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Мҽктҽпкҽ ҽзерлек төркемендҽ   тирҽ – юнь белҽн таныштыру комплекслы  

белем бирү эшчҽнлеге: Ел фасыллары 

Вахитова Глюся Гаптельнуровна    

Югары  категорияле  тҽрбияче  

  Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының ―Кукмара 

шҽһҽре алтынчы номерлы ―Салават күпере‖ гомумүсеш төрендҽге  балалар 

бакчасы‖ муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесе 

Максат: Төрле ел фасылларының характерлы билгелҽре, 

үзенчҽлеклҽре турында күзаллауны ныгыту.  

Белем бирү бурычы: Ел ҽйлҽнҽсендҽ табигатьтҽ була тортан 

үзгҽрешлҽр турында балаларның белемнҽрен арттыру, алар арасындагы 

бҽйлҽнеш турында аңлату. 

Үстерү бурычы: Сүзлек байлыгын баету , бҽйлҽнешле сөйлҽм телен 

үстерү . 

Тәрбия бурычы: Табигатькҽ карата сакчыл караш , соклану хисе 

тҽрбиялҽү. 

Төп белем бирү өлкәсе: танып белү 

Интеграль белем бирү өлкәләре:  коммуникация (сөйлҽм 

үстерү),  эстетик -  сҽнгать үсеше.  

Материал: проектор, компьютер, кошлар тавышы язылган аудио 

язмалар, төсле түгҽрҽклҽр, тартма, кыш һҽм язга хас билгелҽр ясалган зур 

картина, фланелеграф, колакчыннар, ел фасыллары ясалган картиналар. 

Алдан башкарылган эшләр: саф һавада булганда ел фасылларының 

төп билгелҽрен күзҽтү; табигать календаре белҽн эшлҽү; ел фасыллары 



турында иллюстрациялҽр карау, алар буенча ҽңгҽмҽлҽр үткҽрү; рҽсемнҽр 

ясау; шигырьлҽр уку, аларны сҽнгатьле итеп ятлау; сынамышлар, 

табышмаклар, уеннар өйрҽнү.  

Эшчәнлек барышы 

-  Хҽерле көн, балалар! 

Кҽефлҽрегез ничек? 

-Кояшлы көн кебек. 

- Ҽйдҽгез, бер-беребезгҽ карап елмаешыйк та, һҽркайсыбызга да 

уңышлар телҽп, эшчҽнлегебезне башлап җибҽрик. Балалар, хҽзер елның 

кайсы фасылы? Кайсы ай? Атнаның нинди көне? Тҽүлекнең нинди 

вакыты?(Балалар җавабы) (Кошлар тавышы ишетелә) 

— Балалар, сез берҽр нҽрсҽ ишетҽсезме? (Экранда кошлар күренә, 

тавышлары ишетелә.) 

— Кошлар нҽрсҽ дип сайрыйлар икҽн? Белҽсегез килҽме? Менҽ минем 

серле җайланмам бар, ул наушник - колакчыннар дип атала. Шушы 

колакчыннар ярдҽмендҽ мин барлык җҽнлеклҽрнең, кошларның нҽрсҽ 

ҽйткҽннҽрен аңлыйм. Минем җайланмам ничек дип атала (Колакчыннар). 

Кая тыңлыйм ҽле, нҽрсҽ хакында сайрашалар икҽн кошлар (тыңлый). 

— Балалар, кошлар безгҽ бик борчулы хҽбҽр алып килгҽннҽр. 

Аларның дусларына булышырга кирҽк икҽн, сездҽн ярдҽм сорыйлар. 

Телисезме, мин сезгҽ нҽрсҽ булганын сөйлҽп бирҽм. 

Урманның бер аланында кыш, яз, җҽй, көз бергҽ очрашканнар.  Кем 

тапкыр, зирҽк икҽнлеген белер өчен  ярыш оештырганнар. Ярышта кем 

җиңҽ, шул ел фасылы табигатьтҽ мҽңгелеккҽ кала.  Җиңелгҽн ел фасыллары 

аңа үз урыннарын бирҽсе була икҽн. Менҽ шул ярыш хакында сөйлҽделҽр 

инде миңа кошлар. Балалар, бу ярышта кайсы ел фасылының җиңгҽнлеген 

белҽсегез килҽме? (Беләсебез килә). Ярышта беренче урынны кыш алган. 

Димҽк, хҽзер бездҽ гел кыш булачак. Без язны да, җҽйне дҽ, көзне дҽ  күрҽ 

алмаячакбыз инде. Чөнки ярышның кагыйдҽсе буенча алар кышка үз 

урыннарын бирергҽ тиешлҽр. Ҽ сез кышны яратасызмы? Ни өчен яратасыз? 



