
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәренең 

Г омуми үстерү төренә караган мәктәпкәчә белем бирә торган  

“Ак чәчәк” балалар бакчасы 

 

 

 

 

 

“Татар халкының милли киемнәре 

 белән танышу” 

(мәктәпкә әзерлек төркемендә сөйләм телен үстерү 

 һәм кисеп-ябыштыру буенча интеграль шөгыль конспекты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Конспектны әзерләүче тәрбиячеләр: Харуллина Миләүшә Гомәр кызы.                                                                                                                                                                                               

 

Максат: Балаларны татар милли киемнәре белән таныштыру, аңа карата 

кызыксыну уяту. Милли киемнәрнең исемнәрен, бизәлешләрен, үзенчәлекләрен  

сөйләмдә дөрес әйтүне активлаштыру. 

 Белем бирү бурычы: балаларны татар милли киемнәре һәм орнаментлары 

белән таныштыруны дәвам итү; милли киемнәрнең үзләренә генә хас булган 

билгеләрен ачыклау, алъяпкычка бизәкләрне зәвык белән тиешле эзлеклелектә 

ябыштырырга өйрәтү. 

Үстерешле бурычлар: балаларның сүз байлыгын арттыру, бәйләнешле сөйләм 

телен үстерү. 

Тәрбия бурычы: татар халкының милли киемнәренә, гореф-гадәтләренә 

кызыксыну тәрбияләү, матурлыкны күрә һәм соклана белү хисләре тәрбияләү. 

 

Интеграль белем бирү өлкәләре: аралашу, иҗади сәнгать, матур 

әдәбият, сәнгати-эстетик үсеш. 

Методик алымнар hәм чаралар: сүзле -хәрәхәтле уен, сөенеч мизгеле, сорау 

бирү, нәфис сүз, мактау, бәяләү җырлы уеннар уйнау. 

Җиһазлау: проектор,экран, сандык, татар милли киемнәре, алъяпкыч 

түбүтәй үрнәге 

Сүзлек: сандык,  

Алдан үткәрелгән эш: милли киемнәр  турында әңгәмә, күрсәтмә һәм таратма 

материаллар, уеннар. 

 

 

 



 

 

Шөгыль барышы. 

Тәрбияче: - Исәнмесез, балалар. 

Балалар: - Исәнмесез. 

Тәрбияче:- Хәлләрегез ничек? 

Балалар: - Әйбәт, рәсмәт. Ә сезнең? 

Тәрбияче: Рәхмәт, минем дә әйбәт. 

- Балалар, безгә шөгыльгә кунаклар килгәннәр, әйдәгез алар белән дә исәнләшеп 

алабыз. 

- Хәерле иртә, һава, 

- Хәерле иртә , Кояш, 

- Хәерле иртә, Җир шары, 

-  Хәерле иртә, дустым, 

- Хәнрле иртә, кунаклар 

Кункалар: Хәерле иртә, балалар. 

Тәрбияче. Балалар, әйтегез әле, без нинди республикада яшибез? 

Бала. Без Татарстан республикасында яшибез. 

Тәрбияче . Әйе, балалар, бик дөрес әйттегез. Без Татарстан республикасында 

яшибез. Ә безнең республикада нинди милләт халыклары яши? 

Бала. Безнең республикада татарлар, руслар, марилар, чувашлар, удмуртлар яши.  

Тәрбияче.  Әйе, безнең республикада татарлар, руслар, марилар, чувашлар, 

удмуртлар яши, алар бик тату һәм дус яшиләр 

Балалар, һәрбер милләтнең үз теле, гореф – гадәтләре, үзләренә генә хас матур 

җырлары, киемнәре бар. Без башка халык турында кайдан белә алабыз? 

-Китаплар укып, рәсемнәр карап һәм әби – бабаларыбыз сөйләгәннен тыңлап. 



Тәрбияче. Әйе бие дөрес. Без аларны төрле китаплар, рәсемнәр, әби- 

бабаларыбыз сөйләгәннәрне тыңлап белә алабыз. 

