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Максат: табигатьнең сезонлы күренешләре (кыш) белән 

 таныштыруны дәвам итү, кыргый җәнлекләр һәм кышлаучы кошлар 

турындагы белемнәрен тирәнәйтү. 

Тәрбия бурычлары: кышкы табигатьнең матурлыгына соклана белү 

сыйфатлары тәрбияләү, кызыксынучанлык, күзәтүчәнлек, игътибарлылык, 

кошларга, җәнлекләргә карата миһербанлылык  тәрбияләү. 

Үстерү бурычлары: балаларның иҗади күзаллауларын ,бәйләнешле 

сөйләмен, чагыштырып  тасвирлый белү күнекмәсен үстерү; (ч), (ш), (җ) 

авазларын сүзләрдә дөрес әйтүне ныгыту, иҗади фикерләү сәләтен үстерү. 

Белем бирү бурычлары:кыш турында белемнәрен  тирәнәйтү,темага 

кагылышлы сүзлек запасын тулыландыру, активлаштыру; күренешләр, 

күзәтүләр аша үз фикерләрен, хисләрен, кирәкле сүзләр белән сөйли 

белүләренә ирешү. 

Төп белем бирү өлкәсе: сөйләм үсеше. 

Белем бирү өлкәләре:танып белү, социаль-аралашу, сәнгати-эстетик, 

физик үсеш. 

Методик  алым  һәм чаралар: әңгәмә, сораулар, табышмак чишү, 

әдәби әсәрләр, татар халык авыз иҗатын куллану, уеннар. 

Җиһазлар: урман күренеше өчен чыршы, имән, каен агачлары , 

проектор, мультимедио–экран, ноутбук, җимлек, слайд, эстетик-сәнгатъ 

эшчәнлеге өчен җиһазлар, ел фасыллары: Февраль. П.Чайковский “Балалар 

альбомы” тыңлау. 

Сүзлек өстендә эш: чаңгы, шуа, шомара, чыршы, поши, җимлек, җим.  

Алдан үткәрелгән эш: кышкы табигатьне күзәтү, кыш турында 

әңгәмәләр үткәрү, материал әзерләү, матур әдәбият уку, татар халык авыз 

иҗатын куллану. 

Эшчәнлекнең төзелеше: 

1. Психогимнастика. 

2. Эмоциональ халәт тудыру. 



3. Фикер алышу. 

4. Тел шомарткыч, кыш  турында  шигырьләр сөйләү. 

5. Урман җәнлекләре турында әңгәмә. 

6. Кыш, чыршы  турында  табышмаклар әйтү. 

7. “Тизәйткечне кабатла” уенын уйнау. 

8. “Әйе-юк” уены. 

9. Экранда эшләү “Кем нәрсә ярата?” 

10. Өстәлләрдә эшләү (оригами ысулы белән һәм пластилиннан әвәләп 

җимлеккә куярга кошлар ясау). 

11. Йомгаклау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эшчәнлек барышы 

1. Кереш өлеш: 

(психогимнастика) 

-Балалар, килегез әле минем яныма. 

Кулларга без тотындык, 

Бер-беребезгә елмайдык. 

Җылы күчте кулларга 

Рәхәт булды дусларга. 

Тәрбияче: Балалар, әйтегез әле, хәзер нинди ел фасылы? Нинди ай? 

Бүген атнаның нинди көне? Ничәсе? 

Тәрбияче: Балалар, игътибар белән карагыз әле экранга. Нәрсә 

күрәсез? 

Балалар: Урман, кышкы урман. 

Тәрбияче: Әйе, балалар, кышкы урман. Сезнең кышкы урманны 

күргәнегез бармы? Барасыгыз киләме? 

Балалар: (җаваплары). 

2. Төп өлеш. 

Тәрбияче: Балалар кышкы урманга нәрсәләр белән барып була? Кем 

ничек уйлый? 

Балалар: җаваплары. 

Тәрбияче: Сез бүген нәрсә белән барыр идегез? 

Балалар: Чаңгы. 

Тәрбияче: Бөтенегез дә ризамы?  

