
Тема: Татарстаның “Кызыл китабы”белән танышу 

Төп белеем бирү өлкәсе: танып-белү 

Интеграль белеем бирү өлкәләре: социаль-коммуникатив, танып-белү, 

сөйләм телен үстерү,  физик, нәфис-нәфәсәти үсеш. 

Ысуллар һәм алымнар: уен, практик, сүзле, күрсәтмә ысуллар; алымнар: 

әңгәмә, сораулар, биремнәр, өстәмә аңлатмалар, нәфис сүз, балалар сөйләмен 

бәяләү. 

 

Максат: балаларда кошларга карата экологик белемле мөнәсәбәт 

формалаштыру. 

 

Тәрбия бурычы: кошларга карата сак караш, шәфкатьлелек, миһербанлык 

хисләре тудыру. 

Үстерү бурычы:  логик фикер йөртү, гади нәтиҗәләр ясау сәләтләрен 

үстерү. 

Белем бирү бурычы: кошларның файдасын искә төшерү, ни өчен “Кызыл 

китап”ка  эләгүләре турында уйлану, безнең якларда яшәүче нинди 

кошларның “Кызыл китап”ка эләгүләрен ачыклау. 

 

Чаралар: интерактив такта, кышлаучы һәм күчмә кошларның, Татарстанның 

"Кызыл китап"бына теркәлгән кайбер кош төрләренең рәсемнәре: гади 

фламинго, зур ак челән, соры торна, нәфис аккош, нәни акчарлак, бөркет, 

карчыга, тукран, байгыш (мәче башлы ябалак); “Кайсы кошныкы?” дидактик 

уены. 

 

 

Эшчәнлек барышы. 

1. Бармак уены. 



Чәнти бармактан башлап бармакларны бөклибез, баш бармактан 

башлап. 

Карга килер казан асар,  

Торна килер – тоз асар,  

Чычык килер төшерер. 

Моңа бирер, моңа бирмәс, 

Моңа бирер, моңа бирмәс, 

Кечкенә түти туймый калыр,  

(баш бармакны селкетәбез) 

Кетер, кетер, кетер, 

Казан төбен кимерер. 

Кети, кети,кети! 

(уч төбен кытыклыйбыз) 

Т. Балалар без сезнең белән нәрсәләр турында сөйләштек? (Кошлар 

турында) . Әйе. Без бүген кошлар турында белгәннәребезне искә 

төшереп китәрбез һәм кошлар  турында яңа белемнәр алырбыз. 

Әйдәгез әле кошларның ничек очканнарын куллар белән күрсәтик! 

Уч төпләре бер-берсенә карап торалар. Баш бармаклар бер-берсенә 

карап торалавр. Баш бармаклар бер-берсен тотканнар – “кошның” 

башы, калган  бармаклар озын рәвештә – “канатлар”. Аларны 

селкетергә кирәк. 

Баш бармак булсын башы 

Канат булсын учыбыз. 

Ике канатын кагып, 

 Очып китә кошыбыз. 

Т. Балалар, без кошларны нинди ике төркемгә булә идек әле? ( 

Кышлаучы һәм күчмә кошлар) 

Әйдәгез уен уйнап алабыз. Д/уен “Кошларны ике төркемгә бүл” 

Балалар  чираттан кош рәсемен алалар, исемен әйтеп ике төркемгә 

бүләләр 



Йомгаклау. Кышлаучы кошларга һәм күчмә кошларга нинди кошлар 

кергәнен кабатлап китү. 

Т. Кышлаучы кошлар арасында нинди кош балаларын кышын чыгара? 

(Клест- чукыр). Әйе чукырларның  балалары дөнҗяга кышын килә, 

алар ылыслы агачларның күркәләре белән туеналар. Агач күркүләргә 

бай ел булса, кошларга да кышлау җиңелрәк була.  

Т. Балалар, кошлар турында салкын кышларда ничек кайгыртырга 

була?  

Б. Җимлекләр ясарга, җимлекләргә җим салып торырга 

Т. Ә кыш көне кошларга нинди азык бирергә була? 

Б. Кошларга көнбагыш, карбыз, кавын, кабак төшләре куярга була, 

туңмайны да яратып чукыйлар. Ярманы, солыны чыпчыклар песнәкләр 

ярата 

Т. Хәзер безгә Айрат Әнәс Кариның  “Кошлар туйдырам “ дигән 

шигырен сөйләп күрсәтә. 

