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Тема.  Юл йөрү кагыйдәләре патшалыгына сәяхәт.  

Максат. 

Балаларның юл билгеләре һәм юл йөрү кагыйдәләре турындагы белемнәрен 

камилләштерү.  

Дидактик уеннар, ситуатив мәсьәләләр аша балаларда игътибарлылык, тәрбияләү, 

уйлау сәләтләрен үстерү.  

Балаларда ярдәмчеллек сыйфаты тәрбияләү.  

Кулланма материаллар: транспорт төрләре, уенчык машиналар, ситуатив 

мәсьәләне чагылдырган  рәсемнәр, юл билгеләре, магнитофон язмасында машиналар 

тавышы, зур юл макеты, "серле” җәймә. 

                                 Шөгыль барышы  

Тәрбияче-Хәерле иртә, балалар.Кәефләрегез ничек? 

 

Балалар.-Кояшлы иртә кебек. 

                - Без бүген юл кагыйдәсен,  өйрәнергә дип килдек. 

 

Кояшның шаян нурлары 

Иркәли безне иртән. 

Күңелле, тапкыр уеннар        

Күптәннән безне көткән. 

  

Ә инде әти-әниләр 

Бик борчылмасын өчен, 

Машинада шофер абый 

Тынычлап барсын өчен, 

Юл йөрү кагыйдәләрен                     

Әйбәт белергә кирәк! 

Белгәннәребезне күрсәтик- 

Бәйрәмне башлыйк тизрәк. 

 

 

Тәрбияче -Балалар, телисезме,мин сезне бер патшалыкка сәяхәткә алып барам. 

Ләкин  ул  бик еракта. Ә  нинди патшалыкка баруыбыз хакында  табышмактан 

белерсез:  

                                      Алмаш – тилмәш өч күз яна:  

                                         Яшел, сары һәм кызыл:  

                                         Урамда  исән йөрергә  

                                         Булыша  ул көнозын.  

-Нәрсә булыр икән бу балалар? 

Балалар.  Ул – светофор.  

Тәрбияче. Дөрес әйттегез. Димәк, без сезнең белән” Юл йөрү кагыйдәләре 

патшалыгына” барачакбыз. Ә сезнең ул патшалыкка нинди төр транспорт белән 

барасыгыз килә? 

 

 Балалар.  

     -Минем поезд белән  барасым килә .   

     -Ә мин машинада барыр идем  .                   

     -Минем кораблик белән барасым килә.        



     -Ә мин такси чакыртам да барам.                 

     -Минем вертолетта очып барасым килә.       

     Ә мин КАМАЗ белән барыр идем.                   

Тәрбияче. Балалар, сезнең бу төр транспортларга утырып йөргәнегез бар бит инде.. 

Ә телисезме, мин сезне әкияттә генә була торган серле җәймәгә утыртып алып 

барам? 

- Патшалыкның юллары бик катлаулы, буталчык. Сезгә бик күп сынаулар үтәргә 

туры киләчәк. Кагыйдәләрне төгәл үтәсәгез, патшалыкның кадерле кунаклары 

булырсыз. 

---  Сез зур сынаулар үтәргә әзерме?  

-Авырлыклардан курыкмассызмы? Киттек алайса... 

 

 Ягез әле,килегез әле бирегә, уңайлы итеп утырыгыз, кулга кул 

тотыныгыз.Күзләрегезне йомыгыз. 

    ( Балалар бер җәймәгә утыралар һәм күзләрен йомалар, серле музыка уйный. 

Күзләрен ачуга  светофор килеп чыга. 

 

Тәрбияче.. Балалар, Кем икән  бу безнең каршыда? 

Балалар.  Светофор,бу!  

Тәрбияче.Дөрес, балалар, бу -светофор.  

Карагыз эле кунакка 

Светофор килгә икән 

Аның белән күңеллерәк 

Үзе тагын да бәйрәм 

 

Әйдәгез сүзне светофорның  үзенә бирик эле. 

 

Светофор.   

Юлны аркылы чыкканда 

Шуны истә тотыгыз 

Светофор утларына 

Һәрвакыт буйсыныгыз. 

 

(Светофор балаларга уен уйната). 

Тәрбияче. Рәхмәт, светофор!Ә хәзер без сезгә , светофор белән бергә уен тәкъдим 

итәбез. 

-Яле, светофор, миңа үз төсләреңне бир эле? 

 

Светофор уены. Минем кулда 3  төсле түгәрәк, алар – светофор төсләрендә, -----

Кызыл түгәрәк күтәрелсә – бер – берегезгә бармак янагыз. 

--- Сары түгәрәк күрсәгез – бер урында атлап торырсыз. 

--- Яшел түгәрәкне күтәрсәм – хәрәкәт итәрсез, яки атлап йөрерсез. Килештекме? 

Бер, ике, өч – уен башланды!  

 

Жыр “Светофор” 

 

-Рәхмәт, балалар! Сез бик ихтибарлы булдыгыз.Ә хәзер юлыбызны дәвам итәбез. 

                         Хәерле юл, дусларым, 

                         Исән – имин йөрегез.  

