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Максат: 

Үстерү бурычы: балаларны татар бизәкләре белән таныштыруны дәвам итү. 

Милли киемнәрнең исемнәрен, бизәлешләрен сөйләмдә кулланырга өйрәнү. 

Үсемлек мотивларыннан бизәк төзергә өйрәнү. 

Белем бирү бурычы: лалә, кыңырау, канәфер чәчәкләрен, яфраклар кисү 

ысулларын ныгыту. 

Тәрбия бурычы: балаларда татар милли киемнәренә кызыксыну тәрбияләү. 

Үз эшләренә карап сөенү хисе тәрбияләү. 

Төп белем бирү өлкәсе:иҗади сәнгать. 

Интеграль белем бирү өлкәләре: аралашу, социальләштерү, сәламәтлек, 

матур әдәбият, музыка. 

Методик алымнар һәм чаралар: уен мизгеле, сорау, аңлату, әңгәмә, 

күрсәтү, мөстәкыйль эш. 

Җиһазлау: сандык, алъяпкыч, түбәтәй, күлмәк, калфак, камзол, йорт бизәү 

әйберләре,  магнитофон, проектор, мольберт, ИКТ куллану, татар бизәкләрен 

слайдларда күрсәтү. 

Сүзлек өстендә эш: серле, тылсымлы, сихри сандык, лалә, кыңгырау, 

канәфер чәчәк, алъяпкыч, түбәтәй. 

Алдан үткәрелгән эшләр: милли киемнәр, андагы татар бизәкләре белән 

танышу, татар бизәкләрен рәсемгә төшерү, ”Түбәтәй”уенын өйрәнү, уеннар уйнау. 

– Балаларны татар декоратив – гәмәли сәнгате тармаклары, музыкаль 

фольклоры белән якынрак таныштыру, балаларда яңага карата кызыксыну уяту. 

– Милли әйберләрнең үзләренә генә хас булган билгеләрен ачыклау. 

Балаларга эстетик тәрбия бирү, татар милли сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләү. 

– Гадәти булмаган алымнар белән ябыштыру. 

 

 Шөгыль барышы: 

– Без, балалар, кайда яшибез әле? Әйе Татарстан Республикасының баш 

каласы – Казан шәhәрендэ. Татарстан Республикасында бик күп шәhәрләр, 

авыллар бар. Туган җир hәркем өчен кадерле. Әйдәгез, без кунакка барыйк, 

балалар, Хәлимә әбигә кунакка.  



(Паравозда баралар) 

Карагыз әле, авыл өйләре нинди матур. Элек-электән авыл халкы матур итеп 

йортлар, капкалар бизәгән. 

Әйдәгез, шакып керик әле. 

– Өйдә кеше бармы, керергә мөмкинме? 

Әби: 

– Әйдүк, әйдүк керегез. 

Бала:  

Исәнмесез – саумысыз 

Нигә ишек ачмыйсыз? 

Шакый – шакый арып беттек 

Нигә каршы алмыйсыз? 

 Әби: Исәнмесез, балалар! Иң кадерле кунакларым килгәннәр икән, түргә 

узыгыз, утырышыгыз. 

Тәрбияче: Әбинең күңел нуры, нәфис зәвыгы, җитез кулларының осталыгы 

ничек гөл итеп куйган өй эчен. Балалар, карагыз әле. Менә авыл өенең түрендә 

төп хуҗасы булып сандык тормаса, нәрсәдер җитми кебек. 

 Әбиләрнең сандыгында 

Сакланмый ниләр генә. 

Әйдәгез, сорыйк үзеннән, 

Ачып күрсәтсен безгә. 

(эби сандыкны ача һәм андагы әйберләрне берәм-берәм алып күрсәтә) 

Әби: Монда минем буыннан-буынга кучеп килгэн байлыкларым саклана. 

Курсэтим эле үзегезгә, сез аларны танырсыз микэн. 

