
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 «Василёк» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

Мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет 17-нче номерлы 

 катнаш төрдәге балалар бакчасы учреждениесе  

 Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

 

 

 

 

 

«Диңгезгә сәяхәт» 

уртанчылар төркеме балалары белән 

 белем бирү  шөгыль конспекты 

 

 

 

 

 

                                                                Әзерләделәр һәм үткәрделәр 

                                                                         I кв. категорияле тәрбиячеләр  

                                                                       Мухамадиева Диана Эльдар кызы,  

                                                                         Чупакова Лилия Равил кызы 

 

 

 

Яшел Үзән, 2022 ел 



Максат: күрсәтмәлелек, уен ситуацияләре, ИКТ, уеннар-презентацияләр аша 

аралашу мотивациясен үстерү. 

 Бурычлар: 

1. Үстерешле:  

- гади диалогта катнаша белүне дәвам итү, мәгънәсе буенча сүзләрне сайлау; 

- хәтер, игътибар, фикерләү, кулларның вак моторикасын үстерү, биремнәрне 

мөстәкыйль үтәргә, төрле ситуацияләрдә яшьтәшләре һәм өлкәннәр белән 

татар телендә аралаша белү. 

2. Тәрбияле: 

- Яңа материалны үзләштерү дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү 

активлыгын үстерү, уку эшчәнлеген оештыра белү; 

- хезмәттәшлек, мөстәкыйльлек, игелеклек һәм сабырлык күнекмәләрен 

тәрбияләргә;  

- шәхес аша татар телен өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү. 

3. Белем бирү: 

- фәнне, аның билгесе һәм гамәлен билгели торган сүзләр сөйләмендә 

активлаштыру; 

- мини-диалог төзи белүгә ярдәм итү. 

Өлкәләрне интеграцияләү:  «Социаль-коммуникатив үсеш», «Сөйләм 

үсеше», «Танып-белү үсеше». 

Балалар эшчәнлеге төрләре: коммуникатив, уенлы. 

Материаллар һәм җиһазлар: проектор, ноутбук, ИКТ-4-5 яшьлек балалар 

өчен уеннар, презентация, демонстрацион һәм тарату материалы, уен 

презентациясе «Уенчыклар», «Ашамлыклар», ашамлыклар муляжлары, һәр 

балага «күзәтү торбалар», «хәзинәле» сандык.  

Алдан эш: тел мохитен булдыру, конспект төзү, җиһазлар һәм 

демонстрацион материал сайлау, балалар белән «Карусель» җырын өйрәнү. 



Сүзлек эш: «Гаилә», «уенчыклар», «Ашамлыклар», "Саннар", «Карусель» 

темалары буенча лексик-грамматик материал.  

 

Шөгыль барышы 

І.  Оештыру мизгеле 

Тәрбияче: Исәнмесез! 

Балалар: Исәнмесез! 

Тәрбияче: Хәлләрегез ничек? 

Балалар: Әйбәт, рәхмәт. Хәлләрегез ничек? 

Тәрбияче: Әйбәт, рәхмәт. 

ІІ. Төп өлеш 

1. Көтелмәгән мизгел. 

Тәрбияче: Дуслар, безгә тавышлы хәбәр килде. Әйдәгез, хәбәрне тыңлап 

алабыз, аннары кем җибәргәнен белербез.  

«Исәнмесез, балалар! Мин Акбай. Бездә бик зур кайгы әле. Музейдан сандык 

югалды. Сандыкны табырга зинһар өчен ярдәм итегез, чөнки ул безнең 

республиканың татар милли мирасы».                                                                                                         

Тәрбияче: Бу хатны Акбай  җибәргән икән! Акбайга безнең ярдәм кирәк! Без 

эзерме булышырга?  

Балалар: Әйе!  

Тәрбияче: Безгә биремнәр үтәргә кирәк булачак!  Киттек, дуслар! Бер, ике, 

өч – бездә дуслык, бездә көч! 

Киттек, дуслар! Корабка исемегезне әйтеп керегез! 

Тәрбияче: Син кем? 

1 бала: Мин Сафина. 

Тәрбияче: Син кем? 



2 бала: Мин Рамис. 

Тәрбияче: Балалар, сез ничек уйлыйсыз, без бу биремне үти алдыкмы? 

Балалар: Әйе! 

Тәрбияче: Менә безгә беренче ярдәм килде! 

Экранда беренче ярдәм күрсәтелә  

Барысы бергә: Бер, ике, өч – бездә дуслык, бездә көч! 

Экранда өй. 

ИКТ уен “Гаилә әгъзаларын өйгә чакыр” 

Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, нәрсә күрәсез?  

Балалар: Матур өй. 

Тәрбияче: Өйдә кем яши? 

Тәрбияче: Бу кем? 

Балалар: Бабай (әби, әти, әни, кыз, малай). 

Тәрбияче: Камилә, әтине өйгә чакыр! 

Балалар: Бабай (әби, әти, әни, кыз, малай) кил монда. 

Тәрбияче: Без булдырдык? 

Балалар: Әйе! 

Тәрбияче:  Менә безгә икенче ярдәм килде! 

Барысы бергә: Бер, ике, өч – бездә дуслык, бездә көч! 

Экранда уенчыклар 

Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, нәрсә күрәсез?  

Балалар: Уенчыклар. 

