
                              Юл билгеләре иленә сәяхәт  

(Юл билгеләрен өйрәнү буенча зурлар төркемендә ачык эшчәнлек)                                                      

Максат:  Балаларның юл йөрү кагыйдәләре турында белемнәрен  тирәнәйтү. 

Күрсәтмә бирүче билгеләр белән таныштыру, тыю һәм кисәтү билгеләре 

турында белемнәрен ныгыту. Светофор турында белемнәрен гомумиләштерү. 

Баларны уйларга, фикер йөртергә, нәтиҗә ясарга өйрәтү. 

Белем бирү бурычлары: балаларга тротуар булмаган очракта юл йөрү 

кагыйдәсен аңлату, светофорның машиналар һәм җәяүлеләр хәрәкәтен 

көйләп торуын төшендерү; балаларны юл билгеләре белән таныштыру, 

аларны аера белергә өйрәтү.  Юл йөрү кагыйдәләре,  светофор сигналлары 

турында белемнәрен ныгыту. 

Үстерү бурычлары: тирә-юньдә ориентлаша белү күнекмәләрен, фикерләү 

сәләтләрен үстерү, 

Тәрбияләү бурычлары:  игътибарлылык, бер-берсенә карата мәрхәмәтлелек, 

ярдәмләшү сыйфатлары тәрбияләү. 

Төп белем бирү өлкәсе: танып-белү. 

Интеграль белем бирү өлкәләре: аралашу, социальләштерү, сәламәтлек, 

куркынычсызлык, музыка. 

Методик алымнар һәм чаралар: сюрприз моменты, уеннар, әңгәмә, сорау-

җавап, үсендерү. 

Җиһазлар: проектор, презентация,  экран, уенчык машиналар,  светофор 

макеты, юл билгеләре, ”Юл билгеләре” дидактик уен,  руль, шарлар. 

 Сүзлек өстендә эш: светофор, җәяүлеләр чыга торган юл, тыючы, кисәтүче, 

күрсәтүче билгеләр. 

Алдан әзерләнгән эш: Буш вакытта юл йөрү кагыйдәләре белшн 

таныштыру. Юл кырына, тукталышка һәм юл чатына экскурсиялар. Юлдан 

узучы төрле машиналарны күзәтү. Светофорның ничек эшләвен күрсәтү. Юл 

билгеләрен карау, истә калдыру. Сюжетлы-ролле,дидактик уеннар 

барышында юл йөрү кагыйдәләрен ныгыту, юл билгеләрен дөрес итеп 

кулланырга өйрәтүне дәвам итү. Юл кагыйдәләре турында шигырләр өйрәнү. 

 



Юл  йөрү билгеләре турында табышмаклар, шигырьләр өйрәнү, юл йөрү 

билгләре төшкән карточкалар, иллюстрация, рәсемнәр карау, юл йөрү 

кагыйдәләрен өйрәнү, юлда булырга мөмкин булган төрле ситуацияләрне 

күзәтү.  

Көтеләчәк нәтиҗә: юл билгеләрен таный һәм аера белергә өйрәнү, юл өйрү 

кагыйдәләренә төшенү, юлда килеп чыккан ситуацияләрдә югалып калмаска 

өйрәнү. 

 Эшчәнлек төзелеше: 

I.  Психологик көйләү. 

II. Төп өлеш. 

     1) сюрприз моменты. 

     2) үстерешле диалог. 

     3) актуализация. 

     4) ял минуты: җыр белән бару. 

     5) практик эш. 

     6) “Юл билгеләрен җый” уены. 

     7) Тактада “Нәрсә артык, ни өчен ?” уены. 

III. Белмәмеш нәрсәләр белде? 

IV. Йомгаклау. 

  

                          Эшчәнлек барышы 

 -Хәерле көн! 

-Бүген без тормышыбыз өчен , һәркем белергә тиеш булган,безнең 

иминлегебез турындагы темага сөйләшербез. Безнең бүгенге шөгылебез 

гадәти түгел. 

- Балалар , телисезме, мин сезне сәяхәткә алып барам. Ләкин иң элек 

табышмакка җавап табарга кирәк бит әле. 

-Җәен, көзен, яз, кышын, 

Иртән, кичен, көндезен 

Ача, йома өч күзен, 

Телсез әйтәдер сүзен, 

Бик тиз аңлыйлар үзен. 



 

Балалар. Бу Светофор. 

 

-.Бик дөрес, балалар.Бүген без сезнең белән " Светофор патшалыгы"на 

сәяхәткә китәбез икән.  (дигәндә Белмәмеш йөгереп керә) 

-Балалар, карагыз әле, безгә бер кунак килә. Кем икән ул? (Белмәмеш). 

-Белмәмеш, син нишләп йөрисең? 

-Мин уйнап йөрим. 

-Синең кулыңда нәрсәләр бар? 

-Бу ниндидер билгеләр. Минем алар белән уйныйсым килгән иде. Ничек 

уйнарга икәнен белмим. 