Тәрбияче: Әйдәгез, балалар, чаңгыларны алдык, кидек, чаңгы 

таякларын тоттык. Әйдәгез киттек. (хәрәкәтләр белән күрсәтәләр) 

(Чаңгыда шуу хәрәкәтләре белән, балалар бер – бер артлы  баралар) 

Балалар, әйдәгез әңгәмә корып барыйк әле. 

Кыш (нинди?) салкын, ак, карлы. 

Кар (нинди?) ак, йомшак, каты. 

Җил (нинди?) салкын, көчле. 



Көннәр (нинди?) кыска, суык, аяз.  

Тәрбияче: Менә килеп тә җиттек. Рәхәтме урманда, балалар? Урманда 

тынлык. Ни өчен? (кыш көне урман йоклый). Рәхим итегез, балалар, кышкы 

урманга. 

Урманчы: Исәнмесез! Сез мине таныдыгызмы? Минем кем икәнемне 

беләсезме соң? 

Балаларның җаваплары: 

Урманчы: Ә сез монда нишләп йөрисез? (сәяхәткә килдек) 

Урманчы: Урманга килгәнсез, кыш турында шигырьләр беләсезме 

соң? 

Тәрбияче: Әйдә, Альбина сөйләп күрсәт әле. 

Альбина: Урамнарга, бакчаларга, 

 Урман, кырлар өстенә. 

 Ак мамыктай күбәләк кар 

 Төшә дә, төшә генә. 

         Һава саф, рәхәт суларга, 

 Яп-якты бөтен урын. 

 Кыш бабай килде кунакка  

 Җир киде йомшак тунын. 

     Урманчы: Рәхмәт балалар, бик матур шигырьләр беләсез икән. 

      -Минем урманымда нинди җәнлекләр яшәгәнен беләсезме соң? 

Балалар: Урманда: аюлар, бүреләр, куяннар, төлкеләр, тиеннәр, 

керпеләр, пошилар, кабан дуңгызлары яшиләр. 

- Алар нәрсәләр белән туклана? 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез искә төшерик әле, җәнлекләрнең 

нәрсәләр белән туклануларын. Кем әйтер? 

Балалар: Аюлар төрле җиләкләр, бал белән тукланалар. Аюлар 

 балык та яраталар. 

- Бүреләр хәлсез, авыру куяннарны тоталар. 



- Төлкеләр шулай ук хәлсез, авыру куяннар һәм тычканнар белән 

тукланалар. Кайвакыт авылга килеп тавык – чебешләрне дә урлап китәләр. 

-  Куяннар үлән ашыйлар, кишер белән кәбестә дә яраталар. Ә 

кышын агач кайрыларын кимерәләр. 

-  Керпеләр тычкан тотатлар, гөмбә белән алма яраталар. 

-   Пошилар үлән һәм яфрак  белән тукланалар. 

-   Кабан дуңгызлары имән чикләвекләрен яратып ашыйлар. 

Урманчы: Җәнлекләр тормышы турында бик күп беләсез икән 

балалар, булдырдыгыз. 

- Балалар кыш коне минем урманымда барлык җәнлекләрне дә 

күрергә буламы? 

Балалар: Юк, аю белән керпене күреп булмый. 

Урманчы: Ни өчен? (чөнки алар кыш көне йоклыйлар). 

Балалар, минем урманымда иң яраткан бер җәнлегем бар. Аны сез 

дә яратасыздыр (куян). 

Кайсыгыз белә, куяннар кышны ничек каршылыйлар ?                                                                                                                                   

Балалар: Кыш көне куяннар соры туннарын акка алыштыралар. 

     Урманчы: Ни өчен дип уйлыйсыз? (бүре белән толкедән качу өчен) 

     Урманчы: Рәхмәт балалар. Рәхим итегез минем  урманыма. 

Балалар, сезне минем урманымда каен агачы янында  бер сюрприз көтә. 

Шушы юлдан    барсагыз сез аны табачаксыз, нишләтергә икәнен үзегез хәл 

итәрсез. 

