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Вакыты 

 

28.11.2020 ел 

Тема Без суыктан курыкмыйбыз. 

Программа 

 

«Туганнан алып мәктәпкәчә» Вераксы редакциясе буенча. 

Яше   Зурлар тӛркеме 

Юнәлеше 

 

Танып белү үсеше 

Тӛп белем бирү ӛлкәсе                       Танып белү 

 Белем бирү ӛлкәсе 

 

 

 

 

 Социаль – коммуникатив үсеш 

 Сӛйләм үсеше. 

 Танып белү үсеше. 

 Физик үсеш 

 Иҗади сәнгать үсеше. 

Үткәрү формасы 

 

 фронталь, дидактик материал белән ситуация тудыру; 

Максат: 

 

 Кышкы табигатьнең күркәм мизгелләренә соклану хисе 

уяту. 

 

Бурычлар:  

Тәрбияви 

 

 Кышкы табигатьнең матурлыгына соклана белү 

сыйфатларын тәрбияләү. 

 Балаларда уен барышында персонажлар,уенчыклар 



ярдәмендә активлык һәм мӛстәкыйльлек сыйфатлары 

тәрбияләү. 

 

Үстерү 

 

 

 

 

 

  Балаларның фикерләрен бер юнәлештә туплый белү 

сәләтләрен үстерү. 

 Балаларда танып белү эшчәнлегенә кызыксыну үстерү. 

 Балаларның узара һәм ӛлкәннәр белән ирекле 

аралашуын үстерү. 

 

Белем бирү 

 

 

 

 

 

 Кыш турында белемнәрен тирәнәйтү; 

 Рәсем кунекмәләрен камилләштерү. 

Планлаштырылган 

нәтиҗә 

 

 куелган максатка балаларның мӛстәкыйль рәвештә 

ирешүе; 

Методлар 

 

 

 Уен; 

 Практик; 

 Сӛенечле мизгел; 

 

Күрсәтмә материал 

 

 

 Уенчык- куян 

 Фишкалар 

 Серле тартма 

 Кар бӛртеге 

 Картиналар 

Балаларны урнаштыру 

 

 

 Ирекле 

 

Шәхси эш 

 

 

 Язиләгә тулы җӛмләләр тӛзергә ярдәм итү; 

 Илзирәгә игътибарын тупларга ярдәм итү. 

Сүзлек эше  : ыжгыра, бӛтерелә, оча, шуам, тәгәрәтәм, шук, шаян, 



 

 

тимераяк, кар кӛрте, кар тоту, кар атышлы, сафландыра, 

тәңкә кар, ӛермә, сырган буран. 

 

 

 

Структурасы I өлеш: Оештыру . 

Балаларга уңай психологик халәт тудыру. 

IIөлеш: Тӛп ӛлеш.  

1)Шигырь уку. 

2)Сузле-хәрәкәтле уен ―Кар ява‖ 

3)Әңгәмә‖ Кышкы уеннар‖ 

4)Кар бӛртекләре ясау.                  

 III өлеш: Йомгаклау. 

 

Алдан эшләнгән эш: 

 

 

 Кыш турында әңгәмә,кышкы 

табигатьне,кошларны,агачларны күзәтү; 

Эшчәнлек  барышы 

 

 

 

 

 

 

I өлеш: Кереш ӛлеш.Уңай психологик халәт тудыру.  

Балалар тӛркемгә керәләр.(Кулны кулга тотынышып бер-берсе 

белән исәнләшеп алу) 

Кулны кулга тотыштык, 

Елмаештык, кӛлештек 

Син минем дустым, 

Мин синең дустың 

Хәерле иртә сина да, 

Хәерле иртә мина да 

Хәерле иртә барыбызгада... 

Балалар,карагыз әле,безгә кем кунакка килгән.(Куян).Әле анын 

серле тартмасыда бар.Аның эчендә ни бар икәнен белер ӛчен 

безгә табышмакның җавабын белергә кирәк. 

Йолдыз-йолдыз вак кына, 

Ак мамык сымак кына. 

Ӛс киеменә куна, 

Тәнгә тисә су була.  Дӛрес балалар, бу-кар бӛртеге.(Тартмада 

кар бӛртеге) 

Балалар бик дӛрес әйттегез,ӛ без кар бӛртекләрен елның кайсы 

фасылында күрәбез? Дӛрес,кыш кӛне. Сагынып кӛткэн кыш 

килә. 

II ӛлеш. 1)Г.Афзал,‖Беренче кар‖ шигыре белән танышу. 

Кояш йӛри сурелеп кенә 

Болытка тӛренеп кенә. 

Кыяр-кыймас әйләнгәләп, 

Кар ява иренеп кенә. 



Бу әле –кышның малае, 

Бу-беренче кар әле. 

Ак сакаллы,җил-буранлы 

Кыш бабае бар әле. 

а)Балаларга сораулар. 