                         Юлда тәртипле булуның , 

                        Файдасы күп, белегез.  



Тәрбияче. Әйдәгез, балалар, хәзер юлыбызны дәвам итәбез, "Шигрият аланы”на  

килеп җитәбез.        (Балалар тезелеп баса) 

Һәлакәтләр булмасын дип 

Телидер һәрбер йөрәк 

Шуңа күрә дә йөргәндә 

Бик сак булырга кирәк! 

 

Юкка гына әйтмәгәннәр: 

Ашыккан – ашка пешкән. 

Сабыр иткән – барып җиткән, 

Чыгармагыз сез  истән. 

 

Юл кагыйдәсен белмәүче 

Урам – юлда йөрмәсен 

Бик йөрисе килә икән 

Кагыйдәсен өйрәнсен. 

 

Юлны аркылы чыкканчы 

Карап ал сулга – уңга. 

Якында машина күрсәң, 

Ашыкма, чыкма юлга. 

 

Юл йөрү кагыйдәләрен 

Төгәл үтәп йөрсәгез, 

Юл чатында басып торган 

Светофорны күрсәгез- 

Шул чагында бәла-каза 

Сезне читләтеп үтәр, 

Кара кайгы, күз яшьләре 

Сездән мәңгегә китәр. 

 

Хоккей уйнарга 

Чыкма син юлга. 

Туп тибәргә дә 

Ярамый анда. 

Як-якка кара 

Нәрсә барын күр. 

Машиналарга 

Атларга юл бир! 

 

Урамда сак булыгыз, 

Кагыйдәне белегез, 

Онытмагыз беркайчан да, 

Бәлага юлыкмагыз! 

 

Кайда гына йөрсәгез дә 

Игътибарлы булыгыз. 

Кагыйдәләрне үтәгез. 

Имин булсын юлыгыз. 

      Тәрбияче.  Булдырдыгыз , рәхмәт, балалар, ә хәзер “Уен аланы”на барып, бераз 

уйнап алыйк.”Парын тап” дип атала алдагы уеныбыз. 



Балаларга юл билгеләре төшерелгән карточкалар таратыла. Алар шундыйны ук 

табарга тиеш. 

Тәрбияче: -  Балалар, без тагын бер тукталышка җиттек. 

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) 

Тәрбияче: - Сәяхәтебезне дәвам итәбез,тагын бер тукталышка килеп җитәбез! 

 “Сорау миннән, җавап сездән .” 

 

-Җәяү йөрүче кем дип атала? (җәяүле) 

- Светофорның ничә төсе бар? (3) 

- Машина юлы аша ничек чыгарга? ( зебра  аша) 

- Велосипедта ничек йөререгә ярамый? (кулны җибәреп) 

- Җәяүлеләр өчен яшел ут янса, машиналар өчен тинди төс янар?( кызыл) 

- Җәяүле юлы. (тротуар) 

- Нинди транспорт төрләре бар? (Су, һава, коры җир транспорты) 

- Ничә яшьтән юлда велосипедта йөрергә ярый? ( 14) 

- Автобус көтү урыны.(тукталыш) 

- Транспортта баручы ничек атала? (пассажир) 

- Зебра ничә төсле? (2) 

- Светофорда кызыл сигнал кайда урнашкан? (иң өстә) 

- Трамвай кайдан йөри?( рельстан) 

- Светофор ни өчен кирәк? ( юлдагы хәрәкәтне көйләр өчен) 



 

-Уен тәмамлануга “Тавышлар ишетелә”  

Тәрбияче.Балалар! Ниндидер тавыш килә, сез ишетәсезме? 

( Карлсон тавышы килә. Тәрәзә төбеннән аркасына сетка белән туп, кулына банка 

белән варенье тоткан Карлсон төшә) 

Карлсон.– Сәлам дусларга! Таныдыгызмы мине? Мин бит Карлсон! Түбәдә яшим. 

Әле түбәдә йөргәндә сезнең тавышыгызны ишеттем дә, сезнең янга төшәргә булдым. 

Нишлисез сез монда? 

Тәрбияче. Карлсон, бүген бездә бәйрәм. Безнең балалар юл йөрү кагыйдәләрен 

өйрәнәләр, һәм үзләре белгәннәрен башкаларга да өйрәтергә уйладылар. Ә син 

беләсеңме соң юл йөрү кагыйдәләрен? 

Карлсон. Нәрсәгә соң алар миңа? Түбәдә бит автобуслар йөрми, машиналар юк, 

тычканнар гына йөри. Кагыйдәләр дип баш катырмагыз. Әйдә, лутчы футбол 

уйныйбыз. 

Тәрбияче. Юк, Карлсон, бу бит машина юлы. Монда футбол уйнарга ярамый! 

Карлсон. Нәрсәгә соң монда бу билгеләр? 

Тормасыннар әле, аударыйк! 

Өч күзле бу багана да артык, 

Иркенәеп калсын чатлар, алып атыйк! 

(Билгеләрне алып ата, футбол уйный башлый.) 

 Тәрбияче. 

Карлсон, гафу итегез, 

Штраф түләп китегез. 

