
 



 
   ваҡытты бергҽлҽп үткҽреү формалары. Гендер 

тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар үҫтереү. Ғаилҽгҽ ҡарата 

ғорурланыу хистҽрен тҽрбиҽлҽү. 

 була?”. Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау. 

Йомаҡтар сисеү. «Минең татыу ғаилҽм». 

фотоальбомын тҿҙҿү. 

күрһҽтеү.  

 

Юл 

хҽүефһеҙлег

е ҡағиҙҽлҽре 

3-сҿ аҙна 

(сентябрь

) 

 

Транспорт тҿрҙҽре менҽн, элементар юл ҡағиҙҽлҽре 

менҽн; шофер, автобус йҿрҿтҿүсе кеүек 

профессиялар менҽн таныштырыу. Гендер 

тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар үҫтереү. Юл 

ҡағиҙҽлҽрен дҿрҿҫ үтҽргҽ ҿйрҽтеү, ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽү. 

Сюжетлы ролле уйындар  “Мин – машина 

йҿрҿтҿүсе”. Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр. Хҽрҽкҽтле 

уйындар.  Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу.  Шиғырҙар 

ятлау; йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Дидактик 

уйындар: “Был нимҽ?”, “Айырып һал”, “Был 

ниндҽй транспорт тҿрҿ” Иллюстрациялар, 

һүрҽттҽр ҡарау. Йомаҡтар сисеү. 

Балалар 

эштҽре 

менҽн 

күргҽҙмҽ 

“Мин юл 

ҡағиҙҽлҽрен 

үтҽйем!” 

Хеҙмҽтенҽ 

күрҽ 

хҿрмҽте 

4-се аҙна 

(сентябрь

) 

 

Балалар баҡсаһы хеҙмҽткҽрҙҽре һҿнҽрҙҽре тураһында 

белемдҽрен киңҽйтеү (тҽрбиҽсе, тҽрбиҽсе ярҙамсыһы). 

Диалогик телмҽр үҫтереү. Тҽрбиҽсе һҿнҽренҽ ыңғай 

мҿнҽсҽбҽттҽр булдырыу. Ололарға ҡарата ихтирам 

тҽрбиҽлҽү. 

Тҽрбиҽселҽрҙең эшен күҙҽтеү. Тема буйынса 

ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Шиғырҙар уҡыу, ятлау; 

йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Һүрҽттҽр ҡарау. 

Сюжетлы-ролле уйын “Балалар баҡсаһы”.    

Тҽрбиҽселҽр 

кҿнҿнҽ 

күңел асыу 

сараһы. 

Алтын кҿҙ 1-се аҙна 

(октябрь) 

 

Кҿҙ миҙгеле үҙенсҽлектҽренең алмашыныуын 

тҿшҿндҿрҿү. Кешелҽрҙең хеҙмҽте, йҽшелсҽ-емештҽр 

тураһында белемдҽрен арттырыу. Тҽрбиҽсе менҽн 

бергҽ кипкҽн япраҡтарҙы йыйыу. Экологик үҙаң 

нигеҙҙҽре үҫтереү, тҽбиғҽт объекттарына ҡарата 

һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү , тҽбиғҽтте эстетик тойомлау 

формалаштырыу, тыуған 

яҡҡа ҡарата һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу.  Шиғырҙар ятлау, 

йомаҡтар сисеү, кҿҙ билдҽлҽре буйынса халыҡ 

ҽйтемдҽрен ҿйрҽнеү. Һүрҽттҽр тҿшҿрҿү. Саф 

һауала күҙҽтеүҙҽр. Иллюстрациялар ҡарау. 

Түңҽрҽк уйындары уйнау, йырҙар ҿйрҽнеү. 

Балалар эштҽре менҽн күргҽҙмҽ “Алтын кҿҙ”. 

Күңел асыу 

сараһы 

«Кҿҙһылыу 

ҡунаҡта».  

 

“Башҡортос

тан – 

гҿлбостан” 

 

2 – се 

аҙна  

(октябрь) 

Тыуған яҡ менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. Тыуған 

яҡта йҽшҽүсе йҽнлектҽр, ҡоштар тураһындағы 

белемдҽрен тҽрҽнҽйтеү. Диалогик телмҽр үҫтереү. 

Тыуған яҡҡа һҿйҿү тҽрбиҽлҽү, ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Ҽңгҽмҽлҽр ойоштороу. Дидактик уйындар “Был 

ниндҽй флаг”,”Был ниндҽй үҫемлектең япрағы” 

һ.б. Тыуған яҡ тураһында нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

шиғырҙар ятлау.   тҽбиғҽт пейзажын һүрҽтлҽгҽн 

картиналар, иллюстрациялар ҡарау. 

 “Мин Затон 

биҫтҽһендҽ 

йҽшҽйем!” 

фотокүргҽҙм

ҽ 

Икмҽк – ил 

байлығы 

3-сҿ аҙна  

(октябь) 

 

Балаларҙы баҫыуҙа үҫкҽн башаҡлы үҫемлектҽр (бойҙай, 

һоло, арпа) һҽм уларҙан тҿрлҿ аҙыҡтар ҽҙерлҽү  

тураһында балаларға белемдҽр биреү. Ауыл хужалығы 

эшсҽндҽренең профессиялары тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү. Элементар экологик күҙаллауҙар 

Сюжетлы – ролле уйындар “Магазин”. Диактик 

уйындар: “Нимҽ бешерҙем”, “Икмҽк нисек 

ҿҫтҽлгҽ килҽ?”, “Үҫемлекте атап ҽйт”, 

“Ҿлҿштҽрен ҽйт”.  Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Шиғырҙар ҿйрҽнеү. Йырҙар тыңлау., ҿйрҽнеү. 

Слайдттар 

ҡарау 

“Икмҽк – 

йҽшҽү 



үҫтереүҙе дауам итеү. Башҡорт милли аштары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү (ҡурмас, талҡан, һалма, 

бишбармаҡ һ.б.). Болонда, туғайҙа үҫкҽн үҫемлектҽр 

тураһында балаларҙың белемдҽрен арттырыу. 

Тҽбиғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү.   

Түңҽрҽк уйындары уйнау. Уйын ситуациялары 

булдырыу. Ҽңгҽмҽлҽр. Иллюстрациялар ҡарау. 