Кышның нинди күренешлҽре сезгҽ ошамый? Сез табигатьтҽ гел кыш кына 

булуын телисезме? Ҽгҽр гел кыш кына булса нинди күңелсезлеклҽр булыр 

иде? (Балалар җавабы)  

- Ҽйдҽгез, алайса, яз, җҽй, көзгҽ кышны җиңҽргҽ булышыйк, сез 

ризамы? (Без риза. Ел фасылларына үз урыннарына кайтырга булышабыз.) 

— Кошлар, «Салават күпере» балалар бакчасының мҽктҽпкҽ ҽзерлек 

төркеме сезнең карамакта. Безгҽ нҽрсҽ эшлҽргҽ? (Экранда кошлар күренә,  

тавышылары ишетелә. Тәрбияче колакчыннарны киеп тыңлый.) 

— Ҽһҽ, кошлар безгҽ яз, җҽй, көз чишҽ алмаган биремнҽрне алып 

килгҽннҽр, миңа чыгып алырга куштылар. (Тартма алып керә) 

— Карагыз ҽле, балалар, нинди матур тартма. Тышына төрле – төрле 

күренешлҽр ясалган икҽн. Ничек уйлыйсыз, кайсы ел фасылына туры килҽ 

бу күренеш? (Кыш) Ҽ ни өчен кыш дип уйлыйсыз? (Чөнки кар яуган, 

агачларда яфраклар юк) 

— Тартманың бу ягында  кайсы ел фасылы ясалган? (Яз) Ни өчен яз 

дип уйлыйсыз? (Чөнки кошлар кайта, сулар ага, агачлар яфрак ярган). Бик 

дөрес, рҽхмҽт. Ҽ менҽ монысы кайсы вакыт икҽн? (Җәй) Каян белдегез? 

(Кояш ясалган. Агачлар яшел, чәчәкләр күп. Җиләкләр пешкән.). Тартманың 

дүртенче ягына нҽрсҽ сурҽтлҽнгҽн? (Көз) Ни өчен көз дип уйлыйсыз? 

(Агачларның яфраклары сары төстә. Алар коелалар. Кошлар җылы якка 

китәләр. Яңгыр ява) 

— Димҽк тартмага нҽрсҽ ясалган? (Ел фасыллары) Алар ничҽ? (Дүрт) 

— Эчендҽ нҽрсҽлҽр бар икҽн? Ҽһҽ, ел фасылларының биремнҽре бар 

икҽн биредҽ. (Укый).  

«Хикҽядҽге буталган урыннарны табарга һҽм шул урында кул 

чабарга». 

1. Җҽй җитте. Кояш кыздыра. Балалар, кардан тау ясап, чана шуалар. 

2. Көз килде. Салкын җиллҽр исҽ, яңгыр ява. Җылы яктан кошлар 

кайта башлады. Без аларга оя ясадык. 

3. Кыш та килеп җитте, велосипедларга утырып, урманга бардык. 



Бөтен җир ап—ак кар белҽн капланган иде. Без кҽрзиннҽрне тутырып гөмбҽ 

җыйдык. 

4. Яз килгҽнгҽ бар кеше куанды. Балалар, җылы туннарын киеп, су 

коенырга киттелҽр. 

(Балалар буталган урыннарда кул чабалар) 

— Рҽхмҽт, бик дөрес. Алсу, кил ҽле үскҽнем, тартмада тагын  

нҽрсҽлҽр бар икҽн? (Тармадан  рәсемнәр алып тәрбиячегә бирә) 

«Ел фасыллары турында мҽкаль ҽйтергҽ һҽм рҽсемдҽге кышка хас 

билгелҽрне яз билгелҽренҽ алыштырырга» 

1. Көз җир сөр, кыш кар сөр. 

2. Язның бер көне — ел туйдыра. 

3. Чебешлҽре көз көне саныйлар. 

4.  Кышкы кар — көзге икмҽк. 

5.   Җҽй кышка, кыш җҽйгҽ эшли. 

(Мәкальне әйткәч, бала кышның бер билгесен язныкына алыштыра.) 

—Менҽ никадҽр мҽкальлҽр белҽсез икҽн, рҽхмҽт сезгҽ. Кышкы 

күренештҽ нинди үзгҽрешлҽр булды? Кыш кайсы ел фасылына алышты? 

(Балалар җавабы.)(Тармадан язу ала) 

Бу биремдҽ болай дип язылган. «Һҽр ел фасылына туры килҽ торган 

өлкҽннҽрнең эшлҽрен күрсҽтергҽ»  

«Күрсәт әле үскәнем» уены. 

1. - Күрсҽт ҽле, үскҽнем 

Ничек карлар көрилҽр? 

- Менҽ шулай, менҽ шулай, 

Шулай карлар көрилҽр. 

