән эшләргә отчѐт. 

- Түгәрәк үткәрү 

 

 

 

 

Даими  

Рәвештә 

2015-2020 

еллар 

 

Информацион

-коммуника-

тив техноло-

гиялар 

-интернет-ресурсларны белеп,уңышлы куллану; 

-үз сайтымны булдыру, аны ел саен тулыландырып бару; 

-проектор, ноутбук, магнитофон, фотоаппарат, интерактив 

такта, видео - барлык техник чараларны  эшчәнлектә  киң 

куллану. 

Даими 

2015 2020 

еллар 

 

 