Ҽүҽлҽү. 

сығанағы”. 

Сҿмбҿлҽ 4 –се аҙна   

(октябрь) 

Балаларҙың кҿҙ тураһында белемдҽрен киңҽйтеү. 

Йҽнле һҽм тҽбиғҽт  күренештҽре араһындағы 

бҽйлҽнеште күрҽ белеүен формалаштырыу (кҿндҽр 

һуыта, күбҽлҽктҽ юҡ булды, сҽскҽлҽр һулыны һ б.) 

сезон буйынса күҙҽтеүҙҽр ойоштороу. Ауыл хужалығы 

һҿнҽрҙҽре тураһында балаларҙың белемдҽрен 

арттырыу. Баҫыуҙа үҫкҽн башаҡлы үҫемлектҽр  менҽн 

таныштырыу. Йҽшелсҽлҽр һҽм емештҽр тураһында 

белемдҽрен киңҽйтеү. Элементар экологик күҙҙалауҙар 

формалаштырыу. Тҽбиғҽттҽ хҽүефһеҙлек һаҡлау 

буйынса күҙаллауҙарын үҫтереү.  Тҽбиғҽткҽ ҡарата 

һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү.  

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу.  Шиғырҙар ятлау, 

йомаҡтар сисеү, кҿҙ билдҽлҽре буйынса халыҡ 

ҽйтемдҽрен ҿйрҽнеү.йҽшелсҽ – емештҽр 

тураһында йомаҡтар уйлап сығарыу. Дидактик 

уйындар “Был ниндҽй йҽшелсҽ”, “Айырып һал”, 

“Серле моҡсай”. Саф һауала күҙҽтеүҙҽр. 

Иллюстрациялар, слайдтар ҡарау (ауыл 

хужалығы эштҽре буйынса ). Түңҽрҽк уйындары 

уйнау, йырҙар ҿйрҽнеү.   

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 

“Алтын кҿҙ” 

Дуҫлыҡ 

ептҽре 

1-се аҙна 

(ноябрь) 

 

Балаларға байрам тураһында мҽғлүмҽт биреү, Рҽсҽй 

Федерацияһында ниндҽй халыҡ йҽшҽй, билдҽле 

шҽхестҽр менҽн, Дҽүлҽт символдары менҽн 

таныштырыу. Хҽтерҙе, телмҽрҙе, фекерлҽүҙе үҫтереү.   

Тыуған яҡҡа патриотик хис тойғолар уятыу, һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау, һүрҽттҽр, фотоһүрҽттҽр 

ҡарау. Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Минең дуҫтарым”, “Был нимҽнең ҿлҿшҿ”, 

“Тҽбиғҽттҽ үҙ – үҙеңде тотоу”, “Һҿйлҽү буйынса 

таны” 

Күңел асыу 

сараһы 

“Берҙҽмлек 

кҿнҿ” 

Башҡорт 

халыҡ 

ижады 

2-се аҙна  

(ноябрь) 

 

Башҡортса саф матур итеп һҿйлҽшеү. Балаларҙы 

башҡорт халыҡ ижады менҽн таныштырыу (башҡорт 

халыҡ ҽкиҽттҽре, йомаҡтары, йырҙары). Хҽтерҙе, 

телмҽрҙе, фекерлҽүҙе үҫтереү. Башҡорт халыҡ 

ижадына  ҡарата ихтирам тҽрбиҽлҽү, ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау, һүрҽттҽр, ҡарау, йырҙар 

тыңлау һҽм йырлау. Дидактик уйындар: “Минең 

ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”   

“Эт үҙенҽ 

нисек хужа 

тапҡан” 

ҽкиҽтен 

сҽхнҽлҽштер

еү 



Халҡым 

биҙҽктҽре  

3-сҿ аҙна 

(ноябрь) 

Башҡорт халҡының кейем-һалымдары, һауыт-

һабалары, биҙҽктҽре менҽн таныштыра башлау, 

уларҙың атамаһын 

иҫтҽ ҡалдырыу, дҿйҿмлҽштереү һүҙҙҽре менҽн ҽйтеү. 

Кейем-һалым, һауыт-һабаның кеше тарафынан 

эшлҽнгҽнен, 

зауыҡлы биҙҽлгҽнен, уларҙың кҿнкүреш, йҽшҽү ҿсҿн 

кҽрҽк булыуын балаларға еткереү. Хҽтерҙе, телмҽрҙе, 

фекерлҽүҙе үҫтереү. Ҿлкҽндҽр хеҙмҽтенҽ ихтирам 

тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, һүрҽттҽр ҡарау, шиғырҙар һҿйлҽү, Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Фотоһүрҽттҽр ҡарау. 

Мҽҡҽлдҽр, ҽйтемдҽр ҿйрҽнеү. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”     

Милли кейемдҽр, 

Һауыт-һаба биҙҽү 

 

Ҡурсаҡтың 

камзулына 

тҽңкҽ 

тҿшҿрҿү 

 

Ҽсҽйҙҽр  

кҿнҿ 

 

4-се аҙна 

(ноябрь) 

 

Ҽсҽй – донъяла иң яҡын, яғымлы, наҙлы, иң ғҽзиз 

кеше, балаға һҿйҿү, наҙ биреүсе. Ҽ атай кешенең 

ҡыйыу, кҿслҿ, баһадир булыуын аңлатыу. Ҽсҽйҙҽргҽ 

ҡарата һҿйҿу, ихтирам хисе тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Сюжетлы-

ролле уйын “Ғаилҽ”. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

һүрҽттҽр ҡарау, шиғырҙар һҿйлҽү, Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Фотоһүрҽттҽр ҡарау. 

Мҽҡҽлдҽр, ҽйтемдҽр ҿйрҽнеү.  Дидактик 

уйындар:  “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”, 

“Наҙлы һүҙ” 

Ҽсҽйҙҽргҽ 

арналған 

күңел асыу 

сараһы. 

Бүлҽктҽр 

ҽҙерлҽү. 

Һаумы, 

ҡыш! 

1-се аҙна 

(декабрь) 

 

Балаларҙың ҡыш тураһында белемдҽрен киңҽйтеү. 

Һауа торошон билдҽлҽү һҽм аңлата белергҽ ҿйрҽтеү. 