2. - Күрсҽт ҽле, үскҽнем 

Ничек бакча казыйлар? 

- Менҽ шулай, менҽ шулай, 

Шулай бакча казыйлар. 

3. - Күрсҽт ҽле, үскҽнем 



Ничек сулар сибҽлҽр? 

- Менҽ шулай, менҽ шулай, 

Шулай сулар сибҽлҽр. 

4. - Күрсҽт ҽле, үскҽнем 

Ничек гөмбҽ җыялар. 

- Менҽ шулай, менҽ шулай, 

Шулай гөмбҽ җыялар. 

—Менҽ биремне дҽ чиштек, бергҽлҽп  ял итеп тҽ алдык. 

—Айнур, кил ҽле, тартманы кара ҽле, нҽрсҽлҽр бар икҽн анда? (Бала 

төсле түгәрәкләр ала) Син һҽрбер балага берҽр түгҽрҽк биреп чык ҽле, ҽ мин 

биремне укыйм. «Табышмакның җавабын түгҽрҽклҽр ярдҽмендҽ 

күрсҽтергҽ». 

—Балалар, ел фасылларын нинди төслҽр белҽн билгелҽргҽ була? (Кыш 

- ак, яз - яшел, җәй - кызыл, көз – сары.) 

Елның дүрт фасылы 

Һҽр елның дүрт фасылы бар.  

Һҽр фасылның үз төсе.  

Һҽр фасылның үз яме һҽм  

Үз хезмҽте, үз эше.  

Яз - яшел ямь белҽн килҽ,  

Кызыл җҽй - җылы белҽн.  

Гҽрҽбҽ көз - мул уңыш һҽм  

Көмеш кыш — сафлык белҽн. 

1.Ел да килҽм сагынып, 

Ак тунымны ябынып. 

Килҽм, килҽм, ел да килҽм, 

Көртлҽр өям, таулар өям. 

(Кыш - ак төс) 

—Нинди төстҽге түгҽрҽк күтҽрдегез?  Ни өчен? (Балалар җавабы) 

2.Боз һҽм кар эреде, 



       Сулар йөгерде. 

       Елап елгалар, 

      Яшьлҽр түгелде. 

(Яз - яшел төс) 

—Ни өчен яшел төсле түгҽрҽклҽр күтҽрдегез? (Балалар җавабы) 

3.Ашлыклар үсте, 

         Башаклар пеште. 

         Кояш пешерҽ, 

        Тиргҽ төшерҽ. 

  Халык  ашыга, 

  Китҽ басуга. 

  Урагын ура, 

  Букайчак була? 

(Җәй - кызыл төс) 

—Ни өчен кызыл төсле түгҽрҽклҽр күтҽрдегез? (Балалар җавабы) 

4.Һҽркөн диярлек, 

         Елап яшь коя. 

         Килгҽн кошларны 

         Көньякка куа. 

(Көз - сары төс) 

—Ни өчен сары төсле түгҽрҽклҽр күтҽрдегез? (Балалар җавабы) 

- Табышмакларны да чиштек. Сез бик зирҽк икҽнсез. Эшебезне дҽвам 

итик, яз, җҽй, көзгҽ үз урыннарына кайтарырга булышыйк. 

— Ильмир, кара ҽле, тартмада тагын  нҽрсҽ бар икҽн? 

(Бала чыпчык муляжы, чыршы күркәсе, чәчәк, агач яфрагы, күбәләк 

ала. Тәрбияче биремне укый). 

«Тартмадагы  ҽйберлҽр турында сынамышлар ҽйтергҽ» 

—Балалар, сез сынамышлар белҽсезме? Нҽрсҽ соң ул сынамышлар? 

(Бала бер әйбер ала һәм аның турында сынамыш әйтә) 

1. Чыпчыклар чыркылдашса, көн җылыта. 



2. Чыршының күркҽсе очында булса - ашлыкны иртҽ чҽч, ҽгҽр 

төбендҽ булса — соң чҽч. 

3. Чҽчҽклҽр хуш ис бөркесҽ, яңгыр явар. 

4. Агач яфрак коймый кар яумый. 

5. Күбҽлҽклҽр биектҽ уйнасалар, көн яхшырыр. 

-Рҽхмҽт балалар. Сынамышларны да белҽсез икҽн. Алдагы 

тормышыгызда бу сезгҽ бик зур ярдҽм булыр.  

- Камилҽ, тартмада тагын нҽрсҽ калды икҽн? Миңа алып бирче. (Бала 

ел фасыллары ясалган картиналар ала.) 

- Тагын бер биремне тыңлагыз ҽле. «Рҽсемдҽге ел фасылы турында 

шигырьлҽр сөйлҽргҽ»  

- Балалар, сез ел фасыллары турында бик матур шигырьлҽр белҽсез. 

