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Әйләнә – тирәне өйрәнеп белү:  

“Үсемлекләрне үзебез утыртабыз”. 

Максат: Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның экологик культурасын 

формалаштыру, танып-белү үсеше.  

 Бурыч:  "Танып-белү үсеше": балаларга орлык утырту үрнәгендә 

үсемлекләр үрчүенең бер ысулы турында күзаллау формалаштыру; 

үсемлекләр тормышы өчен туфрак, су, һава, җылылык, кайгырту мәгънәсе 

турында өйрәтү. 

 "Социаль-коммуникатив үсеш»: балаларның бер-берсе һәм өлкәннәр 

белән аралаша белүләрен камилләштерү. 

 "Сәнгатьчә-эстетик үсеш»: экологик культура, табигатькә мәхәббәт 

хисе, үсемлекләрне карау теләге һәм сәләте формалаштыру. 

 "Сөйләм үсеше": грамматик яктан дөрес диалогик сөйләмне үстерү. 

Зурлар төркемендәге балаларда сүзлек формалаштыру. 

 "Физик үсеш": тактиль хисләр, кече моториканы үстерү. 

 Ысуллар һәм техника: 

Телдән: сөйләшү, аңлатма. Комментарии: табигатьтә күзәтү. Тәрбияче 

орлык утырту эзлеклелеген күрсәтә. Практик: балаларның мөстәкыйль 

эшчәнлеге.   

Материаллар, инструментлар, җиһазлар: орлык утырту савытлары, 

утырту материалы ( яшелчә культуралары һәм чәчәкләр орлыгы), паллеткалар, 

туфрак, җирне йомшарту таяклары, су, дымлы салфеткалар, чүпрәкләр. 

 Беренче эш: "Бүлмә гөлләре безгә каян килгән".Урамда табигатьне 

күзәтү: балаларның игътибарын табигатьтә булган үзгәрешләргә юнәлтүне 

дәвам итәм (кояш басып тору биеклеге, көн озынлыгы, кар эрү), кар каплавы, 

үсемлекләрнең торышын күзәтү. Төркемдә урамнан китерелгән ботакның 

үсешен күзәтәбез. Балалар белән ни өчен ботактагы бөреләр шулкадәр тиз 



ачылганы турында сөйләшәбез. Чөнки ботак җылы бүлмәдә суда утыра. 

Төркемдә урамнан китерелгән ботакның үсешен күзәтәбез. Осталыкны 

ныгыту мәктәпкәчә яшьтәге балаларның экологик культурасын 

формалаштыру. Танып-белү үсеше. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның экологик 

культурасын формалаштыру. 

 Педагог эшчәнлеге: Балаларга бүлмә гөлләренең кайдан килгәнен искә 

төшерергә тәкъдим итәм. Күп кенә яшелчә культуралары һәм чәчәкләр безгә 

көньяктан килгән, шулай да-безнең урта киңлекләрдә җәй озын һәм 

чагыштырмача салкын түгел, үсемлекләрне орлыктан үстерү өчен безгә 

аларны алдан җылы туфракка утыртырга кирәк. 

Балалардан сорыйм: безнең өстәлдә яшелчә һәм җиләк-җимешләр 

кайдан барлыкка килә? Яшелчә культураларын кеше башта чүлмәкләрдә 

утырта һәм үстерә, өстәвенә төрле ысуллар: орлыклар, үсентеләр, аннары ачык 

грунтка яки парникларга күчерә. Барлык үсү процессында, үсемлекләргә 

кешеләрнең кайгыртуы кирәк. Орлык утырту белән бүген без дә 

шөгыльләнәчәкбез.Балаларның игътибарын кирәкле материалга, аның белән 

эшләү кагыйдәләренә юнәлтәм, помидор, борыч, чәчәк орлыкларын игътибар 

белән карарга һәм чагыштырырга, туфракка кагылырга һәм иснәргә тәкъдим 

итәм. Утырту эзлеклелеген күрсәтәм: җирне контейнерга кашык белән 

җентекләп алыгыз, бераз кысыгыз, су сибегез. Балаларга өч-дүрт кеше 

төркемнәренә бүлешергә, утырту өчен орлык сайларга тәкъдим итәм. Эшкә 

керешәбез.                                                                         

Балаларны күзәтәм, кирәкле ярдәм күрсәтәм. 

Эш тәмамлангач, календарьда утырту датасын билгеләп үтәбез. Алга 

таба үсентеләрне карап, күзәтеп барачакбыз, ә аларның ике төп яфрагы 

барлыкка килгәч, һәр үсентене аерым утыртачакбыз. 



 Рефлексия: балаларга башкарылган эш турында үз тәэсирләрен 

белдерергә тәкъдим итәм. Тагын бер тапкыр үсемлекләргә, кечкенә балалар 

кебек, безнең кайгыртучанлык һәм кайгырту бик кирәк икәнен билгеләп үтәм. 

 Киләсе эш: Балалар орлык үсүен күзәтәләр, кипкәндә җирне  

йомшарталар, су сибеп торалар.Үсемлек үсешенең эскизларын ясыйлар. 

Үсентеләрне ачык грунтка күчереп утыртуда тәрбиячегә ярдәм итәләр.  