Юлда тәртип боздыгыз, 

Кагыйдәне боздыгыз! 

Юлдан машина йөри, 

Моны бүген кем белми? 

 Карлсон. 

Кайда соң ул юл дигәне? 

    Тәрбияче.  Җирдә имин яшәү өчен юл кагыйдәләрен белергә кирәк. 

Карлсон. Ә нәрсә ул юл кагыйдәләре? Варенье кебек тәмлеме? 

 Тәрбияче. Юк, Карлсон, кагыйдәләрне ашап булмый. Аларны өйрәнергә кирәк. 

Карлсон. Кагыйдәләрне дә белмим, очкычым да ватылды. Миңа нишләргә инде? 

 Тәрбияче. 

Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 

Кагыйдәләр күп төрле! 

Истә калдырыйм дисәң син, 

Безнең бакчага кил инде! 

Карлсон. -Ярый, мин киттем алайса. 

 (Карлсон  китмәкче була һәм юлда аңа бик күп «машина»лар каршы чыга) 

Тәрбияче.Ой, Карлсон,син ашыкма әле.!Ай-һай, машиналар тыз да быз чаба 

юллардан. Нинди машиналар икән болар? Яле, тыңлап карыйк әле үзләрен! 

Йөк машинасы булам мин, 

Исемем минем – КАМАЗ. 

Чаллыда ясыйлар мине, 

Миндәй машина бик аз. 

 

Ерактан ук күренәм мин, 

Янып тора кызыл хач. 

Мин ашыгам, шалтыратыгыз, 

Кемнәр ярдәмгә мохтаҗ? 

 



Бик тә кирәк транспорт мин, 

Тигез юлдан җилдерәм. 

Кем авылга, кем шәһәргә? 

Теләгән җиргә китерәм. 

 

Тизрәк үсеп шофер булсам, 

Нишләргә белер идем. 

Урамдагы һәр баланы 

Утыртып йөрер идем. 

 

Мин дә әтием шикелле 

Шофер булырга уйлыйм. 

Шуның өчен һәрвакыт мин, 

Машинам белән уйныйм! 

Тәрбияче. Булдырдыгыз, балалар рәхмәт. Менә,Карлсон нинди күп төрле 

машиналар белән таныштын шулаймы? Карлсон, кайгырма! Без сине юл йөрү 

кагыйдәләре белән дус булырга өйрәтербез! 

Карлсон: Рәхмәт, балалар! Мин сезнең киңәшләрегезне тотармын. 

 Ә хәзер, балалар, миңа китәргә вакыт. Хушыгыз, балалар!  

Балалар.Сау бул,Карлсон! 

Тәрбияче:Ә хәзер балалар,безнең “Музыкаль тәнәфес”. 

(“Өйрәтәләр бакчаларда”җырын җырлау) 

1 .Юл аркылы чыкканда, 

       Уңга-сулга карарга. 

      Өйрәтәләр бакчаларда,бакчаларда. 

     Светофорны тыңларга,Кагыйдәне бозмаска, 

      Өйрәтәләр, бакчаларда, бакчаларда. 

 

2.   Юл билгеләре белән, 

     Дус яшәргә һәрвакыт, 

     Өйрәтәләр, бакчаларда, бакчаларда. 

      Белсәгез сез шуларны, 

       Кагыйдәне ,юлларны 

        Сез яшәрсез,сау-сәламәт,тыныч имин! 

 

Тәрбияче: Кадерле балалар, сезгә һәрвакытта да иминлек телим, әти - әниләрегезне 

тыңлап, юлда кагыйдәләрне төгәл үтәп яшәргә язсын сезгә.  

 

Очрамасын каршылыклар  

Һич сезнең юлыгызда.  

Тик яшел ут янып торсын  

Һәрвакыт юлыгызда!  

 

-Балалар, сезгә  юл йөрү кагыйдәләре патшалыгында ошадымы? 

 

Тәрбияче:Балалар, сәяхәтебез ахырына якынлашты. Ә без ,сәяхәттән кайтканда 

,автобуска утырып җыр тыңлап һәм җырлап  кайтырбыз.(“Мин шофер “ җырын 

тыңлау һәм җырлау.) 

 

-Хөрмәтле пассажирлар! салонга кереп утырабыз,ременнәрне эләктеребез һәм юлга 

кузгалабыз. 

 



 

 

                                                “Мин шофер” 

Машина белән уйнарга, 

Яратам мин яратам. 

Берсе дә узып киталмый, 

Чабалар минем арттан. 

                                       Кушымта: 

                                                      Мин шофер,мин шофер. 

                                                        Машинам нинди матур! 

                                                       Тәгәрмәчләр әйләнә 

                                                        Әллә-лә-лә-әләлә-лә. 

 

(Хор)  Урамда йөрү күңелле бигрәк, 

       Урамда йөри белергә кирәк. 

 

Тәрбияче: Рәхмәт, балалар! Булдырдыгыз! 

 

 Урамда һәрчак сез сак булыгыз 

Юл билгеләрен истә тотыгыз! 

Бәла-казадан сакланыйм дисәң, 

Кагыйдәләрне һич онытмагыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


