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ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

 

ИНЕШ ҾЛҾШ  

БИЛДҼЛҼНГҼН МАҠСАТТАР  

Аңлатма яҙыу  

Программаның маҡсаттары һҽм бурыстары  

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ойошмаларында ФДМББС талаптарын тормошҡа 

ашырыуҙы методик яҡтан тҽьмин итеҥ һҽм ойоштороу саралары 

 

ПРОГРАММАНЫ ҤҘЛҼШТЕРЕҤ БУЙЫНСА ПЛАНЛАШТЫРЫЛҒАН ҺҾҘҾМТҼЛҼР  

Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ балаларын аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ 

буйынса  ҡуйылған маҡсаттар ориентиры (1,6 йҽштҽн 2 йҽшкҽ тиклемге осор) 

 

Мҽктҽпкҽсҽ аң-белем алыуҙы тамамлаған балаларҙың ҥҫешен билдҽлҽҥгҽ 

ҡуйылған маҡсат ориентирҙары (2 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем осор) 

 

Программаны ҥҙлҽштереҥ һҿҙҿмтҽлҽрен баһалау системаһы   

ЙҾКМҼТКЕ   БҤЛЕГЕ  

1,6 йҽштҽн 2 йҽшкҽ тиклемге балалар менҽн психологик һҽм  педагогик эштең 

йҿкмҽтҡеһе  

 

БАЛА ҤҪЕШЕ ЙҤНҼЛЕШТҼРЕНҼ ЯРАШЛЫ ТҼРБИҼЛҼҤ ҺҼМ АҢ-БЕЛЕМГҼ ҾЙРҼТЕҤ 

ЭШМҼКҼРЛЕГЕ (2 йҽштҽн алып мҽктҽпкҽ барғансы осор): 

―Социаль-коммуникатив ҥҫеш‖  

«Танып-белеҥ ҥҫеше»  

«Телмҽр  ҥҫеше»  

«Художестволы-эстетик ҥҫеш» 

«Физик ҥҫеш»    

 

Программаны тормошҡа ашырыу саралары   

Коррекцион  һҽм инклюзив педагогика 

Инклюзив практика (ҡатнаш йҥнҽлештҽге тҿркҿмдҽрҙҽ) 

Белем биреҥ ҿлкҽлҽре буйынса мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаһында коррекцион 

эш 

 

ОЙОШТОРОУ БҤЛЕГЕ  

Иртҽ йҽштҽге  кескҽйҙҽрҙең беренсе тҿркҿмҿ ҿсҿн яҡынса кҿн тҽртибе (1,6 йҽштҽн 2-се  

йҽшкҽ тиклемге балалар) 

 

2  йҽштҽн алып мҽктҽпкҽ тиклемге йҽштҽге балаларҙың 

яҡынса кҿн тҽртибе 

 

Мҽҙҽни – кҥңел асыу эшмҽкҽрлеге  

Программаны тормошҡа ашырыу шарттары: 

Предметлы  арауыҡ мҿхитен ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре 

Программаны материаль-техник яҡтан тҽьмин итеҥ 

Программаны тормошҡа ашырыуҙы кадрҙар менҽн тҽьмин итеҥ шарттары 

 

 

Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаһы программаһының  бҥлектҽрен яҙыу ҥҙенсҽлектҽре  

ҠУШЫМТАЛАР:  

Ҡушымта №1. Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙың ҥҫеш ҥҙенсҽлектҽренҽ характеристика  

Ҡушымта № 2. Уйын эшмҽкҽрлеге ҥҫешенҽ талаптар  

Ҡушымта №3. Кҥңел асыуҙарҙың, кҥмҽк уйындарҙың, байрамдарҙың яҡынса теҙмҽһе  

Ҡушымта №4. Балаларға ҿсҿн тҽҡдим ителгҽн нҽфис ҽҙҽбиҽт исемлеге  

Ҡушымта №5. Тҽҡдим ителгҽн музыкаль репертуар  

Ҡушымта №6. Хҽрҽкҽттең тҿп тҿрҙҽренең,  хҽрҽкҽтле уйындарҙың һҽм кҥнегеҥҙҽрҙең 

яҡынса тҽҡдим ителгҽн исемлеге 

 

Ҡушымта №7. Ойошҡанлы белем биреҥ эшмҽкҽрлеге теҙмҽһе                                         

Ҡушымта №8. Ҡулланылған ҽҙҽбиҽт   
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1.1.Инеш ҿлҿш 

Дҿйҿм мҽғлҥмҽт  

 

       БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ҾФҾ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ  

«18-СЕ БАШКОРТ БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ» МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ  

МҼКТҼПКҼСҼ  БЕЛЕМ  БИРЕҤ  УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

Учреждение тибы: мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ учреждениеһы. 

Ойоштороусы: ҾФҾ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИҼТЕНЕҢ МҼҒАРИФ 

ИДАРАЛЫҒЫ  

Адрес: 450017 Башҡортостан Республикаһы, Ҿфҿ ҡалаһы, Ҽхмҽтов урамы, 326-сы йорт, 

 2-се корпус 
 

Телефон: (347)246-80-18, 246-30-18 

Электрон адрес: madoy_18@mail.ru 

Сайт: 18.детсад_уфа.рф 

Эш режимы: дҥшҽмбенҽн йомаға тиклем сҽғҽт 07.00-19.00 

 

Учреждение Уставы:  Башкортостан Республикаһы Ҿфҿ ҡалаһы ҡала округы 

Хакимиҽтенең №4146 Ҡарары менҽн 11.12.2015 йыл раҫланған 

Белем биреҥ хокуғына Лицензия (2016 йылдың 03 мартында  регистрационный № 3943,  

серия 02ЛО1  № 0005616) БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ МҼFАРИФ 

ѲЛКҼҺЕНДҼ КОНТРОЛЬ ҺҼМ КYҘҼТЕY БУЙЫНСА ИДАРАЛЫҒЫ 

ТАРФРЫНАН  бирелгҽн, срогы – сикһеҙ 

 

Балалар баҡсаһы мҿдире – Хисамова Эльмира Барый ҡыҙы.  

Ҿлкҽн тҽрбиҽсе – Мусина Альбина Альберт ҡыҙы. 

Хужалыҡ эштҽре мҿдире – Шамеева Резеда Фҽнҥр ҡыҙы 

Шҽфҡҽт туташы – Сиразетдинова Любовь Александровна 

 

Тҿркҿмдҽр һҽм тҿркҿмдҽге балалар һаны: 

 

 

Тҿркҿмдҽр Тҿркҿмдҽр 

һаны 

Тҽрбиҽлҽнеҥселҽр 

һаны 

1 – се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  (1,5 – 2 йҽш) 1  14 

1-се А кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 1 45 

2 –cе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3-4 йҽш) 

 

1  49 

Уртансылар тҿркҿмҿ (4-5 йҽш) 1  49 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5-6 йҽш) 1  49 

mailto:madoy_18@mail.ru
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Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6-7 йҽш) 1  49 

Ҡатнаш тҿркҿм  (3-7 йҽш) 1  45 

1-се ҡыҫҡа ваҡытлы тҿркҿм 1 16 

2-се ҡыҫҡа ваҡытлы тҿркҿм 1 14 

Ғаилҽлҽ тҽрбиҽлҽнгҽн балалар тҿркҿмҿ 1 3 

Бҿтҽһе 10 315 

 

 

Аңлатма яҙыу 

В.В. Давыдовтың, В.А. Петровскийҙың һҽм башҡаларҙың заман талаптарын сағылдырған 

«Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ фҽнни концепцияһы»нда баласаҡ осор – кеше тормошонда ҥтҽ лҽ мҿһим 

урын билҽгҽн дҽҥер икҽнлеге билдҽлҽнҽ. Ошо концепцияға таянып, баланың шҽхес булып 

формалашыуында аң-белемдең ҥҫтереҥсе кҿс булыуы программала тҿп урын ала һҽм педагог ошо 

йҥнҽлештҽ баланың шҽхси һҽм йҽш ҥҙенсҽлектҽренҽн сығып тҽрбиҽ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ эшен 

ойоштора. 

Программа тҿп дидактик принциптарҙың береһе булған ҥҫтереҥсе уҡытыу принцибына һҽм 

Л.С.Выготскийҙың «дҿрҿҫ ойошторолған аң-белем биреҥ – баланың ҥҫешен етҽклҽй» тигҽн 

фекеренҽ таянып ҡоролған. В.В.Давыдов фекеренсҽ, тҽрбиҽ һҽм психик яҡтан ҥҫеш бер-береһенҽн 

айырылғыһыҙ ике процесс, лҽкин шулай ҙа ―тҽрбиҽ – бала ҥҫешенең бҿтҽ яҡтан да кҽрҽкле булған 

формаһы‖ тип һанала. Шулай итеп, программала иң беренсе урында баланың шҽхес булараҡ 

ҥҫеше кҥҙ уңында тора. 