Тәрбияче: Камилла, нәрсә күрәсең? 

Сафина: Туп (курчак, машина, аю, куян, песи, эт).  

Тәрбияче: Афәрин, балалар! Безгә өченче ярдәм килде! 



Барысы бергә:  Бер, ике, өч – бездә дуслык, бездә көч! 

Экранда карусель. 

Тәрбияче: Күзәтү торбаларыгызны алыгыз, карагыз. Нәрсә күрәсез?  

Балалар: Карусель!  

Тәрбияче: Дуслар, - «Уен утырауы». Киттек уйнарга да, җырларга! 

Тәрбияче: Мә, зур (кечкенә), матур, чиста туп (курчак, аю, куян, песи, эт, 

машина) уйна. 

Бала: Рәхмәт. 

47 трек. “Карусель әйләнә”. 

Әллә-лә, әллә-лә, 

Карусельләр әйләнә, 

Матур курчак әйләнә. 

Зур-зур аю әйләнә. 

Кечкенә куян әйләнә. 

Әллә-лә, әллә-лә, 

Карусельләр әйләнә, 

Матур курчак әйләнә. 

Зур-зур аю әйләнә. 

Кечкенә куян әйләнә. 

Әллә-лә, әллә-лә, 

Карусельләр әйләнә. 

Матур кызлар әйләнә, 

Батыр малайлар әйләнә. 

Тәрбияче: Матур итеп уйнадык, җырладык! Безгә дүртенче ярдәм килде! 

Дуслар, без булдырдык! 

Барысы бергә: Бер, ике, өч – бездә дуслык, бездә көч! 



Экранда ашамлыклар  (ипи, алма, банан, груша, сөт, чәй, сок). Әлеге 

ашамлык юкка чыга. 

Тәрбияче: Күзәтү торбаларыгызны алыгыз, карагыз. Нәрсә күрәсез? 

Балалар: Ашамлыклар! 

Тәрбияче: Ильдан, син нәрсә күрәсең? 

Рамис:  Алма (банан, груша, ипи, чәй, сөт, сок). 

Тәрбияче: Ә хәзер рәхим итегез  Тәмле утырауга! Минем кәрзиндә тәмле 

ашамлыклар бар. Хәзер мин сезне сыйлыйм! Утырыгыз, дуслар! 

Балалар: Рәхмәт. 

Тәрбияче: Мә, чәй (сөт) эч 

1 бала: Рәхмәт. Чәй (сөт) тәмле. 

Тәрбияче: Мә, алма (ипи) аша. 

2 бала: Рәхмәт. Алма (ипи) тәмле. 

Тәрбияче балаларны сыйлый. 

Тәрбияче: Без булдырдык? 

Балалар: Әйе! 

Тәрбияче: Менә безгә бишенче ярдәм килде! 

Барысы бергә: Бер, ике, өч – бездә дуслык, бездә көч! 

Тәрбияче: Дуслар! Без бөтен ярдәмнәрне җыйдык! Тоташтырабыз 

аларны.  Карагыз әле! Нәрсә күрәбез? 

Экранда сандык. 

Балалар: Сандык! 

Тәрбияче: Дөрес, балалар! Хәзинәле сандык!  

Экранда хәзинәле утрау. 

Тәрбияче: Без сезнең белән эзләгән утрауны таптык! Киттек, балалар! 

Хәзинәле утрауга барабыз! 



Утрауда пират сандык саклый. Балалар аның белән исәннәшәләр, сандык 

сорыйлар, пират аны бирми. 

Тәрбияче: Балалар, пиратны татарча санарга өйрәтәбезме! Аның белән 

уйныйбызмы? 

Балалар: Әйе! 

Все вместе: 1,2,3,4 – без уйныйбыз, без күп! 

5,6,7 – уйныйбыз качышлы! 

8,9,10 – эзләргә киттем үзем! 

Балалар куллары белән качалар, пират кулларны ача һәм сорый: «Син кем?» 

1 бала: Мин малай. 

2 бала: Мин кыз.   

Пират: Thank you, children! English poem for you! 

One, two, three, four, five 

I can swim, I can fiy, 

I can run, I can hop, 

I can jump, I can stop. 

Пират сандык ача. Анда калфак, түбәтәй, читек, чүәк, бизәкләр. 

Сандык төбендә балалар өчен сый – бавырсак. 

Пират сандык һәм сый бирә һәм балалар белән саубуллаша. 

Балалар: Сау булыгыз! 

Пират: Сау булыгыз! 

Тәрбияче: Әйдәгез, балалар, өйгә кайтабыз! Сезгә сәяхәт ошадымы? 

Балалар: Әйе! 

Тәрбияче: Сез кемгә сәяхәт турында сөйләрсез? 

Балалар: Әнигә (әтигә, әбигә, бабайга). 



Тәрбияче: Бүген без сезнең белән нинди игелекле эш эшләдек? Кемгә 

булыштык? 

Балалар: Акбайга булыштык!  

Тәрбияче: Дөрес, дуслар! Без хәзинәле сандыкны таптык!  Балалар, тавышлы 

хәбәрне тыңлагыз әле.  

«Дуслар, бик зур рәхмәт сезгә! Сез булдырдыгыз! Сау булыгыз!» 

Балалар: Сау бул, Акбай! 

Барысы бергә: Бер, ике, өч – бездә дуслык, бездә көч! 

 

 