-Телисеңме без сиңа ярдәм итәбез? 

-Эйе, телим. 

-Ярдәм итәбезме балалар? 

 (практик эш) 

-Менә безнең алда машина юлы.  Машиналар ике юнәлештә  бара. Ә тротуар 

юк.  Бакчадан чыккач,  ничек йөрисен Белмәмешкә аңлатыйк әле. Җәүлеләр 

кайсы яктан барырга тиеш? 

-Бик дөрес, балалар. Юлның кырыеннан машинага каршы барырга кирәк. 

-Аңладыңмы инде, ничек йөрисен, Белмәмеш? 

-Кагыйдәне искә төшердек. 

Балалар, сез нинди транспорт төрләрен беләсез? Кайсыларына утырырга 

туры килде?  

-Ә бүгенге сәяхәткә нәрсәгә утырып барыр идегез?(балаларның фикерләре) 

Балалар бүген әйдәгез менә шушы автобуска утырып барырбыз. 

Киттек...Безне төрле- төрле кызыклы хәлләр көтә. Белмәмеш синдә әйдә 

безнең белән. Юлга, дуслар..... 

 

(Музыка яңгырый, балалар җырлап  машинада баралар). 

Тукталышлар:  

1нче тукталыш " Сфетофор" . 

 

Б.      -Нинди өч күзле нәрсә бу? 

- Белмәмеш хәзер безнең балалар сиңа әйтеп бирерләр, тыңлап тор! 

 Урамнарны күзәтеп, 

Ваемсызны кисәтеп, 

Чатта тора светофор, 

Сакта тора светофор, 

Янып тора өч күзе,  

Күреп тора ич безне.  

-Балалар, сез ничек уйлыйсыз,светофор ни өчен кирэк? 

-Светофор булмаган очракта нәрсә булыр иде? 

              Җәяүле син онытма: 

              Светофор тамгаларына 

              Һәркем һәрчак буйсына: 



              1 бала:  Кызыл төс – безгә әйтә: Тукта! Юл ябык! Хәтәр! 

              2 бала:  Сары төс ул – кисәтә, әзерли хәрәкәткә. 

              3 бала:  Яшел төс – хәрәкәт ача, балалар юлны чыга. 

-Светофор үзе үк безне каршы ала. Яшел ут яна. Ул сезнең белән бик 

канәгать,сезнең аның турында сөйләүегез аңа бик ошады. 

2нче тукталыш " Юл билгеләре" . 

-Балалар, Светофор безгә һәрвакыт ярдәмгә килә алмый. Ул вакытта безгә 

ярдәмгә аның якын дуслары – юл билгеләре килә. Карагыз әле биредә бер юл 

билгесе бар. Бу нинди билге икән? Бу җәяүлеләр чыгу юлын күрсәтүче 

билге.  Башта сулга аннан уңга карыйбыз машиналар туктагач кына юл 

аркылы чыгабыз. 

Менә шулай итеп без юл билгеләре иленә килеп тә җитттек. Карагыз әле 

нинди күп алар. Ә юл билгеләре нинди төрләргә бүленүен искә төшереп 

китик әле. 

-Кызыл түгәрәк белән  – тыючы билгеләр тамгалана. (запрещающие) 

Алар ярамый дигәнне аңлата. (Машина белән керегә ярамый, велосипед 

белән йөрергә ярамый, җәяүлеләргә йөрергә ярамый) 

-Кызыл өчпочмак  - кисәтүче билгеләр (предупреждающие) Сак булыгыз 

дигәнне аңалата (Сак булыгыз балалар, сак булыгыз җәяүлеләр юлы, сак 

булыгыз ремонт эшләре бара) 

-Зәңгәр төс белән -  күрсәтүче билгеләр  (инфромционно-

указательные) (Җәяүлеләр юлы, велосипедта өйрергә ярый, автобус 

тукталышы) 

Беркемгә дә сер түгел, авылларда юл билгеләре куелмаса да аларны белергә 

кирәк.Авылда да билгеләр куерлык урыннар күп. Чөнки биредә машиналар 

күп йөри. Шуңа күрә без кечкенәдән үк юлда йөрү кагыйдәләрен белергә 

тиешбез, юлда имин йөрүебез үзебездән тора. Чөнки кагыйдәне белмәгән 

балалар куркыныч хәлләргә күбрәк эләгәләр. Әйдәгез, без сезнең белән юл 

билгеләрен һәм кагыйдәләрен кабатлап китик. 

Юл билгеләре турында табышмак -шигырьләр әйтү. 

-Ак өчпочмаклы билге 

Җәяүлегә киңәшче. 