Программаның йҿкмҽткеһе тҽрбиҽ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥҙе мҽҙҽнилек принцибына таяна: 

тҽрбиҽ эше халыҡтың тарихы, мҽҙҽниҽте, ғҿрҿф-ғҽҙҙҽттҽре, йолалары, традициялары нигеҙендҽ 

тормошҡа ашырыла. Аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ барышында баланы кешелектең донъяуи рухи һҽм 

ҽхлаҡи ҥҙҡиммҽттҽре менҽн таныштырыу, улар тураһында ябай ғына тҿшҿнсҽлҽр биреҥ, кҿндҽлек 

йҽшҽйештҽ уларҙы кҥҙҽтергҽ, яҡшыны насарҙан, матурлыҡты йҽмһеҙлектҽн, дҿрҿҫлҿктҿ 

алдаҡсылыҡтан һ.б. айырырға, уларға ҡарата ҥҙ фекерен билдҽлҽп, асыҡлап, аңлата белергҽ 

кҥнектереҥ тора. Шулар нигеҙендҽ балала шҽхси холоҡ-фиғел һыҙаттарын формалаштырыу 

ҡарала.  

Ғалимдар А.Н.Леонтьев,А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин, һ.б. ғилми хеҙмҽттҽрендҽ иҫбат 

ителгҽн тҽғлимҽт – баласаҡта уйын баланың тҿп эшмҽкҽрлеге – программала тҿп урынды ала. 

Программа: 

- баланы аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥҙҽ һҽм шҽхес итеп формалаштырыуҙа ҥҫтереҥсе уҡытыу 

принцибына таяна; 

- фҽнни ҡаҙаныштар нигеҙендҽ ҡоролоп, ысынбарлыҡта практик рҽҥештҽ ҥҙҙҽренең 

һҿҙҿмтҽлелеген кҥрһҽткҽн методик алымдарҙы ҡулланыу мҿмкинлеген бирҽ; 

- тҽрбиҽлҽҥ, баланы һҽр яҡлап ҥҫтереҥ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ маҡсаттарының һҽм 

бурыстарының балалар баҡсаһында һҽм ғаилҽлҽ уртаҡ булыуын кҥҙаллай; 

- баланың йҽш айырмалыҡтары һҽм шҽхси ҥҙенсҽлектҽре нигеҙендҽ белем биреҥ ҿлкҽлҽренең 

йҿкмҽткеһе ҥҙ-ара ҥрелеп, ҡушылып, аралашып, йҽғни интеграция шарттарында ойошторолоуҙы 

талап итҽ; 

- тҽрбиҽлҽҥ һҽм белем биреҥ процесын комплекслы-тематик принципҡа таянып ойоштороу 

бурысын ҡуя; 
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- кҿн тҽртибе буйынса баланың ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлегендҽ һҽм ололар менҽн бергҽ 

ойошторолған сараларҙа мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥгҽ һҽм тҽрбиҽлҽҥгҽ хас булған алымдарҙың 

ҡулланылыуын талап итҽ; 

- тҽрбиҽлҽҥ һҽм белем биреҥ процесы баланың йҽш кимҽле ҥҫешенҽ тап килтерелеп һҽм 

уйын формаһында ойошторолоуҙы беренсе урынға ҡуя; 

- тҿбҽк-ара һҽм балалар баҡсаһы ҥҙенсҽлектҽренҽ ярашлы аң-белем биреҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ 

эшендҽ тҿрлҿ вариатив формалар ҡулланыу мҿмкинлеген бирҽ; 

- йҽш кимҽле буйынса айырмаһы булған тҿркҿмдҽр араһында, шулай уҡ башланғыс мҽктҽп 

һҽм балалар баҡсаһы алдында торған бурыстарҙың йҿкмҽткеһендҽ бҽйлҽнеште һҽм 

кҥсҽгилешлекте һаҡлай. 

Программа ҿс бҥлектҽн тора:  

1. Билдҽлҽнгҽн маҡсаттар бҥлеге.  

2. Аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ һҽм тҽрбиҽ эше йҿкмҽткеһе бҥлеге.  

3. Аң-белем һҽм тҽрбиҽ эшен ойоштороу бҥлеге. 

Билдәләнгән маҡсаттар бүлеге программаның маҡсатын һҽм бурыстарын, уның 

йҿкмҽткеһенең эстҽлеген, шулай уҡ программаның ҥтҽлеше буйынса планлаштырылған 

һҿҙҿмтҽлҽрҙең кимҽлен асыҡлай. Планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр булып баланың ҥҙенең йәш 

кимәленә тап килгән социаль-норматив үҫеше тора.  

Аң-белемгә өйрәтеү һәм тәрбиә эшенең йөкмәткеһе бүлегендә баланың дҿйҿм ҥҫешен 

билдҽлҽгҽн биш тҿрлҿ йҥнҽлештҽге белем биреҥ ҿлкҽлҽренең («Социаль-коммуникатив ҥҫеш», 

«Тирҽ-йҥнде танып-белеҥ ҥҫеше», «Телмҽр ҥҫеше», «Художестволы-эстетик ҥҫеш», «Физик 

ҥҫеш») эстҽлеге кҥрһҽтелҽ.  

Аң-белем һәм тәрбиә эшен ойоштороу бүлегендә программаның йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ 

ҿсҿн тейешле шарттар булдырыуға талаптар, ҡуйылған маҡсаттарға (ориентирҙарға) ярашлы 

планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽргҽ ирешеҥ саралары асыҡлана:  

- психологик һҽм педагогик шарттарҙың ҥҙенсҽлектҽре, аң-белем биреҥ процесын кадрҙар 

менҽн, финанс һҽм матди-техник яҡтан тҽьмин итеҥ шарттары; 

- ҥҫтереҥсе предметлы-арауыҡ мҿхите булдырыуға талаптар; 

- белем биреҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ эшмҽкҽрлеге тҿрҙҽре ҥҙенсҽлектҽренҽ нигеҙлҽнеп эш итеҥ;  

- баланың ҥҙ-аллығын һҽм ижадилығын ҥҫтереҥгҽ йҥнҽлтелгҽн эш алымдарын һҽм 

йҥнҽлештҽрен ҡулланыу; 

- педколлективтың ата-ҽсҽлҽр менҽн берлектҽ эшлҽҥен тҽьмин итеҥ; 

- балаларҙың йҽш һҽм ҥҫеш кимҽлдҽренҽ ярашлы һҽм уларҙың шҽхси ихтыяждарын 

ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ маҡсатында кҿн тҽртибен ойоштороу һҽм тормошҡа ашырыу һ.б. 
Программала мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ҿсҿн ойошторолған психологик һҽм педагогик 

эштең йҿкмҽткеһе белем биреҥ ҿлкҽлҽре буйынса («Социаль-коммуникатив ҥҫеш», «Тирҽ-йҥнде 

танып-белеҥ ҥҫеше», «Телмҽр ҥҫеше», «Художество-эстетик яҡтан ҥҫеш», «Физик ҥҫеш») бирелҽ. 

Һҽр белем биреҥ ҿлкҽһенең тҿп маҡсаты, бурыстары  һҽм йҿкмҽткеһе балаларҙың йҽш 

тҿркҿмдҽренҽ ярашлы тематик блоктарҙа кҥрһҽтелҽ. 

Баланы шҽхес итеп ҥҫтереҥгҽ программала тҿп урын бирелҽ. Балала ҥҙ-ҥҙенҽ ышаныу, 

тормошҡа ҡарата ҽҥҙем ҡарашлы булыу, тормош ҡыйынлыҡтарын еңел сисергҽ ынтылырға 

тырышыу, һҽр нҽмҽгҽ ҡарата ҥҙ фекерле булыу һҽм уны яҡлай белеҥ һҽлҽтен тҽрбиҽлҽҥ тора. 

Программа йҿкмҽткеһендҽ тыуған илгҽ ҡарата һҿйҿҥ, уның ҥткҽне, бҿгҿнгҿ ҡаҙаныштары 

менҽн ғорурланыу тойғолары тҽрбиҽлҽҥгҽ, кҥп миллҽтле халыҡтар дуҫ булып йҽшҽгҽн, матур 

тҽбиғҽтле, донъяла танылған илдҽр Рҽсҽй һҽм Башҡортостан тураһында мҽғлҥмҽттҽр ҙур урын 

бирелгҽн.  

Программала кескҽйҙҽрҙе ҽхлаҡи һҽм рухи яҡтан тҽрбиҽлҽҥгҽ ҙур иғтибар бирелҽ: ата-

ҽсҽлҽргҽ ҡарата һҿйҿҥ, яратыу тойғолары уятыу, ололарҙы хҿрмҽтлҽҥ, кескҽйҙҽргҽ ярҙамсыл 

булыу кеҥек һыҙаттарҙы тҽрбиҽлҽҥ ҡарала. 