Тәрбияче: Ә менә бугенге шөгыльебездә  без татар халкының милли киемнәре 

һәм киемдәрендә чигелгән орнаментлар турында сөйләшәчәкбез. 

 Шуның өчен мин сезгә дәү әниемнән миңа истәлек итеп калган сандыгын  

янына чакырам. 

Тәрбияче.  Балалар, әйтегез әле, нәрсә ул сандык? 

Балалар. Җавап бирәләр. 

Тәрбияче.  - Элекке вакатта авыл өйләрендә шифанирлар, шкафлар булмаган. 

Кешеләр үзләренең киемнәрен сандыкларда саклаганнар. Ул сандыклар бик 

матур итеп ясалганнар . Аларны өйнең түренә урнаштырганнар. 

Әбиемнең күңел сандыгы! 

Нинди серләр саклый икән ул? 

Гомер буе җыйган хәзинәме,  

       Бер ачасы иде, ачасы  

  - әйдәгез, сандыкны ачып карыйбызмы? 

Балалар: ачабыз. 

 (Тәрбияче сандыкны ача) 

   - Балалар, менә бу минем әбиемнең яшь чагымда кигән күлмәге. Күлмәк 

алтынсу җепләр белән чигелгән, ул аска таба киңәеп киткән, озын җиңле, җиң 

очлары һәм итәкләре бала итәкле. Итәкле күлмәк  - татар кызларының милли 

киеме. Итәкләре никадәр күп булса, шулкадәр матуррак саналган. 

- Ә менә бу камзул. Аны бәйрәмнәрдә күлмәк өстеннән  кигәннәр. Камзул озын 

яки кыска, җиңсез яки җиңле булган. Камзулларны  татар милли бизәкләре белән 

бизәгәннәр .  

Сез нинди татар халкының  милли бизәкләрнен беләсез? (ләлә чәчәге, кыңгырау 

чәчәге, яфрак, өчъяфрак, канәфер, тукранбаш чәчәкләре, с һ.б.) 

Әйе, бик дөрес. Әйдәгез аларны карап һәм искә төшереп китәбез. 



(Слайд 1) 

Тәрбияче. Балалар, бу нинди орнамент. ( тюльпан – лалә) 

-Әйе, бик дөрес балалар . Бу ләлә чәчәге. 

(Слайд2) 

Тәрбияче. Балалар, бу нинди орнамент. (колокольчик – кыңгырау) 

-әйе, бик дөрес балалар . Бу кыңгырау  чәчәге. 

- лист – яфрак 

- колокольчик – кыңгырау 

- гвоздика – канәфер чәчәге 

- трехлистник - өч яфрак 

Тәрбияче:  Сандыкта тагын ниләр бар икәнен карыйк әле. 

- Менә монысы алъяпкыч, чөнки аны алга бәйләгәннәр. Хатын кызлар ашарга 

пешергәндә шундый матур алъяпкычларны киеп җибәргәннәр дә тәмле – тәмле 

ризыклар пешергәннәр.  Алъяпкычны төрле чәчәкләр, яфраклар белән бизәп 

чиккәннәр. 

 Тәрбияче: Ә менә монысы нәрсә балалар?(Дөрес ,калфак.) Калфаклар да төрле 

булган. Кечкенә калфакларны чәчкә кыстырып куйганнар, аның өстенә шәл 

яулык ябылган. Ә менә зур калфакларны тулысынча башка кигәннәр. Аларны 

матур итеп чиккәннәр. 

Тәрбияче.  Ә хәзер безгә Инзилә “Кәләпүшем” (Р. Вәлиева  сүзләре, Л.Батыр-

Болгари көе) җырын башкарып китә. 

-  Бик зур рәхмәт,  Инзилә. 

Тәрбияче. -Балалар, карагыз әле, ә менә бу баш киеме сезгә барыгызгада 

таныштыр дип уйлыйм.. 