     Тәрбияче: Рәхмәт  Урманчы, сау бул. 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез кузгалдык,  юлыбызны дәвам итик. 

Туңмас өчен телләребезне җылытып  алыйк әле, балалар. 

     Ыш-ыш-ыш- килеп җитте салкын кыш. 

     Шы-шы-шы-  бигрәк матур бу чыршы. 

      1.Чыршы агачы янында 

Тәрбияче: Балалар, монда ясалма кар бөртегендә  безгә ниндидер 

бирем язылган, укыйк әле. 



“Чыршы турында хикәя төзергә һәм нинди табышмаклар беләсез” 

дип язылган. 

Әйдә, Альбинаны тыңлыйк әле (Чыршы турында тасвирлама хикәя 

төзү) 

Ралина безгә табышмак әйтеп күрсәтер. 

    1.Урманда күрдек без аны 

  Саф һавада йөргәндә 

  Керпе кебек чәнечкеле 

  Җәйге күлмәктән кышта (чыршы) 

Тәрбияче: Әйдәгез балалар, юлыбызны дәвам итик, тизәйткеч әйтеп 

барыйк әле. 

Чаңгычының чаңгысы 

Шуа-шуа шомара. 

Чаңгың шомарсын дисәң, 

Кирәк ешрак шуарга. 

Шаһидәнең чаңгысы 

Шома әнә шуңарга. 

    Тәрбияче: Бу нинди агач? Каян белдегез имән агачы икәнен? 

Кәүсәләре     юан, биек булып үсә. Бу юлы биремне безгә куян әзерләгән 

ахрысы укыйк эле “Кыш турында нинди табышмаклар беләсез” диелгән.   

    Адилә:  Урамнарны агарта 

             Бар дөньяны яңарта 

             Сафландыра кешене 

             Ничек аның исеме. (кыш) 

Замирә: Кулсыз, күзсез, буяусыз 

             Ясый ул төрле бизәк. 

             Беркем аны өйрәтми 

             Ул үзе шундый зирәк. (суык)       

Тәрбияче: Ә хәзер юлыбызны дәвам итик. Менә килеп тә җиттек. 

     (Каен агачы янында) 



Тәрбияче: Балалар, бу нинди агач? 

Балалар: Бу каен агачы. 

Тәрбияче: Каян белдегез каен икәнен? (Аның кәүсәсе ак төстә, кара 

сызыклар белән) 

Тәрбияче: Балалар, Урманчы каен  агачы янында нәрсә бар диде 

әле? 

Балалар: Сюрприз. 

Тәрбияче: Әйдәгез , ул серле сандыкны ачыйк әле, эчендә нәрсә бар 

икән? 

     Балалар, нишләптер сандык  ачылмый әле, бәлки берәр серле сүз  

әйткәч ачылыр. Әйдәгез әйтеп карыйк әле. 

  Серле сүзләр әйтәләр. 

 Тәрбияче: Балалар чынлап та, тырышкач ачылды бит. Сезнеңчә     

сандыкта нәрсә булыр икән? 

Балаларның җаваплары:  

Тәрбияче: Хәзер мин сезгә табышмак әйтәм,табышмакның җавабы 

безнең сандыгыбызда. 

 

  Җим-җим- җим итә,            Җил-җил-җил исә 

  Җим сибәм  мин аңа.          Җим ашап очып китә 

Балалар: Балаларның җаваплары. 

Тәрбияче: Дөрес, балалар, җимлек. Балалар,  җимлек нәрсә өчен 

кирәк? 

Балалар: Кыш көне кошларга җимнәр салыр өчен. 

Тәрбияче: Сез нинди кошларны  беләсез? (Бездә кышлаучы һәм күчмә 

кошлар) Бездә кышлаучы кошларны әйтегез әле. 

Балалар: Чыпчык, песнәк, кызылтүш, күгәрчен, тукран,саескан,ала 

карга. 

Тәрбияче: Балалар, туңып та киттегез ахырысы әйдәгез “Әйе-юк” 

уенын уйнап алыйк әле. Кайсыгыз уенның кагыйдәсен искә төшерә. 