Уҡыу, белем алыу – тормошта иң кҽрҽкле ҡиммҽттҽрҙең береһе икҽнлеген тҿшҿндҿрҿҥ аша 

программала балала аң-белемгҽ ҡарата ынтылыш тҽрбиҽлҽҥгҽ, донъяны танып-белеҥгҽ, йҽшҽҥ 

дҽҥерендҽ ҥҙенең шҽхси ҥҫешен, профессионал кимҽлен ҥҫтереҥгҽ һҽр саҡ телҽк булыуына 

йҥнҽлеш бирелҽ. 
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Программаның тҿп йҥнҽлештҽренең береһе булып баланың һаулығын һаҡлау һҽм нығытыу 

эшен ойоштороу тора. Балаларға ябай ғына кимҽлдҽ һаулыҡтың кеше ҿсҿн ҙур байлыҡ булыуын, 

һаулыҡты һаҡлау ҿсҿн дҿрҿҫ һҽм хҽҥефһеҙ итеп йҽшҽргҽ ҿйрҽнеҥ, файҙалы ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽрен 

ҥҙлҽштереҥ, дҿрҿҫ туҡланыу, кҿн тҽртибен тейешенсҽ ойоштороу һҽм ҥтҽҥ, физик яҡтан сынығыу, 

хҽрҽкҽтлҽнеҥ кҽрҽклеген тҿшҿндҿрҿҥ һҽм программаға ярашлы уларҙы формалаштырыу 

кҥнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ бурысы ҡуйыла. 

Программа һҽр бер баланың йҽшҽйеше психологик яҡтан уға ҡулайлы булған шарттарҙы 

ҥтеҥен тҽьмин итеҥ маҡсатында уның кҿн тҽртибен һҽм ололар менҽн аралашыу ысулдарын 

баланың шҽхси ҥҙенсҽлектҽренҽ ҡулайлаштырып ойоштороуҙы кҥҙаллай. 

Программала материалдар һҽр бер тҽрбиҽ һҽм аң-белем биреҥ ҿлкҽһе буйынса айырым 

рҽҥештҽ уларҙың маҡсаттарын һҽм бурыстарын тулыһынса асыҡлап бирелҽ.  

Программала психологик һҽм педагогик эш йҿкмҽткеһе тҥбҽндҽге йҽш тҿркҿмдҽре ҿсҿн 

бирелҽ: 

- 1-се А кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (1,6 йҽштҽн 2 йҽшкҽ тиклемге осор);  

- 1-се кескҽйҙҽрҙең тҿркҿмҿ (2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклемге осор);  

- 2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклемге осор);  

- уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклемге осор); 

- ҿлкҽн тҿркҿм (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклемге осор); 

- мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклемге осор); 

- ҡатнаш тҿркҿм (3 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем). 

Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ стандартында уйын айырым рҽҥештҽ баланы ҥҫтереҥ һҽм аң-

белемгҽ ҿйрҽтеҥ буйынса билдҽлҽнгҽн ҿлкҽлҽрҙең береһенҽ лҽ индерелмҽгҽн, сҿнки уйын баланың 

тҿп эшмҽкҽрлеге булараҡ балалар баҡсаһы эшенең һҽр бер тҿрҿндҽ мотлаҡ рҽҥештҽ ойошторолған 

булыуҙы кҥҙаллай. Бала ҥҫешендҽ уйындың ҥтҽ лҽ мҿһим урын алыуын билдҽлҽп, программала 

уйынға бағышланған ҡушымта бирелҽ (ҡушымта № 2 ―Уйын эшмҽкҽрлеге ҥҫешенҽ талаптар”). 

Программала ғаилҽнең бала тҽрбиҽлҽҥ ҿлкҽһендҽге яуаплылыҡты һҽм һҿҙҿмтҽлекте юғары 

кимҽлгҽ кҥтҽреҥ маҡсатында ата-ҽсҽлҽр менҽн эште ойоштороуға айырым бҥлек бирелҽ. 

Программа эстҽлеге ике ҿлҿштҽн тора: беренсе ҿлҿшҿндҽ балалар мотлаҡ ҥҙлҽштерергҽ 

тейешле булған (60%) федераль кимҽлдҽ тҽҡдим ителгҽн һҽм федераль реестрға ингҽн Тҿп 

мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ҿлгҿ программаһы материалдарына ярашлы алынған (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева редакцияһындағы ―Тыуғандан – мҽктҽпкҽ тиклем‖ программаһы) 

йҿкмҽтке бирелҽ. Икенсе ҿлҿшҿндҽ (40%) белем-тҽрбиҽ биреҥ эшендҽ ҡатнашыусылар тарафынан 

һайлап алынған һҽм милли-тҿбҽк ҥҙенсҽлектҽрен сағылдырған материалдар бирелҽ. Һҽр ике 

ҿлҿштҽ бирелгҽн материалдар бер-береһенең йҿкмҽткеһен тулыландырып, асыҡлап, балаларға 

тирҽ-йҥнде танып-белергҽ, улар нигеҙендҽ ҥҙ-аллы тҿрлҿ һығымталар яһарға һҽм шул рҽҥешле 

уларҙың аҡыл-зиһен кимҽлен ҥҫтерергҽ ярҙам итеҥҙе кҥҙаллай. 

БИЛДҼЛҼНГҼН МАҠСАТТАР 
АҢЛАТМА ЯҘЫУ 

Программаның маҡсаттары һҽм бурыстары 
Программаның тҿп маҡсаты булып кескҽйҙҽргҽ бала саҡ дҽҥерен ошо осорға хас булған 

рҽҥештҽ йҽшҽп ҥткҽреҥ ҿсҿн тейешле шарттар тыуҙырыуҙы кҥҙ уңында тота. Кешенең шҽхес 

булараҡ формалашыуына бала саҡта нигеҙ һалына, ул балалыҡтан ҡыуаныс, шатлыҡ, илһам, дҽрт 

алып, физик һҽм психик яҡтан ҥҫергҽ, тирҽ-йҥнде танып-белергҽ һҽм аң-белем даирҽһен ҥҫтерергҽ, 

кешелҽр менҽн дҿрҿҫ мҿнҽсҽбҽттҽр ҡорорға, йҽшҽйештҽ ҥҙ урынын таба белергҽ ҿйрҽнҽ. Был 

маҡсаттар кескҽйҙҽр эшмҽкҽрлегенең тҿрлҿ тҿрҙҽрендҽ: уйында, ҥҙ-ара аралашыуҙа һҽм 

һҿйлҽшеҥҙҽ, хеҙмҽттҽ, танып-белеҥҙҽ-эҙлҽнеҥҙҽ, эшмҽкҽрлектең продуктив тҿрҙҽрендҽ 

(художество-эстетик ҥҫештҽ, ҡоролмалар тҿҙҿҥҙҽ һ.б.), музыкала, нҽфис ҽҙҽбиҽт менҽн танышыуҙа 

тормошҡа ашырыла. 

Программаның маҡсаттарына ирешеҥ ҿсҿн тҥбҽндҽге бурыстарҙы хҽл итеҥ кҽрҽк: 

- баланың һаулығын һаҡлауҙы, кескҽйҙҽрҙең бер-береһе һҽм ололар менҽн ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽ 

булыуҙы һҽм уларҙың тҿрлҿ яҡлап ҥҫеш кимҽлен тҽьмин итеҥҙе ойоштороу; 

- балаларҙы асыҡ кҥңелле, алсаҡ, ҡыҙыҡһыныусан, ҽҥҙем, тырыш, эскерһеҙ итеп тҽрбиҽлҽҥ 

ҿсҿн тҿркҿмдҽрҙҽ уларҙың бер-береһенҽ һҽм ололарға ҡарата ихтирамлы һҽм мҿлҽйем ҡарашлы 

мҿнҽсҽбҽттҽ булыуын ойоштороу; 
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- тҽрбиҽ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ эшенең һҿҙҿмтҽһе нҽтижҽле булһын ҿсҿн балалар 

эшмҽкҽрлеген тҿрлҿлҽндереҥ һҽм уларҙы берлҽштереп ҥткҽреҥ; 

- балалар баҡсаһында тҽрбиҽ һҽм аң-белем биреҥ процесын ижади рҽҥештҽ ойоштороу; 

- тҽрбиҽ һҽм аң-белем биреҥҙҽ дидактик материалдарҙың тҿрлҿлҿгҿ һҽм уларҙы ҡулланыу 

ысулдары балаларҙың шҽхси һҽлҽтен асырға һҽм ҡыҙыҡһыныуын ҡҽнҽғҽтлҽндерергҽ ярҙам итеҥҙе 

ойоштороу;  

- баланың ижади эшен хҿрмҽт менҽн ҡабул итеҥ; 

- ғаилҽ менҽн балалар баҡсаһы тҽрбиҽ һҽм аң-белем биреҥ эшендҽ бер ҥк талаптар ҡуйып, 

бергҽ эш итеҥ; 

- балалар баҡсаһы һҽм башланғыс мҽктҽп эшендҽ кҥсҽгилешлекте һаҡлап эш итеҥ; 

Программала билдҽлҽнгҽн бурыстарҙың һҽм маҡсаттарҙың ҥтҽлеше педагогтың бала һҽм ата-

ҽсҽлҽр менҽн беренсе кҿндҽн ҥк эҙмҽ-эҙлекле һҽм маҡсатлы рҽҥештҽ берҙҽм эшлҽҥенҽн тора.  

Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаһының белгестҽре ғаилҽ менҽн берлектҽ, баланың һаулығын 

ҡайғыртып, уның психик һҽм физик яҡтан ҥҫешенҽ тҿрлҿ яҡтан заманса алымдар, ысулдар аша 

тҽьҫир итеп, бала саҡтың бҽхетле ҥтеҥенҽ ынтылырға тейеш. Кескҽйҙҽргҽ аң-белем биреҥ – донъя 

мҽҙҽниҽтен (белем, этика, мораль, мҽҙҽниҽт, хеҙмҽт) аңларға, һиҙемлҽргҽ тҿшҿндҿрҿҥҙе ҥҙ эсенҽ 

ала.  

 

ПРОГРАММАНЫ ҤҘЛҼШТЕРЕҤ БУЙЫНСА ПЛАНЛАШТЫРЫЛҒАН 

ҺҾҘҾМТҼЛҼР 

 
Бала ҥҫеше йҥнҽлештҽре буйынса ҡуйылған маҡсаттар ориентиры 

Бала саҡтың ҥҙенсҽлекле булыуы (нервы системаһының һығылмалылығы, зирҽклеге; бала 

кҥңеленең эскерһеҙлеге, тҽбиғилеге; холоҡ-фиғел сифаттарының формалашыу кимҽленең тҿрлҿсҽ 

булыуы) мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге баланан конкрет белем һҿҙҿмтҽлҽренҽ эйҽ булыуҙы талап итмҽй, 

шунлыҡтан Тҿп белем биреҥ программаһын баланың ҥҙлҽштереҥе тик уның психик һҽм физик 

ҥҫешенҽ ҡарата ҡуйылған маҡсаттарҙың ҥтҽлеҥе, йҽ ҥтҽлмҽҥе менҽн билдҽлҽнҽ. 

ФДМББС-да һҽр бер йҥнҽлеш буйынса бирелгҽн маҡсаттар баланың йҽш кимҽленҽ ярашлы 

уның социаль-норматив ҥҫешен билдҽлҽй. Был маҡсаттар ата-ҽсҽлҽр һҽм педагогтар ҿсҿн баланы 

аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ эшмҽкҽрлегендҽ тҿп ориентир булып торалар. 

ФДМББС талаптары буйынса, бала ҥҫешенең йҥнҽлештҽре буйынса ҡуйылған маҡсаттар 

Рҽсҽй Федерацияһында мҽктҽпкҽсҽ аң-белем биреҥ даирҽһе ҿсҿн дҿйҿм тип һанала.  

Программала ҡуйылған маҡсаттар стандарт талаптарына таянып бирелҽ һҽм ҥҙ эсенҽ ике йҽш 

осорҙо ала:  

- иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (1,6 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклемге осор);  

- кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿнҽн башлап балаларҙың мҽктҽпкҽ китеҥ ваҡытын (3 йҽштҽн 7 

йҽшкҽ тиклемге осорҙо). 

 

Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ балаларын аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ һҽм 

тҽрбиҽлҽҥ буйынса  ҡуйылған 

маҡсаттар ориентиры (1,6 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклемге осор): 
- бала ҥҙен уратып алған предметтар менҽн ҡыҙыҡһына һҽм уларҙы кҿндҽлек йҽшҽйештҽ 

ҽҥҙем ҡуллана; уйынсыҡтар һҽм предметтар менҽн бирелеп, кҥңелен һалып уйнай, ҥҙенең эш-

хҽрҽкҽтендҽ  һҿҙҿмтҽле уңыштарға ирешергҽ тырыша һҽм ныҡышмалыҡ кҥрһҽтҽ; 

- кҿнкҥреш кҽрҽк-яраҡтарының тҽғҽйенлҽнешен белҽ (ҡалаҡтар, тараҡтар, ҡҽлҽмдҽр һ.б.) һҽм 

уларҙы йҽшҽйештҽ дҿрҿҫ ҡуллана. Ҥҙ-ҥҙен хеҙмҽтлҽндереҥ буйынса ябай ғына кҥнекмҽлҽргҽ эйҽ; 

кҿнкҥреш һҽм уйын эшмҽкҽрлегендҽ ҥҙ-аллылыҡ кҥрһҽтергҽ ынтыла; бҿхтҽлек һҽм йыйнаҡлыҡ 

һыҙаттары ҥҫешҽ башлай;  

- тупаҫлыҡҡа, һаранлыҡҡа ҡарата ҥҙенең кире ҡарашын белдерҽ; 

- ябай ғына булған ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй (ҿйҙҽ, тҿркҿмдҽ ҥҙ-аллы, йҽ булмаһа ололар ярҙамы 

менҽн «рҽхмҽт, һаумыһығыҙ, һау булығыҙ, тыныс йоҡо» һҥҙҙҽрен ҡуллана; балалар баҡсаһында, 

ҿйҙҽ, урамда ҥҙ-ҥҙен дҿрҿҫ тотоу ҡағиҙҽлҽрен белҽ һҽм уларҙы ҥтҽргҽ тырыша; 
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- аралашыуҙа ҽҥҙем телмҽргҽ эйҽ; ололарҙың телмҽрен аңлай, уларға һорауҙар һҽм ҥтенестҽр 

менҽн мҿрҽжҽғҽт итҽ белҽ; тирҽ-яҡтағы предметтарҙың һҽм уйынсыҡтарҙың атамаларын ҽйтҽ. 

Баланың телмҽре башҡалар менҽн тулыһынса аралашыу сараһы булып китҽ. 

- ололар менҽн аралашырға ынтыла һҽм эш-хҽрҽкҽттҽ уларға оҡшарға тырыша; ҡайһы бер 

уйындарҙа ололарҙың холоҡ-фиғелен һҽм аралашыу ысулдарын ҡабатлап кҥрһҽтҽ; ололар тҽҡдим 

иткҽн уйынға ыңғай ҡарашта була һҽм уйындың маҡсатын дҿрҿҫ ҡабул итҽ; 

- тиҫтерҙҽренҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныуы бар; уларҙың эш-хҽрҽкҽтен кҥҙҽтҽ һҽм уларға оҡшатып 

ҡабатлай;  

- тиңдҽштҽренҽ ҡамасауламайынса бергҽлҽп уйнай белҽ; бҽлҽкҽй генҽ тҿркҿмдҽргҽ бҥленеп 

уйнауға ла ҡыҙыҡһыныуын кҥрһҽтҽ; 

- тирҽ-яҡ тҽбиғҽткҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныуы бар, миҙгел ҥҙгҽрештҽрен кҥҙҽтеҥҙҽ ҙур телҽк 

менҽн ҡатнаша; 

- шиғыр, йыр, ҽкиҽттҽрҙе тыңлауға, һҥрҽттҽрҙе ҡарауға ҡыҙыҡһыныу кҥрһҽтҽ; музыкаға 

ярашлы хҽрҽкҽтлҽнергҽ тырыша, мҽҙҽниҽт һҽм сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽренҽ ҡарата ыңғай ҡарашын белдерҽ; 

- ҡурсаҡ театры геройҙарының уйнауын бирелеп ҡарай; театрлаштырылған һҽм сюжетлы-

ролле уйындарҙа телҽп ҡатнаша; 

- продуктив эшмҽкҽрлеккҽ (һҥрҽт тҿшҿрҿҥ, ҽҥҽлҽҥ, ҡоролмалар тҿҙҿҥ, йҽбештереҥ) 

ҡыҙыҡһыныу кҥрһҽтҽ; 

- баланың эре моторикаһы ҥҫешкҽн, ул тҿрлҿ тҿр хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҙлҽштерергҽ ынтыла 

(йҥгереҥ, шыуышыу, аша атлау һ.б.). Ябай йҿкмҽткеле булған тҿрлҿ хҽрҽкҽтле уйындарҙа 

ҡыҙыҡһынып ҡатнаша. 

