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Максат: Юл аша чыкканда,светофорның төсләренә,машиналарның юнәлешенэ 

игтибар итәргә өйрәту,юлда йөру кагыйдәләре белән танышу,юл билгелэрен аера 

белергә,юл инспекторы хезмәте белән танышу,аларга карата ихтирам 

тәрбияләү,күзәтүчәнлекне,игътибарлылыкны,аң  һәм фикерләү сәләтен үстерү. 

Материал: Юл билгеләре,светофор макеты,руль,билетлар,машина рәсемнәре,хат. 

Катнашалар: Шурәле,Мырау,Светофор,юл билгеләре. 

Эшчәнлек барышы. 

Тәрбияче:Балалар,без бүген шәһәр урамнары буенча сәяхәткә чыгарбыз.Сәяхәткә 

нәрсә белән  барырбыз икән? 

Балалар.Автобус белән. 

Тәрбияче.Автобуска утырыр очен безгә билетлар алырга кирәк(касса янына 

киләләр,тәрбияче билетлар ала).Балалар,бу билетлар тылсымлы икән.Автобуска утырыр 

өчен  безгә биремнәрне үтәргә кирәк. 

1.Светофор турында шигырь  сөйлә. 

Кызыл,сары ут янганда 

Ярамый ,ди чыгарга. 

Янган чакта яшел ут 

Кирәк икән чыгарга 

2. Мәкаль әйтергә. 

1.Юлга чыксаң ,иптәшен узеңнән яхшы булсын. 

2.Юлда да акыл кирәк. 

3.Юлда булсаң,бул өлгер,юл кагыйдәсен нык бел. 

4.Урау булса да юл яхшы. 

5.Юлга чыксаң,азыгың узең белән булсын. 

Тәрбияче.Бик дөрес.Хәзер урыннарга утырып,юлны дәвам итәрбез(.Юлда хат ята) 

Тәрбияче укый:”Без,юл билгеләре ,әсирлеккә эләктек.Безне урманнан килгэн 

Шурәле сихерләде.Хэзер безнең шәһәрдә гел авариялэр,машиналар бэрелешэ,кешелэр 

имгәнә 

,бокелэр хасил була.Зинһар,безгә ярдәм итегез.” 

Шүрәле керә.Ха,ха,ха.Ярдәм кирәк дисезме?Кем сезгә ярдәм итсен?Сезгә 

бернинди ярдәм булмаячак.Кем булышсын сезгә? 

Тэрбияче.Без булышырбыз.Балалар,ярдэм итэбезме? 

Балалар.Эйе. 

Шурале.Сез кемнэр сон? 



Балалар.Без Казан шэһэренең 400 нче балалар бакчасыннан. 

Шурале.Э-эээ.!Булышмакчы идегезме?Мин сезгэ светофорны да,юл билгелэрен дэ 

бирмим.Мин аларны бик ерак яшердем.Анда юл бик озын,бернинди курсэткечлэр дэ 

юк.(чыгып китэ). 

Тэрбияче.Балалар,сез курыкмадыгызмы? 

Балалар.Юк 

Тэрбияче.Алайса,кузгалдык,жырлый-жырлый барабыз. 

Елый-елый юл билгесе керэ.:Мин юл билгесе.Мине Шурале сихерлэде.Эбу минем 

куршем,безне уз хэлебезгэ кайтарыр  очен менэ шушы табышмакны чишэргэ кирэк. 

Табышмаклар. 

1.Ике копчэкле арба 

Утсыз да алга чаба.(велосипед). 

2.Аяклары тугэрэк,куышалар бергэлэп. 

3.Кылга асылына, 

Тимергэ таяна 

Утыртып чаба, 

Телэсэ кая. (трамвай). 

4.Авызы юк,борыны юк 

Тик бар аның өч күзе 

Урамдагы хәрәкәтне 

Көйләп тора ул үзе.(светофор). 

5.Барам-барам очы юк.(юл). 

Юл билгесе ачыла.:Хәзер таныдыгызмы инде.Мин нинди билге? 

Балалар:Ял итү урыны. 

Тәрбияче..Юл билгесен коткардык,хәзер уен уйнап алабыз.”Машинаны җый”Вак 

кисәкләрдән машина җыялар.Кем тизрәк төзеп бетерә7. 

Мырау керә.Исәнмесез,мин Мыраубатыр  булам.Светофорлар иленең иң яхшы 

укучысы. 