Һауа торошо тураһында халыҡ һынамыштары менҽн 

таныштырыу. Йыл миҙгелдҽренең үҙгҽреүе кешегҽ, 

үҫемлектҽр һҽм йҽнлектҽр донъяһына тьҽҫир итеүе 

тураһында белешмҽлҽр биреү. Ҡышҡы спорт тҿрҙҽре 

менҽн таныштырыу. Ҡыш кҿндҽре кешелҽрҙең 

хҽүефһеҙлеген һаҡлау ҡағиҙҽлҽре тураһында 

балаларҙың белемдҽрен арттырыу. Һыу һҽм ҡар менҽн 

эксперименттар үткҽргҽндҽ балаларҙың аҡыл – зиһенен 

үҫтереү һҽм эҙлҽнеү – тикшеренеүгҽ 

ҡыҙыҡһыныуҙарын үҫтереү. Тҽбиғҽткҽ һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. Ҡышҡы 

хҽрҽкҽтле һҽм халыҡ уйындары уйнау. 

Сюжетлы-ролле уйын. Дидактик уйындар 

Түңҽрҽк уйындары. Ҽңгҽмҽлҽр.  Һүрҽт тҿшҿрҿү.  

Күҙҽтеүҙҽр.  Һыу һҽм ҡар менҽн тҽжрибҽлҽр 

үткҽреү. Ҡыш тураһында рҽссҽмдарҙың 

картиналарын һҽм иллюстрацияларын ҡарау. 

Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй 

ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле 

моҡсай”     

 “Ҡыш” 

темаһына 

арналған 

балаларҙың 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 

яһау. 

Ҽсҽм теле – 

сҽсҽн теле! 

2-се аҙна  

(декабрь) 

 

Башҡорт теле буйынса белемдҽрен тикшереү, үткҽн 

һүҙҙҽрҙе тҽржемҽ итеү. Ғорурланыу тойғоһон уятыу, 

фекерлҽү ҡеүҽһен үҫтереү. Башҡорт мҽҙҽниҽтенҽ 

ҡыҙыҡһыныу уятыу. Балаларҙа туған тел, халыҡ 

йырҙары, ҽкҽиҽттҽре аша тыуған еребеҙгҽ, телебеҙгҽ, 

уныӊ гүзҽл тҽбиғҽтенҽ һҿйҿү, һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү, 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу,  шиғырҙар ятлау. Иллюстрациялар, 

һүрҽттҽр ҡарау. Йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. 

Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй 

ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле 

моҡсай”.   

 “Ҽсҽм теле 

– сҽсҽн 

теле!”   



Ҡышҡы 

биҙҽктҽр 

3-сҿ аҙна  

(декабрь) 

 

Ҡыш тураһында балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү. 

Ҡыш кҿндҽре балаларҙың хҽүефһеҙлеген һаҡлау. 

Миҙгелдҽге үҙгҽрештҽрҙе күрҽ белергҽ ҿйрҽтеү: һауа 

торошо, үҫемлектҽр, ҡош – ҡорт һҽм йҽнлектҽр. Һыу 

һҽм боҙ менҽн тҽжрибҽлҽр яһау һҽм балаларҙың 

эҙлҽнеү – тикшеренеү һҽлҽттҽрен –үҫтереү.Ҡышҡы 

тҽбиғҽт менҽн һоҡланыу тойғоларын уятыу. Тҽбиғҽткҽ 

ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау. Һүрҽттҽр ҡарау, 

тасуирлау, тҿшҿрҿү. Ҽүҽлҽү. Йырҙар тыңлау 

һҽм ҿйрҽнеү. 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

Яңы йыл 

 

4-се аҙна 

(декабрь) 

 

Балаларҙың Яңы Йыл тураһында белемдҽрен киңҽйтеү: 

(иртҽлектҽр, спектаклдҽр, ҽкиҽттҽр; каникулдар,  ата – 

ҽсҽлҽр менҽн бергҽ байрамдар, ; телҽктҽр ҽйтеү; Ҡыш 

бабайҙың тыуған иле Лапландия тураһында 

мҽғлүмҽттҽр биреү), ҡыш миҙгелдҽре тураһында 

балаларҙың белемдҽрен арттырыу. Бҿтҽ тҿр балалар 

эшмҽкҽрлеген ойоштороу (уйын, коммуникатив, 

хеҙмҽт, танып-белеү һ.б.). Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү 

мҽҙҽниҽтен үҫтереү. Байрамда актив ҡатнашыу телҽген 

уятыу.  Бер-береһенҽ ихтирам тҽриҽлҽү. 

Түңҽрҽк уйындарын ҿйрҽнеү. Йырҙар тыңлау 

һҽм ҿйрҽнеү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар 

ятлау. Күҙҽтеүҙҽр. Бүлҽктҽр ҽҙерлҽү. Шыршы 

байрамына уйынсыҡтар ҽҙерлҽү. Тҿркҿм 

бүлмҽһен байрамса биҙҽү. Сюжетлы – ролле 

уйындар. Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, 

“Серле моҡсай”   

Яңы йыл 

иртҽлектҽре. 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

Нардуған 2-се аҙна 

(ғинуар) 

 

Балаларҙы башҡорт халыҡ йолалары, ғҿрҿф – ғҽҙҽттҽре 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү , “Нардуған” 

байрамы, Селлҽ ваҡыты менҽн танышыу, байрамдың 

исемен, ғҽмҽлен атай белергҽ ҿйрҽтеү. Балаларҙың 

иғтибарын, үҙлҽштереү, ҡабул итеүҙе, сенсор тойоу 

һҽлҽтен, һорауҙарға яуап биреү оҫталығын үҫтереү. 

Башҡорт халҡының ғҿрҿф - ғҽҙҽттҽренҽ, байрамдарына 

ҡыҙыҡһыныу уятыу һҽм һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар 

ятлау. Һүрҽттҽр ҡарау, тасуирлау. Түңҽрҽк 

уйындарын ҿйрҽнеү. Йырҙар тыңлау һҽм 

ҿйрҽнеү. Күҙҽтеүҙҽр. Дидактик уйындар: 

“Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”   

Күңел асыу 

сараһы 

“Нардуған” 

Изгелек ерҙҽ 

ҡалмаҫ 

3-сҿ аҙна 

(ғинуар) 

 

Балаларға мҽрхҽмҽтлек һҽм уҫаллыҡ тураһында белем 

биреү. Гендер тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар үҫтереү. 

