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Тема «Әкияттә кунакта» 

Программа Туганнан алып мәктәпкә кадәр 

Яшьләре Зуралар төркеме  (5-6 яшь) 
Белем бирү өлкәсе 

 
Танып белү үсеше 

Үткәрү формасы Фронталь 

Эшчәнлек төре Белем бирү эшчәнлеге 

Тибы  интегральләшкән 
Белем бирү өлкәләрен 

интегральләштерү 
 
 
 

Социаль- коммуникатив үсеш, сөйләм үсеше, физик үсеш 
 
 Максат Элементар математик күзаллауларын формалаштыруны дәвам итү. 

Бурыч: 

Тәрбияви – математикага кызыксыну, әйләнә-тирәдәгеләр өчен файдалы булу; үз 

хезмәтеңнең нәтиҗәсенә сөенә белү  күнекмәләрен тәрбияләү. 

Үстерешле –балаларның  иҗади сәләтләрен , геометрик күзаллау, 

кызыксынучанлык,  логик фикерләү, игътибарлылык,үзара ярдәмләшү һәм иҗади 

сәләтләрен үстерү. 

 Белем бирү –7 эчендә санау күнекмәсен ныгыту; санау нәтиҗәсенең сыйфат 

үзлекләренә (төс, күләм)бәйле булмавын аңлауларын ачыклау; тәүлек өлешләре 

һәм аларның эзлеклелеге турында күзаллауларын ныгыту.Геометрик фигуралар 

турында белемнәрне камилләштерү.Шөгыльләрдә һәм үзбәя биргәндә бергәләп 

эшләү күнекмәләрен һәм белемнәрне куллана белүне формалаштыру. 
Көтелгән нәтиҗә Балаларның 7эчендә саный белүләре  формалашкан, рус һәм татар телендә саный 

беләләр. Предметларны  чагыштыра, геометрик фигураларны аера һәм исемнәрен һә 
беләләр.Тәүлек өлешләрен эзлекле атыйлар. 

 
Ысуллар һәм алымнар Ысуллар:  уенлы, практик, сүзле,күргәзмәле эзләнүле-тикшеренүле һәм сюрпризлы 

мизгелләр. Алымнар: сораулар,күрсәтмәләр, өстәмәләр, искәртүләр,нәфис сүз, 

балаларны мактау, үсендерү. 

         Күргәзмәлелек  

 

ма 

 

 

 

Экран, ноутбук, презентация”Казлар-аккошлар”, кәрзин, алмалар( 7 яшел,7 кызыл), 

Дьенешның логик блоклары, символлы тәлинкәләр( квадрат, турыпочмаклык, 

түгәрәк, өчпочмак), елга( зәңгәр төстәге тукыма), төрле төстәге 7 түгәрәк( ташлар), 

зәңгәр кәгазь, казлар- аккошларның трафаретлары, мамыклы таякчыклар, гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларны оештыру 1 Ирекле 

2 Түгәрәктә 

3 Ярымтүгәрәктә 

4 Басып торып 

5 Өстәл артында. 
Индивидуаль эш  7 эчендә санауны ныгыту-    

Тәүлек , ел фасыллары эзлеклелеген ныгыту- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Эшчәнлек барышы: 

Оештыру моменты. 

-Балалар , сезнең кәефләрегез ничек? Карагыз әле, бүген безгә күпме 
кунаклар килгән.Әйдәгез әле алар белән исәнләшик, хәлләрен сорыйк һәм 
елмаю бүләк итик. 

Шөгыльләнергә теләк уяту.Проблемалы ситуация. Тылсымлы экран 
кабына.Слайд- Алёнушка: 

- Балалар, миңа энем Иванушканы коткарырга ярдәм итегез әле. Ул бәлагә 

юлыкты, аны Убырлы Карчык урлады.Убырлы Карчык мине бутарга уйлады. 

Энем Иванушканы коткара алмас өчен, миңа бик күп математик уеннар, 

күнегүләр уйлап чыгарды.Балалар, мин берүзем генә бу биремнәрне 

башкарып чыга алмаячакмын. Сез миңа ярдәм итәрсезме? 

- Хәзер тәүлекнең нинди өлеше? (иртә).Тәүлек тагын нинди өлешләрдән 

тора?( көндез, кич, төн). 

- Көнне тәүлекнең кайсы өлеше алыштыра?( Төнне? Иртәне? Кичне?) 

Тәрбияче: 

- Күрәсеңме, Аленушка, безнең балалар нинди яхшылар, алар сине авыр 

вакытта ташлап калдырмаслар.Балалар, без ничек ярдәм итә алабыз соң 

Аленушкага?( Убырлы карчыкны табарга һәм  Иванушканы  җибәрүен 

сорарга кирәк). 

- Ә әкияткә ничек эләгергә?( ковер-самолетка утырырга, тылсымлы таяк 

белән селтәнергә, тылсымлы сүзләр әйтергә, сихерләргә). 

