
  

Тема: Шифалы балан 

Максат: Балан җимешләренең файдалы үзлекләре турында мәгълүмат бирү. 

Тәрбия бурычы: Дару агачларына, җиләк –җимешләргә карата сакчыл 

караш тәрбияләү. 

Белем бирү бурычы: Балан җимешенең файдасы хакында белемнәрен 

тирәнәйтү. 

Үстерү бурычы: Логик фикерләү сәләтен үстерү, вак маториканы 

камилләштерү. 

Интеграл белем бирү өлкәсе: сөйләм үстерү , танып белу, нәфис –нафәсәти 

белем бирү өлкәләре. 

Методик алымнар һәм чаралар: күрсәтмә, техник чара,сорау- җавап, 

Сүзлек өстендә эш: йомшак, ягымлы, җәнлек, дәвалау, төш, сытып,төнәтмә, 

кайнатма. 

Шөгыль барышы 

Тәрбияче: Исәнмесез, балалар, мин буген кунака куянны чакырган идем, 

ләкин ул күренми. Миңа калса, аның белән берәр нәрсә булгандыр. Бәлки ул 

авырып киткәндер?Бәлки, аңа ярдәм кирәктер? 

-Сез ничек уйлыйсыз, куяннар кайда яши? 

Бала:Урманда. 

Тәрбияче: Әйдәгез , алайса урманга юл тотыйк. Нәрсә белән барып була? 

Балалар: Машина белән, автобус белән, җәяү. 

Тәрбияче: Ә без җәяү барыйк. Бераз җырлап алыйк. 

Барысы да озын колаклы, 

Барысы да йомшаклар. 

Бигрәк нәни, бигрәк куркак 

Бигрәк наян куяннар. 

(Интерактив тактада эш) 



Урманда жәнлек эзләрен  танырга, агачта нинди кош утырганын танырга 

кирәк.  

Тәрбияче: Балалар, менә куян өенә дә килеп җиттек. Кунакка килгәч, нинди 

ягымлы сүзләрне искә төшерәбез?Нәрсә сорашабыз? 

Балалар: Исәнләшәбез,хәлләрен сорыйбыз. 

Тәрбияче : Исәнме, куян. 

Балалар: Исәнме, куян.Хәлләрең ничек?Ник буген безгә кунака килмәдең?Без 

сине көттек.Менә  үзебез килергә булдык. 

Куян:Исәнмесез, дусларым! Кичә урамда уйнаганда мамык кебек йомшак кар 

ашаган идем, боз сөңгеләрен дә ялап карадым.Тәмен белер өчен генә  шулай 

эшләгән идем. Бүген иртән  торсам -башым, тамагым авырта, төчкерәм, 

йөткерәм. 

(Куянның кулъяулыгы юк) 

Тәрбияче: Куянкай, синең кулъяулыгың кая? 

Куян: юк. 

Тәрбияче:Балалар, бигрәк тә авырганда, кулъяулыксыз йөрергә ярыймы? 

Балалар: Юк, кулъяулыгы-шәхси гигиена предметы, ул  һәрвакыт булырга 

тиеш. Төчкергәндә борынны капламасаң башкаларны да зарарлыйсың. 

Куян: Миңа нишләргә инде? 

Тәрбияче: Без сиңа кулъяулыгы буләк итәбез. 

(Куян хаман төчкерә, йөткерә) 

Тәрбияче: Әйе, куян, син чынлап та авырыйсың, сине дәваларга кирәк. 

_Балалар, дәвалауны нәрсәдән башлыйбыз? Сезне әниләрегез ничек 

савыктыра? 

Балалар: 

-Врач чакырталар; 

-температураны үлчиләр; 

-кайнар чәй бирәләр; 

-дару бирәләр; 

-компресс ясыйлар. 



Тәрбияче: Яхшы, әйдәгез куянга башта градусник куябыз, температурасын 

үлчибез.Куян ятып торган арада аңа шифа чәе ясыйбыз. Безгә савыт-

сабалардан нәрсә кирәк булачак? 

Балалар:Чынаяк, кашык, чәй тәлинкәсе, чәйнек. 

Тәрбияче: Яле, куян, температураң бармы, карыйк әле?(Градусникны карый). 

Бәхеткә температураң юк. Димәк, докторсыз да дәвалап була. Менә хәзер 

мин сезгә,  балалар һәм куян, кирәкле мәгълүмат җиткерәм. 