Яҡшы һҽм насар кешене, геройҙарҙы, ситуацияларҙы 

ҡарау, баһалау. Мҽрхҽмҽтле хис тойғолар тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Дидактик уйындар: “Минең 

ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”   . Һүрҽттҽр 

ҡарау. Ҽҙҽби геройҙар һҽм йҽнһүрҽттҽрҙҽн 

яҡшы һҽм насар персонаждарға, хҽрҽкҽттҽренҽ, 

ҡылыҡтарына анализ яһау. 

Театр 

эшмҽкҽрлеге

: ҽкиҽт 

сҽхнҽллҽште

реү 

Ҡышҡы 

уйындар 

4-се аҙна  

(ғинуар) 

 

Ҡыш тураһында балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү. 

Һауа торошон билдҽлҽү һҽм аңлата белергҽ ҿйрҽтеү. 

Ҡышҡы спорт тҿрҙҽре менҽн таныштырыу. Ҡыш 

кҿндҽре кешелҽрҙең хҽүефһеҙлеген һаҡлау ҡағиҙҽлҽре 

тураһында балаларҙың белемдҽрен арттырыу. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Һүрҽттҽр 

ҡарау. Түңҽрҽк уйындарын,  ҿйрҽнеү. Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Шиғырҙар ятлау. 

Күҙҽтеүҙҽр Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, 

Саф һауала 

ҡышҡы 

уйындар 

уйнау. 



Диалогик телмҽр үҫтереү.  Балаларҙы мҽргҽнлеккҽ, 

сослоҡҡа ҿйрҽтеү етеҙлек, йылдамлыҡ, һиҙгерлек 

тҽрбиҽлҽйҙҽр 

“Серле моҡсай”  .  

Фҽн һҽм 

ғилем 

1-се аҙна 

(февраль) 

 

Балаларға “фҽн” һҽм “ғилем” һүҙҙҽренҽ аңлатма биреү, 

кешегҽ килтергҽн файҙаһы тураһында  һҿйлҽү. 

Башҡорт халыҡ ижадына таянып фҽн һҽм ғилем 

тураһында мҽғлүмҽт биреү. Диалогик телмҽрҙе 

үҫтереү. Фҽнгҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, ҽйтем, мҽҡҽлдҽр иҫтҽ ҡалдырыу, һүрҽттҽр 

ҡарау.  Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, 

“Серле моҡсай”   

Тҿрлҿ 

тҽжрибҽлҽр 

үткҽреү. 

Ҡышҡы 

урман 

2-се аҙна 

(февраль) 

Ҡыш тураһында балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү. 

Һауа торошон билдҽлҽү һҽм аңлата белергҽ ҿйрҽтеү. 

Балаларҙың Башҡортостанда йҽшҽгҽн хайуандар 

тураһында белемдҽрен тҽрҽнҽйтеү. Йҽнлектҽрҙең 

йҽшҽү шарттары, нисек ҡышҡа ҽҙерлҽнеүҙҽре 

тураһында белемдҽрен тикшереү. Хайуандар   менҽн 

аралашыуҙа хҽүефһеҙлек сараларын иҫкҽ тҿшҿрҿү. 

Балаларҙа хайуандарға ҡарата һаҡсыл ҡараш, 

яуаплылыҡ, мҽрхҽмҽтлек тҽрбиҽлҽү.  

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. Ҡышҡы 

хҽрҽкҽтле һҽм халыҡ уйындары уйнау. Түңҽрҽк 

уйындары. Ҽңгҽмҽлҽр.  Һүрҽт тҿшҿрҿү.  

Күҙҽтеүҙҽр.  Ҡыш тураһында рҽссҽмдарҙың 

картиналарын һҽм иллюстрацияларын ҡарау, 

тасуирларға ҿйрҽтеү. Диактик уйындар “Был 

ҡайсаҡ була”, “Нимҽ үҙгҽрҙе”, “Рҽссҽм нимҽ 

эшлҽп бҿтҿрмҽгҽн”, “Дауам ит”, “Һүрҽткҽ ҡарап 

һҿйлҽ” һ б. 

Фотоһүрҽттҽ

р, һүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе 

Ватанды 

һаҡлаусылар 

кҿнҿ 

 

3-сҿ аҙна 

(февраль)  

 

Балаларға патриотик тҽрбиҽ биреү. Хҽрби һҿнҽрҙҽр 

менҽн таныштырыу. Шулай уҡ нисек итеп малайҙарға 

ҡыйыу, кҿслҿ, Тыуған илде һаҡлаусы батырҙар булып 

үҫергҽ кҽрҽклеген аңлатыу, ҽңгҽмҽлҽшеү. Гендер 

тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар үҫтереү.  Атайҙарға 

ҡарата һҿйҿү, хҿрмҽт тойғолары тҽрбиҽлҽү.  

Ҡулдан бүлҽктҽр эшлҽү. Ҽңгҽмҽлҽр. Нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. Йырҙар тыңлау 

һҽм ҿйрҽнеү. Йомаҡтар сисеү. Батырлыҡ т 

Дидактик уйындар “Был ҡайсаҡ була”, “Нимҽ 

үҙгҽрҙе”, “Рҽссҽм нимҽ эшлҽп бҿтҿрмҽгҽн”, 

“Дауам ит”, “Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽ” һ б. 

тураһында мҽҡҽлдҽр ҿйрҽнеү.  

Атай, 

олатайҙарға 

бүлҽктҽр 

ҽҙерлҽү.  

Хеҙмҽт – 

тормош 

сығанағы 

4-се аҙна 

(февраль) 

Балаларҙы профессиялар менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү (ашнаҡсы, табип,  шҽфҡҽт туташы һ.б.). Уларҙың 

хеҙмҽте, эш ҡоралдары, башҡарған эш-хҽрҽкҽттҽре, 

хеҙмҽттҽренең һҿҙҿмтҽлҽре тураһында аңлатыу. Ата-

ҽсҽлҽренең профессиялары тураһында һҿйлҽргҽ 

ҿйрҽтеү. Гендер тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар 

үҫтереү. Диалогик телмҽр үҫтереү.    Профессияларға 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау. Мҽҡҽл, ҽйтемдҽр иҫтҽ 

ҡалдырыу. Һүрҽттҽр ҡарау, тасуирлау. Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Дидактик уйындар “Был 

ҡасан була”, “Нимҽ үҙгҽрҙе”, “Рҽссҽм нимҽ 

эшлҽп бҿтҿрмҽгҽн”, “Дауам ит”, “Һүрҽткҽ ҡарап 

һҿйлҽ”. 

