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Тәрбияче  МБДОУ №51”Торнакай” Яр Чаллы шәһәре 

Балаларның яше: мәктәпкә әзерлек төркеме 

Максат: Фгос программасы таләпләренә туры китереп, балаларның 

математика буенча белемнәрен системалаштыру, тирәнәйтү, Кюзинер 

таякчыклары белән төрле алымнар кулланып эшләүне ныгыту. 

Бурычлар: 

Белем бирү бурычы: Балаларның 1-10 гә кадәр саннар эчендә белемнәрен 

ныгыту, саннарны тәртип буенча һәм кирегә санауны,саннар арасындагы 

бәйләнешләрне белергә,пространствода ориентлашырга өйрәтүне  дәвам итү. 

Үстерү бурычы: Балаларның Кюзинер таякчыклары белән дөрес эшләү 

күнекмәләрен камилләштерү; таякчыкларын бирем буенча дөрес итеп 

урнаштыру;күзаллау һәм логик фикерләү сәләтен, фантазияләрен үстерү. 

Тәрбия бурычы: Балаларда эшчәнлеккә кызыксыну һәм бер-берсе арасында 

дуслык мөнәсәбәтләре тәрбияләү. 

Көтелгән нәтиҗәләр: Балаларның логик фикерләп эшчәнлекнең  барлык 

төрләрендә дә актив булулары, үз эшләренә анализ ясаулары. 

Балалар эшчәнлегенең төрләре: 

-социаль аралашу үсеше 

-танып белү үсеше 

-сөйләм үсеше 

-физик үсеш 

-нәфәсәти сәнгать үсеше. 

Индивидуаль эш: Кюзинер таякчыкларыннан төрле предметлар төзергә 

өйрәнү. 



Сүзлек өстендә эш: 

Актив сүзләр: йорт, саннар, квадрат, өчпочмак, турыпочмаклык. 

Пассив сүзләр: Кюзинер таякчыгы, шәмәхә, алсу төс, түбә, ландыш чәчәге. 

Материал һәм җиһазлар:Һәр балага Кюзинер таякчыклары, уенчык кечкенә 

хайваннар.  

Алдан эшләнгән эшләр:Кюзинер таякчыкларыннан ясалган  картиналар 

карау, ирекле рәвештә торле предметлар ясау. 

Эшчәнлек барышы: 

  Кереш өлеш 

-Хәерле иртә, балалар! 

-Хәерле иртә! 

-Буген бездә кунаклар бик күп. Әкият иленнән кечкенә хайваннар килгәннәр. 

Алар бездән ярдәм сорыйлар.Хайваннар яшәгән йортны усал буре җимереп 

киткән.Аларга йорт төзеп бирергә кирәк. Төзибезме? 

-Төзибез. 

-Әйдәгез урыннарга утырыйк. Сезнең алдыгызда Кюзинер таякчыклары. 

Шулар ярдәмендә сез хайваннарга йорт төзергә тиеш. Хайваннар нинди 

йортта яшәргә телиләр икән? 

-Матур, дөрес итеп төзелгән, ныклы йортта. 

  Төп өлеш: 

-Әйдәгез төзи башлыйк. 4-кызыл сары төстәге таякчык алагыз һәм алардан 

квадрат төзегез. Квадрат турында әйтеп китик әле, ул нәрсәләр белән мактана 

ала? 

-Квадратның 4 почмагы һәм 4 ягы бар. Яклары тигез. 

-Бу квадрат белән сез йортның нинди өлешен ясадыгыз? 

-Стеналарын. 

-Ә хәзер йортның кайсы өлешен ясыйбыз? 

-Йортның түбәсен ясыйбыз. 

-3 зәңгәр төстәге таякчыклар алып, йортның түбәсен ясагыз. Йорт түбәсе 

нинди формада килеп чыкты? 



-Өчпочмак формасында. 

-Каян белдегез өчпочмак икәнен? 