 

Мҽктҽпкҽсҽ аң-белем алыуҙы тамамлаған балаларҙың ҥҫешен билдҽлҽҥгҽ 

ҡуйылған маҡсат ориентирҙары (7 йҽшлек): 
- бала кҿнкҥрештҽ ҡулланылған һҽм ҥҙ-ҥҙен хеҙмҽтлҽндереҥ буйынса йҽмғиҽттҽ ҡабул 

ителгҽн эш-хҽрҽкҽттҽргҽ эйҽ була, тҿрлҿ эшмҽкҽрлектең башҡарыу ысулдарын ҥтҽгҽндҽ 

булдыҡлылыҡ һҽм ҥҙаллылыҡ кҥрһҽтҽ. Тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ – уйында, аралашыуҙа, танып-белеҥ-

эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлегендҽ, ҡоролмалар тҿҙҿҥҙҽ һ.б., ҥҙенҽ оҡшаған эш тҿрҿн башҡара һҽм ҥҙенҽ 

бергҽлҽп эш итеҥ ҿсҿн иптҽш һайлай белҽ; 

- бала донъяны (тҿрлҿ эш тҿрҙҽрен, кешелҽрҙе, ҥҙен, һ.б.) ыңғай ҡараш менҽн ҡабул итҽ; 

ололар һҽм тиңдҽштҽре менҽн яҡшы мҿнҽсҽбҽт тыуҙырып, ҽҥҙем аралаша,  шул уҡ ваҡытта ҥҙенең 

абруйын һаҡлай белҽ;  

- башҡа балалар менҽн һҿйлҽшеп, ҥҙ-ара килешҽ белҽ, башҡаларҙың телҽген, кҥңел торошон 

һҽм хис-тойғоларын иҫҽпкҽ ала, ҡыйын саҡта бергҽ ҡайғыра, уңыштарға шатлана. Хис-

тойғоларын, эске кисерештҽрен холоҡ-ҡиҽфҽте аша дҿрҿҫ сағылдыра, ҥҙ-ҥҙенҽ ышаныу тойғоһо 

нигеҙҙҽре ҥҫешкҽн. Тҿрлҿ бҽхҽстҽрҙе  ыңғай сисергҽ ынтыла; 

- берҙҽм эшмҽкҽрлек барышында ҽйҙҽҥсе булараҡ та, башҡарыусы булараҡ та хеҙмҽттҽшлек 

итергҽ һҽлҽтле; 

- милли һҽм социаль сығышына, матди яҡтан булған хҽленҽ, ғаилҽлҽ ҡабул ителгҽн дини 

айырмаға, физик һҽм психик яҡтан ҥҫеш ҥҙенсҽлектҽренҽ ҡарамаҫтан бҿтҽ кешелҽрҙең дҽ бер тигеҙ 

икҽнлеген аңлай; 

- башҡа кешелҽрҙе ишетергҽ һҽм уларҙы аңларға тырышыу оҫталығын кҥрһҽтҽ. 

- тҿрлҿ эшмҽкҽрлектең һҿҙҿмтҽһен алдан кҥҙаллауы ҥҫешкҽн, ул бигерҽк тҽ уйын 

барышында асыҡ кҥренҽ; тҿрлҿ уйындарҙы уйнай, уларҙың ҥткҽреҥ формаларын белҽ; шартлы һҽм 

ысынбарлыҡта булған хҽлдҽрҙе айыра; тҿрлҿ социаль нормаларға һҽм ҡағиҙҽлҽргҽ буйһона, ҥтҽй 

белҽ. Кҿнкҥрештҽге тҿрлҿ хҽл-ваҡиғаларҙы  таный һҽм баһалай белҽ; 

- баланың һҿйлҽҥ телмҽре бай, телмҽр аша ҥҙенең фекерҙҽрен, уйҙарын һҽм телҽктҽрен 

аңлата белҽ. Һҥҙҙҽрҙҽ ҿндҽрҙе айыра,уларҙан һҥҙҙҽр, һҿйлҽмдҽр тҿҙҿй, грамоталыҡ нигеҙҙҽре 

формалашҡан; 

- баланың эре һҽм ваҡ моторикаһы ҥҫешкҽн; ул хҽрҽкҽтсҽн, сыҙамлы, тҿп хҽрҽкҽттҽргҽ эйҽ, 

ҥҙенең хҽрҽкҽттҽрен контролдҽ тота, ҥҙ телҽгенҽ буйһондора белҽ; 

- бала ихтыяр кҿсҿнҽ эйҽ, тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ йҽшҽйештҽ ҡабул ителгҽн ҽхлаҡи һҽм ҽҙҽп 

ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй, ололар һҽм тиҫтерҙҽре менҽн ҥҙ-ара ыңғай мҿнҽсҽбҽт булдыра ала, шҽхси  

гигиена кҥнекмҽлҽрен һҽм хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй; 



9 
 

- башлаған эшен аҙағына еткереп тамамларға тырыша, уның ҿсҿн  яуаплы икҽнлекте аңлай; 

- бала ҡыҙыҡһыныусанлығын кҥрһҽтҽ, ололарға һҽм тиңдҽштҽренҽ һорау бирҽ, кешенең 

холоҡ-ҡылыҡтарына һҽм ҥҙен уратып алған тҽбиғҽт кҥренештҽренҽ яуап бирергҽ тырыша; 

кҥҙҽтергҽ, тҽжрибҽлҽр эшлҽргҽ ярата. Ҥҙе, тҽбиғҽт һҽм ҥҙе йҽшҽгҽн социаль донъя тураһында 

башланғыс белемгҽ эйҽ; балалар ҽҙҽбиҽте ижады менҽн таныш, йҽнле тҽбиғҽт, математика, тарих 

һ.б. фҽндҽр ҿлкҽһендҽ башланғыс белемдҽре бар; 

- килҽсҽктҽ мҽктҽптҽ, юғары уҡыу йортонда уҡырға тигҽн ниҽт менҽн белем алырға ынтыла; 

- ғҿмҥмҽн йҽшҽйешкҽ ҡарата ыңғай мҿнҽсҽбҽт, хҿрмҽт кҥрһҽтҽ; 

- профессиональ сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽрен (музыка, бейеҥ, театр эшмҽкҽрлегенҽ, ижади эшмҽкҽрлеккҽ 

һ.б.), халыҡ ижадын, тирҽ-яҡ мҿхиттең матурлығын шатланып ҡабул итҽ; 

- илһҿйҽрлек тойғолары нигеҙе бар, иле һҽм уның ҡаҙаныштары менҽн ғорурлана белҽ, уның 

географик тҿрлҿлҿгҿ, кҥп миллҽтлелеге, мҿһим тарихи хҽлдҽре тураһындағы башланғыс  

кҥҙаллауға эйҽ; 

- ҥҙе, ғаилҽ, уның ҥҙҡимҽттҽре, гендер ҥҙенсҽлектҽре тураһында ябай ғына тҿшҿнсҽлҽре бар; 

ҥҙенҽ һҽм икенсе енескҽ ҡарата хҿрмҽт тойғоһо кҥрһҽтҽ; 

- йҽшҽйештҽ ҡабул ителғҽн ябай ғына ҡағиҙҽлҽрҙе, ҽхлаҡи нормаларҙы ҥтҽй, «нимҽ яҡшы 

һҽм нимҽ насар» тигҽн тҽғлимҽтте ҥтҽргҽ тырыша; ололарға ҡарата хҿрмҽт, ҽ кескҽйҙҽргҽ ҡарата 

хҽстҽрлек кҥрһҽтҽ; 

- һаулыҡты донъялағы иң ҙур байлыҡ итеп ҡабул итҽ һҽм ҥҙ тормошонда хҽҥефһеҙ йҽшҽҥ 

ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ тырыша. 

 

ПРОГРАММАНЫ ҤҘЛҼШТЕРЕҤ ҺҾҘҾМТҼЛҼРЕН БАҺАЛАУ СИСТЕМАҺЫ  
Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар баҡсаһында ФДМББС-на ярашлы, баланың ҥҫеш йҥнҽлештҽре 

маҡсаттары ҥтҽлешенҽ туранан-тура педагогик диагностика ҥткҽрелмҽй, баһаланмай һҽм уның 

ысынбарлыҡтағы уңыштары менҽн сағыштырылмай. Программаның ҥҙлҽштерелеҥен тикшереҥ 

маҡсатында аттестация ла ҥткҽрелмҽй. 

Педагог аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ эше барышында диагностиканы һҽр баланың 

ҥҫешен уға шҽхси яҡтан ғына хас булған саралар, алымдар аша ойошторорға тейеш.  

Педагогик диагностика 
Тҽҡдим ителгҽн программа баланың шҽхси ҥҫешен баһалауҙы фараз итҽ. Бындай баһаны 

тҽрбиҽсе педагогик диагностика ярҙамында билдҽлҽй. Педагогик диагностика махсус 

ойошторолған эшмҽкҽрлектҽ баланың ҽҥҙемлеген кҥҙҽтеҥ барышында ҥткҽрелҽ. 

ЙҾКМҼТКЕ   БҤЛЕГЕ 
Йҿкмҽтке бҥлегендҽ: 

- Тҿп мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ программаһы ҥтҽлешенең вариатив программалар һҽм методик 

ҡулланмалар нигеҙендҽ ҡоролған биш тҿр белем биреҥ ҿлкҽлҽренең («Социаль-коммуникатив 

ҥҫеш», «Танып-белеҥ ҥҫеше», «Телмҽр ҥҫеше», «Художестволы-эстетик ҥҫеш», «Физик ҥҫеш») 
эстҽлеге бирелҽ;  

- программаны тормошҡа ашырыуҙа вариатив формаларҙы, ысулдарҙы, методтарҙы һҽм 

алымдарҙы ҡулланыуҙа балаларҙың йҽш һҽм психик-физик яҡтан ҥҙенсҽлектҽрен, ихтыяждарын, 

телҽктҽрен иҫҽпкҽ алып эш итеҥ кҽрҽклеге асыла; 

- сҽлҽмҽтлектҽре сиклҽнгҽн балалар менҽн яраҡлаштырылған ҥҫтереҥсе коррекция 

программаларын тормошҡа ашырыу юлдары, белгестҽрҙең был эште башҡарыу ҿсҿн кҽрҽкле  

һҿнҽри белемдҽренҽ талаптар һҥрҽтлҽнҽ. 
 

