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Төп белем бирү өлкәсе: сөйләм телен үстерү (татар теле). 

Эшчәнлек төрләре: коммуникатив, уен, хәрәкәт эшчәнлеге, аралашу, 

сәнгать эшчәнлеге. 

Эш төрләре һәм формалары: ситуатив күнегүләр, җырлы – биюле 

уеннар, үстерелешле диалоглар, аудиоязмалар тыңлау, интерактив уеннар. 

Максат: Татар теленә кызыксыну уяту, аралашу теләге булдыру. 

Бурычлар:  

1. Төрле уеннар һәм уен ситуацияләре аша үстерелешле диалогка тарту. 

2. Диалогик сөйләм телен үстерү. Сүзләрне хәтердә калдырып, 

зиһеннәрен, фикерләү сәләтләрен үстерү. 

3. Бер – береңне тыңлау, ишетү сыйфатлары тәрбияләү. 

Шөгыльнең дидактик яктан тәэмин ителеше: 

Тәрбиячегә: проектор, экран, ноутбук, дидактик, серле тартма. 

Балаларга: уенчык савыт – сабалар, уен өчен атрибутлар.   

 

Кулланылган әдәбият:  

1. “Татарча сөйләшәбез”: 5-6 яшьлек балаларны татар теленә өйрәтү 

буенча методик ярдәмлек.2012. 

2. “Балалар бакчасында рус балаларына татар теленә өйрәтү: 

программа, методик киңәшләр, диагностика”. 2013 

 

Шөгыль барышы: 

Тәрбияче: - Исәнмесез, балалар! 

Балалар: - Исәнмесез, Ландыш Расиховна! 

Тәрбияче: Хәлләр ничек? 

Балалар: - Әйбәт, рәхмәт. Хәлләр ничек, Ландыш Расиховна? 

Тәрбияче: - Әйбәт, рәхмәт. 

- Ребята, послушайте меня: сегодня утром, когда я пришла, на столе 

лежала коробка. Коробка большая, красивая… Кто же эту коробку найдет и 

принесет мне? (Дети находят коробку) 



- Эта коробка не простая, а волшебная. Просто так она не откроется, 

нам нужно считать до пяти на татарском языке. 

Балалар: бер, ике, өч, дүрт. биш! 

Тәрбияче: - Вот мы открыли волшебную коробку, давайте посмотрим, 

может там что-то важное? (Дети подходят к столу и по одному берут посуды) 

 

Сүзле уен: “Дөрес әйт” 

 (Дети по одному показывают посуду и называют что это и какая она) 

Тәрбияче: Бу нәрсә? 

1 Бала: чынаяк. 

Тәрбияче: Чынаяк нинди? 

Бала: Кызыл, матур, чиста, зур. 

2 бала:  Бу- тәлинкә, тәлинкә сары, зур... 

3 бала: Бу –кашык, кашык кечкенә... 

(Уен шул үрнәктә башка балалар белән дәвам итә)  

Тәрбияче: - Ребята, прежде чем накрыть на стол, что нам нужно 

сделать? 

Балалар: Помыть посуду. 

 

Уен ситуциясе «Савыт – саба ю» 

Тәрбияче: Есения, кил монда. Мә су, тәлинкә ю. (Бала тәлинкә юа) 

Тәлинкә нинди?  

Бала:   Тәлинкә чиста. 

Тәрбияче: Артур, кил монда? Мә су, кашык ю. 

Кашык нинди? 

Бала:  Кашык чиста. 

(Уен шул үрнәктә башка балалар белән дәвам итә)  

Тәрбияче: За столом сидят наши гости Акбай и Мияу. Предложите им 

чистые   посуды.  

 



Уен“Акбай белән Мияуга савыт – саба тәкъдим ит”  

1 Бала: Акбай, мә чиста, кызыл чынаяк. 

2 бала: Мияу, мә чиста кашык. 

3 бала: Акбай,  мә зәңгәр, чиста тәлинкә. 

(Уен шул үрнәктә башка балалар белән дәвам итә)  

 

Тәрбияче: - Дети, чтобы нашим гостям не было скучно, давайте споем 

песенку “Зәңгәр чынаяк”?  (Аудио 37) 

(Дети встают в круг) 

Зәңгәр – зәңгәр чынаяк,  (ладошки в виде чашки)  

Зәңгәр – зәңгәр чынаяк. 

Әйе шул, әйе шул, 

Матур, чиста чынаяк. 

Әйе шул, әйе шул, 

Зәңгәр, зәңгәр чынаяк 

 

 Икт игра “Найди чайную пару” 

На экране картинки с изображением посуды. Нужно подобрать чашки к 

блюдцам подходящие  по цвету. Что  нужно сделать, чтобы получилась 

чайная пара? 

Балалар: Нужно попрасить.  

- Чынаяк бир әле? 

Тәрбияче: Нинди чынаяк? 

Балалар: Яшел чынаяк. 

Тәрбияче:- Мә, яшел чынаяк. 

(Уен шул үрнәктә  дәвам итә)  

 



Я предлогаю вам похожую игру,  которая называется так же “Найди 

пару”, но с карточками для каждого из вас. 

(Дидактик уен “Парын тап”- һәр балага төсле тәлинкә куелган өслек 

бирелә. Шул тәлинкә төсенә туры китереп чынаяк, кашык табып бер пар 

савыт – саба җыярга кирәк) 

На карточках у вас только блюдца, вам нужно подобрать подходящие 

по цвету чашки и  ложки. 

( Соңыннан ныгытып җырлап кабатлыйлар: Зәңгәр, зәңгәр чынаяк; 

кызыл, кызыл чынаяк; сары, сары чынаяк...) 

Йомгаклау. 

 Ребята, о чём мы с вами сегодня говорили? (о посуде). Какие цвета мы 

с вами вспомнили? Какие новые слова узнали на татарском языке? Какая 

игра вам боше всего понравилась?  Кому вы об этом расскажете?  

- Сау булыгыз, балалар!   

 