Ҽйдҽгез, рҽхим итегез. 

1 бала: Кыш 

Уянып, бүген иртҽн 

Карасам тҽрҽзҽгҽ, 

Ак сакаллы кыш бабай 

Кар алып килгҽн безгҽ. 

Ҽйдҽгез тауга барыйк, 

Чанада шуып калыйк. 

Бер тузан юк, саф һава, 

Җиргҽ ап-ак кар ява. Җәвад Тәрҗеманов 

2 бала: Яз 

Бөре чуклары белҽн, 

Сыерчыклары белҽн 

Яз килҽ, яз килҽ. 

Яз ишеклҽрдҽн керҽ, 

Яз тҽрҽзҽдҽн көлҽ, 

Кар суында йөгерҽ, 

Яшеллеккҽ төренҽ. 



Яз лҽйсҽн булып ява, 

Яз күкри – тетри һава. 

Яз кошлар белҽн кайта... 

Язны һҽркем ярата. Нури Арыслан 

 3 бала: Иң күңелле чак 

Җҽйне көтҽбез кайчан җитҽ, дип. 

Җиткҽч куркабыз үтеп китҽ, дип. 

Җҽй үзе шуны сизгҽн шикелле 

Кыскарта төнне, озайта көнне. 

Кояш соң бата, төннҽн таң ата; 

Айга эш тҽ юк, ял итеп ята. 

Кояшка эш күп: ул таңнан тора. 

Иген уңдыра, безне кыздыра. 

Безгҽ милҽшлҽр, җилҽк пешерҽ, 

Яхшылык кына эшли кешегҽ. Бари Рәхмәт 

        4 бала: Көз җитте 

        Киң болыннарда, 

Урман – кырларда, 

Агачлар, гөллҽр 

        Кибеп сулдылар. 

Уйсу җирлҽрдҽ, 

Елга, күллҽрдҽ,  

Көзге салкыннан  

Сулар туңдылар. 

Көннҽр суынды, 

Чишмҽлҽр тынды. 

Безне калдырып, 

Кошлар да китте. 

Кошлар шикелле 

Бергҽ гөр килеп, 



Мҽктҽптҽ укыр 

Вакытлар җитте. Муса Җәлил 

- Рҽхмҽт сезгҽ балалар. Бик матур шигырьлҽр сөйлҽдегез. Менҽ тартма 

бушады да. Димҽк, без барлык биремнҽрне дҽ чиштек. 

 (Экранда кошлар рәсеме күренә, тавышлары ишетелә. Тәрбияче 

колакчыннарны кия, тыңлый.) 

Балалар,  һҽр ел фасылы үз урынына кайткан икҽн. Кошлар миңа 

шуны хҽбҽр иттелҽр, сезгҽ рҽхмҽт белдерделҽр. Димҽк, табигать һҽм 

кешелек дөньясы сөенеп язны каршылый. 

Вакыт җитте, Моны күреп 

«Кыш, тартышма!» Яз бер көлде. 

Яз шулай дип Нур - укларын 

Ҽйтте кышка. Алып килде. 

«Килми тор!»- дип Сөңгелҽрне 

Кыш карышты. Сындырырмын, 

Каты торды Ялкынымда 

Язга каршы. Яндырырмын. 

Очлый-очлый, Яна бозлар 

Көнен-төнен Ялтыр-йолтыр. 

Боз сөңгенең Сына бозлар 

Тезде меңен. Чалтыр-чолтыр. 

- Язны сҽламлҽп  «Яз җитҽ » җырын  башкарыйк ҽле.  

Яз җитә 

Ф.Кәрим сүзләре, Җ.Фәйзи музыкасы 

1. Кояш көлеп карый безгҽ, 

Күзлҽр чагыла. 

Елгалардан бозлар ага 

Диңгез артына. 

Кушымта: Яз, яз, яз җитҽ, 

Тҽрҽзҽне ачтылар. 



Тып-тып, тып-тып, тып итҽ 

Эре-эре тамчылар. 

2. Агачка кунып чыпчыклар 

Чыелдашалар. 

Яшькелт –кара сыерчыклар, 

Ҽй, җырлашалар. 

Кушымта: Яз, яз, яз җитҽ, 

Тҽрҽзҽне ачтылар. 

Тып-тып, тып-тып, тып итҽ 

Эре-эре тамчылар. 

3. Тиздҽн, шаулап, яфрак ярыр 

Озын ак каен. 

Ал чҽчҽклҽр алып килер  

Безгҽ май ае. 

Кушымта: Яз, яз, яз җитҽ, 

Тҽрҽзҽне ачтылар. 

Тып-тып, тып-тып, тып итҽ 

Эре-эре тамчылар. 

- Шуның белҽн эшчҽнлегебез тҽмам. Сау булыгыз. 
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