
“Без табигать балалары! ” балалар бакчасында үткәрү өчен экологик 

чара сценариесы. 

(Музыка залы урман кебек итеп бизәлгән. Бер читендә чүп – чар өеме. Залга 

кулга кул тотынышып балалар килеп керә. Урман тавышы ишетелә торган көй 

яңгырый. Балалар тезелеп басып җырлый башлыйлар.) 

Җыр “Яз килә” 

(Җыр беткәч, балалар урыннарына утыралар.)  

Тәрбияче: Балалар, менә урманга килеп тә җиттек. Ишетәсезме, кошлар ничек 

матур сайрый. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң ул язгы урман? Кояш җылыткач, 

агачларда нәрсәләр барлыкка килә? (Балалар җавап бирә) Яз көнне урманда 

нинди чәчәк иң беренче шытып чыга? (Балалар җавап бирә)  Дөрес, умырзая. Ә 

бакчада? (Балалар җавап бирә) Бик дөрес, ләлә чәчәге.  

(балалар җавап бирә) 

Балалар: Яз көнне агачлар яфрак яра, кошлар җылы яктан кайта һ.б. җаваплар… 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез,  бергәләп  уйнап алыйк әле. Мминем кулымда чәчәк 

таҗлары. Хәзер сез шушы таҗлардан чәчәкләр җыерга тиеш буласыз. 

Дидактик уен: “ Чәчәк утыртам”. (Балалар берничә төркемгә бүленеп, төсләр 

буенча туры китереп, таҗлардан чәчәкләр җыя башлыйлар) 

Тәрбияче: Афәрин! Әйдәгез, урманда нәрсәләр эшләргә ярамаганны да искә 

төшереп алыйк әле. Әгәрдә дөрес булса, сез “әйе” дип  күрсәтәсез, ә әгәрдә 

дөрес түгел икән, “юк” дип үзегезне кочаклыйсыз. Сөйләштекме? 

Балалар: Сөйләштек! 

Тәрбияче:  

-Мин урманга барам, анда агач сындырам (юк) 

-Мин тәмле конфет ашыйм һәм кәгазен ыргытам (юк) 

-Мин ипинең кисәген кошчыкларга калдырам (әйе) 

-Урманда учак ягам (юк) 

-Табигатьне яратам (әйе) 

Афәрин, балалар булдырдыгыз, сорауларга бик дөрес җавап бирдегез. 

(Арткы планда йөткергән тавыш ишетелә. Залга йөткерә -  йөткерә сыерчык 

килеп керә.) 



Тәрбияче: Балалар, ишетәсезме, ниндидер тавыш ишетелә. Кемдер бик каты 

йөткерә. 

Сыерчык: (йөткерә) Ай, сулый алмыйм, һава җитмим. Булышыгыз! (йөткерә) 

Зинһар, булышыгыз дим! 

Тәрбияче сыерчыкка су бирә. Сыерчык йөткерүеннән туктый. 

Сыерчык: Уф, булды бугай. Сез мине коткардыгыз! Рәхмәт сезгә. 

Тәрбияче: Син нәрсә инде, сыерчык дус. Без һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Ник 

шулай каты йөткерәсең соң син? Нәрсә булды? 

Сырчык: Шатлана – шатлана җылы яктан кайттык. Урманны шундый каты 

сагындык. Ә монда… (кычкырып елап җибәрә) 

Тәрбияче: Йә, елама әле син! Нәрсә булды? Аңлатыбырак сөйлә! 

Сыерчык: Кешеләр үзләрен шул кадәр тәрбиясез тоталар. Бөтен урманны чүп-

чар баскан. Урман янына зур завод салып куйганнар. Аннан чыккан төтенгә 

буылып йөткердем дә инде мин. Табигатебезне сакламыйлар! Кошлар, җәнлекләр 

турында уйлаучы да юк. Безгә бу шартларда ничек яшәргә?!  

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез, уйлыйк әле. Сыерчыкка, табигатебезгә ничек ярдәм 

итеп була икән? 

Балалар: (уз фикерләрен әйтәләр) Чүпне җыя, агачлар утырта алабыз… 

Тәрбияче: Бик яхшы тәкъдимнәр! Сыерчык, син безнең белән килешәсеңме? 

Сыерчык: Ай, бик әйбәт булыр иде… 

Тәрбияче: Балалар, безнең урман чүпкә тулган. Әйдәгез, эшкә тотыныйк алайса! 

Бер, ике, өч! 

Күңелле көй яңгырый. Балалар залда таралган чүп-чарны җыялар. 

Сыерчык: Рәхмәт сезгә, балалар! Мин болай тиз җыеп бетерербез дип уйламаган 

идем.  

Тәрбияче: Сыерчык, алар чүп җыю гына түгел, бар эшне дә булдыралар. Әле 

өстәүенә, матур итеп җырлыйлар, бииләр дә! 

Сыерчык: Җырларга, биергә мин дә бик яратам.  

Тәрбияче: Балалар, җырлыйбызмы? 

Балалар: Әйе! 

 

 



Җыр “ Кояшлы ил” 

Сыерчык: Ай-яй, бигрәк матур җырлыйсыз икән сез, балалар. Миңа бик ошады. 

Яле, сезне сынап карыйм әле. Мин табышмак әйтәм, ә сез җавабын әйтегез. 

1. Чикләвек ярата, сызгыра, урманны яңгырата. ( Тиен) 

2. Җәен урманга патша, кышы кардан да аста. (Аю) 

3. Җәен соры, кышын ак, аңа шулай яхшырак. ( Куян) 

4. Ул өстенә җәй дә, кыш та энәле күлмәк кия, 

Шулай да аны әнкәсе “йомшагым” диеп сөя. (Керпе) 

Сез бигрәк тапкырлар икән! Бөтен табышмагыма да җавап табып бирдегез. 

 

Тәрбияче: Әйе, сыерчык дус. Балалар табышмакларны бик яраталар. Җәнлекләр, 

кошлар дөньясы белән дә алар бик яхшы таныш. 

 

Сыерчык: Балалар, без сезнең белән җырлар да җырладык, уеннар да уйнадык, 

табышмаклар да җаваплар таптык. Әйдәгез, бер биеп тә алыйк инде. 

 

“Кошлар” биюе 

 

(Бию беткәч, кошлар тавышы килә. Сыерчык башын кутәреп, күккә карый) 

 

Сыерчык:  Сезнең белән сөйләшеп торып башымнан да чыгып киткән, миңа бит 

очырга кирәк. Дусларым, туганнарым мине югалтканнардыр инде.  Китим мин, 

балалар. Рәхмәт сезгә! 

 

Тәрбияче: Үзеңә рәхмәт, сыерчык! Синең белән танышуыбызга без бик шат. 

Шулай бит, балалар?! 

 

Балалар: Әйе! 

 

Сыерчык:  Сау булыгыз, балалар! 

Сыерчык залдан чыгып китә. 

 

Тәрбияче: Балалар, сезгә урманга сәяхәт ошадымы? 

 

Балалар: Ошады. 

 

Тәрбияче: Әйдәгез, без дә юлга кузгалыйк! 

 

Тотынышып, көй астында залдан чыгып китәләр. 

 

 


