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Төп белем бирү өлкәсе: сөйләм телен үстерү (ана теле) 

Максат: балаларның һөнәрләр турындагы белемнәрен үстерү. 

Бурычлар: 

1. Балаларның һөнәрләр турындагы күзаллауларын камилләштерү, төзүче 

һөнәре белән таныштыру; сүзлек байлыгын арттыру, активлаштыру; 

диалогик һәм монологик сөйләм формаларын камилләштерү; сүзләргә -чы, -

че сүз ясагыч кушымчалары ялгау. 

2. Күзәтүчәнлекне, танып белү үзенчәлеген, сөйләм телен үстерүне 

камилләштерү. 

3. Кеше хезмәтенә мәхәббәт тәрбияләү. 

Сүзлек өстендә эш: төзүче, ташчы, кранчы, буяучы, штукатурчы, измә, 

сызымчы 

Җиһазлау: туп, төрле һөнәр ияләренең рәсемнәре, терәк схема, һәр балага 

биремнәр, каләмнәр, күңелле, моңсу түгәрәк. 

Кулланылган әдәбият:  

1. “Туган телдә сөйләшәбез” 5-7 яшьлек балаларны туган телдә 

сөйләшергә өйрәтү буенча методик ярдәмлек, З.М. Зарипова һ.б., 2012;  

2. Балачак аланы: татар балалар балалар бакчасы тәрбиячеләре өчен 

хрестоматия, К.В. Закирова, 2012. 

 

Шөгыль барышы. 

 Балалар бүлмәгә кереп түгәрәк ясап басалар. 

Тәрбияче: Балалар, карагыз әле бүген безгә күпме кунак килгән. Әйдәгез 

бергәләшеп алар белән исәнләшик. 

Балалар: Исәнмесез! 

Тәрбияче: Хәлләр ничек, балалар? 

Балалар: Рәхмәт, әйбәт. 

Тәрбияче: Бергәләшеп без басыйк, 

                  Бик зур түгәрәк ясыйк. 



                  Куллар җылысын тойыйк, 

                  Шатланышып елмайыйк. (Бер-берсенә карап елмаялар) 

                  Хәерле иртә теләп шөгылебезне башлыйк. 

–        Хәерле иртә, дусларым! 

 Балалар: Хәерле иртә, Чулпан  Наилевна! 

Тәрбияче:  Балалар, мин сезгә хәзер бер мәкаль әйтәм, ә сез игътибар белән 

тыңлагыз һәм мәгънәсенә төшенергә тырышыгыз. 

“Һөнәр белгән, ач булмас” 

(Мәкальнең мәгънәсе буенча балаларның җаваплары). 

Тәрбияче: Нәрсә соң ул һөнәр? Әгәр дә кеше нинди дә булса бер һөнәр 

сайлаган икән, димәк ул шул өлкәдә белем алган. Кеше үз һөнәрен яратып, 

белеп башкарса гына зур уңышларга ирешә ала. 

Тәрбияче: Әйтегез әле, сез нинди һөнәрләр беләсез? 

(Балаларның җаваплары). 

Тәрбияче: Балалар, без искиткеч матур шәһәрдә яшибез (экранда Казан 

шәһәре сурәтләнгән фоторәсемнәр күрсәтелә).  Шәһәребез бик зур, 

борынгы. Аның мең елдан артык тарихы бар. Казаныбызда  биек-биек 

йортлар, матур-матур биналар, балалар бакчасы, мәктәпләр бик күп. 

Тәрбияче: Ул биналарны кемнәр төзегән икән? (Балалар җавабы) 

Тәрбияче: Шәһәрне шундый матур итү өчен төзүчеләр хезмәт куя. Без бүген 

бакчабызны ничек төзегәннәр икән, шуның белән танышып китәрбез. 

Түгәрәк ясап басыйк, минем тылсымлы ком сәгатем, безне моннан сигез ел 

элек вакытка күчерер. Йомыгыз күзләрегезне. (Тылсымлы тавыш ишетелә) 

Тәрбияче: Ачыгыз күзләрегезне.(слайдта төзелә башлаган бакча фотосы) 

Тәрбияче: Төзү эше нәрсәдән башлана соң? 

Тәрбияче: Иң элек архитекторлар булачак бакчаның макетын төзи. Сызымчы 

шул макетның сызымын сыза. Ул сызымда төркем бүлмәләре, музыка, спорт 

заллары, ашханә, медик кабинет, татар телен өйрәнү бүлмәсе – барысы да 

күрсәтелгән була. Төзүчеләр бинаны сызымга карап төзиләр. 

 Эшне башлаганда, иң башта нәрсә эшлиләр? 



Балалар: Нигез чокырын казыйлар.  

Тәрбияче: Нигез чокырын трактор казый. Ә нинди трактор казый?  

Балалар: Экскаватор, бульдозер. 

Тәрбияче: Нигез чокырын казып бетереп нигез салгач, кемнәр эшли башлый? 

Балалар: Ташчылар. 

Тәрбияче: Ташчы кем була соң ул? (...) Ташчы таштан, кирпечтән стена өя. 