__Кар кайчан ява? 

— Кар бӛртекләре нәрсәгә ошаган? (йолдызларга) 

— Кар бӛртекләрен күп итеп бергә җыйсаң, ул ни дип 

атала? (Кар йомарламы) 

— Нинди карлар була?-…(Беренче кар, җепшек кар, 

ябалак кар, тәңкә кар.)) 

— Карның файдасы, зыяны бармы?- …(дым бирә,..эреп 

суга әйләнә, су басарга мӛмкин) 

— Кыш кӛне нинди бураннар була?- …( Җәяүле буран, 

карлы буран, ӛермә буран, сырган буран.) 

 Сынамышлар ―Халык әйтсә, хак әйтә.‖ (Балаларга 

сынамышлар турында аңлатма бирү). 

а) Багана сызгырса, суык булыр. 

б) Каз аягын күтәреп торса, салкын булыр. 

3. Балалар без урамга чыккач берничә тӛрле тәҗрибә үткәреп 

караган идек. Ягез әле,искә тӛшереп үтик. 

. 

— Кар бӛртекләре нинди формада?(Түгәрәк) 

а) Карның эрүен күзәтү. 

— Карны кулга алгач кар нишли? Ни ӛчен эри? 

б) Карны бияләйгә куеп карау. 

— Ни ӛчен озак торгач кына эри? Карга сулыш ӛрсәң нишли? 

(Суга әйләнә.) 

— Суны урамда, суыкта калдырсаң ул нинди халәткә керә? 

(Алдан әзерләнгән бозны карау) 

— Бозны бүлмәгә алып керсәң нәрсә була. 

Дӛрес җавап әйткән балага фишка бирелә.Соңыннан нәтиҗә 

ясала.Иң куп фишка җыйган бала җиңүче була. 

 2)Сүзле хәрәкәтле уен ―Кар ява.‖( Балалар сүзләргә туры 

китереп хәрәкәтләр ясыйлар) 

Ябалак- ябалак кар ява, 

Чыгабыз без урамга, 

Кар атышып уйнарга, 

Урамга- саф һавага. 

Ябалак кар, яу- яу! 

Без ясыйбыз кардан тау, 

Ак мамыктай тузгып яу! 

Бик дәү булсын безнең тау. 

 3)“Кышкы уеннар” рәсемгә карап хикәя төзеп сөйләү 

- Балалар, килегез әле,  урындыкларга утырыйк та беразга гына 

күзләрне йомыйк. Мин хәзер сезне күргәзмәгә алып барам. 

Күзләрне ачтык  та игьтибар белән карыйк әле , бу нинди 

күргәзмә булыр икән балалар? 

- Рәсемнәрне, картиналарны кемнәр ясый икән балалар? 

- Ә сез рәсемнәр ясарга яратасызмы соң? 

-Бик яхшы.Карагыз да әйтегез әле , бу рәсемнәрнең кайсысы 

кыш ел фасылына туры килә? 



Әйе,дӛрес. Әйдәгез бу рәсем белән якыннанрак танышып 

китәбез. 

 

1Менә кыш җитте. 

2.Балалар урамга чыктылар. 

3.Тауда кызлар чана шуалар. 

4.Малайлар чаналарыннан тӛшеп калдылар. 

5.Тауда балалар чаңгыда шуалар. 

6. Шугалакта балалар тимераякта шуалар. 

7. Рәсем ―Кышкы уеннар‖ дип атала. 

балалар кышкы уеннар уйнаганда нинди кагыйдәләрне истә 

тотарга кирәк? 

( балаларның җаваплары тыңлана: 

Кагыйдәләр:                                                                                     

 -кыш кӛне салкында бит, куллар, аяклар туңмасын ӛчен җылы 

итеп киенергә кирәк. 

-Машина юлына  якын урыннарда чаңгы ,чана шумаска, 

-Шугалакта , бәрелүдән егылудан сакланырга кирәк.) 

-Ӛй түбәләре астында .зур-зур бозлар  асылынып торган 

урыннарда уйнарга ярамый. 

- Дӛрес , балалар сездә кышкы уеннарны бик яратасыз. Ә 

шулай да уен кагыйдәләрен онытмагыз , бу турыда үзегезнең 

 кечкенә энеләрегез, сеңелләрегезне, дусларыгызны да 

кисәтегез, ярыймы?  

 

 4)Әйдәгез әле балалар куянга бүләк әзерлик.(Әзер зәңгәр 

тугәрәкләргә гуашь белән кар бӛртеге ясыйбыз) 

- Булдырдыгыз, балалар! Куян  безгә рәхмәт әйтә, ул бик 

шатланды! Рәхмәт балалар! 

- Куянның  күнеле күтәрелде, аның безнең  белән уйныйсы 

килә! Әйдәгез бергә уйнап алабыз! 

 --―Ак куян,йомшак куян‖ 

 

 

III ӛлеш. Йомгаклау.Әйдәгез балалар куянга үзебезнең 

уенчыкларыбызны күрсәтәбез. 

Ә апалар белән саубуллашабыз.Сау булыгыз. 

 

 

 

 