– Нәрсә бу балалар? (алъяпкыч) бик дорес, элек унган хатын-кызларыбыз кич 

утырып  жырлар жырлап чигу чиккәннәр. Карагыз эле нинди бизәкләр бар икэн? 

(чәчәк, яфрак) бу балалар лалә чәчәге. 

–  Монсы нэрсә икэн, балалар? (Сөлге) 

Бала:  

Сөртенсәң – сөлге кирәк, 

Көрәшсәң  сөлге  кирәк. 



Батырларга  сабантуйда 

Бирелгән сөлге – бүләк! 

 Әби: Карагыз әле, балалар, ничек балкып тора бу сөлге. Туку станогында 

тукылган сөлгеләрне халкыбызда кызыл башлы сөлгеләр дип йөрткәннәр. 

Тәрбияче: Бу сөлгеләр ничек чигелгән? 

 Бала:  

 Бу сөлгеләр, ашъяулыклар 

Тамбур белән чигелгән. 

Әллә инде чын чәчәкләр 

Өстенә сибелгән. 

– Нэрсэ бу балалар? (түбәтәй) 

Түбәтәйне  кемнэр кигэн? (Малайлар) 

Кая әле түбәтәйне Камильгә кигезеп карыйк эле. 

Әнием туган көнемә 

Бүләк итте түбәтәй. 

Шундый матур түбәтәем- 

Үзем кебек бәләкәй! 

Тэрбияче: Эйдэгез эле тубэтэй уены уйнап алыйк. 

Тәрбияче: Ашъяулыкларга карыйм да хайран калам. Әбиләребез алтын 

куллы булган икән бит! Нинди генә бизәкләр уйлап тапмаганнар. 

 Тәрбияче: Балалар, тагын ныгытып игътибар итегез әле, бу ашъяулык ничек 

итеп чигелгән, уртасында, кырыенда нинди матур бизәкләре. 

Әбинең хәзер күзләре күрми, шуңа күрә без аңа ашъяулыклар , тубэтэйлэр 

бизик. Ә без аны, балалар, читен татар орнаментлары белән ябыштырып бизик. 

Әбинең клейлары да юктыр әле. Ә без шөгыльләрдә нәрсәләр белән ябыштыра 

идек әле?  (Клей, катык, сабын). Менә безнең әбиләр дә элек тәрәзәләрне катык, 

сабын белән ябыштырганнар, ул вакытта клей булмаган. 

Безнең, балалар, кулъяулыклар ябыштырган бар. Иң беренче уртасына лалә 

чәчәген   аннары кырыйларына яфраклар  ябыштырабыз. 

Тәрбияче үрнәген күрсәтә (1нче өстәл түбәтәй ябыштыра, 2нче өстәл 

ашъяулык ябыштыра.) Татар Моңы салмак кына уйнап тора. 



Тәрбияче: 

Бу чигешләре, бу бизәкләр 

Килә ерак чорлардан. 

Үсәр татар балалары 

Илһам алып шулардан. 

Тәрбияче: Менә безнең белән әби дә яшәреп киткәндәй булды. Рәхмәт сезгә, 

әби. Менә халкыбызның милли сәнгате белән якынрак таныштык. Менә без әбигә 

яңа ашъяулык, тубэтэйлэр ясадык. 

Әби: И-И ускәннәрем, бигрәкләр дә матур ясадыгыз, бигрәкләр дэ инсафлы, 

тэрбияле балалар икәнсез. Безнең hөнәребезне дәвам итүчеләр бар икән дигән, 

ышаныч туа, рэхмэт балалар! 

Тэрбияче:  Әбекэй синен узенэ дә зур рәхмәт, инде безгә  ойгә кайтырга 

вакыт. 

Әби: Ярар балакайларым гел килеп, хәлемне белешеп торыгыз шулай. 

Саубулыгыз. 

Йомгаклау.  

Балалар сезгэ бугенге шөгыль ошадымы? Бигрәктә нәрсә ошады? 

  

 

 

 

 


