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                        Тема:УРАМ.ЮЛ.СВЕТОФОР. 

Максат: балаларның урам,юл,тротуар турында 

күзаллауларын ныгыту. Балаларны җәяүлеләр юлы белән 

таныштыру. 

Бурычлар: 

1.Балаларны транспорт чаралары: автобус,троллейбус, 

җиңел, йөк машинасын танырга һәм атарга өйрәтү.Йөк 

машинасының төп өлешләрен: 

кабина,кузов,тәрәзә,көпчәкләрне атау. Машинасының ни 

өчен кирәклеген билгеләү. 

2.Балаларның сөйләмен бу сүзләр хисабына активлаштыру. 

Балаларны, олыларны һәм бер-берсен игътибар белән 

тыңларга, сораулар бирергә һәм аларга җавап бирергә 

өйрәтү. 

Балаларны өлешләрдән бер бөтен ясарга өйрәтү. 

Төсләр турындагы белемнәрен ныгыту. 

Уеннарда кагыйдәләр нигезендә эшләргә, сигнал буенча 

эш итәргә, киңлекләрдә ориентлашырга өйрәтү. 

3.Геройга карата кызыксыну, ярдәм күрсәтү теләге уяту. 

 

МАТЕРИАЛ: 

Лего төзү материалы, өлешләргә бүленгән 

машина,”Урам”картинасы. 

 

Алдан башкарылган эш: 

 Светофорны карау, аның эшен күзәтү.Урам, машиналар 

рәсеме төшерелгән картиналарны карау. 

Балалар бакчасына азык-төлек китерүче машинаны күзәтү. 

  



 Эшчәнлек  барышы. 

Хәерле иртә,балалар!Мин Сезгә бүген бер табышмак 

әзерләп алып килдем.Табышмакны дөрес 

чишсәгез,табышмакның җавабы безгә кунакка киләчәк. 

                        Җәен,көзен,язын,кышын 

                         Иртә,кичен,көндезен 

                         Ача йомадыр күзен, 

                         Телсез әйтәдер сүзен 

                         Бик тиз аңлыйлар үзен. 

                                                                    (Светофор) 

-Менә үзе дә килеп җитте.Светофор керә. 

-Аның белән нидер булган!(күзләре-утлары янмый) 

-Әйдәгез әле светофордан сорыйк:-Ни булды? 

Светофор:-Минем кәефем начар,шуңа утларым янмый. 

-Балалар әйдәгез Светофорның,аңа кирәкле утларын 

кабызып шатландырыйк әле. 

-Әйтегез әле светофорның утлары нинди төсләр белән 

янырга тиеш?(балалар җавап бирә) 

-Светофорның нинди сигналына юл аркылы чыгарга 

ярый?(Яшел) 

-Ә кызыл төскә барырга ярыймы?Ник?(Балаларың җавабы) 

-Балалар светофор ни өчен кирәк? (балаларның җаваплары) 

-Светофорга карагыз әле, аның бер күзе кабынды. Нинди 

төстәгесе?(кызыл) 

Димәк аның кәефе күтәрелә башлады. Ул куанды. 

Балалар,светофор безгә бүләк алып килгән.(Светофор 

тәрбиячегә ”УРАМ” сүрәтләнгән картина бирә.Балалар 

белән картин карау.Сорауларга җавап бирү.) 

-Балалар, әйтегез әле, машиналар кайда йөри?Балалар 

җавабы) 



-Машиналар төрле була.Сез ниндиләрне беләсез әйтегез 

әле?(йөк машинасы, җиңел машина, автобус, 

троллейбуслар) 

-Әйдәгез әле йөк машинасының нинди өлешләре бар 

икәнен карыйк.(өстәлгә төзү) 

-Кузов.Ул ни өчен кирәк?(йөк ташу өчен) 

-Кабина.(анда шофер утыра һәм машина белән идарә итә.) 

-Тәрәзәләр.(шофер юлны күрсен өчен) 

-Тәгәрмәчләр.(машина йөрсен өчен) 

-Йөк машинасында нәрсәләр ташырга була?(балаларның 

җаваплары) 

 -Юлда авария булган, машиналар ватылган. Хәзер безгә 

сезнең белән аларны ремонтларга кирәк. 

УЕН:”Өлешләрдән бер бөтен ясау” 

-Карагыз әле!Светофорның тагын бер күзе кабынды. 

Нинди төстәгесе?(балалар җавабы) 

-Светофорның сезнең белән уйныйсы 

килә.УЕН:”Машиналар”(машиналар ирекле йөриләр.-

Гаражга!командасына капкага керәләр.Светофор команда 

биреп тора) 

-Балалар телисезме мин сезгә үземнең яшәгән урамымны 

төзеп күрсәтәм. 

Уен:”Тере картина”(Өстәл артында легодан үз урамыңны 

төзү.) 

-Балалар,карагыз әле,Светофорның бөтен күзләре дә 

кабынды. Аларны әйтеп чыгыгыз әле.(Балаларның җавабы) 

-Светофорның кәефе яхшы. Аңа балаларның шогыльләнүе 

ошады.Ул балаларга күзләре белән уйнарга тәкъдим 

итә.УЕН:”Үз урыныңны тап”(төсләр буенча) 

-Балалар миңа китәргә вакыт,миннән башка юлда 



машиналарга бик авырга туры килә.Юл хәләкәте булганчы 

мин үз урыныма барып басыйм.Саубулыгыз,балалар. 

-Саубул, светофор. 

-Менә без  бүген сезнең белән купме кирәкле хәбәр 

белдек.Сез бүген куп нәрсәгә өйрәндегез. 

Сезгә нәрсә күбрәк ошады?(балаларның җавабы) 

-Әфәрин ,булдырдыгыз!Бик яхшы 

катнаштыгыз,игътибарлы булдыгыз!Рәхмәт. 

 


