
Казанда – Тукай эзләре. 

Балалар бакчасына йөрүче, мәктәпкәчә әзерлек төркеме, кече мәктәп яшендәге 

балалар өчен кулланма. 

Максат: балаларга Казан шәһәренең истәлекле урыннары, Г.Тукай иҗаты  турында 

мәгълүмат бирү. 

Бурычлар:  

- Балаларга яңа мәгълүматны кызыклы итеп аңлату; 

- Г.Тукай иҗаты турындагы белемнәрне ныгыту; 

- Үзеңнең яшәгән шәһәреңә карата хөрмәт тәрбияләү. 

Сәяхәт барышы: 

Тәрбияче: 

Искә төшерик эле,балачакта һәрберебез хәзинә эзләргә ярата идек.Аны табудан 

бигрәк,эзләү процессы күбрәк ошый иде төсле. 

Чыгышым “Мәктәпкәчә  яшьтәге  балалар белән белем бирү эшчәнлегендә геокешинг 

уен технологиясен интеграция принцибы буларак файдалану”. 

Геокешинг-“хәзинә эзләү” дип тәрҗемә ителә һәм педагогикада чагыштырмача яңа 

юнәлеш булып санала. Геокешинг  тирә-юньне мөстәкыйль  рәвештә танып белү, сөйләм, 

фикерләү, күзәтүчәнлек  һәм иҗадилыкны арттыру өчен кулланыла. Уен барышында 

балалар яңа мәг ълүмат туплый,белемнәре белән генә түгел,ә хис-кичерешләре белән дә 

уртаклашырга өйрәнә. 

Бу уенны елның төрле фасылында һәм төрле урында үткәрергә мөмкин. Саф һавада 

биремнәр үтәп хәзинә эзләү балаларга аеруча ошый. Бер пункттан икенчесенә күчкәндә 

төрле физик күнегүләр башкарыла,каршылыклар үтәргә тәгъдим ителә. Шул рәвешле 

балалар физик яктан да чыныгу ала. 

Танып белү өлкәсендә логик фикерләүне һәм игътибарлылыкны сорый  торган 

биремнәр,тәҗрибәләр балаларны вакытта һәм урында ориентлаша белергә 

өйрәтә,математик белемнәрен ныгыта. Саннар һәм геометрик фигуралар турында 

белемнәрен системалаштыра. Алар компас,шартлы билгеләр белән эшләнгән схема,карта 

белән эш итәргә өйрәнә. 

Социаль  аралашу өлкәсендә геокешинг элементларын куллану төркемдәге өялчан 

балаларны активлаштырырга ярдәм итә. Уен барышында бөтенесе бер команда булып 

оеша. Бер –берсен тыңларга,ярдәмләшергә өйрәнә. Күмәк нәтиҗәгә ирешү  балалар өчен 

зур шатлыкка әверелә. Нәрсәдер табу сөенечен алар бергәләп уртаклаша. 



Геокешинг технологиясенең төп кагыйдәсе-“Мине гаҗәпкә калдыр!”. Балалар алдына 

куелган проблема һәрвакыт аңлаешлы һәм кызыклы булырга тиеш. Эшемдә бу уен 

технологиясен куллану балаларның үз-үзләренә ышанычын арттырырга һәм төркемне 

бербөтен итеп тупларга ярдәм итте. Бу технология балаларны гына түгел ,ә үземне дә 

иҗади фикерләргә,һәр килеп чыккан ситуациядән дөрес чыгу юлын табарга ,шул 

рәвешле балаларым белән бергә үсәргә этәргеч бирә. 

Җыр белән башлыйбыз “Бәйрәм бүген”. 

Тәрбияче .Балалар мин бүген яныгызга бәйрәмгә килгән кебек ашкынып килдем.Хәерле 

көн .дусларым. 

Балалар . исәнмесез. 

II. Төп өлеш. 

Тәрбияче .Минем сумкада карта бар. 

Тәрбияче .Карта безгә ни өчен кирәк? Сезнең чын картаны кулыгызга тотып караганыгыз 

бармы? 

Балалар . Әйе. 

Тәрбияче .Мин сезгә бүген өр яңа уен алып килдем.Без бүген карта ярдәмендә хәзинә 

эзләрбез. Безнең хәзинә сандыкта яшеренгән.Ачкычны табар өчен безгә биремнәр 

үтәргә,сорауларга җавап бирергә кирәк булыр.Һәр бирем өчен ачкычның бер өлешен 

алырсыз.Ә карта буенча сәяхәтебезне бөек шагыйребез Габдулла Тукай иҗаты буенча 

башларбыз.Сез сәяхәткә әзерме? 

Балалар .Без әзер. 

