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Максат: балаларны көнкүреш калдыкларын җыю һәм утильләштерү 

принциплары белән таныштыру 

Тәрбия бурычы: табигатькә сак һәм җавапчыл караш  тәрбияләү. 

Үстерү бурычы: логик эзлеклелектә фикерләү, тиешле мәгълүматны сайлап 

ала белү 

Белем бирү бурычы:нинди  материалдан булуы буенча предметларны аера 

белү  

Төп белем бирү өлкәсе: танып белү. 

Интеграль белем бирү өлкәләре:  сөйләм теле үстерү,физик үсеш, социаль-

коммуникатив, сәнгати үсеш. 

Шөгыльнең төре: эзләнү -тикшеренү 

 Методик алымнар hәм чаралар: әңгәмә, сорау, уен,  үсендерү, мактау,  

яздырылган язма,тәҗрибә,мультфильм 

5-6 яшьлек балалар (зурлар төркеме) 

Шөгыль өчен кирәкле җиһаз: компьютер, мультимедиа 

проекторы,аудоиоязма, пластик савытлар,шешәләр,кәгазь кисәкләре, ясалма 

чүп савытлары, “Җир ярдәм сорый!” плакат, кисеп -ябыштыру өчен  

билгеләр,карандаш-клей,су. 

Эшчәнлек барышы:  

1. Кереш өлеш.  

Тәрбияче: 

- Исәнмесез, балалар, әйдәгез әле бер-беребезгә хәерле көн телик. 

Саумы, кояш, саумы, көн! 

Дусларым, хәерле көн! 

Хәерле көн күктәге кошларга, 

Хәерле көн дүртаяклы дусларга, 

Хәерле көн бөтен дөньяга! 

2. Төп өлеш. 

Тәрбияче: 



-Балалар,бүген без сезнең белән Энҗе Авзалованың “Бу 

гүзәллек  яшәрме?” шигыре белән танышырбыз. 

Экранда Энҗе Авзалованың “Бу гүзәллек  яшәрме?” шигыре яздырылган 

аудиоязма  һәм презентация. 

Җир елый ишетәсезме? 

Мин ишетәм! 

Чылтырап аккан чишмәләр 

Нигә кипкән? 

Җир елый ишетәсезме? 

Мин ишетәм! 

Сандугачлы талкайларны 

Кемнәр кискән? 

Табигатьне кемнәр шулай 

Әрәм иткән? 

Кешеләрдән миһербанлык кая киткән? 

Җир елый ишетәсезме? 

Мин ишетәм! 

Бу гүзәллек, бу Җир шары 

Яшәр микән? 

 

Тәрбияче: 

-Балалар, сез Җирнең ни өчен елавын аңладыгызмы? 

 Балалар: 

  -Чишмәләр кибә,таллар киселә... 

Тәрбияче: 

- Чишмәләр ни өчен кипкән? 2,3 нче слайдларга игътибар итик әле.Сез нәрсә 

күрәсез? 

Балалар: 

-Чишмә тирәли чүп өеме. Урманда чүп-чар калдыклары. 

Тәрбияче: 



-Җир бездән ярдәм сорый.Ярдәм итәбезме? 

Балалар: 

-Әйе! 

 Тәрбияче: 

-Җиргә ярдәм итәр өчен безгә белемнәр тупларга кирәк. 

Планетабызның һәр кешесе ел саен тоннага якын, бу бер йөк машинасының 

тулы кузовы, чүп – чар ташлый. Планетада 6 миллиардтан артык кеше яши. 

Күз алдына китерәсезме, җирдә күпме чүп-чар җыела?   

6 нчы слайд.  Чүплекләр һәм полигоннар нинди зур урыннар били? Тиздән 

безгә чүп-чардан арынырга туры килер? Әйтегез әле, чүп-чар нинди була соң, 

без нәрсәләр ташлыйбыз ? 

Балалар: 

- Банкалар, шешәләр, фантиклар, тартмалар, мебель, тимер, уенчыклар. 