" Кыю атла юл аркылы 

Мин булганда әйдәле!" (җәяүле сукмагы) 

 

Сары түгәрәктә кеше 

"Әйтә кебек шул хакта: 

"Юл юк монда җәяүлегә, 

Икенче юлдан атла!(җәяүлегә юл юк) 

 

Кызыл түгәрәк эчендә 

Бу нинди ап- ап шакмак? (юл юк) 

 

Андый билге булган җирдә 

Йөреп була "сәпид тә . (велосипед юлы) 



 

Юлда бик ачыксагыз, 

Ашханәне табарга 

Сезгә ярдәмгә килер 

Кайсы билге, кем әйтер? (ашханә- хезмәт күрсәтү билгесе) 

 

Юлда туктап ял итәргә 

Урын кирәк һәркемгә. 

Җавап эзләп аптырамагыз, 

Таныш билге ул сезгә.( ял итү урыны) 

 

-Аңладыңмы Белмәмеш. Балалар ниниди билгеләр булды инде әйдә санап 

китегез әле. 

Б.      - Ә андый билгеләр миндә дә бар ул. Ләкин мин аларны җыя алмыйм. 

Булышмассыз микән? 

-Балалар, булышабызмы Белмәмешкә? 

-Әйе. 

-Әйдәгез,  хәзер икешәрләп бүленеп җыеп бирик әле. Һәм ул билгенең нәрсә 

аңлатканын да әйтерсез инде. 

-Булдырдыгыз , балалар! Молодцы! 

3 нче тукталыш." Тылсымлы патшалык" та йөрү кагыйдәләре: 

· Юлның уң ягыннан гына йөр! 

· Бары тик тротуардан гына йөр! 

· Велосипедта йөргәндә, тротуар кырыеннан бар! 

· Тротуар булмаган урыннарда- сул яктан, каршы 

килүче транспортка карап бар! 

· Урам аркылы тиешле урыннарда гына чык! 

· Машина юлыннан йөрү, машина артына асылынып 

бару, транспорт юлында уеннар оештыру закон нигезендә 

тыела! 

4 нче тукталыш. "Әдәплелек кагыйдәләрен беләсезме?" 

-Балалар, сезнең шәһәрдә булганыгыз, трамвай, автобус, троллейбуска 

утырып йөргәнегез бардыр. Тыңлагыз әле, мин сезгә трамвайда булган бер 

хәл турында сөйлим. 

- Трамвайда кеше күп иде. Вагондагы сигез урын балалар һәм картлар өчен 

билгеләнгән. 

Азат  шул урыннарның берсенә утырды. Тукталышларның берсендә вагонга 

бала күтәргән бер 

апа килеп керде. Ул як- ягына каранды, ләкин буш урын күрмәде. Азат апаны 

күрде дә тиз генә урыныннан торды: 

- Апа, бирегә килегез, утырыгыз, - диде. 

Апа, Алмазга рәхмәт әйтеп, урынга килеп утырды да ,күр әле, нинди яхшы 

бала, син дә , улым, зур үскәч, шулай игелекле булырсың, -дип, баласын 

күкрәгенә кысты.Кечкенә бала әнисенә матур итеп елмайды. 

-Балалар, Азатт нинди малай? Сез аның кебек булырга теләр идегезме? 



-Укучылар урамда игелекле, ярдәмчел булу турында сез ниләр беләсез соң? 

Балаларның фикерләре тыңлана: 

-Мин,кибеттән кайтучы Нурдидә әбигә юл аркылы чыгырга булыштым. 

-Ә мин юл буенда уйнаган баланы кисәттем, монда уйнауның бик куркыныч 

икәнен төшендердем. 

-Рәхмәт, балалар. Мин сезнең һәрвакытта да игелекле дә, миһербанлы да 

булуыгызга ышанам. 

- Олыларны, әби- бабайларны хөрмәт итәргә,ә кечкенәләргә игътибарлы 

булырга кирәк. 

. Аларга булышырга, ярдәм кулы сузарга кирәк. 

5 нче тукталыш Светофор турында җыр башкару. 

-Балалар, сезнең белән тагын бер уен уйнап алыйк әле. Бу уен “Нәрсә артык, 

ни өчен?” дип атала. 

    *** 3 кисәтүче  һәм 1 күрсәтүче  билге. 

 *** 3 күрсәтүче һәм 1 тыючы билге 

*** кызыл, сары, яшел һәм зәңгәр төсләр. 

- Менә Белмәмеш белдеңме инде. 

Б.  Сез мине  юл билгеләрен танырга, юлда дөрес итеп йөрергә өйрәттегез. 

Миңа сезнең белән бик күңелле булды. Рәхмәт сезгә! 

-Балалар, безнең бүгенге экскурсиябыз тәмамланды, бүген алган белемнәрне 

юлда йөргәндә кулланырсыз дип ышанып калам. 

Урамда сак булыгыз, 

Кагыйдәне белегез, 

Онытмагыз беркайчанда, 

Бәлага юлыкмагыз. 

Әйдәгез юлга кузгалыйк. (Музыка яңгырый) 

Бергә; 

Һәлакәтләр булмасын дип, 

Телидер һәрбер йөрәк. 

Шуңа күрә дә йөргәндә, 

Бик сак булырга кирә 

 


