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Кереш 

 

Сәнгать халык күңелен, аның мәгънәви тормышын  чагылдыра торган иҗади 

хезмәт.  

Максат: Балаларга туган телгә - ана телебезгә мәхәббәт тәрбияләү. 

Телебезне сакларга һәм якларга кирәклеген төшендерү. Туган телнең 

матурлыгын тоярга өйрәтү. Халкыбызның гореф-гадәтләрен хәтерләрендә 

калдыру. 

Белем бирү бурычы:Балаларны татар халык традицияләре,  татар 

халкының ашлары, бәйрәмнәре белән таныштыру. Казан шәһәре һәм аның 

истәлекле урыннары белән таныштыру 

Үстерү бурычы: Балаларны күңел ачу чараларында актив катнашырга 

омтылыш формалаштыру. Шигырь һәм уеннар аша балаларны татар 

халкының үткәне белән таныштыруны дәвам итү. Нәфасәти зәвыкларын 

үстерү, әйләнә-тирәдәге предметларны бәяли белергә өйрәтү;  

Тәрбияләү бурычы: Балаларны татар халкына,фольклорына мәхәббәт 

һәм ихтирам тәрбияләү. Үз  хезмәтең белән башкаларны сөендерү теләге, 

ярдәмчелек хисе тәрбияләү. 

Белем-бирү өлкәсе: “Танып- белү эшчәнлеге”, “Сойләм үстерү 

эшчәнлеге”, “Сәнгать эшчәнлеге” 

Төр: Иҗади сәнгать 

Тип: Интеграл 

Белем-бирү өлкәсенең интеграллары: “Танып- белү эшчәнлеге”, 

“Сәнгать эшчәнлеге”, Социаль-коммуникация эшчәнлеге», “Сойләм үстерү 

эшчәнлеге”, “Физик үсеш эшчәнлеге” 

Алдан эшләнгән эш: Казан турында альбом карау.Туган тел турында 

шигырьләр өйрәнү. Г.Тукайның “Туган тел” җырын өйрәнү.  “Машина” 

җырын өйрәнү.Төрле милләт халкы белән танышу. Әниләргә татар халык 

ашлары буенча альбом ясау. Казаннын истәлекле урыннары буенча  

балаларның фотографияләре белән коллаж ясау 



Материал: Проектор, экран, магнитофон. Өй күренеше: өй тәрәзәсе, 

өстәл милли ризыклар белән. Камыр, уклау, такта, алъяпкыч, яулык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Дәрес барышы 

1. Оештыру моменты 

Тәрбияче:. Балалар, әйдәгез кунаклар белән исәнләшеп алыйк. 

Балалар: Исәнмесез! 

2. Кереш өлеш 

Тәрбияче: Балалар,  без буген сезнең белән без  яши торган республика  һәм 

аның бәйрәмнәре белән танышабыз. (Слайд- тема) Кайсыгыз мина әйтә, без 

нинди  республикада яшибез?  

Балалар: Татарстан 

Тәрбияче: Дөрес.. Без сезнең белән Татарстанда яшибез. Балалар, ә 

Татарстанның башкаласы ничек дип атала? 

Балалар: Казан. (Слайд-Казан) 

Тәрбияче: Дөрес.  Әйдәгез, Казан турында шигыр сөйләп китик әле. 

Кайсыгыз сөйли? 

 Бала: Казаннан да шәп шәһәр юк, 

  Бер ялган юк сүземдә! 

  Ул бер генә җир йөзендә, 

  Бер генә мин үзем дә! 

Балалар: Казан- ул зур һәм матур шәһәр. Казан-ул иске шәһәр. Казанда 

истәлекле урыннар бик күп.Балалар, бу нинди бина? (Слайд Кремль, цирк,  

зоопарк, «Әкият” курчак театры һ.б) Сез барыгызда анда  әти-әниләрегез 

белән булганыгыз бар дип уйлыйм.  

Тәрбияче:  Безнең шәһәрдә төрле  милләт халыклары  яши: татарлар, 

русслар,чувашлар, удмуртлар, марийлар, башкортлар.. Барысы да үзара дус 

һәм тату яшиләр. (Слайд- милли халык). Безнең төркемдә дә рус һәм татар 

балалары йөриләр.Без дә барыбызда дуслыкта һәм татулыкта яшибез.Татар 

халкы бик кунакчыл халык, алар үзләренен гореф-гадәтләрен, йолаларын, 

бәйрәмнәрен онытмыйлар. (Слайд- татар халкы) Ә татар теле нинди матур 

тел! Туган тел! Һәркем өчен дә газиз бу сүз.. Туган телебездә сөйләшәбез, 

җырлар җырлыйбыз, шигырләр сөйлибез, әкиятләр күрсәтәбез 



Тәрбияче: Г.Тукай “ Туган тел” турында бик матур шигыр язган. . ( Слайд-

Г. Тукай) 

Кайсыгыз сөйли? (Бала шигырь сөйли) 

Бала: И туган тел, и матур тел, 

  Әткәм-әнкәмнең теле. 

  Дөньяда күп нәрсә белгән, 

 Син туган тел аркылы. 

Тәрбияче: Балалар, бу шигырь юлларына көй дә язылган бит. Хәзер без бу 

җырны җырлап китәрбез. (Балалар урындыклар янында басып 

җырлыйлар) 

Тәрбияче: Афәрин! Булдырдыгыз. Бик матур җыр. 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез әле татар халкының милли бәйрәмнәре турында 

да сөйләшеп китик әле.  Нинди бәйрәмнәрне беләсез? Күптән түгел без 

сезнең белән матур бәйрәмне үткәрдек. 

