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«ӘКИЯТЛӘР БУЕНЧА СӘЯХӘТ» 

Мнемотаблица һәм модельләштерүне кулланып уртанчылар төркеме 

балалары өчен сөйләм телен үстерү шөгыле буенча конспект дәрес 
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«Әкиятләр буенча сәяхәт» 

Максат:  мнемотаблица, модельләштерү ярдәмендә матур әдәбият әсәрен 

сөйләп бирүне ныгыту;  тулы җөмлә белән җавап бирергә өйрәтү, сүз 

байлыгын арттыру, фикер алыша белү, уйлау сәләтен үстерү, логиканы 

ныгыту, халык әкиятләренә мәхәббәт тәрбияләү. 

Материал: «Шалкан» әкияте буенча мнемотаблица, магнит тактасында 

«Йомры икмәк» әкияте театр күрсәтү, «Кәҗә бәтиләре һәм бүре» әкиятеннән 

аудиоязма Кәҗә һәм кәҗә бәтиләренеӊ җырлары, һәр балага 5 түгәрәк 

ясалган кәгазъ бите һәм  карандашлар. 

Дәрес барышы. 

- Әгәр әкият ишек какса 

Син тиз генә аны керт. 

Чөнки әкият - ул кош кебек, 

Куркытсаӊ – китәр очып. 

- Бүген без сезнеӊ белән әкиятләр буенча сәяхәт итәрбез. Бу гадәти булмаган 

сәфәр булачак. Җайлап утырыгыз, мин сезгә табышмак-таблица алып 

килдем. Шуныӊ буенча әкият сөйләгез. 

«Шалкан» әкиятен мнемотаблица буенча сөйләү. (2-3 бала). 

- Булдырдыгыз, балалар! Миӊа бик ошады сезнеӊ сөйләвегез. 

Әйтегез әле, әкият нәрсәгә өйрәтә? 

- Дөрес, бергә без сезнеӊ белән бөтен эшне башкарып чыгабыз! 

- Ә хәзер табышмак тыӊлагыз һәм җавап табыгыз: 

Кызарып кына пешкән 

Үзе шундый түгәрәк, 

Тәрәзә төбендән 

Киткән урманга тәгәрәп. 

«Сүз сайлап ал» уены. 

- Әкият геройларыныӊ характерларына сүз сайлап алабыз. 

- Йомры икмәк нинди булган? (күӊелле, тинтәк, үз-үзенә ышанган, 

мактанчык, җитез) 



- Шул геройны тап һәм магнит тактага куй. 

- Йомры икмәк беренче кемне очрата? Куян нинди? (куркак, беркатлы, гади, , 

йомшак) 

- Икенче кемне очрата? Бүре нинди? (усал, ач, көчле, ахмак) 

- Өченче кем очрый? Аю нинди? (туры күӊелле, авыр гәүдәле, хәйләсез) 

- Иӊ сонгысы кемне очрата? Төлке нинди? (хәйләкәр, башлы, җитез, тапкыр) 

Бөтен геройлар магнит тактага куела. 

- Бу әкият нәрсәгә өйрәтә? 

- Өйдән качырга ярамый, әти-әни сүзен тыӊларга кирәк, мактанма, чит 

кеше сүзләренә ышанма, кешедән көлергә ярамый. 

- Тагын бер бирем. Бу фразалар нинди әкияттән.  

«Геройларны реплика буенча танып бел». 

- «биектә утырам – еракка карыйм…»  

- «мин әбидән дә киттем, мин бабайдан да киттем…» 

- «ишетәбез, ишетәбез, бу әнкәбез тавышы түгел…» 

- «Су буена барда койрыгыӊны бәкегә тыгып тор. Балык үзе 

койрыгыӊа ябышыр…» 

- «елама, бабай, елама, әби, сезгә әле мин тагын салырмын, 

алтынны түгел – гади йомырка…» 

- «Кикри-күк! Нигә елыйсыӊ, Куян…» 

- Булдырдыгыз, балалар! Барысында белдегез! 

- Минем сезгә җыр-табышмагым бар. Әлеге җырга биеп алсагызда була. 

(Физминутка).  

Аудиоязма «Кәҗә бәтиләре һәм бүре». 

- Әлеге җыр кайсы әкияттә? 

- Ничә кәҗә бәтиен ашаган бүре? 

- Әкият нәрсәгә өйрәтә? 

- Дөрес, өлкәннәрне тыӊларга һәм чит кешегә ишекне ачмаска. Төрле 

хәлдән чыгу юлын табу. 

- Әйдәгез, кәҗә бәтиләре турында бармак гимнастикасы күрсәтәбез. 



Кәҗәнеӊ бар иде бәтиләре – шук бәтиләр (бармакларны селкиләр) 

Бу бәти бик калын, аны бөгергә авыр (баш бармакны уалар) 

Әлеге ике бәти – бик көчле – аларны йомшатырга кирәк (күрсәткеч 

һәм уртанчы бармакларны йомарлыйлар һәм турайталар) 

Бу ягымлы – кызчык бәти – (атсыз бармакны уалар)  

Ә бусы – бик кечкенә – начар ашый, иӊ киресе!  

Без аны хәзер йомшартабыз, тизрәк үссен диеп (чәнти бармакны уалар) 

Кәҗәнеӊ бәтиләре – бик тату, дус яшәгәннәр, әнисен яратканнар 

(кулларны бергә куеп йомарлыйлар һәм турайталар, соӊыннан 

кулларны аералар – бармакларны селкетәләр). 

- Балалар, безнеӊ бармаклар ял итте, алар рәсем ясарга әзер. Алдагы әкиятне 

модельләр ярдәмендә ясап күрсәтәбез. 

«Төлке, куян һәм әтәч» әкиятен модельләштерү. 

Өстәлдә 5 түгәрәк ясалган кәгазь битләре һәм карандашлар (һәр балада). 

- Әйдәгез әкиятне искә төшерәбез. Ничек башлана? 

(Бер бала чыга да куян белән төлке рәсемен ясый). 

- Ничек аерылалар бер-берсеннән? (Куянныӊ колаклары озын, төлкенеӊ 

колаклары өчпочмаклы һәм йөзе озынча). 

- Беренче түгәрәккә төлке, ә икенчесенә куян ясыйк.  

- Ә без эт белән аюны ничек ясыйбыз? Этнеӊ койрыгын түгәрәкләп, ә аюга 

түгәрәк кечкенә колаклар ясыйлар.  (Үз кәгазь битендәге түгәрәкләргә эт һәм 

аю ясыйлар). 

Әкиятне дәвам итәләр. Әтәчнеӊ билгеләре (кикрик һәм томшык). Картага 

әтәч ясыйлар. 

- Менә без сезнеӊ белән әкиятне модельләштердек. Бик тырыш булдыгыз! 

- Бу әкият нәрсәгә өйрәтә? 

- Игелекле, мәрхәмәтле, шәфкатьле, гәделлекле , батыр булырга, 

алдаламаска, иптәшләреӊә булышырга, кечкенәләрне, көчсезләрне 

якларга.  



- Шуныӊ белән безнеӊ сәяхәтебез ахырына килеп җитте. Сез әкиятләрне 

танып, үзегез модель ясап сөйләдегез. Сез нәрсәгә бүген өйрәндегез? 

Балалар, сез бүген бик яхшы җавап бирдегез, үзегезнеӊ белемнәрегезне 

күрсәттегез, бик тырыштыгыз! Миӊа бик ошады! 

 

 