(кошларның сыйфатларын ачыклау: кошлар турында җөмлә дөрес булса, 

балалар кул чабалар, дөрес булмаса, тик торалар) 

1. Гәүдәләре йон белән капланган. 

2. Гәүдәләре каурый белән капланган. 

3. Тешләре бар. 

4. Томшыгы бар. 

5. Азыкны томшыгы белән эзли. 

6. Ике аягы бар. 

7. Койрыгында каурыйлары төрле озынлыкта. 

8. Йөзә. 

9. Оча. 

     10. Бездә кышлыйлар. 

Тәрбияче: Балалар, бакчабызга кайтасыгыз киләме инде? Менә 

җимлекле дә булдык. Нәрсәләр җитми , балалар, җимлеккә? Әйе, балалар, 

кошлар җитми. Әйдәгез, бакчабызга кайтыйк һәм бу матур җимлеккә 

кошлар ясап куйыйк. Ә  хәзер урман белән хушлашыйк та юлга кузгалыйк 

(чаңгы шуган хәрәкәтләр  белән кузгалалар) 

Тәрбияче: Менә кайтып та җиттек. Экранга карыйк әле , балалар. 

(Экранда кышлаучы кошлар күрсәтелә, нинди кош нәрсә белән 

тукланганын әйтәләр, җаваплары тикшерелә). 

Чыпчык – үлән  орлыклары, төрле ярмалар, ипи валчыклары ярата.   

Песнәк – бөҗәкләр, үлән орлыклары, төрле җиләкләр, майлы ит 

ярата. 

Кызылтүш – миләш җиләкләре, балан җиләкләре , ипи валчыклары    

ярата. 

Күгәрчен – төрле ярмаларны, ашлык, ипи валчыклары ярата 

Тукран – агач кайрысы астындагы бөҗәкләрне ярата. 

Саескан - үлән орлыклары, төрле җиләкләр. 

Ала карга – бөтен әйберне дә ярата. 

     Тәрбияче: Балалар, кошларны нәрсәдән ясарбыз икән? 



     Балалар: Төсле кәгазьдән, пластилиннан. 

     Тәрбияче: Без күбрәк җимлектә нинди кошларны күрәбез әле? 

(чыпчыкларны) Әйдәгез, хәзер урыннарга утырып төсле кәгазьне бөкләп- 

оригами юлы  белән чыпчыклар ясарбыз һәм пластилиннан башка кышлаучы 

кошларны әвәләрбез. (Балалар үз теләкләре белән сайлап алалар) 

(П.Чайковскийның “Ел фасыллары” тыңлап эшләү) 

 

Йомгаклау. 

Тәрбияче: Балалар, булдырдыгыз! Сезгә бүгенге сәяхәтебез 

ошадымы, иң күңеллесе нәрсә булды? Сезгә авыр булмадымы? Сез 

өйләрегезгә кайткач бу турыда  кемнәргә сөйләр идегез? Миңа да сезнең 

бүгенге шогылдә җавап бирүләрегез бик ошады. Рәхмәт сезгә, балалар!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кулланылган әдәбият: 

1. Зарипова З.М.,Вәҗиева Л.Н., Зуфарова Р.С. “Туган телдә 

сөйләшәбез”, методик ярдәмлек,  5-7 яшьлек балаларны туган телгә 

өйрәтү өчен, Казань, 2012. 

2. Зиннурова Ф.М. “Уйнап укый сабыйлар” -Казань: Просвещение, 

2007. 

     3. Закирова К.В.  “Уйный-уйный үсәбез ”,  Методическое пособие,  

Казань – Мәгариф издательство - 2005. 

      4. Зиннатова Р.М. “Сүрәтләү һәм кору эшчәнлеге” -  Казань: 

книжное издательство 2016. 

      5. Назметдинова Р.Ф., Гимастинова А.Я. “Күзәтүләр нигезендә 

мәктәпкәчә яшьтәге балаларга әйләнә-тирә турында белем бирү”,  Яр Чаллы, 

2010. 

      6. П.Чайковский  “Балалар альбомы”. 

      7. П.Чайковский  “Ел фасыллары”. 