Кошлар туйдырам. 

Җимлек ясап бирде миңа 

Абыем Сәлим. 

Шунда хәзер кошлар өчен 

Җимнәр сибәм мин. 

Бире килә күк күгәрчен,  

Песнәк һәм чыпчык. 

Җыелалар бер-бер артлы, 

Пыр-пыр очынып. 

Ашап туйгач китә алар  

Төрле якка. 

Тик күгәрчен генә кала 

Иң азакка 

Ул да туйган, биегән күк 

Уйнап йөри. 



Миңа рәхмәт әйткән сыман: 

“Гөлдергү”, - ди. 

Т. Әйдәгез, “Кайсы кошныкы” дигән уен уйнап алабыз. (Уен “Кайсы 

кошныкы” . Максат:кошларны томшыклары, тәпиләре, гәүдәләре 

буенча тану.) 

 

 

Т. Әйдәгез әле балалар кошларның файдасы турында сөйләшеп алыйк.  

Б. Корткычларны юк итәләр, агачларны, үсемлекләрне  саклап калалар 

Т. Кошларны икенче торле ничек атыйлар? 

Б. Урман санитарлары дип. 

 

Т. Балалар, урманда бигрәк тә  кош балалары ояда вакытта урманда 

йөрү кагыйдәләрен онытмаска кирәк. Кагыйдәләрне искә төшереп 

китик әле, нинди кагыйдәләрне беләсез икән. 

Б. 1. Урманда тавышланып йөрергә ярамый 

    2. Кош оялары янына барырга ярамый, алар куркып, ояларын ташлап 

китәргә мөмкин. 

    3. Кошларны өйгә алып кайтырга ярамый. 

    4. Кышын кошларга җим сибергә кирәк. 

    5. Урманда тавышланып йөрергә ярамый. 

   6. Аларга таш атырга ярамый. 

    7. Кош балаларын, йомыркаларын кул белән тотарга ярамый. 

 

Физминутка – Җырлы-биюле уен “Чыпчыклар”(УМК буенча) 

Т. Булдырдыгыз балалар! Сез күп кошларны беләсез. Аларны сакларга 

кирәклеген дә беләсез. Дөрестән дә, кайбер кошларның  төрләре 

яклауга мохтаҗ. Алар “Кызыл китап”ка кертелгән. 

Балалар, әйтегез әле, ни өчен китапның  тышы кызыл төстә? 

Б. Кызыл төс  - куркыныч барын аңлата, кисәтә. 



Т. Булдырдыгыз,балалар, сез күп кошларны аера беләсез, аларны 

сакларга кирәклеген дә беләсез. Дөрестән дә, кайбер кошларның 

төрләре яклауга мохтаҗ. Алар “Кызыл китап”ка  теркәлгән. Мин сезне 

безнең якларда санаулы гына калган берничә кош белән таныштырам. 

(Презентация карау) 

Йогаклау: Бүген без нәрсәләр турында сөйләштек? Нинди фикергә килдегез? 

Кешелек дөньясында кошларның файдасы бармы? Ни өчен кайбер 

кошларның төрләре елдан-ел кимеп бара? Алар ярдәмгә мохтаҗмы? Кошлар 

безнең дусларыбыз. Аларга ярдәм итик, саклыйк, язмышларына сизгер 

булыйк. 

 

Балалар  Равил Файзуллинның 

  

“Кызыл китап” дигән шигырен сөйлиләр. 

Китаплар күп. Бусы-  кызыл. 

Кызыл төс юкка димә! 

Кызыл төс сискәндерә дә,  

Кызыл төс: “Тукта!” – ди дә! 

 

Димәк, яшәр Җиребездә 

Хәлләр бар шомланырлык. 

Табигатьтән ни алдык та 

Анда ни калдырдык? 

 

Бар соңгы кат очкан кошлар... 

Соңгы чәчәкле гөлләр... 

Килер буынга калырмы 

Алар рәсемдә генә? 



 

Димәк, иртәгә бер аваз,  

бер төс-ямь җитмәячәк... 

Беркөн үзенең хөкемен 

Әйтер бит ул Киләчәк! 

 


