
Казан шәһәре Совет районының “336 нчы катнаш төрдәге балалар 

бакчасы” муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем учреждениесе 

 

 

 

 

 

 

 

Мәктәпкә әзерлек төркемендә белем бирү эшчәнлеге 

Тема: “Татар халкының милли ризыклары табын түрендә” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төзеде: татар теле тәрбиячесе  

Җәләлиева Римма Рәис кызы 

 



Максат: балаларның татар халкының милли ризыклары турындагы 

белемнәрен киңәйтү. 

Бурычлар:  

1.Балаларда уңганлык, тырышлык, бергә эшләү теләге тәрбияләү. 

2. Милли ризыклар белән кызыксынуларын үстерү. 

3. Татар гореф-гадәтләренә  хөрмәт, ихтирам һәм хезмәткә кызыксыну 

уяту. 

4. Камыр җәяргә һәм кош теле ясарга өйрәтү. 

Күрсәтмә әсбаплар: “Татар халык ашлары” һәм “Кош теле пешерү 

тәртибе” дип исемләнгән слайдлар. 

Эш кораллары: такталар, уклаулар, камыр, алъяпкычлар, яулыклар, 

кискечләр, поднос, тәлинкә белән кош теле, шикәр пудрасы.   

Сүзлек: такта, уклау, камыр, кош теле, чәк-чәк, гөбәдия.                                  

Алдан үткәрелгән эш: “Коймак” уенын, ял минутын, татар халкының 

милли ризыклары турында шигырьләр өйрәнү; “Татар милли ашлары” 

китабын карау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эшчәнлек барышы: (балалар төркем бүлмәсенә үтәләр) 

Тәрбияче шигырь сөйли:                                                                                             

Иртән  иртүк без торып,                                                                                      

Гүзәл бакчага килдек.                                                                                                 

Килү белән бер- беребезгә                                                                            

Елмаеп сәлам бирдек.                                                                                    

  Балалар: Хәерле иртә, апалар! Хәерле иртә, дусларым! 

          Тәрбияче: Балалар, мин сезгә хәзер безгә таныш бер уен уйнарга 

тәкъдим итәм. Аның исеме  “Коймак” дип атала.  Уйныйбызмы? (балалар 

җавабы) Әйдәгез алайса түгәрәк ясап басыйк әле. (балалар түгәрәк ясап 

басалар да җырлап әйләнәләр) 

Матур бәйрәм көнендә 

  Килде безгә кунаклар. 

  Кунакларның килүенә   

        Без пешердек коймаклар.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Менә шундый кысылган,                                                                                                                                                                                      

Менә шундый җәелгән, 

Менә шундый тәбәнәк,                                                                                                                                                                  

Менә шундый күпергән. 

Коймагыңны майлап ал,                                                                                            

Теләгәнеңне сайлап ал. 

(җыр  тәмамлангач уртадагы  бала бер баланы сайлап ала һәм алар 

парлашып бииләр) 

Тәрбияче : Балалар әйтегез әле, кешеләр ни өчен бер-берсенә кунакка 

йөриләр? Без ни өчен кунак килгәнне яратабыз? 

Балалар:  - Кунак килгәч бик күнелле була. 

           -  Кешеләр бер-берсен бәйрәм белән котлыйлар. 

                     -  Өйдә тәмле әйберләр пешерәләр. 



Тәрбияче :  Бик дөрес. Безнең татар халкы кунакчыл. Ул кунакны бик 

күп төрле милли ризыклар белән сыйлый, әйдәгез шуларны карап китик 

әле. (балалар утыралар, слайдта татар халык милли ризыклары 

күрсәтелә)                                                                                                                               

  Бу нәрсә? (бәлеш) Аны эченә нәрсә салып пешерәләр? (ит, бәрәңге, 

суган)    

      Бала:                               Әйе,тыйнак кына утырса да, 

                                              Эче тулы ит, бәрәңге, суган белән. 

    Тәрбияче:  Ә менә бу ризык ничек атала? (чәк-чәк) Чәк-чәк татар 

халкының иң күркәм ризыкларының берсе. Аны төрле бәйрәмнәргә, туйларга 

әзерлиләр.  Корт балы белән ясаганга ул бик тәмле, баллы була.                                                                                                                   

  Бу ашамлык турында нәрсә әйтә алабыз, бу нәрсә? (кыстыбый) Анын 

эченә бәрәңге яки ярма тыгып пешерәләр.                                                        

Киләсе ризыгыбыз нәрсә? (пәрәмәч) Без аның турында шигырь дә  

беләбез, Ралина, сөйлә әле пәрәмәч турындагы шыгырьне. 

    Бала:                                 Иттән генә торса да,    

                                              Майда чумып чыкса да,    

                                              Ул шундый тәмле була      

                                              Аны һәркем ярата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Татар халык ашларының тагы берсе ул нәрсә, балалар? (кош теле) Әйе, 

кош теле. Әйдә әле Әмир, нинди матур шигырь беләсең син кош теле 

турында, сөйлә әле. 

