
 
 
 

Татарстан Республикасы Казан шәһәре Мәскәү районы 

“Татар телендә тәрбия һәм белем бирү 105нче катнаш төрдәге балалар бакчасы” 

муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе 

 

 

 

 

 

уртанчылар төркемендә логоритмика буенча 

эшчәнлек конспекты 

 

 

 

“Урманга сәяхәт” 

 

 

 

 

әзерләде 

укытучы-логопед 

Пыгина Эльмира Равил кызы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

       Максатлары: темпо-ритмик хисләрне үстерү, сөйләмнең, музыканың, 

хәрәкәтнең координациясен үстерү; пространствода ориентлашу; вак 

моториканы үстерү; ритмны тоюны үстерү;  сүзлек запасын туплау һәм 

баету. “Кыргый хайваннар “лексик  теманы ныгыту. 

      Кирәкле җиһазлар: ноутбук, чыршылар, каен агачы, чикләвекләр, 

йомшак төлке, тиен уенчыгы, күбәләк рәсеме, ком өстәле. 

 

Эшчэнлек  барышы. 

     Балалар, мин бүген балалар бакчасына килгәндә тиенне очраттым. Ул 

мине урманга кунакка чакырды. Мин сезнең белән бергә киләм дидем. Без 

хәзер урманга барабыз,бәлки тиенне очратырбыз. 

1.Оештыру моменты.  

   Әйдәгез әле түгәрәккә басабыз,  

   җәнлекләрне курсәтәбез            (зал буенча атлау,марш астында кул чабып) 

   Куян--- (аяк очларында йөрү, ике аякта сикерү) 

   Аю------(аяк яны белән йөрү) 

   Керпе-- (тыпырдатып йөрү) 

   Бүре----(үкчәләрдә йөрү) 

   Төлке—(чәчәкләр арасында йөрү—бормалы  юл) 

2.Балалар    урманда черкиләр бик күп,     (каты һәм тыныч кул чабалар) 

   әйдәгез аларны тотабыз. 

   Черкиләр елга янында күп була---               (пространствода ориентлашу, 

   ә елгада  бакалар яши.                                      хәрәкәт активлыгы) 

   Хәзер без дә  

   бакалар булып күрсәтәбез.                          (бака хәрәкәтләрен күрсәтәләр) 

Җырлый,җырлый яши бака, 

Куа- куа ,кычкыра 

Әнисен күреп ала, 



 
 
 

Сикерә бака алга. 

   Борылып ул кирегә 

Куа-куа, кычкыра 

Сикерә кабат алга. 

3. Нинди күп, матур күбәләкләр                  (күз гимнастикасы) 

    (таякчыкка беркетелгән, күбәләк артыннан күзләрен йөртәләр). 

    Урманда очып йөриләр. 

    Әйдәгез балалар кубәләк очканын карап торыйк. 

     Күбәләк очып китте. 

4.  Җәнлекләр урманда  йөгереп йөриләр,     (вак моториканы үстерү) 

     Эзләрен калдыралар. Җәй көне эзләр начар күренә. 

     Әйдәгез аю, төлке, куян эзләрен үзебез ясап күрсәтик. (Ком өстәлендә            

куллар белән ясау) 

5.    “Аю”   (тел гимнастикасы) 

     -  Ә аю йөгереп бик арган.              (телләрен киң итеп алга чыгарырга) 

        Ул телен чыгарган.  

- Аю бал бик ярата ,                      (иреннәрне яларга) 

Ул аны ялап  ята. 

- Җәй көне  аю мондый.               (яңакларын  кабартырга) 

Яз көне менә  мондый.               (яңакларын  эчкэ тартырга) 

- Аю авызын ача                            ( авыз ачу) 

Аның йоклыйсы килә. 

6. Балалар, карагыз әле,                      (ритмны тоюны үстерүгә  күнегү) 

    Агачта тиен утыра. Ул мин күргән тиен бит. Исәнме тиен, без урманга 

кунакка килдек.Ә сиңа җыр җырлап күрсәтәбез( чикләвекләр белән ритм 

сугу). 

                               Бер агачтан  бер агачка  ти-ти-ти-ти- та---та 

                               Чикләвек бик ярата        ти-ти-ти-ти- та---та, 

                               Әйтегез ни икәнен          ти-ти-ти-ти- та---та 



 
 
 

                               Әйе, бу була тиен           ти-ти-ти-ти- та---та 

     Эйдәгез чикләвекләрне җыеп тиенгә бүләк  итик. 

7. Чыршы астында төлке утыра.  

    Карагыз әле  менә                              (мимика гимнастикасы) 

    Бу хәйләкәр төлкегә.               (хәйләкәр төлке кыяфәте чыгаралар). 

    Төлке усалланды бик,           (телләрне кысып, борын яфрагын кабартырга,  

    Әйдәгез , өйгә китик.             бармакларны аерырга). 

    Төлкегә бик күңелсез,           (күңелсезләнгән  кыяфәт- башны иеп, 

    Менә ничек күңелсез.             ирен почмакларын салындырырга). 

    Елмай, төлке, син безгә,        (елмаерга , шатлыклы кыяфәт ясарга). 

    Без синең белән бергә. 

Балалар, безгә бакчага кайтырга вакыт җитте.Урман һәм җәнлекләр белән 

саубуллашабыз. Сау булыгыз. 
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