
Мəктəпкəчə белем бирү учреждениелəренең урта 
төркемендə ФГОС буенча сөйлəм үсеше буенча 
конспект. 
Тема: Кыргый хайваннар  
Максат: кыргый хайваннарны аңлауны киңəйтү. 
Биремнəр: 
- сөйлəмдə алдан əйтелгəн сүзлəрне һəм сурəтлəү 
сыйфатларын куллану; 
- кечерəк суффикслары булган исемнəр 
формалаштыру күнегүлəре; 
- антонимнарны һəм синонимнарны сайлауда 
күнегүлəр. 
- эмоциональ лексиканың үсешенə ярдəм итү; 
- дидактик материалга нигезлəнеп бəйсез эзлекле 
сөйлəм үстерү; 
-балаларның сөйлəмен, хəтерен, визуаль кабул итүен, 
игътибарын, кызыксынуын үстерү; 
- табигатькə мəхəббəт һəм хөрмəт тəрбиялəү. 
Методлар һəм техника: телдəн (сораулар, 
табышмаклар, сөйлəшү); визуаль (рəсемнəр һəм 
иллюстрациялəр, уенчык куян); практик (дидактик 
уеннар) 
Алдан əзерлек эше: Беренчел эш: 
- кыргый хайваннар рəсемнəрен карау 
- хайваннар турында хикəялəр уку 
Материаллар һəм җиһазлар: кыргый хайваннарны 
сурəтлəгəн рəсемнəр: тиен, аю, төлке, бүре; такта, 
уенчык куян. 
Шөгыль барышы: 



Исəнмесез,балалар (балалар түгəрəккə басып 
торалар). 
Əйдəгез, түгəрəктə торыйк, 
Əйдəгез бер-беребезгə сəлам əйтик. 
Без кул чабачакбыз 
Барысы да елмая икəн - 
Хəерле иртə башланачак. 
Хəерле иртə егетлəр һəм кызлар! 
(балалар урындыкларда утыралар) 
Тəрбияче: Балалар, ишетəсезме, кемдер ишек 
төбендə шакый һəм тыныч кына шаулый. Хəзер мин 
аның кем икəнен карыйм əле? (ишеккə карый). 
Балалар, безнең кунаклар үзлəренең кем икəннəрен 
əйтəсе килми, алар үзлəренең кем икəннəрен 
табышмаклар ярдəмендə танырга куштылар. Барлык 
табышмакларны чишсəк, безгə урманнан кунак 
килəчəк. Табышмаклар ишетегез (Рəсемнəрне тактага 
элеп барабыз) 
-Урманда яши, хəйлəкəр хайван дип атала (Төлке) 
  
-Ул җиде кəҗə баласы ашады 
Өч дуңгыз ашарга телəде. 
Ул төнлə урманда йөри, 
Ул үзе өчен ризык эзли. 
Авызның селкенүен ишетү куркыныч. 
Ул, кырыс, соры.... (Бүре) 
  
-Кем Машаны кəрзиндə алып барган 
Агач төбендə утырган 



Бəлеш ашарга телим дип. 
Кышын ояда кем йоклый, 
Аның кычкыруы урманны калтырый. (Аю) 
  
-Башында аның куак 
Шуны табып куандык 
Бу җəнлек безгə ошый 
Исеме аның ... (Поши) 
  
-Кош түгел – оча, 
Ябалактан курка. 
Чиклəвекне ярата, 
Сызгырса, урманны яңгырата. (Тиен) 
  
-Җəен соры, кышын ак, 
Аңа шулай яхшырак. (Куян) 
  
Тəрбияче: (ишеккə карый һəм уенчык куян чыгара). 
Балалар, безнең куян бик оялчан, ул нəрсəдер курка, 
һəм алар аны: "куркак куян" дип атыйлар. Сезнең 
һəм минем əйбəт булуыбызны һəм беркемне дə 
рəнҗетмəвебезне күрсəтү өчен, əйдəгез "Назлы исем 
белəн" уенын уйныйк. 
  
Дидактик уен "Назлы исем"(тəрбияче тактага 
күрсəтə һəм хайванга исем бирə, балалар аны назлы 
итеп атыйлар) 
Төлке - төлкекəй 
Бүре - бүрекəй 



Аю - аюкай 
Тиен- тиенкəй 
Тəрбияче: Яхшы! Əйдəгез, тактага күз салыйк һəм 
ничек сез барысын да бер сүз белəн чакыра аласыз! 
(балалар җаваплары) Дөрес, хайваннар! 
Бу хайваннар кайда яши? (урманда) 
Алар "кыргый хайваннар" дип атала (балалар 
ботенесе бергə кабатлыйлар) 
  
  
Физминутка 
Куян килгəн урманнан, 
Ерак диеп тормаган. 
Уйный балалар белəн, 
Колакларын селкетə, 
Сикергəлəп тə китə, 
Сикерəлəр балалар, 
Аннары кул чабалар. 
Дидактик уен "Киресен əйт" 
Поши зур, ə тиен ... кечкенə. 
Тиен көчсез, бүре ... көчле. 
Төлкенең озын койрыгы, куянның ... кыска. 
Куян куркак, аю ... кыю. 
Куян кечкенə, аю ... зур. 
Бүре көчле, ə тиен ... көчсез. 
Дидактик туп уены “Нəрсə? Кайсы? " 
(Тəрбияче үз чиратында туп ыргыта, һəм балалар бу 
хайванны сурəтлəү өчен сүзлəр сайлыйлар) 



Нинди төлке? (мəкерле, кызыл башлы, 
хəйлəкəр,матур) 
Нинди куян? (куркак, озын колаклы, кечкенə, ак) 
Нинди аю? (зур, көчле, коңгырт) 
Тиен нинди? (тиз,пушистая,җитез) 
Тəрбияче: Балалар, безнең хайваннарга урманга 
кайтырга вакыт! Алар кыргый хайваннар, кешелəр 
белəн яши алмый бит. 
Рефлексия 
Бүген без нинди хайваннар турында сөйлəштек? 
Сезгə шөгыль ошадымы? 
Сезгə нəрсə ошады?