Тәрбияче.Ә син юл йөрү кагыйдәләрен беләсеңме? 

Мырау.Алар миңа нәрсәгә?Мин аларны белмичә дә бик яхшы йөрим. 

Тәрбияче.Шулай да тикшереп карыйк әле.Мырау, юл аркылы ничек чыгарга? 

Мырау.Уңга-сулга,алга –артка карамыйча ,дүрт аяклап чыгарга. 

Тәрбияче.Дөресме,балалар? 

Балалар.Юк,юл аркылы бары тик рөхсәт ителгән ителгән җирдән генә,җир асты 

яки җәяүлеләр өчен күпер булса,шуннан чыгарга. 

Тэрбияче.Автобустан төшкәч.юлны ничек чыгарга? 

Мырау.Автобусны әйләнеп я көпчәкләр арасыннан  чыж. 

Балалар.Юк,башта автобусның киткәнен кәтәргә,аннан башта сулга,аннан уңга 

карарга кирәк.Ә җәяүлеләр өчен юл булса,шуннан чыгарга. 

Тәрбияче:Юл кырыенда уйнарга ярыймы? 

Мырау:Ничек уйныйсың бит.Туп юлга тәгәрәп чыгып китә,машинага бәрелә,менә 

кызык була. 

Балалар:Юл кырыенда балаларга уйнарга уйнарга ярамый,әти-әниең яки өлкәннәр 

булганда гына рөхсәт ителә. 

Шурәле керә.Әй,Мырау,тыңлама син аларны.Шәп бит.Юлда уйныйсың,синең 

аркада машиналар бәрелешә,купме аварияләр була.Син боларны кем дип беләсең 

соң?Сиңа сорау биреп маташалар бит әле. 

Тәрбияче:Хәзер тикшереп карыйбыз.(юл билгеләре курсәтелә) 



1.җәяулеләр юлы. 

2.җир астыннан чыгу юлы. 

3.велосипед белән йөрү ярый 

4.балалар. 

5.җәяүлегә юл юк. 

6.тимер юл. 

7.телефон. 

8.больница. 

9.светофор. 

Бала: Мин светофор турында шигырь беләм. 

Басып тора багана 

Бер аяклы багана 

Өлкәннәргә эндәшә 

Эндәшә һәр балага 

Кузе белән эндәшә 

Авызы булмаганга 

Багананың өч кузе 

Өч кузенә өч сузе. 

Өч куздәге өч сузне 

Һәр бала да беләдер 

Безнең песи дә белә 

Сезнеке дә беләме? 

Тэрбияче: Әйдәгез, уен уйныйбыз”.Светофор” уены. 

Яшел төс-бииләр 

Сары төс-атлыйлар. 

Кызыл төс-бармак яныйлар.. 

Шурәл:.Әйдә,Мырау,киттек,кызык түгел монда.(чыгып китәләр).Машина 

кычкырткан тавыш ишетелә . 

Аягы бәйләнгән Мырау керә.Мин авариягә эләктем,аягымны 

авырттырдым.Балалар,мине дә узегез белән алыгыз,мин дә юл йөрү кагыйдәләрен 

өйрәнермен,тырышырмын.Ә,беләсезме,миңа битШүрәле юл йңрү билгеләренә ничек 

барырга,нинди тылсымлы сүзләр әйтергә икәнен өйрәтте. 

Балалар маска киеп,юл билгеләре булып бииләр. 

Шүрәле:Сез нәрсә дип шатланасыз әле?светофорны барыбер таба алмассыз.Сез 

нинди юл белән барырга икәнен белмисез. 

Балалар: Җәяүлеләр юлы белән. 

Светофор керә.Рәхмәт сезгә.Мине Шүрәле явыздан коткардыгыз. 

Шурәле: Булмады болай булгач,кире уз урманыма китмичә булмас.Шәһәр 

урамнары безнең өчен тугел икән.Ә,балалар,сез бик тапкырлар,кыюлар,зирәкләр 

икәнсез.Сау булыгыз. 

Юл йөрү кагыйдәләре турында шигырь укыла. 

Тәрбияче: Балалар,без буген бик зур эш эшләдек,юл билгеләрен,светофорны 

коткардык.Хәзер юл билгеләре үз урыннарына басар,аварияләр 

булмас.Ә,без,сәяхәтебезне дәвам итәбез,кузгалдык. 
 
 
 

 

 