Фотокүргҽҙм

ҽ “Ата-

ҽсҽйемдең 

профессияһ

ы” 



Ҽсҽйем – 

бергенҽм 

 

1-се аҙна 

(март) 

 

Балалар эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ тҿрҿн дҽ ойоштороу 

(уйын, коммуникатив, хеҙмҽт, танып белеү, музыкаль, 

ижади-эстетик, нҽфис ҽҙҽбиҽт һ.б.) Башҡорт халҡының 

ҽкиҽттҽрен уҡыу, һынамыштарын, уйындарын ҿйрҽнеү. 

Халыҡ байрамдары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре, йолалары, 

кҽсептҽре менҽн танышыу. Гендер тҽрбиҽһе буйынса 

күҙаллауҙар үҫтереү. Ғаилҽгҽ, ҽсҽйҙҽргҽ, ҿлҽсҽйҙҽргҽ, 

апайҙарға, тҽрбиҽселҽргҽ ҡарата һҿйҿү, хҿрмҽт 

тойғоларын тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Йырҙар ҿйрҽнеү. Уйындар.  Бҽлҽкҽй 

күлҽмле хикҽйҽлрҙе , ҽкиҽттҽрҙе тыңлау. Ҡатын 

–ҡыҙҙарға ҡағылышлы  ауыҙ – тел ижады 

ҿлгҿлҽрен ҿйрҽнеү. Сюжетлы – ролле уйындар 

“Ғаилҽ”. Дидактик уйындар “Кем күберҽк наҙлы 

һүҙ ҽйтер?”, “Һҿнҽрҙең эш ҡоралдарын ата”. 

Ҽсҽй, ҿлҽсҽйҙҽргҽ бүлҽктҽр ҽҙерлҽү. 

8 мартҡа 

арналған 

иртҽлектҽр.  

Ҿлҽсҽйем 

һандығы 

2-се аҙна 

(март) 

 

Халыҡ йолалары, байрамдары менҽн таныштырыу, 

башҡорт халыҡ уйындарына, шаян йырҙарына, 

таҡмаҡтарға ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу. Диалогик 

телмҽр үҫтереү. Балаларҙа халҡыбыҙҙың тарихына, 

мҽҙҽниҽтенҽ, 

 фольклорына һҽм ҿлкҽн быуынға ҡарата ихтирам, 

ғорурлыҡ     

 тойғоһон тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Күҙҽтеүҙҽр. Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

мҽҡҽлдҽр, йомаҡтар , ҽйтемдҽр ҿйрҽнеү. Йырлы 

– бейеүле түңҽрҽк уйындары, йырҙар. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”   

Ҿлҽсҽйем 

һандығы 

күргҽҙмҽһе. 

Яҙ килде  3-сҿ  аҙна  

(март) 

Яҙ миҙгеле билдҽлҽре тураһында балаларҙың 

белемдҽрен камиллаштырыу. Ҡояштың ер йҿҙҿнҽ 

яҡтылыҡ, йылылыҡ биреүе һҽм тормош сығанағы 

булып тороуы хаҡында аңлатыу. Яҙ миҙгеленең кешегҽ 

, үҫемлектҽр, йҽнлектҽр тураһында белешмҽ биреү.  

Һауа торошон  миҙгелгҽ ярашлы билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеүҙе 

дауам итеү. Тҽүлек ҿлҿштҽрен билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеү. 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү мҽҙҽниҽтен үҫтереү. Тҽбиғҽткҽ 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Йырлы – бейеүле түңҽрҽк 

уйындары, йырҙар. . Дидактик уйындар 

“Ашарға ярай - ярамай”, “Һүрҽткҽ  ҡарап һҿйлҽ” 

Һ.б. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Тҽбиғҽткҽ бҽйле мҽҡҽлдҽр, йомаҡтар , ҽйтемдҽр 

ҿйрҽнеү. Ҡояшты күҙҽтеү. Тҽбиғҽткҽ бҽйле 

телҽктҽр. Һүрҽттҽр ҡарау, тасуирларға ҿйрҽнеү. 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

Театр 

аҙнаһы 

4-се аҙна 

(март) 

Балаларҙы театрҙың килеп сығыу тарихы менҽн 

таныштырыу. Балаларҙы мимика, ишара, ым, хҽрҽкҽт 

аша мҿһим эмоцияларҙы күрһҽтҽ белергҽ, ҡурсаҡ аша 

геройҙың эске торошон һүрҽтлҽргҽ  ҿйрҽтеү. Ҿндҽрҙе 

дҿрҿҫ ҽйтеү мҽҙҽниҽтен, диалогик телмҽрҙе үҫтереү. 

Театрға ҡыҙыҡһыныу уятыу һҽм һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Йырлы – бейеүле түңҽрҽк 

уйындары, йырҙар.  Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Шиғырҙар ятлау. Һүрҽттҽр ҡарау. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”   

Театр 

эшмҽкҽрлеге

: ҽкиҽт 

сҽхнҽллҽште

реү 

 



Китап –

тбелем 

шишмҽһе 

1-се аҙна 

(апрель) 

 

Китаптар ҡарау һҽм уларға һаҡсыл ҡараш булдырыу.  

Программаға ярашлы күренекле башҡорт һҽм рус 

яҙыусылары менҽн таныштырыу. Китапты биҙҽүсе 

рҽссамдар менҽн таныштырыу. Ҿндҽрҙ дҿрҿҫ ҽйтеү 

мҽҙҽниҽтен үҫтереү. Нҽфис ҽҙҽбиҽткҽ ҡыҙыҡһыныу 

уятыу,  һҿйҿү тҽрбиҽлҽү.  