Балалар: Нәүрүз, Сабантуй. 

Тәрбияче: Дөрес. (Слайд-Нәүрүз). 

Тәрбияче: Татарстанда яшәгән барлык халыкның да ин яраткан бәрәме ул-

Сабантуй. Бу бәйрәм безнең Республикада гына түгел, Ә Рәсәйнең барлык 

җирләрендә дә үткәрелә торган бәйрәм.  Сабантуй бәйрәменә бик куп халык 

җыела. ( Слайд- Сабантуй фрагменты) 

Тәрбияче: Сабантуйга килгән кунакларны милли ашлар белән сыйлыйлар. 

Бу нинди ризык? (Өчпочмак, бәлеш, пироглар, чәк-чәк, кош теле пешерәләр) 

(Слайд- Милли ашлар) 

3. Төп өлеш 

Тәрбияче: Балалар. Әйдәгез  әбигә кунакка барып кайтабыз. Нинди тәмле 

ризыклар пешерергә яратканын белербез. Киттекме? 

Балалар: Әйе. (Автобуста баралар) 

Җыр “Машина” 

Автобуска утырып, 

Сәяхәткә барабыз. 

Би-би-би, би-би-би, 



Сәяхәткә барабыз. 

Барабыз урман аша, 

Безгә кояш елмая. 

Би-би-би,би-би-би, 

Безгә кояш елмая. 

Тәрбияче: Менә килеп тә җиттек.  Балалар карагыз әле нинди матур өй. Кем 

тора икән монда? Әйдәгез якынрак килеп, ишекне шакыйк. (Ишекне 

шакыйбыз. Әби чыга) 

Бала: Исәнмесез, саумысыз... 

  Нигә ишек ачмыйсыз? 

Шакый, шакый арып беттек, 

Нигә каршы алмыйсыз? 

Әби: Исәнмесез, минем балакайларым.  

Тәрбияче:Исәнмесез, әбекәй. Әбекәй., хәтерлисезме, сез безне кунакка 

чакырган идегез. Менә без килеп тә җиттек. 

Әби.: Рәхмәт, рәхмәт килүегезгә. Керегез. Түрдән узыгыз! 

Тәрбияче: Әбекәй, сезнең өстәлдә ни кадәр ризыклар... 

Әби: Әйе, күп,  

Әби: Татар халкы –ул кунакчыл халык, кунакларны каршы алганда бик күп 

тэмле  ашлар пешерәләр.. 

Әби: Ә сезнен әниләрегез, әбиләрегез нинди ашлар пешерәләр? 

Балалар: Бәлеш, манты, өчпочмак, гөбәдия. Чәк-чәк, кош теле, корт, 

пәрәмәчләр. 

Тәрбияче: Әйе. Әбекәй, менә безнең әниләребез безгә татар халык ашлары 

буенча матур итеп альбомнар ясап килделәр. Алар анда балалар белән нинди 

ашлар пешергәнен тасвирлаганнар. 

Әби: Нинди уңганнар икән, безнен әниләребез. Бик яхшы. 

Тәрбияче: Әбекәй, бик зур рәхмәт сина. Балалар, бәлки бездә сезнең белән 

кош теле ясап карарбыз. Әбекәй дә ярдәм итәр. 

Балалар: Әйе-әйе. 

Тәрбияче: Балалар, эшкә керешкәнче без сезнең белән ни эшләргә тиешбез? 



Балалар: Кул юарга, аляпкыч һәм яулык бәйләргә. 

Тәрбияче: Бик дөрес. Әйдәгез, яулыкларны, аляпкычларны бәйлик тә, эшкә 

керешик. 

Мөстәкыйль эш: Камырдан  кош теле ясыйбыз. (Музыка уйный) 

Тәрбияче: Афәрин, балалар. Нинди тәмле кош теле ясадык без сезнең белән.  

Әби: Хәзер мин аларны табада тиз генә пешереп алам, ә сез уйный торыгыз 

Уен “ Кайда безнен кулларыбыз?” 

Тәрбияче: Афәрин, балалар.  

Әби: Менә кош теле дә пешеп җитте. Балалар, сез белгәнегезчә, татар халкы 

бик кунакчыл халык. Алар кунакларны күчтәнәчсез җибәрмиләр.  Монысын 

сез кайтып җиткәч, төркемдә авыз итәрсез.  

Тәрбияче: Балалар, Әбигә рәхмәт әйтик һәм саубуллашыйк. 

Балалар: Рәхмәт, әби. Сау булыгыз! 

4. Йомгаклау. Рефлексия 

Тәрбияче: 

1. Балалар, без нинди шәһәр, нинди милләт халыклары белән таныштык? 

2. Нинди милли бәйрәмнәрне, милли ашларны истә калдырдыгыз? 

3. Сезгә бүген дәрес  ошадымы? Яки юкмы?Нәрсәсе белән ошады?  

Тәрбияче:Балалар, ә хәзер, әйдәгез автобуска утырып кире өйләребезгә юл 

тотыйк. (Автобуска утырып кайтып китәләр. Җыр “Машина”.Балалар 

чыгып китәләр) 

Тәрбияче: Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Игътибарыгыз өчен бик 

зур рәхмәт. Сау булыгыз! 
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