1,6 йҽштҽн 2 йҽшкҽ тиклемге балалар менҽн психологик һҽм  

педагогик эштең йҿкмҽтҡеһе 
(1-се А  кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ) 

 

Аң-белемгҽ тҿшҿндҿрҿҥ һҽм тҽрбиҽҥи бурыстар 
Баланың һаулығын нығытыу, бала организмын сыныҡтырыуҙы дауам итеҥ, хҽрҽкҽтлҽнеҥҙең 

бҿтҽ тҿрҙҽрен дҽ ҥҫтереҥ. 
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Балаға хҽрҽкҽтлҽнеҥ ҽҥҙемлеген һҽм кҽйеф кҥтҽренкелеген тҽьмин итеҥсе шарттар 

тыуҙырыу. Арыуҙы иҫкҽртеҥ. Ябай ғына бҿхтҽлек, таҙалыҡ ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ һҽм ҥҙ-ҥҙен 

хеҙмҽтлҽндерҽ белеҥҙе формалаштырыу. 

Ҥҙен уратып алған тирҽ-йҥндҽ предметтарҙы танырға, уларҙы хҽтерҙҽ ҡалдырырға ҿйрҽтеҥ, 

һҥҙ байлығын арттырыу. Предметтың хҽрҽкҽтен, сифатын аңлатҡан һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ 

тҿшҿндҿрҿҥ һҽм уларҙы ҥҙ телмҽрендҽ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. Ябай һҿйлҽмле, бҽлҽкҽй кҥлҽмле 

ҽҫҽрҙҽрҙең эстҽлеген аңлатыу. 

Ҥҙ телҽген аңлатыуҙы, һорауҙы ябай һҿйлҽмдҽр, фразалар менҽн белдерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Уйынсыҡтар һҽм ҥҙе тирҽһендҽге башҡа предметтар менҽн уйнарға ҿйрҽтеҥ. Ололар 

кҥрһҽткҽн уйын хҽрҽкҽттҽрен отоп, ҡабатлап кҥрһҽтергҽ һҽм кҿнкҥрештҽге таныш хҽл-

кҥренештҽрҙе иҫкҽ тҿшҿрҿп, уларҙы уйында сағылдырып уйната башлау. 

Ҥҙ-ҥҙен тота белеҥ һҽм ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥҙе формалаштыра башлау: һаулыҡ һорашыу, 

хушлашыу, рҽхмҽт ҽйтҽ белеҥ, ололар ҥтенесен ҥтҽй белеҥ һ.б. Башҡаларға ҡарата иғтибарлы һҽм 

хҿрмҽтле булырға ҿйрҽтеҥ. Йҽнлектҽргҽ һҽм ҥҫемлектҽргҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 

Матурлыҡҡа ынтылыш тҽрбиҽлҽҥ. Тҿрлҿ еҫтҽргҽ, тауыштарға, тҿҫтҽргҽ, предметтарҙың 

ҙурлығына, кҥлҽменҽ баланың иғтибарын йҥнҽлтеп, уларҙы иҫтҽ ҡалдырыу һҽм айыра белеҥ 

кҥнекмҽлҽре ҥткҽреҥ.  

Нҽфис һҥҙгҽ баланы йҽлеп итеҥ. Матур кҿйҙҽр тыңлатып, шатлыҡ, ҡыуаныс тойғолары 

тҽрбиҽлҽҥ. Кҿйгҽ ярашлы хҽрҽкҽтлҽнергҽ ҿйрҽтеҥ. 

 

Кҿн тҽртибе барышындағы тҽрбиҽ 
Кҿн тҽртибендҽ ашатыу, йоҡонан торғоҙоу, тышҡа сығырға йыйыныу һҽм тыштан инеҥ, 

гигиена сараларын ҥткҽреҥ балаларҙың кҥп ваҡытын ала. Һҽр сараны ҥткҽргҽндҽ тҽрбиҽсенең 

тҥҙемле һҽм тейешле ярҙам итеҥенҽ балалар мохтаж була.  

Гигиена-ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽре тҽрбиҽлҽҥ һҽм ҥҙ-аллылыҡ тҽрбиҽлҽҥ. Һҽр бер баланы кҿн 

тҽртибенҽ кҥнектереҥ ҽкренлҽп башҡарыла һҽм бҽлҽкҽй генҽ тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥлеп эш ителҽ. 

Мҽҫҽлҽн, ҿҫтҽл артына тҽҥҙҽ ҥҙ-аллы ашай белмҽгҽн  2-3 баланы ултыртып, ашатып алалар, башҡа 

балалар был ваҡытта уйын менҽн мҽшғҥл булалар. 

Беренсе тҿркҿмсҽ балаларын аш алдынан ҡул йыуырға, ҡалаҡ менҽн бутҡа ашарға, аш 

ашарға ҿйрҽтҽлҽр. Тҿрлҿ аш ризыҡтарын ашарға, ололар ярҙамында ауыҙ-морон һҿртҿргҽ, 

ҡулъяулыҡ (салфетка) ҡулланырға, ашап бҿткҽс, рҽхмҽт ҽйтергҽ ҿйрҽтҽлҽр. 

Ошо рҽҥештҽ сиратлап һҽр тҿркҿмсҽ балаларын аш алдынан һҽм бысраған һайын ҡулдарын 

йыуырға, ҥҙенең шҽхси таҫтамалы менҽн ҡулланырға, ҿлкҽндҽрҙең ярҙамы менҽн бирелгҽн 

ризыҡты ашарға ҿйрҽтеҥ. Ашап туйғас, рҽхмҽт ҽйтергҽ һҽм ҥҙ ултырғысын этеп ҡуйырға 

кҥнектереҥ. 

Бер йҽштҽ ете айлыҡ бала ҥҙ-аллы сисенҽ башлай, тик ҡайһы саҡта уға ҽҙерҽк ололар ярҙамы 

талап ителҽ (бҥреген, быймаһын, итеген, салбарын сисҽ, тҿймҽһе ысҡындырылған туфлиҙе ҥҙаллы 

һала, колготкаларын сисҽ белҽ). 

Ике йҽштҽ бала ололар кҥҙҽтеҥе аҫтында кейемдҽрен билдҽле тҽртиптҽ кейҽ һҽм сисергҽ 

ҿйрҽнҽ. 

Бҿхтҽлеккҽ, ҽҙҽплелеккҽ ҿйрҽтеҥ. Ике йҽшлек бала ололар ярҙамында ҡулъяулыҡ менҽн 

һҿртҿнҽ белҽ һҽм ҿҫ, аяҡ кейемдҽрен тейешле тҽртиптҽ йыйып ҡуя башлай. Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ 

тҽртип һаҡларға тырыша. Ҥҙ-аллы ҥҙенең физиологик ихтыяждарын башҡара ала башлай. 

Ябай ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ: ҿҫтҽл артына ашарға таҙа ҡулдар менҽн ултырырға һҽм ҥҙен 

ҽҙҽпле тоторға, бҥлмҽлҽ ҡысҡырмаҫҡа, йоҡо бҥлмҽһендҽ ҡысҡырып һҿйлҽшмҽҫкҽ, ололарҙы 

тыңларға, уларҙың ҥтенесен, ҽйтеҥен башҡарырға кҥнектереҥ. 

Ҡабул итеҥ бҥлмҽһендҽ, йоҡо бҥлмҽһендҽ ҥҙенең ҽйберҙҽре ятҡан урынды танып, унда ҥҙ 

ҽйберҙҽрен матурлап ҡуя белергҽ ҿйрҽтеҥ һ.б. 

2-3 тҿркҿмсҽнҽн торған балалары ҽкренлҽп ҥҙҙҽре ҡуллана торған ҽйберҙҽрҙең атамаһын 

(һабын, таҫтамал, кҥлдҽк һ.б.), кҿнкҥрештҽ башҡарылған ябай хҽрҽкҽттҽрҙең, тҽн ҿлҿштҽренең 

ҽйтелешен аңлы рҽҥештҽ ҥҙ телмҽрендҽ ҡуллана башлай. Ябай ғына эш-хҽрҽкҽтте аңлатҡан 

һҥҙҙҽрҙе аңлы ҡулланырға ҿйрҽтеҥ (миңҽ бир, ҿҫтҽлгҽ ҡуй һ.б.). 

