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Максат: Балаларга гаиләнең әһәмияте турында аңлату. 

Бурычлар:1.Балаларның гаилә турындагы (бер-берсен 

яратучы,кайгыртучы,бергә яшәүче кешеләр) күзаллауларын гомумиләштерү 

һәм системалаштыру. 

 2.Балаларның мөстәкыйль фикерләү сәләтен үстерү. 

 3.Гаиләдә бер-берсенә игътибарлылык, ярдәмләшү һәм 

дуслык,үзара хөрмәт хисләре тәрбияләү. 

Материал: төрле гаилә рәсемнәре,төсле кәгазьләр,ярмалар,пластилин, 

такта,альбом битләре,төсле карандашлар,фломастерлар. 

   Эшчэнлек барышы. 

-Балалар,мин бүген бик кызыклы хат алдым.Аның кемнән икәнен беләсегез 

киләме? 

-Әйе. 

-Әйдәгез,башта бер җыр тыңлап китик.(“Мама для 

мамонтенка“мультфильмыннан җыр) 

-Кемнән булыр икән бу? 

-Мамонт баласыннан. 

-Хәзер мин сезгә аны укып китәм. 

Исәнмесез,кадерле балалар.Мин мамонт баласы булам.Сезгә күп 

сәламнәремне җибәрәм.Минем гаиләдә яшәп караганым юк.Аның нәрсә 

икәнен дә белмим.Бөтен дөньяны боз каплаганда боз астында калганмын. 

Шуңа гаиләмне күргәнем юк.Миңа ярдәм итегез әле.Гаилә турында сез 

нәрсәләр беләсез? 

-Менә шундый хат.Без ничек ярдәм итә алабыз.Гаилә нинди булырга тиеш. 

Сез ничек уйлыйсыз?Әйдәгез схема төзеп карыйк. 

-Тату гаилә булсын өчен нинди сыйфатлар кирәк. 

-Тынычлык, ярдәмчел булу,дус-тату булу,бәйрәмнәрне бергә уткәрү, 

бергәләп ял итү,бер-береңне ихтирам итү. 

                                               

    Бергә эшләү                                                    Гаилә сыйфатлары 



Өстәл әзерләү                          Ихтирам               Дус-тату             Ярдәмчел 

 

                                              Тату гаилә 

 

Бергәләп ял итү                             Бәйрәмнәр 

Чана-чаңгы шуу       Табигатькә чыгу               Туган көн            Яңа ел 

                                                                                                      Сабантуй 

Схеманы төзеп бетердек.Ә мамонт баласына ничек аңлатырбыз соң.Без 

информацияне кайдан алабыз. 

-Мин сезгэ кечкенә китапчык төзергэ тәкъдим итәм.                                                                         

Китапчыкны ясау өчен төркемнәргә бүленергә тәкъдим итәм. 

Беренче өстәл-төсле кәгазьләрдән кисеп ябыштыра. 

Икенче өстәл-әзер рәсемнәрдән коллаж ясый. 

Өченче өстәл-пластилиннан әвәләп гаилә ясый. 

Дүртенче өстәл-гаилә рәсемнәре ясый. 

-Китап ясау өчен нәрсәләр кирәк. 

-Рәсемнәр,язулар.  

1.Исем уйлап табарга(бергә). 

2.Кемдер яза ала(гаилә нәрсә ул.) 

3.Ясарга. 

4.Әвәләргә. 

5.Коллаж. 

6.Китапны беркетү. 

7.Презентация ясау. 

Алдан төркемнең кагыйдәләрен искә төшерик.(Тәрбияче кагыйдәләрнең 

схемаларын күрсәтә.) 



1.Игътибарлы булыгыз!(бер-берегезне игътибар белән тыңлагыз) 

2.Без-команда!(бер-берегезгә ярдәм итегез) 

3.Кычкырмагыз!(шауламагыз) 

-Хәзер инде кемнең кайда эшлисе килә,өчәрләп бүленегез.Балалар,иң 

мөһиме,әзерләгән рәсемнәрегез турында безгә сөйләргә,күрсәтергә кирәк 

була.(Балалар уен үзәкләренә таралалар һәм әзерләнәләр.) 

-Балалар ясаган рәсемнәрегезне алыгыз да минем яныма килегез.Рәсемдә 

кемнәр сурәтләнгән.Рәсем белән кайсыгыз таныштыра. 

Ә хәзер шушы китапчыкны почта аша  мамонт баласына җибәрербез.Бу 

китапчыкны күргәч,мамонт баласы тату гаиләнең нинди булганлыгын 

һичшиксез аңлар. 

 