Ҽңгҽмҽлҽр. Күҙҽтеүҙҽр. Һүрҽттҽр ҡарау, 

тасуирлау. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, шиғырҙар 

ятлау. Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, 

“Серле моҡсай”   

Билдҽле 

балалар ҿсҿн 

яҙған 

башҡорт һҽм 

рус 

яҙыусылары

ның 

китаптар 

күргҽҙмҽһе. 

Космонавтар 

кҿнҿ 

2-се аҙна 

(апрель) 

 

Яҙ миҙгеленең үҙенсҽлекле яҡтарын ҿйрҽнеү: ҡояш 

яҡтыраҡ яҡтырта, ҡар ирей, үлҽн үҫҽ һ.б. Яҙ 

миҙгеленең матурлығын күрһҽтҽ белеү. Балаға күк 

есемдҽре (ҡояш, ай, йондоҙҙар) һҽм башҡа күренештҽр 

тураһында, Космонавтар кҿнҿ тураһында белем биреү. 

Гендер тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар үҫтереү. 

Тҽбиғҽткҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Һүрҽттҽр ҡарау, тҿшҿрҿү. Нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу, шиғырҙар ятлау. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”   

Презентация 

ҡарау.  

Ер кҿнҿ  3-сҿ аҙна  

(апрель) 

 

Иҫтҽлекле урындар менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Тыуған ил, тыуған ер тураһында балаларҙың 

күҙаллауҙарын үҫтереү. Үҙ тыуған еренҽ ҡарата 

ғорурланыу тойғоһон тҽрбиҽлҽү. 

Балалар баҡсаһына яҡын ҿйҙҽрҙе күҙҽтеү. 

Балалар баҡсаһы территорияһы буйлап 

экскурсия., урам һепереүсе эшен һҽм 

тҽрбиҽселҽрҙең эшен күҙҽтеү. Затон биҫтҽһенең 

урамдарын һҽм иҫтҽлекле урындарҙы 

һүрҽтлҽгҽн фотоһүрҽттҽр ҡарау. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау.  

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 

Халҡым 

йолалары 

һҽм ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽрре 

4-сеаҙна 

(апрель) 

Балаларҙы башҡорт халҡының йолалары менҽн 

таныштырыу. Яңы һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽлҽрен тҿшҿндҿрҿү. 

Халыҡ йолаларының уйындар, ғҽҙҽттҽр, ҽйтемдҽр, 

йырҙар, халыҡ кҿйҿ, бейеүҙҽр менҽн һуғарылыуын 

күрһҽтеү. Гендер тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар 

үҫтереү. Башҡорт халҡының йололарына һҽм ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽренҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Сюжетлы 

ролле уйын “Ғаилҽ” Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

шиғырҙар ятлау. Мҽҡҽл, ҽйтемдҽр иҫтҽ 

ҡалдырыу. Һүрҽттҽр ҡарау, тасуирлау. Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Дидактик уйындар: 

“Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”. 

 “Ҡунаҡ 

ҡаршылау” 

уйыны. 

Еңеүгҽ дан! 1-се аҙна 

(май) 

 

Бҿйҿк Ватан һуғышы геройҙары тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү. Һҽйкҽлдҽр менҽн таныштырыу. 

Олатайҙар һҽм ҿлҽсҽйҙҽрҙең хҽрби миҙалдар һҽм 

ордендар тураһында һҿйлҽү. Гендер тҽрбиҽһе буйынса 

күҙаллауҙар үҫтереү.  Патриотик тҽрбиҽ биреү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау.  Йырҙар 

тыңлау, ҿйрҽнеү һҽм йырлау. Ҽңгҽмҽлҽр һҽм 

ситуатив һҿйлҽшеүҙҽр. Дидактик уйындар: 

“Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”. Балалар эштҽре 

Фотокүргҽҙм

ҽ “Минең 

олатайым – 

ил һаҡсыһы” 



күргҽҙмҽһе. Тематик тҽбиғи белем биреү 

эшмҽкҽрлеге. 

Халҡымдың 

шҿғҿл-

кҽсептҽре 

2-се аҙна 

(май) 

Ат тҽрбиҽлҽү, һыбай йҿрҿү тураһында һҿйлҽү. 

Башҡорт халҡының борондан килгҽн шҿғҿлдҽре менҽн 

таныштырыу. Ир балаларға һҿнҽр, хужалыҡ эштҽре 

хаҡында аңлатыуҙар, эшкҽ йҽлеп итеү. Ҡорот яһау, 

киптереү, ҡош- 

ҡорт үҫтереү. Хайуандарға һҿйҿү, һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау. Мҽҡҽл, ҽйтемдҽр иҫтҽ 

ҡалдырыу. Һүрҽттҽр ҡарау, тасуирлау. Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

Фотокүргҽҙм

ҽ үткҽреү.   

Милли 

ризыҡ 

3-сҿ аҙна 

(май) 

Балаларҙың башҡорт милли ризыҡтары тураһында 

белемдҽрен тҽрҽнҽйтеү. милли аш тҿрҙҽрен ҿйрҽтеү, 

уларҙың ҽһҽмиҽтен аңлатыу. халҡыбыҙҙың милли 

аштары ҽҙерлҽүҙҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу. Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ 

ҽйтеү мҽҙҽниҽтен үҫтереү. Милли ризыҡҡа һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу, шиғырҙар ятлау. Мҽҡҽл, ҽйтемдҽр иҫтҽ 

ҡалдырыу. Һүрҽттҽр ҡарау, тасуирлау, тҿшҿрҿү. 

Ҽүҽлҽү. Йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. 

Фотокүргҽҙмҽ үткҽреү. 

  Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

Һаумы, йҽй! 4-се аҙна  

(май) 

 

Йҽй миҙгелендҽ тҽбиғҽттҽге үҙгҽрештҽр. Йорт 

хайуандары, ҡоштар, йҽшелсҽлҽр, емеш-елҽктҽр 

тураһында һҿйлҽшеү, белемдҽрҙе үҫтереү, арттырыу. 

Тҽбиғҽттҽ үҙ-үҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре менҽн 

таныштырыу (үҫемлектҽрҙе ҿҙҿргҽ ярамай, ағас 

ботаҡтарын һындырмаҫҡа, хайуандарға, бҿжҽктҽргҽ 

ҡағылмаҫҡа һ.б.). Диалогик телмҽрҙе үҫтереү. 

Тҽбиғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Йомғаҡлау. Күҙҽтүҙҽр үткҽреү. Йҽй миҙгеле 

менҽн бҽйле нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, шиғырҙар 

ятлау, һүрҽттҽр ҡарау, тҿшҿрҿү, тасуирлау. 

Ҽүҽлҽү. Йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”. 

Йомғаҡлау 

саралары. 

Бҽхетле 

баласаҡ! 

1-се аҙна  

(июнь) 

 

Йҽй миҙгелендҽ тҽбиғҽттҽге үҙгҽрештҽр. Йорт 

хайуандары, ҡоштар, йҽшелсҽлҽр, емеш-елҽктҽр 

тураһында һҿйлҽшеү, белемдҽрҙе үҫтереү. Байрам 

тураһында белем биреү. Балаларға ҡыуаныс-бҽхеткҽ 

тулы бала саҡтан да матур мҽл юҡлығын аңлатыу. Бер-

береһенҽ ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау.  Йырҙар 

тыңлау, ҿйрҽнеү һҽм йырлау. Ҽңгҽмҽлҽр. 

Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй 

ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле 

моҡсай”. 

Күңел асыу 

сараһы.  

Салауат 

Юлаев – 

башҡорт 

халҡының 

милли 

батыры. 

2-се аҙна  

(июнь) 

Башҡорт халыҡ батыры Салауат менҽн таныштырыу. 

Патриотик тҽрбиҽ биреү. Батырлыҡ тураһында 

белемдҽр байытыу. Башҡорт тарихына балаларҙы 

ылыҡтырыу. Салауат ижады  һҽм уның  тормошо 

менҽн таныштырыу. Һунарсы һҿнҽре һҽм һунарсылыҡ 

тураһында балаларға тҽү мҽғлүмҽттҽр биреү.   

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, шиғырҙар ҿйрҽнеү.  

Дидактик уйындар “Һүрҽтте тҿҙҿ” һ.б., 

хҽрҽкҽтле уйындар уйнау. Йырҙар тыңлау һҽм 

ҿйрҽнеү. Һүрҽттҽр ҡарау. 

Презентация 

ҡарау. 



Пушкин 

кҿндҽре 

3-сҿ аҙна  

(июнь) 

Рус ҽҙҽбиҽт яҙыусыһы һҽм шағир А.С. Пушкин менҽн 

һҽм уның балалар ҿсҿн яҙған ҽҫҽрҙҽре менҽн 

таныштырыу. Диалогик телмҽрҙе үҫтереү.  Нҽфис 

ҽҙҽбиҽткҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар 

ятлау. Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау һҽм 

тҿшҿрҿү. Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, 

“Серле моҡсай”. 

Лукоморье 

иленҽ 

сҽйҽхҽт 

Дуҫлыҡтың 

ҡҽҙерен бел 

4-се аҙна  

(июнь) 

Башҡортостанда тҿрлҿ һҿнҽр эйҽлҽре эшлҽүе һҽм дуҫ 

йҽшҽүе тураһында һҿйлҽү. Кешелҽр үҙ-ара аралашып, 

ҡатнашып йҽшҽй һҽм һҽр саҡ билдҽле бер тҽртип 

ҡағиҙҽлҽрен иҫкҽ тҿшҿрҿү. Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү 

мҽҙҽниҽтен үҫтереү. Бер-береһенҽ ҡарата ихтирам, 

дуҫлыҡ тойғоларын тҽрбиҽлҽү. 

 

Дуҫлыҡ тураһында ҽкиҽттҽр 

уҡыу, ҽйтем, мҽҡҽл иҫтҽ ҡалдырыу, шиҡырҙар 

ятлау. слайд, һүрҽттҽр ҡарау, 

уйындар уйнау, йырҙар 

йырлау, сҽхнҽшҽштереү. Дидактик уйындар: 

“Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”. 

Ҽкиҽт 

сҽхнҽлҽштер

еү. 

Нимҽ яҡшы, 

нимҽ насар! 

1-се аҙна 

(июль) 

Балаларҙа ҽхлаҡи матди күҙаллау, ҽхлаҡи фекерлҽү 

формаллаштырыу.  Нимҽ яҡшы, нимҽ насар икҽнен 

аңлатыу.  Яҡшы һҽм насар эш тураһында тҿшҿнсҽ 

биреү, үҙ ҡылыҡтарына анализ яһарға ҿйрҽтеү. 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү мҽҙҽниҽтен үҫтереү. Балаларҙа 

бер-береһенҽ ҡарата ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау һҽм тҿшҿрҿү. 

Йырҙар тыңлау, ҿйрҽнеү һҽм йырлау. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Саф һауала тҿрлҿ хҽрҽкҽтле 

уйындар ойоштороу һҽм үткҽреү. 

Ҽкиҽт 

сҽхнҽлҽштер

еү. 

Сҽлҽмҽт 

тҽндҽ – 

сҽлҽмҽт рух. 

Йҽйге 

уйындар. 

2-се аҙна  

(июль) 

 

Һаулыҡ һҽм сҽлҽмҽт тормош рҽүеше тураһында 

балаларҙың белемдҽрен камиллаштырыу. Балаларҙа 

үҙенең тышҡы ҡиҽфҽтендҽ матурлыҡ, таҙалыҡ 

һаҡлауға ынтылыш тҽрбиҽлҽү. Гигиена кҽрҽк – 

яраҡтары менҽн үҙ – аллы эш итҽ белергҽ ҿйрҽтеүҙе 

дауам итеү. Саф һауала тҿрлҿ хҽрҽкҽтле уйындар 

ойоштоу һҽм үткҽреү. Кҽүҙҽ һҽм һиҙеү ағзаларының 

тирҽ – йүнде, ысынбарлыҡты аңлау һҽм ҿйрҽнеүҙҽге 

роле тураһында тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеү. Кешегҽ 

файҙаллы витмаиндар һҽм башҡа аҙыҡтар тураһында 

күҙаллауҙар үҫтереү. “Һаулыҡ” һҽм “ауырыу” 

тҿшҿнсҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау һҽм тҿшҿрҿү. 

Йырҙар тыңлау, ҿйрҽнеү һҽм йырлау. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Саф һауала тҿрлҿ хҽрҽкҽтле 

уйындар ойоштороу һҽм үткҽреү. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”.  

