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Тема: “Инешнең сәяхәте” 

(зурлар төркемендә белем бирү эшчәнлеге буенча конспект) 

Аңлатма язуы. 

      Мәктәпкәчә яшьтә шәхес төшенчәсенә, шул исәптән табигатькә, 

әйләнә-тирә дөньяга уңай караш тәрбияләүгә нигез салына. Балалар 

бакчасы өзлексез экологик белем бирү системасының беренче звеносы 

булып тора. Шуңа күрә педагоглар алдында мәктәпкәчә яшьтәге 

балаларда экологик культура нигезләрен формалаштыру бурычы тора. 

Үткәрү формасы: дәрес - сәяхәт. 

Балаларның яше: зурлар төркеме (5-6 яшь) 

Максат һәм бурычлар: 

1. Балаларга суның барлык тереклек иясе өчен бик мөһим булуына, ансыз 

үсемлекләр, хайваннар, кеше яши алмавына ачыклык кертү (кешеләргә 

су кирәк азык пешерү, туклану,  тән юу һ.б.); 

2. Балаларда суның кеше тормышында әһәмияте турында белемнәр 

формалаштыру: cу-яшәү чыганагы; су кеше тормышын саклау һәм 

тәэмин итү өчен кирәк; 

3. Суга сак караш тәрбияләү; 

4. Дәрес темасы буенча балаларның сүзлек составын активлаштыру һәм 

баету; 

5. Әйләнә-тирә дөньяга карата әхлакый һәм эстетик мөнәсәбәт, 

сәламәтлеккә дөрес мөнәсәбәт тәрбияләү. 

Материал һәм җиһазлар: глобус, 5 кәгазь су тамчысы (зур һәм 

кечкенә,  тәҗрибә өчен өч савыт, бүрәнкә (воронка), җир йөзендә су 

кирәклеген раслаучы факторлар сурәтләнгән плакат); глобус.  



Алдан эшләү: су турында шигырьләрне өйрәнү; иллюстрацияләрне 

карау; әкиятләр уку, Су турында танып - белү әдәбиятын карау; 

табигать почмагында аквариумдагы Балык артыннан күзәтү (суны 

алыштыру, бүлмә гөлләрен тәрбияләү (су сибү); күмәк коллаж төзү 

«Кояш, Һава һәм Су – безнең иң якын дусларыбыз!» 

Белем бирү эшчәнлегене барышы: 

1. Оештыру. 

Елмай әле дускаем,  

Елмаю матур була.  

Елмайганда кешенең,  

Күзләренә нур тула!  

Бир кулыңны дус булыйк,  

Һәрчак елмаеп торыйк! (балалар тәрбияче белән бергә кабатлый) 

Балалар, әйдәгез  әле,  бер-берегезгә  карап  елмаегыз әле.  

2. Уен ситуациясе. 

(Төркемгә Хат ташучы хат һәм посылка китерә) 

Хат ташучы: Исәнмесез! “Кырмыскалар” төркемеме бу? 

Тәрбияче һәм балалар: Исәнмесез! Әйе. 

Хат ташучы: Сезгә хат һәм посылка җибәрделәр. 

(конвертны ачабыз, ә анда инеш турында әкият) 

Тәрбияче: Балалар, әлеге хатта “Инеш” дип исемләнгән әкият. Әйдәгез 

әле, әкият нәрсә турында икәнен белү өчен урындыкларга утырыйк һәм 

игътибар белән тыңлыйк. 

“Инеш” экологик әкияте. 



Инеш бик чиста һәм бик шат иде. Ул кояшка, чиста күккә, кошлар 

җырына бик шат иде һәм шуңа күңелле чылтырап ага бирде. Инешнең 

дуслары бик күп: куяннар аның белән йөгерделәр, аюлар һәм төлкеләр 

аның салкын ярларында ял итеп, эсседән качтылар. Песнәкләр, 

сыерчыклар һәм карабүрекләр аның белән бергә шаярдылар һәм 

көлделәр. Таулар да ансыз тора алмадылар: яз җитү белән ул тауларга 

кар суларыннан арынырга ярдәм итә иде. Ә тагын инеш кешеләрне 

ярата иде, ул бала-чага су коенырга килгәч, алар белән бергә су 

чәчрәтте һәм шатланды. Инеш кешеләрнең яхшы күңелле, ярдәмчел 

булуларына ышанды. Бер матур иртәдә саескан очып килеп, аңа 

кешеләрнең сусыз калуы турында сөйләде, чөнки кешеләр суны 

сакламаганнар, аңа чүпләр ташлаганнар. Бар тереклекне туендырган 

чишмә корыган. Инеш тын калып, уйга чумды һәм ул кешеләргә ярдәм 

итәргә булды. Бар көченә акты, үзәнгә таба ашыкты. Тик, кыш 

җиткәнлектән, инеш бозга катты. 