Шул уҡ ваҡытта предметтарҙың тҽғҽйенлҽнешен, тҿҫҿн, дҽҥмҽлен, ятҡан урынын аңлап 

ҽйтергҽ ҿйрҽтҽлҽр. Берҽй эш башҡарғанда уның бер-береһе менҽн бҽйле булған ниндҽй 
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хҽрҽкҽттҽрҙҽн тороуын аңлатыу (ҡул йыуыу, сисенеҥ һ.б.). Ҥтенесте, телҽкте 2-3 һҥҙҙҽн торған 

һҿйлҽмдҽр, фразалар аша ҽйтергҽ кҥнектереҥ. 

Тирҽ-яҡ мҿхиттҽ предметлы – арауыҡ тҿшҿнсҽлҽрен киңҽйтеҥ. Бҿтҽ эш тҿрҙҽрен 

кескҽйҙҽрҙе ике тҿркҿмсҽгҽ бҥлеп эш итеҥ уңышлы була: беренсе тҿркҿм уйын менҽн мҽшғҥл 

ваҡытта икенсе тҿркҿмсҽ менҽн аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ, кҥнектереҥ саралары ҥтҽлҽ. 

Бҥлмҽлҽ йҥнҽлештҽрҙе аңлай һҽм билдҽлҽй белеҥ һҽлҽтен формалаштырыу. Беренсе 

тҿркҿмсҽ менҽн шҽхси кейем-һалымдар һаҡлай торған урындар һҽм ҿҫтҽл артында ултырыу 

урындары менҽн, ҿйҙҽн алып балалар майҙансығына тиклемге юл менҽн таныштырыу. Аҙаҡ 

тҿркҿмсҽлҽр алмашыналар. 

Телмҽрҙе аңлау ҥҫеше. Балаларҙың һҥҙлек запасын киңҽйтеҥ, кҿндҽлек кҽрҽк-яраҡтарҙың 

(һабын,таҫтамал һ.б), кҽҥҙҽ ҿлҿштҽренең атамалары менҽн таныштырыу. Кейенеҥ һҽм сисенеҥ 

тҽртибенҽ ҿйрҽтеҥ. Балаларҙы кҿндҽлек шҽхси кҽрҽк-яраҡтар менҽн ҡулланыу ҡағиҙҽлҽренҽ 

ҿйрҽтеҥ, уларҙың ятҡан урындары, тҿҫтҽре, ҙурлыҡтары, ҡулланыу ҡағиҙҽлҽрен аңлатыу. 

Ҽҥҙем һҿйлҽшеҥҙең ҥҫеше. Беренсе тҿркҿмсҽ балаларын ябай ғына бер йҽки ике һҥҙҙҽн 

торған фразалар ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ, ҽ икенсе тҿркҿмсҽ балалары менҽн кейем–һалымдың, аяҡ 

кейеменең, йыһаздарҙың атамаларын, уларҙы ҡулланыу ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ буйынса эш 

ойоштороу. Ҽйтергҽ телҽгҽн телҽктҽрҙе, һорауҙарҙы, тойғоларҙы бҽлҽкҽй һҿйлҽмдҽр менҽн аңлата 

белеҥ һҽлҽтенҽ булышлыҡ итеҥ. 

 

Тҽрбиҽлҽҥсе уйын – дҽрестҽр   
Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан балалар менҽн кҿнҿнҽ 2-ҽр, аҙнаһына – бҿтҽһе 10 уйын-дҽрес 

ҥткҽрелҽ.  

Дҽрестҽр тҿшкҽ тиклем һҽм тҿштҽн һуң ҥткҽрелҽ, дҽрес ҥткҽреҥ ваҡыты 6-10 минуттан 

артмаҫҡа тейеш, аҙнаһына бҿтҽһе 10 уйын-дҽрес ҥткҽрелҽ. Дҽрестҽрҙең характерына ҡарап, 

балаларҙы 4-6 кешенҽн торған тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥлергҽ мҿмкин. 

Уйын-дҽрестҽр тҿрҿ Дҽрестҽр 

һаны 

1. Тирҽ-йҥнде танып-белеҥ һҽм телмҽр ҥҫтереҥ 3 

2. Хҽрҽкҽттҽр ҥҫтереҥ 2 

3. Тҿҙҿлҿш ҡоролмалары менҽн 1 

4. Дидактик материалдар менҽн 2 

5. Музыкаль тҽрбиҽ 2 

Уйын-дҽрестҽрҙең дҿйҿм һаны 10 
 

ТЕЛМҼР ҤҪТЕРЕҤ 
Йҽш ярымдан ике йҽшкҽ тиклемге осор 

Телмҽрҙе аңлау ҥҫеше.  Һҥҙ байлығын арттырыуҙы дауам итеҥ. Балаларға предметтың тҿҫҿ 

(ҡыҙыл, кҥк, һары, йҽшел), дҽҥмҽле (ҙур, бҽлҽкҽй), формаһы (кубик, кирбес, ҡыйыҡ), тышҡы 

торошо (бысраҡ, таҙа), арауыҡтағы урыны (тегендҽ, ошонда, бында), ваҡытҡа бҽйлҽнеше (хҽҙер, 

элек) һҽм һаны (берҽҥ, кҥп) тураһындағы һҥҙҙҽрҙе аңлы рҽҥештҽ ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ололар һорауы буйынса таныш предметтарҙы тҿҫҿ буйынса һайлай белеҥҙе нығытыу.  

Балаларҙы хайуандарҙың хҽрҽкҽтлҽнеҥ тҿрҿн (йҥгерҽ, һикерҽ, оса һ.б.), ашау ысулын (ялай, 

һемерҽ, сҥплҽй, кимерҽ һ.б.), тауыш биреҥен (ҿрҽ, мырылдай, ырылдай һ.б.), кешенең 

хҽрҽкҽтлҽнеҥ тҿрҿн (атлай, ята, ултыра һ.б.), уның эш башҡарыу тҿрҙҽрен (йыуа, кейҽ, сисҽ, ашай 

һ.б.), шулай уҡ уның кҽйеф торошон (кҿлҽ, ҡурҡа, шатлана, илай һ.б.) аңлатҡан һҥҙҙҽрҙең 

мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҿргҽ һҽм ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Предметтар һҽм хҽрҽкҽттҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽлҽр формалаштырыу. Таныш 

предметтарҙы дҽҥмҽлен һҽм тҿҫҿн айырмайынса танып кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ (туп ҙур һҽм бҽлҽкҽй, 

ҡыҙыл, ҙур туп). Бер ҥк хҽрҽкҽтте тҿрлҿ предметтар менҽн башҡарырға ҿйрҽтеҥ (ҡуянды, бесҽйҙе, 

ҡурсаҡты ашатыу). 

Бҽлҽкҽй кҥлҽмле уйынсыҡтар менҽн ҡурсаҡ театры аша сҽхнҽлҽштерелгҽн ҽҫҽрҙең сюжетын 

аңларға ҿйрҽтеҥ. 
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Ҽҥҙем һҿйлҽшеҥҙең ҥҫеше. Ҿноҡшаш һҥҙҙҽрҙе дҿйҿм ҡулланышлы һҥҙҙҽр менҽн 

алмаштырырға ҿйрҽтеҥ («муу-муу» - һыйыр баҡыра). Ике-ҿс һҥҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽрҙе ҡабатлап 

ҽйтеҥҙе, бер һҥҙ менҽн ололар һорауына яуап биреҥҙе хуплау. 

Ҽҥҙем ҡулланылған һҥҙ байлығын ҥҫтереҥ: предметтарҙың атамаһын, уларҙың 

тҽғҽйенлҽнешен, кешелҽрҙең хҽл-торошон аңлатҡан һҥҙҙҽрҙе ҡулланырға ҿйрҽтеҥ; исемдҽрҙе, 

сифаттарҙы, ҡылымдарҙы, алмаштарҙы (мин, һин, ул, миңҽ һ.б.), рҽҥештҽрҙе (тегендҽ, бында, 

ошонда һ.б.) дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Предметтарҙы кҿндҽлек йҽшҽйештҽ һҽм һҥрҽттҽ кҥрһҽтҽ, кешелҽрҙе һҥрҽт, енси һҽм йҽш 

буйынса танып ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ (бҽпес, атай, ҡартатай һ.б.). 

Телмҽр аша ҥҙ-ара аралашырға ҿйрҽтеҥ (һора ҽле; рҽхмҽт ҽйт; ҡара, кем килгҽн; ҽйт ҽле һ.б.). 

 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт менҽн таныштырыу 
Йҿкмҽткеһе буйынса балалар аңлай алырлыҡ ҡыҫҡа кҥлҽмле халыҡ йырҙарын, һамаҡтарҙы, 

ҽкиҽттҽрҙе һҽм шиғырҙарҙы, яҙыусылар ҽҫҽрҙҽрен тыңларға, уларҙың йҿкмҽткеһенҽ тҿшҿнҿргҽ 

ҿйрҽтеҥ. Ҽҫҽрҙе уҡыуҙы һҥрҽт, уйынсыҡтар кҥрһҽтеҥ, хҽрҽкҽттҽр ярҙамында аңлатыу. 