Саф һауала 

хҽрҽкҽтле 

уйындар 

үткҽреү. 

Тҽмлекҽстҽр 

кҿнҿ 

3-сҿ аҙна 

(июль) 

Балаларҙы шҽкҽрҙең килеп сығыу тарихы менҽн 

таныштырыу. Тҿрлҿ тҽмлекҽстҽр тураһында 

белемдҽрен тҽрҽнҽйтеү. Диалогик телмҽр үҫтереү. Үҙ 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау, тҿшҿрҿү. 

Ҽүҽлҽү. Ҽңгҽмҽлҽр  ҡороу. Шҽкҽр һҽм һыу 

Күңел асыу 

дҽресе. 



һаулығыңа һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү.  менҽн тҽжрибҽлҽр үткҽреү. Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, 

“Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, 

“Серле моҡсай”. 

Урманда хаҡ 

бул! 

4-се аҙна  

(июль) 

 

Балаларҙы хҽүефһеҙлек ҡағиҙҽлҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, ни ҿсҿн кҽрҽклеген 

аңлатыу. Тҿрлҿ ситуатив ваҡиғаларҙа үҙеңде нисек 

тоторға һҽм ниндҽй ҡағиҙҽлҽр үтҽргҽ. Тҽбиғҽттҽ үҙ-

үҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу 

(үҫемлектҽрҙе ҿҙҿргҽ ярамай, ағас ботаҡтарын 

һындырмаҫҡа, хайуандарға, бҿжҽктҽргҽ ҡағылмаҫҡа 

һ.б.). Тҽбиғҽткҽ һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау, тҿшҿрҿү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Саф һауала тҿрлҿ хҽрҽкҽтле 

уйындар ойоштоу һҽм үткҽреү. Дидактик 

уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн 

геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле моҡсай”. 

Һүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе. 

Башҡорт 

халыҡ 

уйындары 

1-се аҙна  

(август) 

 

Башҡорт халҡының мҽҙҽни мираҫына ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. Балаларҙы башҡорт халҡының мҽҙҽниҽтен, 

уйындарын ҿйрҽнеүҙе дауам итеү. 

Уйындар кешелҽ ғҽйрҽтлелек, сыҙамлылыҡ, етеҙлек 

кеүек сифаттар үҫтерҽ һҽм тҽрбиҽлҽй, башҡалар менҽн 

аралашырға ҿйрҽтҽ. Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү мҽҙҽниҽтен 

үҫтереү. Уҡыусыларҙы башҡорт халыҡ традициялары 

менҽн таныштырыу. Башҡорт халыҡ уйындары аша 

тҿрлҿ физик сифаттар тҽрбиҽлҽү, халыҡ 

традицияларына, ғҿрҿф-гҽҙҽттҽренҽ ихтирам уятыу. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. Түңҽрҽк 

уйындарын ҿйрҽнеү.  Иллюстрациялар, һүрҽттҽр 

ҡарау. Ҽңгҽмҽлҽр ҡороу. Дидактик уйындар: 

“Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”. 

Саф һауала 

башҡорт 

халыҡ 

уйындарын 

үткҽреү. 

Үҙ үҙемде 

уйлайым, 

һаулығымды 

һаҡлайым 

 2-се аҙна 

(август) 

 

Кеше тураһында мҽғлүмҽт биреү, тҽн тҿҙҿлҿшҿ, тҽн 

ҿлҿштҽре тураһында белемдҽрен үҫтереү, киңҽйтеү. 

Сҽлҽмҽт тормош алып барыу; файҙалы һҽм зарарлы 

ризыҡтар тураһында һҿйлҽшеү. Балаларҙы хҽүефһеҙлек 

ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеү, ни ҿсҿн 

кҽрҽклеген аңлатыу. Тҿрлҿ ситуатив ваҡиғаларҙа 

үҙеңде нисек тоторға һҽм ниндҽй ҡағиҙҽлҽр үтҽргҽ. 

Гендер тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар үҫтереү. Бер-

береһенҽ һаҡсыл ҡараш, ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау һҽм тҿшҿрҿү. 

Ҽңгҽмҽлҽр ҡороу. Дидактик уйындар: “Минең 

ғаилҽм”, “Ниндҽй ҽкиҽттҽн геройҙар?”, 

“Айырып һал”, “Серле моҡсай”. 

Саф һауала 

тҿрлҿ 

хҽрҽкҽтле 

уйындар 

ойоштороу 

һҽм үткҽреү. 



Рҽсҽй 

киноһы кҿнҿ 

3-сҿ аҙна  

(август) 

 

1. Кино сҽнғҽтенең бер тҿрҿ – йҽнһүрҽт уның килеп 

сығыу тарихы менҽн таныштырыу. Үҙ аллы фекер 

йҿрҿтҿргҽ, үҙ –ара аралашырға ҿйрҽтеү, хҽтерҙе, 

иғтибарҙы фантазияны үҫтереү. Кино сҽнғҽтенҽ 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау, тҿшҿрҿү. 

Ҽңгҽмҽлҽр ҡороу. Ҽүҽлҽү. Йҽнһүрҽттең 

йырҙарын тыңлау, ҿйрҽнеү. Йҽнһүрҽт ҡарау. 

Дидактик уйындар: “Минең ғаилҽм”, “Ниндҽй 

ҽкиҽттҽн геройҙар?”, “Айырып һал”, “Серле 

моҡсай”. 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 

 

Һау бул, 

йҽй! 

4-се аҙна  

(август) 

Балаларға йҽй һҽм кҿҙ миҙгеленең үҙгҽрештҽрен иҫкҽ 

тҿшҿрҿү. Йомаҡтар сисеү,тҽрбиҽсенең ҡыҙыҡлы 

һорауҙарына яуап биреү. Хҽүефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен 

ҡабатлау . Гендер тҽрбиҽһе буйынса күҙаллауҙар 

үҫтереү.Тҽбиғҽткҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау, йомаҡтар 

сисеү. Иллюстрациялар, һүрҽттҽр ҡарау, 

тҿшҿрҿү. Ҽңгҽмҽлҽр ҡороу. Ҽүҽлҽү. йырҙар 

тыңлау, ҿйрҽнеү. 

Йомғаҡлау 

саралары. 

 

  