Тәрбияче .Карта буенча барсак,без иң зур хәзинәне таба алырбыз.Биремнәр шартлы 

билгеләр белән күрсәтелгән.  Стартка карыйк.  Димәк,хәзер безнең белән могҗиза 

булачак.(музыка) Түгәрәккә бастык,кулларны тотындык,сизәсезме безнең куллар аша 

дуслык энергиясе бер-беребезгә күчә. Димәк,без хәзер тулы бер дус-тату команда. Юлны 

дәвам итик. Беренче бирем. Капчыктагы атрибутларның нинди әкиятләрдән икәнлеген 

белү. Булдырдыгыз икенче пунктка барып җиткәнче безгә бер каршылык аша үтәргә 

кирәк. Сәяхәттә көчле булыр өчен купер аша үрмәләп чыгарга кирәк. 

Икенче бирем.Пазл җыю.Тукай һәм Казан төшенчәләре аерылгысыз.  Кайчандыр, әле 

күп тә түгел, 100 еллар чамасы элек бу калага ятим баланы алып килеп, Печән базарында 

асрамага сатып йөргәннәр. Яңа бистәнең гади, ләкин күңел җылысы белән тулган бер 

йортында Вәли абзый белән Газизә абыстайлар ул ятимне сыендырып яшәткәннәр; Тукай 

шушы шәһәрнең күп кенә кунакханәләрендә санаулы гомер көннәрен үткәргән; монда 



Казанда – Тукай эшләгән “Әльислах”, “Кояш”, “Ялт- йолт” газета – журналы 

редакцияләре урнашкан 

              Казан – ул Габдулла Тукайны бөек шагыйрь итеп таныткан шәһәр.  Монда 

килгәндә инде ул 18 яшьлек балигъ булган егет була. Ул монда шәхес булып җитешә. 

Үзенең тормыш, яшәеш, ил, милләт турындагы уй-фикерләрен, карашларын әдәби, 

шигъри иҗаты аркылы чагылдыра. 

              Ул шушы Казанда яши, “кайный”, пешә, җитлегә.  

Камал театры. Галиәсгар Камал исемендәге татар дәүләт академия 

театры  Казанда урнашкан, татарларның беренче 

һөнәри театр коллективы Сәйяр нигезендә оештырылган, татар театрлары арасында 

әйдәп баручы театр. 

Сөембикә манарасы.Казан Кирмәне җирлегендә урнашкан манара. Элек 

татарларда Хан мәчете буларак аталды, ләкин соңарак русларда йөргән Башня 

Сююмбике исеме белән атала башлады. Татар ханлыгы чорыннан сакланып калган 

бердәнбер бина. 

Кол Шәриф мәчете -  Татарстанның һәм Казанның үзәк мәчете. Казан 

Кирмәне җирлегендә урнаша. 

Мәчет татар халкының күренекле дин әһеле, Казанны яклаганда вафат булган 

сәид Колшәриф исемен йөртә. Казан ханлыгының бәйсезлеге өчен көрәшче, мәшһүр 

татар каһарманы, шагыйрь, дәүләт эшлеклесе, рухани, сәид Колшәриф хөрмәтенә 

аталган. 1552 елның 2 октябрендә, ил белән бергә, аның рухи остазы — Колшәрифнең дә 

гомере киселә. Колшәриф үз шәкертләре белән Җәмигъ мәчете өчен Явыз 

Иван гаскәрләренә каршы сугышып мәчет баскычларында үтерелеп һәлак булган. Бөек 

татар каһарманы - Колшәриф истәлегенә баш Казан мәчете аталган. 1552 елда, Явыз 

Иван гаскәрләре Казан каласын яулап алганда, мәчет тар-мар ителә 

 

Татар дәүләт «Әкият» курчак театры – Россиянең һәм Татарстанның иң өлкән 

театрларыннан берсе – балалар өчен тамашалар күрсәтү буенча махсуслашкан мәдәният 

оешмасы.1934 елда нигезсалынган Татар дәүләт «Әкият» курчак театры -

 Татарстанның иңөлкәнтеатрларыннан берсе.  

Баскыч  аша чыгабыз. 

Өченче бирем.Мнемотехника ярдәмендә сөйләү.Су анасы .Кызык фактлар.Кеше әйберен 

алу начар гадәт. Гадел булырга, начар гадәт-ләрне булдырмаска, кеше әйберенә тимәскә 

кирәк. Без дә гадел булыйк.      

Дүртенче бирем.График диктант язу.Балалар нәрсә рәсеме килеп чыкты? 

Булдырдыгыз.Иң сонгы ачкыч кисәген дә бирәм сезгә. Хәзер инде без сандыкны ача 

алабыз. Сандыктан белем дигән сүз килеп чыга. Димәк иң зур хәзинә,кешенең байлыгы 

ул-белем димәк. Иң мөһиме бу белемеңне тирә яктагы кешеләр белән дә бүлешергә 

кирәк. Сезгә бүгенге уен ошадымы? Аеруча нәрсә ошады ? сез бу уенны кем белән уйнап 

караячаксыз? Сез барыгыз да бүген акыллы,белемле булуыгызны күрсәттегез. Шуңа күрә 

мин сезгә медальләр тапшырам. Саубулыгыз. 
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