-Чөнки аның 3 почмагы бар. 

-Түбәсенә нәрсә җитми? 

-Труба кирәк. 

-1 кызыл таякчык белән труба ясагыз. Йортның стеналары булды, түбәсе һәм 

трубасы булды. Тагын нәрсә кирәк? 

-Тәрәзә һәм ишек кирәк. 

-2 ал һәм 2 сары таякчыклар алыгыз һәм ишек ясагыз. Ишек нинди формада 

килеп чыкты? 

-Турыпочмаклык килеп чыкты. 

-Турыпочмаклык квадраттан нәрсә белән аерыла? 

-Турыпочмаклыкның 2 ягы озын, 2 ягы кыска. Квадратның барлык яклары да 

тигез. 

-Рәхмт, балалар! Сез бик яхшы төзүчеләр булдыгыз. Төзүчеләр арыдылар, 

әйдәгез ял итеп алыйк. 

Физминутка: 

-Ял иттек, урыннарга утырыйк. Хәзер хайваннарга йортка керер өчен баскыч 

ясарга кирәк. Һәрберсен берәр итеп кара төс, шәмәхә төс, сары төс, кызыл 

төс, ал төсләр алабыз. Баскычны йортның ун ягына төзегез. Таякчыкларны 

горизонталь юнәлештә урнаштырыгыз. Баскычны астан өскә таба, иң зур 

таякчыктан төзи башлыйсыз. 

Аска нинди төс куйдыгыз? 

-Кара төс. 

-Өскә нинди төс куелды? 

-Өстә ал төс. 

-Баскычның уртасында нинди төсләр? 

-Шәмәхә, сары, кызыл төсләр. 

 -Баскычның иң озын буе нинди төстә? 

-Баскычның иң кыска төсе нинди төс? 



-Алсу төс. 

-Баскыч төзү өчен ничә таякчык кулландыгыз? 

-5 таякчык кулландык. 

-Балалар, әйдәгез йорт янын матурлыйк әле.Аның өчен безгә йортның сул 

ягына түтәл ясарга һәм түтәлгә чәчәкләр утыртырга кирәк. 

2 зәңгәрсу төс һәм 2 зәңгәр төсне алыгыз. Йортның сул ягында 

турыпочмаклы түтәл ясагыз. Түтәлгә 4 ак төстә ландыш чәчәкләре 

утыртабыз. 

Барлыгы ничә чәчәк утыртыгыз? 

-4 чәчәк утырттык. 

-Хайваннарыгыз бер-берсенә кунакка йөрсен өчен нәрсә төзергә кирәк? 

-Юл ясарга кирәк. 

-Үзегезгз ошаган бер төстән йортның уң ягында, баскыч яныннан юл ясагыз. 

-Самира синең баскыч нинди төстә? 

-Шәмәхә төстә. 

-Әйдәгез хайваннарны йорт эченә кертик. Алар башта сез төзегзн юлдан 

бара, аннан баскычтан күтәрелә һәм өйгә керә. Ничек уйлыйсыз, аларга сез 

төзегән йорт ошады микән? 

-Ошаттылар. 

-Эшчәнлек беткәч сезнең хайваннарыгыз бер-берсенә кунакка йорешерләр. 

  Йомгаклау 

Әйдәгез зур түгәрәк ясап басыйк. Мин сезгә тупны биреп сораулар әйтәм, ә 

сез җавап бирерсез. 

-Сезгә бүгенге эшчәнлек ошадымы? 

-Сез нәрсә төзедегез? 

-Сезгә кайсы бирем эшләргә авыр булды? 

-Иң җиңел бирем нинди булды? 

-Сиңа үзеңнең төзегән йортын ошадымы? 

-Сиңа кемнең йорты ныграк ошады? 



-Рәхмәт, балалар! Миңа буген сезнең белән уйнау һәм сезнең эшләрегез бик 

ошады. 

 