- Мин сезнең белән килешәм.Әйдәгез тылсымлы сүзләр әйтәбез: 

“1-2-3,  әйлән дә, тиз генә әкияткә күч !” “1-2-3 покружись, быстро в 

Сүзлек белән эшләү 

                Алдан эш 

Төзелеше 

Баету: микъдар саны. 

                       Активлаштыру: өчпочмак, түгәрәк, 

 ___________________ турыпочмаклык, квадрат ____________  

 Д/У “Ничә?”- “Сколько?”, “Парын тап”, этюд”Тәүлек 

өлешләре”. 

Ата-аналар белән эш: 

- Дьенеш  блокларын булдыру. 

1өлеш.Әзерлек, кереш, оештыру моменты-1 мин. 

2 өлеш. Проблемалы ситуация тудыру: экраннан 

Алёнушканы  карау -2 мин. 

Зөлеш. 1) “ Тәүлек өлешләрен әйт” этюд -2мин. 

2) “Пирожкиларны таратып чык”  -4мин. 

       3) “Алмаларны сана” - 4 мин. 

4) Физкультминутка  -2мин. 

5) “Күперне төзе”-3 мин. 

6) “Казлар- аккошларны яса”- 5 мин. > 

4өлеш. Нәтиҗә. Балаларның  фикерлэрен тынлау.Үзбәя бирү-

2мин. 



сказке очутись!” 

Слайд – әкият.( балалар нинди әкият икәнен әйтәләр “Казлар- Аккошлар”). 

- Юлыбыз авыр һәм каршылыклар белән тулы булачак. Эмма сез 

авырлыклардан куркасызмы? (юк) 

- Юлга , дуслар! Ә тылсымлы экран безгә Убырлы Карчыкка юлны күрсәтеп 

торыр. 

Слайд – мич. 

- Балалар, пирожкиларны тәлинкәләргә дөрес салган очракта гына, мич безгә 

юлны күрсәтер. Мичкә булышабызмы? 

- Әйдәгез, якынрак килеп, үзегез теләгән формадагы пирожкиларны сайлагыз 

да, тәлинкәләргә тарата башлагыз.( нинди формадагы пирожки салуны һәм 

ни өчен  икәнен сорау. Тәлинкәдә өчпочмак символы булса, өчпочмак 

формасындагы пирожкины салырга кирәклеген әйтергә тиешләр балалар). 

- Пирожкиларны дөрес салдыгыз, балалар.Молодцы. Биремне үтәдек.Хәзер 

тылсымлы экранга карыйк әле. Мич безгә юлны күрсәтер. 

Слайд –алмагач. 

- Балалар бу агач ничек атала? ( алмагач) . Каян белдегез? ( анда алмалар 

үсә). 

- Агачта ничә яшел, ничә кызыл алма үскәнен әйтә алсак кына, алмагач безгә 

юлны күрсәтер. Кайсыгызның кызыл алмаларны җыясы килә? Киштәгә куя 

бар әле. Кайсыгызның яшел алмаларны җыясы килә? Шулай ук киштәгә куя 

бар яме.Барлыгы ничә алма икәнен каян белергә?( санарга кирәк). 

- Әйдәгез саныйбыз( татарча, аннары урысча саныйлар: 7 кызыл, 7 яшел 

алма икәнен әйтәләр). 

- Яшел һәм кызыл алмалар турында нәрсә әйтеп була? (кызыллар яшелләр 

кадәр үк; яшелләр кызыллар кадәр үк; яшелләр дә кызыллар да тигез 5әр). 

- Алмаларны санадык, ял итеп алсак та була. 

Физминутка “Две сестрички, две руки – левая и правая…» 

- Молодцы! Ял иттек, ә хәзер юлга.  

Слайд – елга. 

- Ой, балалар, Убырлы Карчыкның йорты, елганың теге ярында. Нишлибез 

инде хәзер?( көймәдә, бүрәнәдә йөзеп, купер аша, ташларга басып чыгарга). 

- Менә яр буенда ташлар бар. Ташларны рәттән салсак, елга аша чыгарга 

була.( саныйлар : беренче, икенче, өченче, дүртенче, бишенче, алтынчы, 

җиденче). 

- Кызыл таш ничәнче?( беренче) һ.б.Молодцы! Биремне үтәдек. Елга аша 

чыктык. 

Слайд – Убырлы Карчык йорты. 

Убырлы Карчык: 

-Кемнәр килгән монда? Сез нишләп йөрисез? 



Балалар:  

-Исәнмесез! Без Иванушканы коткарырга килдек. 

Тәрбияче: 

- Без синең биремнәреңне үтәдек. 

Убырлы Карчык: 

-Юк, бирмим мин сезгә Иванушканы! 

Тәрбияче: 

-Безгә нишләргә инде? 

Балалар: 

-Җырларга, әкият сөйләргә, биергә, алмалар белән сыйларга. 