            Кечкенә вакытта еш авырый идем. Әнием мине  табигать бирә торган 

табигый үләннәр белән дәвалый иде,алар бик куп төрле. Бүген мин 

шуларның берсе  турында сөйлим. Ул-балан. Мин балан җимешләрен бүген 

үзем белән алдым, чөнки куян аврып киткәндер дип шикләнгән идем. 

Карагыз, балан куагы нинди матур. 

-Аны кайларда очратырга мөмкин? 

Балалар: Бакчада урманда ,опушка, овраг. 

Тәрбияче:Баланның файдасы нидә? 

Балалар: Ул һаваны тузаннан чистарта. 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез, балан куагын күзәтик әле. Аның яфраклары 

нинди? 

Балалар: Яфраклары киң, яшел төсле. 

Тәрбияче: Җимешләре нинди?Нәрсәгә ошаган? 

Балалар: Җимешләре вак, мәрҗәнгә ошаган, бер өем кебек, бер тәлгәшкә 

җыелганнар.   

Тәрбияче:Балан турында күптөрле риваятьләр бар. Мәсәлән, бер авылның 

яшь кызлары якыннарын үлемнән коткару өчен хәйлә юлы белән 

дошманнарын кара урманга алып кереп адаштырганнар. Ни кызганыч, үзләре 

дә шунда һәлак булган. Шул кызларның каныннан урманда кып-кызыл 

җимешле балан куаклары үсеп чыккан, имеш. Йортны явыз көчләрдән саклау 

өчен ишек кашагасына балан тәлгәшләре элеп кую гадәте шуннан калган 

булса кирәк.                     

Тәрбияче: Ни өчен кешеләр балан  куагын бакчаларына утырталар икән? 



Балалар:Ул дәвалау үзлегенә ия, матур, тәме узенчәлекле, кыш көне 

җимешләрен кошлар  ашый. 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез балан җимешләрен сытып карыйбыз. Уртасында 

нәрсә бар? 

Балалар : Төше  бар. 

Тәрбияче: Төше нәрсә өчен кирәк булырга мөмкин? 

Балалар:Аппликация ясаганда, рәсемнең рамын бизәгәндә кирәк булырга 

мөмкин.                                                                                                                              

Тәрбияче: Элекке заманнарда һәр хуҗабикә баланнан табигый дару ясаган : 

җимешләрен  бал белән бутап куйган, чәчәк, яфракларын киптергән. Балан 

чәе -салкын тигәндә беренче ярдәмче. Җиләкләрен йөткергәндә эчәләр. 

Баланда витаминнар бик күп. Менә хәзер сез баланның файдасын белдегез 

инде.Әйдәгез куянга баланнан төнәтмә ясыйбыз. Балалар, балан җимешләрен 

бу савытка салыгыз, ә мин өстенә кайнар су агызам. Өстен каплап куям да 

15-20 минут төнәтәм.Чәй эзер булганчы без сезнең белән куянга буләк 

эзерлик. 

(Балалар белән аппликация ясау. Балан җимешләрен түгәрәкләнгән 

салфеткалар белән ябыштыру.Эшне аерым-аерым да яки бер ватман битендә 

дә эшләргә була) 

Тәрбияче: Әфәрин,  балалар! Менә безнең төнәтмәбез эзер.Әйдәгез куянны 

сыйлыйбыз. 

-Балалар, баланнан тагын нәрсәләр әзерләп була? 

Балалар: Сок, бәлеш, кайнатма,мармелад әзерләп була. 

Тәрбияче: Я, куян, хәлең ничек?  

Куян: Рәхмәт сезгә, балалар!Баш авыртуы да бетте, хәлем яхшырды.   

Тәрбияче: Дуслар авыр вакытта ярдәм итәргә тиеш, балалар. Без бүген 

мәрхәмәтле булдык, куянга савыгу юлларын күрсәттек. Хәзер төркемгә юл 

алыйк.Сау бул, куян. 

Тәрбиче: 

-Балалар нинди яңа әйберләр белдегез? 



-Сез өйрәнгәннәрне кайда кулланырга була? 

Кулланылган әдәбият:  

1. Журнал  «Сөембикә» “Идел-Пресс” полиграфия-нәшрият 

типографиясе, Казан,  2016 ел, №9. 

2. Зарипова З.М., Вәҗиева Л.Н.,Зөфәрова Р.С., Меньшова 

Н.А.,Минһаҗева З.Җ.,Хәйретдинова Л.Г.,Хуҗина А.Т. Туган телдә 

сөйләшәбез.-Казан: ФОЛИАНТ,2012. 

3. Закирова К.В.  Балачак  аланы.-Казан: 2012. 

 


