
Тема. Шигырь уку: Р.Вәлиева. «Кәләпүшем, кәләпүш». К, Кь; Къ авазларын ишетү һәм 

сүздән интонация белән аерып алу. 

Максат: 1. Балаларда матур әдәбият аша милли киемнәргә карата кызыксыну уяту, аларның 

үзләренә генә хас булган нәфис бизәлешенә, уңайлылыгына соклану хисләре тәрбияләү. 

2. Халкыбызның күңел бизәкләре белән якыннан таныштыру; сӛйләм телен, фикерләү сәләтен, 

танып белү активлыгын үстерү. 

3. Милли киемнәрне аера һәм аларның исемнәрен, үзенчәлекләрен әйтә белергә ӛйрәтүне дәвам 

итү. 

4. Авазны ишетү һәм әйтү  булдыру. Бирелгән авазга сүзләр уйлап әйтү күнекмәсен 

ныгыту.күнекмәсен  булдыру. Балаларда калын (кырыс) һәм нечкә (ягымлы) әйтелә торган тартык 

авазларны ишетү һәм аларны аера белү  күнекмәсен үстерү.    

Сүзлек: кәләпүш, укалы, энҗе, мәрҗән. 

Җиһазлар: кисмә рәсемнәр, түбәтәй. 

Матур әдәбият: К.В.Закирова. «Балачак аланы», 498 бит. 

Эшчәнлек барышы: 

Шӛгыль максаты белән таныштыру. 

1. Табышмак: 

Әнием, ак сәйлән тезеп, 

Чиккән яшел бәрхетне. 

Ул үзем кебек бәләкәй, 

Ә исеме – ... (түбәтәй). 

2. Шигырь уку: Р.Вәлиева. «Кәләпүшем, кәләпүш». 

Резеда Вәлиева 

Йӛзләремә килешәсен 

Кайлардан гына белгән, 

Туган кӛнгә дәү әтием 

Кәләпүш алып килгән. 

Кәләпүшем, кәләпүш, 

Энҗе - мәрҗәннәр чиккән. 

Чиккән кәләпүш үземә 

Бигрәк килешә икән! 

Кәләпүшемне кидем, 

Кӛзге каршына килдем. 

"Менә шушындый була ул 

Татар мелае!" дидем. 

Инде җырлый да беләм мин, 

Инде бии дә беләм. 

Сәхнәләрнең түрендә мин 

Кәләпүшкәем белән. 

Әнием дә бик сӛенде, 

Кочаклап алып сӛйде. 

Котлы булсын кәләпүшең, 

Бигрәк килешә!-диде. 

Кәләпүшем, кәләпүш, 

Энҗе - мәрҗән читләре. 

Шундый матур кәләпүшле 

Егет булдым бит әле! 

3. Таныш булмаган сүзләр белән таныштыру: кәләпүш, укалы, энҗе, мәрҗән. 

4. Шигырьне кабат уку. 

5.  Балаларга сораулар: 

- Дәү әти туган кӛнгә нәрсә алып килгән? 

- Татар малае нинди була? 

- Кәләпүш ничек итеп эшләнгән? 

- Малай нинди һӛнәрләр белә? 

- Әнисе ни ӛчен сӛенгән? 

- Дәү әтисенең бүләге малайга ошаганмы? 



- Кәләпүш сүзен нинди сүз белән алыштырып була? (Түбәтәй) 

6. Үстерешле уен. «Кем күбрәк белә?» (милли киемнәрне санау). Мәсәлән: кәләпүш, калфак, 

читек, чүәк һ.б. 

7. Кәләпүш белән танышу. Малайларга кигереп карау. 

8. Татар милли киемле курчакларны карау, аларның киемнәрен атау. 

 Ә хәзер ӛстәлләр янына барып утырыйкта шӛгыльне уен белән дәвам итик. 

6. Дидактик уен «Дөрес итеп милли киемнәрне җый!». Балалар кисмә рәсемнәрдән милли кием 

рәсемнәрен җыялар. 

7. Физминутка «Көчегем”. Бер бала чыгып күрсәтеп бара. 

8. Без нәрсә турында шигырь укыдык әле? КӘЛӘПҮШ. Беренче нинди аваз ишетелә? К авазы 

дӛрес. Бүген К авазы белән танышабыз. 

9. Дәфтәр белән эш: Шигыйрь тыңлау. Р.Миңнуллин  “К”лар тулган бакчага . 

10.  Шигыйрьдән  интонация белән сүздән   к  һәм  къ  авазларны аерып алуга күнегү.  

11. Дәфтәрләрдә мөстәкыйль эшләү. Ягымлы һәм кырыс малайга рәсемнәрне җибәрү. 

12. “К авазына башланган сүз әйт!” уены. 

13. Йомгаклау. Ӛйгә кайткач әти-әнигә нинди яңалык белдек дип әйтерсез? Рәхмәт, барыгызда  

бик актив катнашты. 