Тәрбияче: 

-Әйдәгез алмалар белән сыйлагыз Убырлы Карчыкны, балалар! 

Убырлы Карчык: 

-Рәхмәт!Мин сезгә Иванушканы бирер иде дә, минем Казларым-

Аккошларым очып киттеләр.Мин берүзем калдым. Аларны кайтарырга 

ярдәм итсәгез мин сезгә Иванушканы бирәм. 

Тәрбияче: 

-Убырлы Карчыкка Казларын- Аккошларын кайтарырга ярдәм итәсегез 

киләме? Әйдәгез алайса, өстәлләр артына килегез.Трафарет ярдәмендә 

казларны, мамыклы таякчыклар ярдәмендә томшыгын һәм күзләрен ясагыз. 

Убырлы Карчык: 

-Менә нинди матур Казлар – Аккошлар булды.Рәхмәт сезгә! Мин хәзер үзем 

генә түгел. Менә сезнең Иванушкагыз. 

Тәрбияче: 

-Менә сез нинди уңганнар!Нинди әкият героена ярдәм иттегез?Аленушкага 

энесен кайтардыгыз. Иванушканы гаиләсенә кайтардыгыз. Убырлы 

Карчыкка  Казлар- Аккошлар ясадыгыз. Ә икенче юлы без нәрсә  эшли 

алабыз?( казларны пластилиннан, камырдан әвәли, кәгазьдән ясый алабыз. 

Аленушкага энесен онытмаска кирәклеген әйтә алабыз ...) 

Ә хәзер, безгә бакчабызга кайтырга кирәк. Әйдәгез тылсымлы сүзләрне 

кабатлыйк әле: “ 1-2-3 , әйлән дә, тиз генә бакчабызга күч!”. 

 

Йомгаклау. 

- Балалар, без бүген нинди яхшылык эшләдек? 

- Бүгенге сәяхәтебез турында кемнәргә сөйләячәксез?  

 

 

 

 

 



«Әкияттә кунакта» 

зурлар төркеме 
Максат Элементар математик күзаллауларын 

формалаштыруны дәвам итү. 

Бурыч: Тәрбияви – математикага кызыксыну, әйләнә-

тирәдәгеләр өчен файдалы булу; үз хезмәтеңнең 

нәтиҗәсенә сөенә белү  күнекмәләрен тәрбияләү. 

Үстерешле –балаларның  иҗади сәләтләрен , 

геометрик күзаллау, кызыксынучанлык,  логик 

фикерләү, игътибарлылык,үзара ярдәмләшү һәм 

иҗади сәләтләрен үстерү. 
 Белем бирү –7 эчендә санау күнекмәсен ныгыту; 
санау нәтиҗәсенең сыйфат үзлекләренә (төс, 
күләм)бәйле булмавын аңлауларын ачыклау; тәүлек 
өлешләре һәм аларның эзлеклелеге турында 
күзаллауларын ныгыту.Геометрик фигуралар 
турында белемнәрне камилләштерү.Шөгыльләрдә 
һәм үзбәя биргәндә бергәләп эшләү күнекмәләрен 
һәм белемнәрне куллана белүне формалаштыру. 

         Күргәзмәлелек  

 

Экран, ноутбук, презентация”Казлар-аккошлар”, 

кәрзин, алмалар( 7 яшел, 7 кызыл), Дьенешның 

логик блоклары, символлы тәлинкәләр( квадрат, 

турыпочмаклык, түгәрәк, өчпочмак), елга( зәңгәр 

төстәге тукыма), төрле төстәге 7 түгәрәк( ташлар), 

зәңгәр кәгазь, казлар- аккошларның трафаретлары, 

мамыклы таякчыклар, гуашь. 

Алдан балалар белән үткәрелгән 

мероприятие.  
“Казлар-аккошлар” әкиятен карау, Д/У 

“Ничә?”- “Сколько?”, “Парын тап”, 

этюд”Тәүлек өлешләре”. 

Шөгыйль түбәндәгечә үтте: 1өлеш.Әзерлек, кереш, оештыру моменты-1 

мин. 

2 өлеш. Проблемалы ситуация тудыру: 

экраннан Алёнушканы  карау -2 мин. 

Зөлеш. 1) “ Тәүлек өлешләрен әйт” этюд -2мин. 

2) “Пирожкиларны таратып чык”  -4мин. 

       3) “Алмаларны сана” - 4 мин. 

4) Физкультминутка  -2мин. 

5) “Күперне төзе”-3 мин. 

6) “Казлар- аккошларны яса”- 5 мин. > 

4өлеш. Нәтиҗә. Балаларның  фикерлэрен 

тынлау.Үзбәя бирү-2мин. 

 

Индивидуаль эш  7 эчендә санауны ныгыту-    

Тәүлек , ел фасыллары эзлеклелеген ныгыту 

Мин куелган максатыма ирештем дип уйлыйм. 