Тәрбияче: (Жир планетасы глобус курсэтэ) Карагыз әле, балалар. Бу 

без яши торган Җир планетасы.Сез ничек уйлыйсыз, анда зәңгәр төс 

беләнн нәрсэ ясалган? (балалар жавабы) 

Тәрбияче: Безнең планетада суның төп өлеше океан һәм диңгезләрдә, 

күлләрдә, буаларда, елгаларда, инешләрдэ урнашкан. 

Тәрбияче: Ә хәзер, балалар, әйдәгез әле карыйк, безнең төркемдә су 

бармы икән? (Кранны борып карыйбыз, тик су юк) 

Инештәге су кая юкка чыккан икән соң? Әйдәгез әле, балалар, 

посылканы ачып карыйк.  

(Ачып карыйбыз, ә анда матур савытка салынган бозга каткан су) 

Тәрбияче: Балалар, бу нәрсә? (Боз) 

Ә боз ул нәрсә? (Туңган, каткан су) 

Безгә өшегән (каткан, туңган) су белән нәрсә эшләргә соң? (Аны 

эретергә кирәк) 

Ә эрегән боздан нәрсә барлыкка килә? (Су) 



Су үзе нәрсәдән хасил була? (Вак кына су тамчыларыннан) 

Балалар, су кемгә кирәк? (Барыбызга да – үсемлекләр, кошлар, 

хайваннар, кешеләргә) 

Бик яхшы, балалар! Мин сезгә уйнап алырга тәкъдим итәм. Безгә савыт 

белән бозны алырга һәм аны җылыткычка (батареяга) якынрак куярга 

кирәк. Боз белән ни булачагын да күзәтәчәкбез. Ә хәзер без биремнәр 

башкарачакбыз,  дөрес җавап бирсәк, боз тизрәк эриячәк.  

Игътибар белән безнең төркем, барлык почмакларны карагыз һәм 

тылсымлы тамчыны табыгыз. Аларны җыю өчен сорауларга дөрес 

җавап бирергә кирәк. Су ни өчен кирәк һәм ул ни өчен мөһим?  

3. Сәяхәт – төркем буенча тамчы эзләү. 

(Балалар төркем буенча йөреп, тукталышлар ясыйлар) 

1 нче тукталыш. Табигать почмагында (Үсемлекләр янында) 

Балалар: Чәчәкләргә су сибеп, сиптереп алырга кирәк, алар шуңа исән. 

Әгәр су булмаса, алар корыйлар. (Тамчыны алып китәләр) 

2 нче тукталыш. Аквариумда. 

Балалар: балыклар суда яши, аннан башка алар һәлак була, аларга 

йөзү өчен бик күп су кирәк. (Тамчыны алып китәләр) 

Тәрбияче: балалар, әйтегез әле, балыкларга чиста су кирәкме, әллә 

пычрак сумы? (чиста су кирәк) Әйе, балыкларны карарга, аквариумны 

чистартырга, суны алыштырырга, анда балыкларга уңайлы булуын 

күзәтергә кирәк. 

3 нче тукталыш. Кухня раковинасы янында (юу). 

Балалар: Тәрбияче ярдәмчесенә чынаяк, тәлинкә, кашыкларны юарга, 

шулай ук төркемдә тузаннарны сөртергз, идәннәрне юарга кирәк. 

(Тамчыны алып китәләр) 

4 нче тукталыш. Су белән графин торган өстәл янында. 

Балалар: Су безгә эчү өчен кирәк. (Тамчыны алып китәләр) 

5 нче тукталыш. Бәдрәф бүлмәсендә. 