Тәрбияче: 

- Дөрес,чүп-чар күп төрле була (иллюстрацияләр карау); азык-төлек 

калдыклары-кухнядан чүп чиләгенә эләгә;каты көнкүреш калдыклары:пыяла, 

пластик, металл, кәгазь, текстиль; төзелеш яки ремонттан соң төзелеш чүп-

чары барлыкка килә-плитка, бетон, штукатурка, кирпеч, грунт һ. б.Пластик 

калдыклар иң зарарлы булып тора. Алар бик тиз туплана,чөнки кешеләр күп 

тапкыр кулланыла торган савыт-саба, пластик шешәләр, пакетлар.  

 Чүп -чардан ничек котылып була соң, сез ничек уйлыйсыз? 

Балалар: 

-Яндырырга,җиргә күмәргә. 

Пластмассаны яндырсак  начар ис,агулы газ бүленеп чыга. Җиргә күмү 

мәгънәсез, пластмасса бик акрын таркала. 

Тәрбияче: 

-Сез,әти-әниләрегез  чүпне кая куясыз? 

Балалар: 

- Чүп чиләгенә. Аннан чүп-чар чүп контейнерына эләгә. 

Тәрбияче: 



-Ә аннан соң кая алып баралар? 

Балалар: 

-Чүплеккә. 

Тәрбияче: 

-Балалар, чүп-чарны ташлаганчы, аны, материалыннан чыгып, сортларга 

аерырга кирәк. Чөнки бу алга таба эшкәртүне җиңеләйтәчәк.  

Хәзер без “Ачык авыз”лар (чүп контейнерлары) уены  ярдәмендә 

материалыннан чыгып, сортларга аерырбыз.Аларның “ кулларында үзләре 

ашый торган ризык бар”. Беренчесе-кәгазь, икенчесе-пластик, өченчесе – 

пыяла,дүртенчесе- азык-төлек калдыклары.Уен уйнала. 

Тәрбияче:  

- Балалар бу аерып җыелган чүп-чар махсус заводларда  эшкәртелә, 

аннан кешеләр кабат куллана торган яңа әйберләр барлыкка килә, бу 

планетабызның табигый байлыкларын сакларга мөмкинлек бирә.Ә 

моны без хәзер кәгазь белән тәҗрибә ярдәмендә тикшереп карарбыз. 

(Кәгазь белән тәҗрибә.Вак кисәкләргә ертып,суда җебетү)Бу килеп 

чыккан массадан заводларда йомырка савыты,туалет кәгазе һ.б. 

кулланылыш әйберләре ясыйлар. 

Тәрбияче: 

-Афәрин! Сез биремнәрне дөрес үтәдегез!Хәзер без төркемдәшләрегез һәм 

әти-әниләрегез тарафыннан ясалган “Кем гаепле?”  дип аталган мультфильм 

карарбыз.. 

Тәрбияче: 

-Сезгә мультфильм ошадымы? Геройлар безгә ни әйтергә тели? 

Балалар:  

-Кешеләр кайчагында чүп-чарны чүп чиләгенә яки контейнерга түгел, ә 

урамга ташлый. Моннан урамнар пычрак була, туфрак чүпләнә, үсемлекләргә 

үсү һәм сулау кыенрак.  

 

 



Йомгаклау:Тәрбияче: 

- Бүген без нәрсәләр турында сөйләштек? Сез әти-әниләргә нинди белемнәр 

алып кайтасыз?  

 

Кулланылган әдәбият һәм чыганаклар: 

Якты алан: шигырьләр // Аргамак. – 1999. – № 3 (Балалар өчен әдәби 

кушымта). 

https://библиотека-челны.рф/wp-content/uploads/2016/04/Lyaysan.pdf 

http://www.fajdali.narod.ru/avzalova.htm 

https://youtu.be/4xBZAM-4HqA 

https://библиотека-челны.рф/wp-content/uploads/2016/04/Lyaysan.pdf

