
 

 

 

Казан шәhәре Совет районы «Татар телендә тәрбия hәм белем бирүче 67 нче катнаш 

төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү 
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Тема: “Әкияткә сәяхәт” 
Икенче кечкенәләр төркемендә сөйләм телен үстерү буенча шөгыль 
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Тема: “Әкияткә сәяхәт” 
Максат: балаларны “Йомры икмәк” әкият дөньясына җәлеп итү,  мавыктыру 

өчен әкият персонажына ярдәм итү теләге тудыру, моның өчен төп 

таләпләрне үтәү. 

Бурычлар: 

1. Белем бирү бурычы: 
– балаларның сенсор   сәләтләрен, предметларны тану, аларның төсләрен 

аеру мөмкинлекләрен ныгыту, 

– салфетка белән эшләү осталыкларын (уч төбендә төрле хәрәкәтләр ясап) 

ныгыту. 

2. Үстерү бурычы: 

– ритмны тою, музыканы ишеткәч төрле эмоциональ хәрәкәтләр ясап 

музыкага сәләтне үстерү, 

– зиһенне, игътибарны, фикерләүне, күзаллауны үстерү. 

3. Тәрбия бурычы: 

– иптәшләре һәм зурлар белән аралашу осталыкларын тәрбияләү, 

– әкият персонажларына карата яхшы мөнәсәбәт тәрбияләү, 

– матур әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләү, 

– салфетка белән эшләгәндә мөстәкыйльлек һәм җыйнаклык, пөхтәлек 

тәрбияләү. 

Алдан эшләнгән эш: 

– “Йомры икмәк” әкиятен уку, 

– “Йомры икмәк” әкиятенә инсценировка, 

– күргәзмә әсбаплар кулланып кыргый һәм йорт хайваннарының исемнәрен, 

тышкы билгеләрен өйрәнү, кыргый һәм йорт хайваннарын чагыштыру. 

Материаллар һәм җиһазлар: Йомры икмәк, куян, бүре, аю, төлке; урман, 

йорт декорацияләре; түбәтәй,сары төстәге салфетка; магнитофон, музыкаль 

материал. 

  

 

Шөгыль барышы: 

Балалар, исәнмесез. Карагыз әле, безгә кунаклар килгән, әйдәгез алар белән 

исәнләшик. (Активлаштыру). 

Хаерле көн сиңа, 

Хаерле көн миңа, 

Хаерле көн сезгә, 

Хаерле көн безгә. 

Тәрбияче: Балалар, сез әкиятләр яратасызмы? (Балаларның җавабы) 

(Тартманы алам, аның эчендә “Йомры икмәк” уенчыгы). Тартманы селкетәм. 

Монда кем качкан? Хәзер мин сезгә табышмак әйтәм һәм тартмада кем 

качканын белерсез. 

Мин бабайдан да качтым, мин әбидәндәкачтым.  



Балалар, кем бабай белән әбидән качты микән? (“Йомры икмәк”). Дөрес, 

балалар, “Йомры икмәк”. Балалар, әйдәгез Йомры икмәк белән исәнләшик. 

Балалар: Исәнме, Йомры икмәк. 

Тәрбияче: Йомры икмәк, син нишләп тартмага качтың? Балалар, сез ничек 

уйлыйсыз, Йомры икмәк кемнән качкан? 

Балалар: Төлкедән . . . 

Тәрбияче: Йомры икмәк төлке ашаганын теләми, аның әби белән бабай 

янына кайтасы килә. Йомры икмәккә әби белән бабай янына кайтырга 

булышыйк. Булышабызмы, балалар? 

Балалар: Әйе. 

Тәрбияче: Юлга чыгабыз. Менә юл. Шул юл буенча урманга барабыз.Ә 

йомры икмәкне кем тотып барыр икән? Әйдәгез саныйбыз,кем чыга шул 

тота. 

Санамыш: 

Ата каз 

Ыргадан, мыргадан,  

Мәче йөри колгадан. 

Мәче түгел, ата каз,  

Ата каздан тизрәк кач. 

(Тәрбияче балалар белән бергә бер-бер артлы “эзле юлдан” баралар). – Ой, 

балалар, карагыз әле, куак астында кем утыра? (Куян). 

Тәрбияче: Балалар, куянкай белән исәнләшик. 

