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Тема: “ Сарманым” 

Тәрбияви бурычлар: Балаларда, туган авыл белән таныштырган уңай 

эмоциональ шартлар нигезендә, патриотизм хисләре тәрбияләү. Туган якның 

үзенә хас табигате, традицияләре , төзелеше турында системалы белем 

формалаштыру. Картада Сарман районының елгаларын, урманнарын, 

авылларын күрсәтү.                                                                                            

Районның символикасы турында белемнәрен арттыру; туган як 

турында белемнәрен ныгыту. 

Балаларның эстэтик хисләрен үстереп, иҗади эшчәнлекләрендә 

чагылдыра алуларына ирештерү. Традицион  булмаган техниканы кулланып 

“Гаилә” темасына сюжетлы композицияләр тудыру. 

Якыннарга, өлкәннәргә карата ярату һәм хөрмәт хисләре тәрбияләү. 

Үстерү бурычлары:Яңа сүзләр аша сүзлекне баету, тулылындыру, 

җөмлә төзеп сөйләргә өйрәнү. 

Алдан эшләнгән эшләр: Сарман авылының истәлекле урыннарына 

экскурсия үткәрү, фоторәсемнәр карау, аларнын эчтәлеге буенча әңгәмәләр 

үткәрү. Сарман районында иҗат иткән атаклы кешеләре белән таныштыру. 

Эшчәнлек барышы: 

-Хәерле иртә, балалар! Балалар, бүген безгә кунаклар килде, әйдәгез 

алар белән дә исәнләшеп алыйк, хәерле көннәр телик. 

-Хәерле көн сезгә, хәерле көн безгә, хәерле көн барыбызга! (утыралар) 

-Телләребез дөрес, матур итеп сөйләсен өчен без аларны шомартып 

алыйк. 

Тел шомарткыч: 

Сабый чактан таныш миңа 

Камышлы күл камышлары. 

“Хуш килдең” дип пышылдый күк 

Кыштырдаган тавышлары. 

-Балалар, бүген без сезнең туган авылыбыз Сарман турында 

сөйләшербез. 



-Борын-борын заманда яшәгән ди бер кеше. Аның исеме булган ди 

Сарман. Сарман илләр гизеп күп җирләр үтеп безнең якларга килеп җиткән. 

Э бу урын табигатьнең иң матур җиренә урнашкан һәм Сарманга бик ошаган. 

Тирә-якны бай урманнар , бакыр таулар, балыклы елгалар һәм печәнле-

җиләкле болыннар әйләндереп алган. 

Шушы урынга Сарман гаиләсен алып килә һәм йорт салып яши 

башлаган ди. Тора-бара бу урында бик матур авыл барлыкка килгән. Авылга 

исем эзләп тә аптырамаганнар , Сарман дип атаганнар. Менә шулай барлыкка 

килгән ди безнең авыл.                                                                                                                                        

Сарман, Сарман- гөлчәчәкләр иле 

             Матур аның якты таңнары. 

             Болыннары –юлга яшел келәм, 

             Озатып кала бөдрә таллары. 

            Сарман халкы яши гомер буе  

            Бәхет даулап Даулы болында, 

            Киләчәккә атлый сарманлылар, 

            Ак чәчәкләр үсә юлында... 

-Әйе, без Сарман районының Сарман авылында яшибез 

                                                                                                                                  

Бу матур шигырь юлларын безнең якташыбыз Дамир Гарифуллин язган. 

Безнең яшәгән җиребез бик матур. Аның тирә ягында җиләкле, гөмбәле 

урманнар, салкын сулы чишмәләре, күлләр бар. Безнең яши торган өебез, без 

йөри торган балалар бакчасы,  без уйный торган мәйданчыклар, безнең урам, 

ял итә торган парклар- болар барсы да туган як була инде 

-Ә хәзер  әкият дөньясыннан бүгенге көнгә кайтыйк... 

1 слайд. -Мин сезне туган авылыбыз – Сарманыбыз буйлап сәяхәткә 

чакырам. Һәр илнең, дәүләтнең, шәһәрнең, районның үз символлары була. Ә 

менә бу флаг һәм герб безнең Сарманыбызның флагы һәм гербы. Игътибар 

белән карагыз әле нәрсә сүрәтләнгән анда. 