Балалар: Безгә бит-кулларны юарга, кирәкле гигиена таләпләрен үтәү 

өчен кирәк. (Тамчыны алып китәләр) 

Тәрбияче: Балалар, үзегез җыйган тамчыларга карагыз әле. Күпме 

алар? (Күп, бишәү) 

Димәк, сез сорауларга дөрсе җавап биргәнсез. Булдырдыгыз, афәрин! 

Менә безнең төркемдә ничә тамчы яши, алар безгә зур файда китерә. 

Без аларны сакларга, суны сакларга, пычратмаска һәм аны дөрес 

тотарга вәгъдә бирәбезме? (Әйе) 

(Җылыткыч янына якынрак киләләр) 

Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, без сорауларга дөрес җавап бирдек, 

савыттагы боз да эреп бетә язган.  

4. Физкультминут. 

Гөрләвекләр агалар,                             (утырган килеш) 

Күктән кояш елмая.                               (кулларны як-якка җәяләр) 

Каңгылдашып, торналар     

Тезелеп үтте бая.                                   (очу хәрәкәтләре ясыйлар) 

Инешләрдә коена 

Канатланып үрдәк, каз.                        (чумалар, йөзәләр) 

Җирне яшәртеп, безгэ                           (кул чабалар) 

Гөлләр алып килә яз.                                           

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез әле, безнең инештәге боз белән нәрсә 

булды икән. 

Менә бит, ул инде эреп тә бетә язган. Ә ни өчен шулай, уйлап карагыз 

әле. (Чөнки боз каткан су җылыда да эри) 

Тик, безнең инеш бозыбыз барыбер моңсу. Игътибар белән карагыз әле, 

бу савыттагы су чистамы?  (Юк,пычрак) 

Тәрбияче: Ничек уйлыйсыз, ул нигә чиста түгел? (балалар жавабы) 



Тәрбияче: Балалар, безнең бер савыттагы су пычрак булды, чөнки 

кешеләр бик күп заводлар, фабрика төзегәннәр. Бу предприятиеләрдән 

һава пычрана - аны торбадан күккә чыга торган төтен, машиналардагы 

газлар пычрата. Заводларның калдыклары елгаларга, диңгезләргә төшә  

һәм шунлыктан алар пычраналар. 

5. Тәҗрибә эшчәнлеге “Суны ничек чистартырга?” 

Тәрбияче: Балалар, игътибар белән карагыз әле: сезнең алда су 

салынган ике савыт. Сез ничек уйлыйсыз, аларда су бер үк төрлеме? 

Балалар: Юк, бер савытта су чиста, икенче савытта пычрак. 

Тәрбияче: Әйтегез әле миңа, сез кайсы суны эчәр идегез? Монсынмы, 

әллә инде бу савыттагысынмы? Ни өчен? 

Балалар: Чөнки биредә су чиста, ә бу савытта пычрак. Суны чиста һәм 

кайнатып эчәргә кирәк. 

Тәрбияче: Әйдәгез, барыбыз бергә пычрак инеш суын чистартып 

карыйбыз. Моның өчен бүрәнкәне алыйк, аңа махсус кәгазь битләрен 

салыйк һәм бүрәнкә аша пычрак суны үткәрә башлыйбыз. Карагыз әле, 

бездә нәрсә килеп чыга. (Су чиста булды) 

Ә безнең махсус кәгазь белән ни булды? (Ул пычранды) 

Менә безнең инеш суыбызның да кәефе яхшырды. Без бүген 

тылсымчылар булдык,инеш суын без эреттек һәм аны чистарттык, 

димәк, безгә юлга кузгалыр вакыт. Инеш анда да шаулап аксын, 

халыкка, үсемлекләргә, хайваннарга файда китерсен. 

6. Рефлексия.  

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез әле, бүген сез нәрсәләр белдегез? 

Сезгә дәрестә аеруча кайсы өлеш ошады? 

Савыттагы инеш суын без ничек чистарттык? 

Су кем өчен һәм ни өчен кирәк? 

(Ирекле вакытта балалар су тамчылары һәм инеш ясыйлар.) 



Файдаланылган әдәбият һәм чыганаклар исемлеге 

1. Всероссийское зарегистрированное СМИ «Международный 

образовательный портал МААМ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.maam.ru/, свободный – (03.04.2019). 

2. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.maam.ru/, свободный – 

(04.04.2019). 

 


