
Конспект «Балалар бакчасында математика дәресләре» 

 

Алсу ИГТИСАМОВА, Винария ШАРТДИНОВА 

 

Татарстан Республикасы Азнакай шәһәренең 19 нчы “Тамчыкай” 

балалар бакчасы тәрбиячеләре 

 

Максат: олы төркем балаларында башлангыч математик күзаллау 

формалаштыру. 

Бурыч:  

Үстерү:  

- дидактик уеннарда предметларны чагыштыра, аларның билгеләрендәге 

аермаларны билгели белү (төс, форма, зурлык, сан) ;  

- танып белү процессларын үстерү (сөйләм, игътибар, логик фикерләү, 

хыяллану, тактиль кабул итү);  

- балаларда кызыксынучанлыкны, үзара ярдәмне үстерү;  

- образлы һәм логик фикерләү үсешенә ярдәм итү. 

Укыту:  

- төрле техникадан файдаланып, алтыга хәтле исәпләү сәләтен ныгыту;  

- объектларны анализлый белүләрен ныгыту һәм күрсәтелгән рәттән 

артык әйберләрне характерлы билге буенча аеру;  

Тәрбия:  

- математика белән кызыксыну тәрбияләү;  

- предметлар төркемнәрен чагыштырганда күзәтчелек тәрбияләү;  

- коллектив эш күнекмәләрен тәрбияләү;  

- ирешелгән уңышларга сөенү. 

Күрсәтү материалы: эзләр, куб, туп, 6лист кәгазь, геометрик фигуралар 

(өчпочмак, квадрат, түгәрәк, трапеция, турыпочмаклык)  

Тапшыру материалы: төсле маркерлар, квадрат һәм түгәрәк 

таблицалар (“җанландыру” өчен )  



 

Дәрес барышы: 

1. “Елан” уены. 

Балалар, бүген безне кызыклы сәяхәт көтә, безгә уклар буенча барырга 

һәм биремнәрне үтәргә кирәк, сез әзерме? Менә беренче ук, ул кая күрсәтә? Бу 

лабиринт! Менә ук астында бирем яшерелгән, без бүген эзтабарлар булырбыз. 

Хәзер сезгә бу эзләр буенча куб ярдәме белән уртасына кадәр барып җитәргә 

кирәк. Нинди сан сезгә эләккән, шул кадәр үк сикерүләр ясарга кирәк булачак. 

Әйдәгез, кубикны атабыз! Нинди сан? Димәк, ничә адым ясарга кирәк? 

(һәрберсе куб ыргыта) Рәхмәт, эзләрен тиз җыярбыз! Менә уртасына җиттек, 

монда нинди геометрик фигуралар бар? (куб, түгәрәк) 

 

2. “Бертөслене тап” уены. Максат: геометрик фигураларны (түгәрәк, 

өчпочмак, турыпочмаклык, квадрат) күрү сәләтен ныгыту һәм аларны атау. 

Балалар хәзер тирә-якка карагыз һәм бу геометрик фигураларга охшаган нинди 

әйберләр яки уенчыклар күрүегезне әйтегез. (Балалар уенчыклар һәм әйберләр 

алып килгәч, бер үк вакытта нинди геометрик фигурага охшаган дип 

сорыйбыз) Яхшы! Ә менә киләсе ук һәм аның астында бирем. 

 

3. “Сазлыкка төшмә" уены. Балалар, бу “сазлык”. «Сазлыкның» 

геометрик фигуралардан түмгәкләре бар. Мин нинди геометрик фигура әйтәм, 

сез шуларга басарга тиеш. Түгәрәк (өчпочмаклы, квадрат) тумгәккә басып 

торабыз. Сезгә таныш булмаган тумгәкләр бармы? Карагыз, болары трапеция 

һәм турыпочмаклык. Турыпочмаклыкның 2 ягы озынлыкта һәм 2 ягы киңлеге 

буенча тигез. Ә трапецияның 2 ягы тигез һәм өске-аскы ягы тигез түгел. Яхшы! 

Рәхмәт түмгәкләрне тиз генә җыябыз! Ә менә киләсе ук һәм аның астында 

бирем. 

 

4. “Тылсымлы түгәрәк һәм квадрат” уены. (Геометрик фигуралар 

белән уйнау) Ә хәзер балалар карагыз әле, нинди геометрик фигуралар 



күрәсез? Хәзер без сезнең белән «Тылсымлы түгәрәк һәм квадрат» уенын 

уйныйбыз. Фантазия кулланып, геометрик фигураларны хайваннарга яки 

әйберләргә әйләндерергә кирәк. Ә хәзер күзләрегезне йомыгыз һәм нәрсә 

ясарга икәнен уйлап, күзаллап алыгыз. Күзләрне ачабыз һәм рәсем ясый 

башлыйбыз. Ә менә минем нинди рәсемнәр килеп чыкты (алдан ук панда һәм 

алтын балык рәсеме ясап куелган).  

 

5. “Үз рәсемең турында сөйлә” уены. Ә хәзер, балалар, сезгә үз 

рәсемегез турында нәрсә яки кемне ясавыгыз турында сөйләп күрсәтергә 

кирәк. Яхшы! Афәрин! 

 

Балалар бүген без нәрсә эшләдек?  

Нинди уеннар уйнадык?  

Сезгә дәрес ошадымы?  

Кайсы бирем күбрәк ошады?  

Рәхмәт! Сау булыгыз! 


