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Максатлар:  

- Балаларда уенчыкларга карата сакчыл караш тәрбияләү; 

- Сөйләм телен үстерү, сүз байлыгын баету; 

- Диалог төзеп сөйләшүне ныгыту. 

 

 

Зал бәйрәмчә итеп, төрле – төрле уенчыклар белән бизәлгән. Бүлмә 

уртасына ярым тугәрәк формасында урындыклар тезелгән. Матур көй уйный. 

Залга җитәкләшеп балалар керә. Түгәрәккә басып, җырлый башлыйлар. 

“Кояшлы ил” җыры (Ә. Рәшитов сүзләре, Л.Батыр-Болгари музыкасы) 

Җыр беткәч, балалар урындыкларга утыралар. 

Тәрбияче: Балалар, карагыз эле тирә - ягыгызга. Купме уенчык монда?! 

Ниндие  генә юк… Балалар, ә сезнең яраткан уенчыкларыгыз бармы? (Бар, әйе) 

Әйдәгез, бу көнне үзебезнең яраткан уенчыкларга багышлыйк.  

Шалтыравыклар белән бию 

Бию беткәч, залда елаган тавыш ишетелә. Урындык артында курчак елый. 

Тәрбияче курчакны җитәкләп, зал уртасына алып чыга. 

Тәрбияче: Курчак, син ник елыйсын? Ник күңелсезләнәсең? 

Курчак: (елап) Минем белән бер бала да уйнамый. Әнә, сезгә ничек күңелле! 

Җырлыйсыз, биисез, күңел ачасыз. (елый) 

Тәрбияче: Тукта, юкка елама әле! Балалар, курчакны да үзебезнең арага 

алабызмы? (Әйе) Менә бит, балалар синең белән уйнарга риза. Эйдә, син дә безгә 

кушыл! 

Курчак: Бик теләп кушылам. 

Тәрбияче: Балалар, сез пирамидка җыеп уйнарга яратасызмы? (Әйе) Әйдәгез, 

ике төркемгә бүленеп, пирамидкалар җыябыз. Кем тизрәк җыяр икән? Карыйк 

әле. 

Пирамидкалар җыю. 

Курчак: Ай – яй, нинди җитезләр һәм өлгерләр җыелганнар монда. 



Тәрбияче: Әйе, шул. Әле алай гына да түгел, алар табышмакларга да бик оста 

җаваплар табалар. Шулай бит, балалар? (әйе, әйе)  

Курчак: Яле - яле, тагын әйтеп карагыз әле. Бәлки мин дә берничәсенә җавап 

табырга булышырмын. 

Табышмаклар 

1.Сикерә белә, 

Йөгерә белми. (Туп) 

2. Кечкенә генә өйчекләр 

Урам буйлап йөгерә. 

Кешеләрне hәр көнне 

Кирәк урынга җиткерә.  (Машина) 

Тәрбияче: Тагын бер кызыклы табышмагыбыз бар бит әле. Анысын да 

тыңлап карыйк. 

3.Төрле-төрле төстә алар, 

Бу төсләр каян килгән? 

Кабарышып утыралар 

Кем аны тутырып биргән? (Шар) 

4. Минем белән уйныйлар, 

Уйнап һич тә туймыйлар. 

Иркәлиләр, сөяләр, 

Йокла, бәбкәм, дияләр. (Курчак) 

Курчак: Минем турында да табышмак бар икән бит… Аңа да җавапны 

таптыгыз. Әфәрин! 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез, курчак - дустыбызга җырлап та күрсәтик инде. 

“Чәбәк - чәбәк” җыры (Р.Гатина, Ф.Батыршина музыкасы һәм сүзләре) 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез, урыннарыбызга утырыйк һәм үзебезнең яраткан 

бармак уенын уйныйк. 

“Уенчыклар” бармак уены 

Баш бармагым туп була, 

Имән бармак – бөтерчек, 



Урта бармак була шакмак, 

Атсыз бармак – сикергеч, 

Чәнти бармак – барабан, 

Сана, әйдә, яңадан! 

 

Курчак: Дусларым, һөнәрләрегез бигрәк күп икән… Мине дә өйрәттегез. 

Рәхмәт сезгә!  

Тәрбияче: Курчак, дустыбыз! Әле балалар матур – матур шигырьләр дә 

әзерләделәр.  

1. Туп, туп, тубыбыз, 

Син безнең матурыбыз, 

Тишмәбез дә ярмабыз да, 

Оста тота кулыбыз. 

(“Туп, туп , тубыбыз” Әминә Бикчәнтәева) 

2. Әминә елый үкереп, 

— Тубым суга төште, — дип. 

— Чү, Әминә, елама: 

Туп батмый ул елгада. 

(«Туп» Әминә Бикчәнтәева) 

3. Песи, песи, пескәем, 

Соры синең төскәең. 

Йомшак синең йоннарың, 

Җылы синең туннарың. 

(«Мияу!»Роберт Миңнуллин) 

 

Курчак: (елый)  

Тәрбияче: Тагын ник елыйсын инде? Ни булды? 

Курчак: Мин шигырь сөйли белмим бит (елый) 

Тәрбияче: Тукта, юкка елама әле син! Әйдә, без сине биергә өйрәтәбез! 

Курчак: Мин риза! Риза! 



Матрёшкалар биюе 

Курчак: Ай, дусларым, рәхмәт сезгә! Мине күпме һөнәргә өйрәттегез!  

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез, курчакка рәхмәт әйтик. (Рәхмәт әйтәләр) 

Күңелебезне күтәргәнең, безгә кушылып биегәнең, уйнаганың өчен рәхмәт!  

Курчак: Дусларым, китим инде мин. Бакчабызның башка балаларын да 

шатландырыйм, алар белән дә уйныйм. Ә сез миңа үз чиратыгызда уенчыкларны 

кыерсытмаска, ватмаска, җимермәскә, алар белән сакчыл уйнарга сүз бирегез! 

Тәрбияче: Балалар, ни диярсез? Сүз бирәбезме? (Бирәбез) 

Курчак: Рәхмәт сезгә, дусларым! Китим инде мин. Киләсе очрашуларга 

кадәр! Сау булыгыз! 

Тәрбияче һәм балалар: Сау булыгыз! Без сине тагын көтеп калабыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кулланылынган әдәбият 

 

1. Сайт www.sabyem.ru 

2. Сайт www.infourok.ru 
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