-Сандугач, башак.... 



-Герб һәм флагта сандугач төшерелгән. 

-Әйе, балалар, безнең Сарманыбызны сандугачлы ,моңлы як дип 

йөртәләр. Шулай ук Сарман җире алтын башаклы киң кырлары, җир асты 

катламындагы “кара алтыны” белән дан тоткан искиткеч гүзәл һәм бай 

табигатьле як. Ә хәзер флагка игътибар итегез әле, монда да сандугач 

сүрәтләнгән. Ә нинди төсләр бар безнең символларда? 

Балалар: 

-яшел, кызыл,сары. 

Ничек уйлыйсыз, ни өчен шундый төсләр белән ясалган икән ул? 

-          яшел төс ул-Сарманның уңдырышлы җирләрен, байлыгын 

аңлата. 

-          кызыл  төс ул батырлык, алга омтылышны аңлата. 

-          сары төс ул байлык ны аңлата. 

2 слайд.-Бу рәсем нәрсәгә ошаган? (йөрәккә) 

-Бу Сарман райнының картасы. Картада районыбызның авыллары, 

урманнары, елгалары төшерелгән.(күрсәтә) 

3 слайд.-Бу кешене таныйсызмы? Кем ул? 

-Ул районыбызның иң олы җитәкчесе: Хөснуллин Фәрит Мунавирович 

абыегыз. 

4 слайд. –Сарманның һәр урамы төзек, чиста, матур.  Сарман авылында 

үзенә генә хас булган төзелешләр бар.                                                              

Балалар, экранга игътибар белән карагыз әле. Анда нәрсә сурәтләнгән? 

Балалар: 

-Сарман авылының үзәк урамы- Ленин урамы. 

Тәрбияче: 

-Әйдәгез әле, балалар, игьтибар итик әле, авылыбызның үзәк урамында 

нәрсәләр урнашкан? 

Балалар: 

-          Китапханә, кинотеатр , сәнгать мәктәбе , мәдәният йорты,  

элемтә үзәге ,   ял паркы. 



5 слайд. –Сәнгать мәктәбе 

6 слайд. –Кинотеатр 

7 слайд. –Почта 

8 слайд.-Монумент (һәйкәл)                                                                           

Тәрбияче: 

-          Менә ял паркына тукталып китик әле,  балалар. Нәрсә белән 

үзенчәлекле икән бу урын? Сез ничек уйлыйсыз? 

Балалар: 

-Бәйрәмнәр уза, сугышта һәлак булган батырларга һәйкәл куелган. 

-Ял паркында бәйрәмнәр уза. 

-Сугышта һәлак булган батырларга һәйкәл куелган. 

  

Тәрбияче: 

-Дөрес, балалар! Менә 70 ел  без тыныч тормышта, аяз кук йөзе 

астында яшибез. Ә бу паркта безнең авылыбызның Бөек Ватан сугышында 

һәлак  булган батырларына һәйкәл куелган. 

 

9 слайд.- Шифаханә 

10 слайд. – Мәдәният йорты 

11 слайд. – Бассейн 

12 слайд. –Мәчет. Сарманның нәкъ уртасында мәчет салынган. Аның 

манарасы әллә кайдан ялтырап балкып тора һәм моңлы азан тавышы 

ишетелә. 

Ә хәзер мин сезгә бер уен уйнап алырга тәкъдим итәм. (Уен «Сорау- 

җавап») . Мин сезгә рәсемнәр күрсәтәм, ә сез бу рәсем Сарманның нинди 

истәлекле урыны икәнен белергә тиеш буласыз. 

(экранда Бакыр базы, Даулы болын ,“Кара-каршы пар” чишмә, “Бузат” 

чишмәсе,  рәсемнәре чыга) 

Әйе, балалар, безнең Сарманыбыз табигатьнең иң гүзәл почмагына 

урнашкан. 



13 слайд. – Бу йортны таныйсызмы? 

-Әйе, “Кояшкай” балалар бакчасына сезне һәр көнне әти-әниләрегез 

һәм якыннарыгыз алып киләләр. 

-Нинди төркемгә киләсез әле сез?(мәктәпкә әзерлек төркеме) 

-Сезгә ошыймы безнең бакча? Ни өчен? 