Балалар: Исәнме, куянкай! 

Тәрбияче: Балалар,куян нишләптер бик боек.Әйдәгез әле аның куңелен 

күтәрик,аңа куяннар булып уйнап күрсәтик. 

Уен“Ак куянкай утыра” 

  
Тәрбияче:Булдырдыгыз балалар куяннын күңелен күтәрдегез.Ә хәзер куян 

белән саубуллашыйк та юлыбызны дәвам итик. 

Балалар: Сау бул, куянкай. (Тәрбияче һәм балалар алга таба баралар). 

Тәрбияче: Балалар, карагызәле, юлда кем утыра? 

Балалар: Бүре. 

Тәрбияче: Бүре белән исәнләшик. 

Балалар: Исәнме, Бүре. 

Тәрбияче: Балалар Бүренең капчыгы да бар, кая карыйк әле нәрсә бар икән 

аның капчыгында (Капчыкта түбәтәй барлыгын балаларга күрсәтәм). 

Түбәтәй уены 

Түп-түптүбәтәй 

Түбәтәең укалы 

Чиккән матуртүбәтәең 

Менә кемдә туктады 

 

Тәрбияче: Булдырдыгыз, балалар. Бүренең дә кәефе күтәрелде. Балалар, Бүре 

белән саубуллашыйк һәм алга таба барыйк. 

Балалар: Саубул, Бүре. (Тәрбияче һәм балалар алга таба баралар). 



Тәрбияче: Балалар, монда кемдер утыра. Кем икән бу? 

Балалар: Аю. 

Тәрбияче: Исәнме, Аю!Балалар аю нәрсәгәдер бик ачулы,әйдәгез аюның да 

күңелен күтәрик.Аюга үзебезнең бармак уеныбызны уйнап күрсәтик. 

 Бармак уены “Бу бармак – бабай”... 

Тәрбияче: Булдырдыгыз, балалар. Аюның да кәефе күтәрелде. 

Тәрбияче: Балалар, Аю белән саубуллашыйк һәм алга таба барыйк . 

Балалар: Сау бул, Аю. 

Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, юлда Төлке утырып тора. Әйдәгез Төлке 

белән исәнләшик. 

Балалар: Исәнме, Төлке. 

Тәрбияче: (Төлкене колак кырыена куеп тыңлый). Нәрсә дисең төле?Балалар 

төлке,миңа Йомры икмәкне бирсәгез, мин сезне җибәрәм. 

Тәрбияче: Нәрсә эшлибез, балалар? Безне Төлке җибәрергә теләми. Ничек 

Йомры икмәкне коткарырга? Без Төлкедән дә хәйләкәррәк булыйк. Төлкегә 

салфеткадан Йомры икмәкләр ясыйк. (Подноска сары төстәге салфетка куела, 

шуннан салфетканы йомарлап йомры икмәк ясау). 

Тәрбияче: Карагыз әле, күпме йомры икмәк ясадык. (Түгәрәк, сары, матур). 

Йомры икмәкләребез күп булдымы, балалар? 

Балалар: Күп. 

Тәрбияче: Менә бу йомры икмәкләребез сиңа бүләк. (Тәрбияче Төлкегә 

йомры икмәкләрне бирә. 

Тәрбияче: Әйдәгез, Төлке белән саубуллашыйк. 

Балалар: Сау бул, Төлке. 

Тәрбияче: Балалар, монда әби белән бабайның өе.Йомры  икмәкне тәрәз 

төбенә куек. 

(Йомры икмәкне тәрәзә төбенә утыртып кую). 

Менә,Йомры икмәкне өенә кайтарып куйдык, безнең үзебезгә дә балалар 

бакчасына кайтырга кирәк. (Кайтырга чыгу). 

Тәрбияче: Балалар, безгә кунакка кем килде? (Йомры икмәк). 

-Йомры икмәк кайда кайтырга теләгән? (Әби белән бабай янына). 

-Сезгә урманга сәяхәткә бару ошадымы? (Әйе). 

-Без урманда кемнәрне очраттык? (Куян, Бүре, Аю, Төлке). 

-Без алар белән нишләдек.Уйнадык,күңелләрен күтәрдек. 

-Булдырдыгыз, балалар. Йомры икмәккә булыштыгыз, яхшы эшләр 

эшләдегез. 

  

  

 

 

 

 

 

 
 