“Ташчы” сүзе “таш” сүзеннән ясалган. Мондый сүзләргә тагын мисаллар 

китерергә була. Бергәләп яңа сүзләр ясап карыйк.  

 Туп белән уен.  

Трактор-тракторчы 

Кран-кранчы 

Буяу-буяучы 

Бульдозер-бульдозерчы 

Штукатур-штукатурчы 

Тәрбияче: Балалар, таштан, кирпечтән өйгән стена аумыймы соң? 

Балалар: Юк. 

Тәрбияче: Юк, чөнки аны измә белән катыралар. Ә измәне ком һәм цементны 

су белән изеп, болгатып ясыйлар. Шуңа күрә ул измә дип атала. 

Тәрбияче: Мин сезгә ташчы әти турында шигырь укып китәм. 

Әти йорт төзи (Ә.Ерикәй) 

Минем әти – йорт төзүче, 

Ул сала биек йортлар. 

Ул салган яңа йортларда 

Балкып торалар утлар. 

  

Минем әти – кирпеч түши 

Нык итеп, тыгыз итеп – 

Матурлап, сырлап, шомартып, 



Турылап, тигез итеп. 

Тәрбияче: Ташчы йортның стенасын өя, стена биегәя бара. Измә, кирпеч 

бирүе кыенлаша. Шул вакытта аңа нәрсә ярдәмгә килә? 

Балалар: Кран һәм кранчы. 

Тәрбияче: Дөрес. Ә ташчы стенада нинди ачыклыклар калдырган? 

Балалар: Тәрәзә һәм ишек урыннары. 

Тәрбияче: Әйе, димәк хәзер ишек һәм тәрәзә куючы осталар эшкә керешә. 

Тәрбияче: Өйдә җылы, коры булсын өчен, кыш көне кар кермәсен өчен, 

яңгыр чылатмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? 

Балалар: Түбәне ябырга кирәк.  

Тәрбияче: Бу эшне түбә ябучылар башкара.  

Тәрбияче: Тышка яктан бакча әзер кебек, ә анда балалар йөри аламы әле? 

Балалар: Юк әле, ул буялмаган.  

Тәрбияче:  Ә буяр өчен башта стеналарны измә сылап тигезләргә кирәк. 

Измәне штукатурчылар сылый, ә буяучылар стеналарны буйыйлар. Без әле 

тагын нинди һөнәр ияләрен атамадык? (...) Электр һәм җылылык 

үткәрүчеләрне. Электр үткәрүче бакча якты булсын өчен электр үткәрә, ә 

җылылык үткәрүчеләр җылылык трубаларын үткәрәләр. Шуннан инде 

бакчага йөрергә буламы? 

Балалар: Әйе, була. 

Тәрбияче:  Шундый матур, зур бакчаны төзү өчен, төзүчеләр ничек эшләргә 

тиеш? 

Балалар: Бердәм булып һәм бик тырышып. 

Тәрбияче:  Менә балалар, төзелештә күпме һөнәр ияләре эшли. Алар барысы 

бергә төзүчеләр дип атала. 

Тәрбияче:  Хәзер, балалар, күз алдыгызга китерегез әле: сез шушы 

рәсемнәрдә сурәтләнгән һөнәрләрне сайларга һәм бу турыда иптәшегезгә 

әйтергә телисез, ди. Шул ук вакытта иптәшегезнең дә кем булырга теләвен 

беләсегез килә, ди. Әйдәгез хәзер диалог төзибез. Диалог нәрсә әле ул? 

(Балаларның җаваплары) 



Ике бала басып бер-берсе белән сөйләшәләр. Мәсәлән, 

–        Камил, мин үскәч тракторчы булырга телим, ә син кем буласың? 

–        Раян, мин үскәч бульдозерчы булам. 

 

Тәрбияче:  Балалар, без сезнең белән нинди һөнәр ияләре белән таныштык? 

(Балалар җавп бирәләр) 

Тәрбияче:  Ташчы (буяучы һ.б.) һөнәре нәрсәдән гыйбарәт? 

Тәрбияче:  Балалар, сез үскәч кем булырга теләр идегез? Ни өчен? (Җаваплар 

тыңлана) 

Тәрбияче:  Кеше нинди һөнәр иясе булуына карамастан, аның хезмәте 

һәрвакыт хөрмәткә лаек. Без һөнәрләр турында мәкальләр дә өйрәнгән идек. 

Искә төшерик әле. 

Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз. 

Һөнәр ашарга сорамый, үзе ашата. 

Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс. 

Тәрбияче: Булдырдыгыз, балалар. Мәкальләрне дә күп беләсез икән. 

Сәяхәтебезне тәмамларга вакыт, инде бакчабызга кайтыйк. 

 Кайткач, сәяхәтебез турында кемгә сөйләргә телисез? (Җаваплар тыңлана) 

Бүгенге сәяхәтне ошатсагыз күңелле түгәрәк янына килегез, әгәр ниндидер 

кыенлык кичерсәгез моңсу түгәрәк янына басыгыз. 

Сау булыгыз, балалар! 