Ал бизәкле, гөл бизәкле, 

Матур безнең бакчабыз, 

Уйнап-көлеп, җырлап-биеп 

Анда күңел ачабыз. 

-Әйе, балачакта булган күп кенә вакыйгалар гомерлеккә күңел түрендә 

урын ала. Әти-әниләр белән бергә булса, бигрәк тә. 

Сарманыбызның Даулы болынында якыннарыбыз белән бергә 

уздырылган Сабантуй бәйрәмнәре онтылмас истәлек булып кала. 

14 слайд. – Бигрәк күп кешеләр җыела ул көнне. Бу милли 

бәйрәмебезне бөтен халык бәйрәм итә: олысы да, кечесе дә.  

15 слайд.- Хәр бер бала бәйрәмгә үзенең иң якын кешеләре-гаиләсе 

белән килә. 

(Айнур шигырь сөйли): 

Яратам әниемне 

Яратам әтиемне 

Бабай белән әбиемне 

Кечкенә энекәшне. 

“Өч матур сүз”( тәрбияче сөйли) 

-Әйт миңа син бер матурсүз 

Уйлап әйт син, бәбкәем! 

-Мин яраткан иң матур сүз(Регина әйтә) 

Иң якын сүз-Әнкәем. 

Калмый аннан бер матур сүз 

Һәр ваккыт син әйткәнең 

-Бергә әйткән ул матур сүз(Салават әйтә) 



-Әткәем дә әнкәем! 

-Бар өченче бер матур сүз, 

Ул матур сүз –Илкәем! 

Анда бу йорт, төп бабамнар, 

Илкәем-үз җиркәем. 

-Якын туганнарың белән туган илдә, туган җирдә яшәсәң, туган телдә 

сөйләшә алсаң, яшәве тагын да күңеллерәк. 

-Балалар, туган ягыгызны, туганнарыгызны һәрвакыт исегездә 

тотыгыз.Ә үзегез әти-әни булгач, балаларыгызга туган якны, яратырга, 

кадерләргә, сакларга өйрәтерсез. 

Бармак уены: 

Бу бармак-бабай бармак 

Бу бармак-әби бармак 

Бу бармак-әти бармак 

Бу бармак-әни бармак 

Бу бармак-нәни бармак 

Аның исеме( һәр бала үзенең исемен әйтә) 

-Мин сезгә рәсем аша гаиләдәге якын кешеләрегезне яратуыгызны 

белдерергә тәкъдим итәм. Альбом битенә кулыгызны куеп карандаш белән 

кырыеннан сызыгыз. Кулның һәр бармагын гаиләгездәге кешегезне ясагыз. 

16 слайд. Рәсем: Кул, һәр бармагына кеше сүрәтләнгән. 

Балалар эше. 

-Рәсемнәрегез бик матур булган. Аларны ин якын кешеләрегезгә бүләк 

итәрсез. Бүгенге эшчәнлегедез турында, нәрсәләр күргәнне, өйрәнгәнне әти-

әниләрегезгә сөйләрсез. 

Тәрбияче: 

-Балалар, без бүген нәрсәләр турында сөйләштек?   

Балалар: 

-Туган ягыбыз –Сарман турында сөйләштек. 

-  Сез Сарман турында нәрсәләр белдегез? 



-Сарманның флагы һәм гербы, истәлекле урыннары турында белдек. 

Тәрбияче: 

-Балалар, сез бик тырыштыгыз. Рәхмәт. 

-Хәзер Сарманыбызга багышланган җыр тыңнарга һәм кушылып 

җырларга тәкъдим итәм. 

Сарман 

Текст песни 

Сандугачлар кунып кайда сайрый? 

Сарман буйларында тирәктә, шул, 

Сарман буйларында тирәктә. 

Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем 

Үрелеп чәчәк ата йөрәктә. 

Сарман буйларыннан үткән чакта, 

Тыңларсыңмы, җырлар җырлармын, шул, 

Тыңларсыңмы, җырлар җырлармын. 

Күзләреңне тутырып карарсыңмы, 

Зәңгәр таудан яулык болгармын. 

Сарман буйларында яшел алан, 

Печәннәре җитәр бер заман, шул, 

Печәннәре җитәр бер заман. 

Бергә яшәүләре бик күңелле, 

Әмма аерылышу бик яман. 

Приложение №1 (презентация к проекту) 