    Бала:                                Табын түрен һәрчак бизи    

                                         Майда пешкән кош теле.      

                                         Авыз итми һич китми,  

                                         Килгән кунак билгеле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    Тәрбияче:  Халкыбызның иң тәмле ризыгы ул нәрсә, балалар? (слайдта 

өчпочмак күрсәтелә) Әйе, без аны  бик яратабыз һәм еш пешерәбез. Тагы бер 

милли ризык ул  нәрсә? (гөбәдия) 

    Бала:                                  Менә табын түрендә                                                                                                                                                              



                                           Гөбәдия күренә.                                                                                                                                                                                                                

                                           Йөзе шат, көлеп тора,  

                                            Хуш исе бөркеп тора.                                                                                                                  

     Тәрбияче:  Һәм тагы бер милли ризык, ул нәрсә? (коймак) Бик дөрес. 

Кинәт кенә кунаклар килеп керсә без тиз генә коймак пешерәбез. Ул бик 

йомшак һәм тәмле була.    Ә без кунакны каршы алырга ничек әзерләнәбез 

соң?                                      

     Балалар:    - Матур киемнәр киябез. 

                        - Тәмле әйберләр пешерәбез. 

                                 - Өйләрне матур итеп җыештырабыз. 

          Тәрбияче:  Ә ничек итеп җыештырабыз соң без өйне? Әйдәгез күрсәтик 

әле:           

 Эре чүпләр булса – себереп алабыз (балалар себерү хәрәкәте ясыйлар), 

 Аннан тузан суыртабыз (күрсәтәләр).                                                                     

Киштәләрдән тузаннарны сөртәбез (өстән һәм астан сөртү 

хәрәкәтләре  ясыйлар),                                                                                                                         

Соңыннан идәннәрне юабыз (идән юу хәрәкәтләре күрсәтәләр). 

Ишек шакыйлар 

Тәрбияче:  Балалар, кемдер ишек шакый. Марат, бар барып кара әле, 

кем бар икән?   

Әби керә 

Әби: Исәнмесез, балалар! Исәнмесез, кунаклар!                                                           

Тәрбияче:  Исәнме  әбекәй,  рәхим ит, түрдән уз.                                

Әби:  Рәхмәт, балакайларым. Мин сезгә кунакка килдем, ә кунакка буш 

кул белән килмиләр. Шуның өчен узем белән күчтәнәч алып килдем. Карагыз 

әле, бу нәрсәләр? 

Балалар: Кош теле.                                                                                                                                

Әби:  Бик дөрес. Телисезме, мин сезне кош теле ясау серләренә  

өйрәтәм. 



Балалар:  Телибез, әлбәттә.                                                                                                

Әби:  Әйдәгез алайса беренче эш итеп кулларны юып киләбез. 

 (Кулларны юып килгәч балалар алъяпкычлар киеп өстәл янына үтәләр, 

әби камыр ясау тәртибен әйтеп китә һәм әзер камыр белән эш итүне 

күрсәтә. Балалар әби һәм тәрбияче ярдәме белән кош теле кисәләр) 

 Әби: Балалар, булдырдыгыз! Хәзер мин кош теллләрен җыеп алып 

аларны пешерергә алып чыгып китәм, ә сез эш барышын видеодан карарсыз. 

Соңыннан чәй эчәрбез. (балалар утыра, видео күрсәтелә) 

Әзер кош телләре белән әби керә 

Әби: Балалар, кош теле нинди? 

Балалар:  Кош теле тәмле, баллы. Рәхмәт, әби! 

Әби: Зур үсегез, балакайларым! Хәзер инде сез чәй табынына кош теле 

пешерә беләсез. Өйдә әниләрегез белән бергә пешереп карагыз. Бүгенгә сау 

булыгыз! 

Балалар:Сау бул, әби! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кулланылган әдәбият:  

1.  Балачак – уйнап-көлеп үсәр чак: балалар бакчасында уеннар: 

балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм физкультура инструкторлары өчен 

методик кулланма / К.В. Закирова, Л.М. Мортазина. – Казан: Редакционно-

издательский центр, 2012. – 192 б. 

2.  Балалар бакчасында әдәп-әхлак тәрбиясе: методик кулланма /        

К.В. Закирова, Р.Ә. Кадыйрова, Г.М. Сафиуллина. – Казан: Беренче 

полиграфия компаниясе, 2013. – 424 б.  

3. Татар милли ашлары = Татарская национальная кухня / 

 Л.Р. Фазлыева, А.В. Тимирясоваларның гомуми редакциясендә. – Казан: 

“Заман” нәшрияты, 2020. – 392 б.; рәс. 

 4. Сабыем – балалар, ата-аналар, тәрбиячеләр өчен сайт. 
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