-Нәрсә ул?(Түбәтәй) 

-Дөрес, чөнки аны ир-егетләр бүгенге көндә дә кияләр. Бу түбәтәй, аны кәләпүш 

дип тә йөртәләр. Ул безнең әтиләребез, бабаларыбыз яратып кия торган баш 

киеме. 



-Түбәтәй дә  матур бизәкләр белән чигелгән. 

- Ә хәзер безгә Илгиз Р.Вәлиеваның “Кәләпүшем, кәләпүш” шигырень сөйләп 

китә. 

Йөзләремә килешәсен 

Кайлардан гына белгән, 

Туган көнгә дәү әтием 

Кәләпүш алып килгән. 

Кәләпүшемне кидем мин, 

Көзге каршына килдем. 

Менә шундый була ул – 

Татар малае! - дидем. 

Тәрбияче. Рәхмәт, Илгиз. 

-Балалар, татар халкы элек-электән матур итеп киенә дә белгән, матур итеп 

бәйрәмнәр дә үткәргән. Бәйрәмнәр бик күңелле уза торган булган. Алар иң 

матур киемнәрен киеп барганнар.Биегәннәр. җырлаганнар, төрле уеннар 

уйнаганнар..Әйдәгез,шул уеннарның берсен уйнап  ял итеп китик эле. 

Мин сезне уенга чакырам һәм сүзне Венера Азик кызына  бирәм. 

   Ул Җырлы-биюле уен”Түбәтәй” 

“Түбәтәй” уенын уйнау (татар көе астында түбәтәйне бер-берсенә тапшыралар, 

кемдә түбәтәй кала, шул балага җәза бирелә ) 

Түп-түп-түбәтәй, 

Түбәтәең укалы. 

Чиккән матур түбәтәең 

Әйт, кемдә тукталды. 

Беренче балага җәза бирелә- эндәш сөйли:  

Кояш, чык, чык, 

Майлы ботка бирермен. 



Майлы ботка казанда, 

Тәти кашык базарда. 

 

Икенче балага җәза бирелә- шигырь сөйли: 

Иркен һәм матур да  

Безнең Туган илебез. 

Урманга бай, суга бай 

Гөлбакчалы җиребез. 

 

 3.Татар халык бизәкләре белән алъяпкыч бизәү. 

Тәрбияче. Балалар, без сезнең белән бүген татар халкының милли киемнәре һәм 

киемнәрендә чигелгән орнаметлар турында сөйләштек. Ә хәзер без үзебез дә 

алъяпкыч һәм түбәтәйне бизәрбез. Алдагы шөгылдә без сезнең белән орнамент 

элементларын кисеп әзерләп куйган идек. Әйе бит, балалар. 

Аида, син нинди орнамет элементын кистең? 

Бала:  мин ләлә чәчәген һәм яфрак кистем.  

 Тәрбияче: Балалар, менә сезнең алдыгызда түбәтәй һәм алъяпкый 

элгеләре. Кем нәрсә бизисе килә шуны сайлап ала.   Башта эстәл янына 

кызларны чакырабыз.(кызлар килә) – Ә хәзер малайлар. 

- Әйдәгезне эшне башлыйбыз.  Сез инде зурлар, яыштыру ысулын беләсез. 

Мөстәкыйль эш 

Талгын гына музыка астында алъяпкыч бизәү.) 

Булдырдыгыз, балалар, сез түбәтәйне,алъяпкычны матур итеп милли бизәкләр 

белән  бизәдегез. 

Йомгаклау.  



Тәрбияче. Балалар, бугенге дәрестә без сезнең белән нәрсәләр турында сөйләштек. 

Бала. Татар халкының милли киемнәре. 

Тәрбияче. Әйе, балалар, бик дөрес. Бүген без сезнең белән татар халкының милли 

киемнәре һәм киемнәрендә булган орнаментлары турында сөйләштек. Искә 

төшереп китик әле. Бу нәрсә? (күлмәк) 

- Әйе бик дөрес. (Шулай кабатлана) 