Таныш ҽҫҽрҙҽрҙе кҥргҽҙмҽлелекһеҙ тыңларға кҥнектереҥ. Ололар артынан шиғыр юлдарын 

ҡабатлатыу һҽм ҽҫҽр йҿкмҽткеһе буйынса хҽрҽкҽттҽр башҡарырға ҿйрҽтеҥ. Баланың тауыш 

интонацияһына иғтибар биреҥ. 

 

Хҽрҽкҽттҽр ҥҫеше 
Хҽрҽкҽт ҽҥҙемлеген ҥҫтереҥгҽ тейешле шарттар булдырыу; тура йҥнҽлештҽ тигеҙлек һаҡлап, 

ҡулдарҙы ҽкренлҽп хҽрҽкҽтлҽндереп йҿрҿҥ. Тҽпҽш кенҽ баҫҡысҡа менеҥ һҽм тҿшҿҥ; уның аша 

сығыу; аҫтынан сығыу; предметтарҙы ташларға, шылдырырға, йыйырға, этергҽ ҿйрҽтеҥ; ҡайһы бер 

хҽрҽкҽттҽрҙе бергҽлҽп башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Йҽш ярымдан ике йҽшкҽ тиклемге осор 
Атлау һҽм тигеҙлек һаҡлап кҥнегеҥҙҽр башҡарыу. Кҥмҽклҽп бергҽлҽп атлау. Киңлеге 20 

см, оҙонлоғо 1,5-2 м булған, бер башы иҙҽндҽн 15-20 см кҥтҽрелгҽн таҡтанан йҿрҿҥ. Тҿбҿ ҿҫкҽ 

ҽйлҽндереп һалынған йҽшниккҽ менеҥ, тҿшҿҥ (50х50х15 см). Иҙҽндҽн 12-18 см бейеклектҽге бау 

аша атлап ҥтеҥ. 

Шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ. Диаметры 15-20 см булған бҥрҽнҽ аша сығып, 35-40 см бейеклектҽге 

бау аҫтынан шыуышып, имгҽклҽп сығыу; диаметры 45 см булған ҡоршау эсенҽн ҥтеҥ. Бейеклеге 

1,5 булған баҫҡысҡа ҥрмҽлҽҥ һҽм кире тҿшҿҥ. 

Ташлау, тҽгҽрҽтеҥ. Диаметры 20-25 см булған тупты оло кеше менҽн парлашып тҽгҽрҽтеҥ; 

тупты ауыш ерҙҽн тҽгҽрҽтеҥ. Диаметры 6-8 см булған тупты уң һҽм һул ҡул менҽн 50-70 см 

алыҫлыҡҡа ташлау. 

Дҿйҿм яҡтан ҥҫтереҥсе кҥнегеҥҙҽр. Эскҽмйҽлҽ ултырған килеш ҡулдарҙы алға һуҙыу һҽм 

тҿшҿрҿҥ, арҡа артына йҽшереҥ.  

Иҙҽндҽ ултырған килеш кҽҥҙҽне уңға, һулға бороу һҽм предметты биреҥ. Торған килеш алға 

эйелеҥ һҽм турайыу.  

Ололар ярҙамы менҽн 40-45 см бейеклектҽге таяҡ аша алға эйелеҥ. Ололар ярҙамында 

12улл12еты12а сҥкҽйеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар 
Балаларҙа хҽрҽкҽтле уйындарға ҡарата ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. Кҿн һайын уйынсыҡтар һҽм 

уйынсыҡһыҙ хҽрҽкҽтле уйындар уйнау. 

1,6 йҽштҽн ҿлкҽн балалар менҽн хҽрҽкҽтле уйындар шҽхси рҽҥештҽ һҽм бҽлҽкҽй тҿркҿмдҽргҽ 

бҥлеп ҥткҽрелҽ. 

Тҿп тҿр хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҫтереҥ (атлау, имгҽклҽҥ, ҥрмҽлҽҥ, тупты тҽгҽрҽтеҥ һҽм ырғытыу). 

Бер-береһенҽ ҡамасауламай тҿркҿм менҽн бер яҡҡа ҡарай атларға, тҽрбиҽсене иғтибар менҽн 

тыңларға ҿйрҽтеҥ. 

«Тупты ҡыуып ет!», «Тупты ташла!», «Дҿңгҿргҽ шыуышып ет!», «Этте тот!», «Ҡайҙа сысҡан 

сыйылдай?». Ҥҙ-аллы йҿрҿҥсе арбалар, машиналар, тҽгҽрмҽсле уйынсыҡтар менҽн уйнау һ.б. 
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Дидактик материалдар менҽн  уйын-дҽрестҽр 
 

Йҽш ярымдан ике йҽшкҽ тиклемге осор 
Предметтарҙы ҙурлығы буйынса теҙеҥ: ололар ярҙамында ҙурҙан башлап, кҽмей барған 

тҽртиптҽ 4-5 ҡулсанан, ҡапҡастан торған пирамида йыйыу; ҡумталарға тҿрлҿ формалағы (тҥңҽрҽк, 

ҿсмҿйҿш, квадрат) ҡапҡастар таба белергҽ ҿйрҽтеҥ; ике урынлыҡ ағас ҡурсаҡтарҙы, мискҽлҽрҙе 

йыйыу; ике ҿлҿшкҽ бҥленгҽн киҫмҽ һҥрҽттҽрҙҽн бҿтҿндҿ йыйыу (пирамида, алма). 

Ялпаҡ квадрат һҽм тҥңҽрҽк фигураларҙы ҡумта тишектҽренҽ тап килтереп, яба белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. Ишетеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥгҽ «Кем ҿйҙҽ йҽшҽй?», «Кем беҙҙе саҡыра?» һ.б. уйындар уйнарға 

ҿйрҽтеҥ. 

Ҡыҙыл, кҥк, һары, йҽшел тҿҫтҽрҙе танырға, ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. Ололар ҡушыуы буйынса бер 

тҿҫтҽге предметтарҙы һайлап алырға ҿйрҽтеҥ. 

Махсус дидактик ҡулланмалар менҽн уйнарға ҿйрҽтеҥ: иҙҽндҽ һҽм ҿҫтҽлдҽ ҡороу ҿсҿн 

яраҡлаштырылған тҿҙҿлҿш материалдарында бҽшмҽктҽрҙе һҽм бҿкҿлҽрҙе тҿҫҿ һҽм тишектҽрҙең 

формаһы буйынса тап килтереп ҡумталарға, ҿҫтҽлдҽргҽ теҙергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Кубик, кирбес, пирамида, призма менҽн таныштырыу, уларҙы кҿнкҥрештҽге предметтарға 

оҡшата белергҽ ҿйрҽтеҥ: ҡыйыҡ – призма, кирбес ҿй һ.б. 

Ҡоролмалар тҿҙҿҥ ысулдары менҽн таныштырыу – эргҽһенҽ терҽп ҡуйыу, бер-береһе ҿҫтҿнҽ 

һалыу. Ололар менҽн бергҽлҽп ҡоролмалар тҿҙҿп, сюжетлы уйын уйнарға ҿйрҽтҽ башлау. 

Таныш тҿҙҿлҿш материалдары һҽм пластмасса конструкторҙар элементтары менҽн 

ҡоролмалар тҿҙҿҥгҽ кҥнектерҽ башлау. 

 

Музыкаль тҽрбиҽ 
Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан сабыйҙар кҿйгҽ ҡушылып йырлауҙы, хҽрҽкҽтлҽнеҥҙе, уйнауҙы яраталар. 

Йҽш ярымдан ике йҽшкҽ тиклемге осор 
Балаларҙың музыкаль хҽтерен һҽм ишетеп тҿшҿнҿҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ.  

Таныш музыкаль ҽҫҽрҙе ишетеҥҙҽн шатлыҡ кисереҥ тойғолары уятыу, ҽҫҽрҙе аҙағына тиклем 

тыңларға кҥнектереҥ. 

Музыка ҡоралдарын тауыш тембры буйынса танырға ҿйрҽтеҥ (һыбыҙғы, ҡурай, барабан, 

гармун, дҿңгҿр), музыка ҡоралдарын кҥрһҽтеп, уларҙа уйнап кҥрһҽтеҥ. 

Йырлағанда балаларҙың ҥҙ-аллы ҽҥҙемлеген хуплау (ҡушылып йырлау, ҿноҡшаш тауыштар 

сығарып, ҡулдар, бармаҡтар менҽн ритмға ярашлы сҽпҽкҽйлҽҥ, тыпылдау, туҡылдау һ.б.). 

Музыкаға ярашлы хҽрҽкҽтлҽнергҽ ҿйрҽтеҥ, кҿйҙҿң ҥҙгҽреҥенҽ ҡарап, хҽрҽкҽтте ҥҙгҽртҽ 

белергҽ кҥнектереҥ (атлауҙан тыпылдауға йҽ ҽйлҽнеҥгҽ кҥсеҥ һ.б.), уйын хҽрҽкҽттҽре башҡарыу 

(айыуҡай атлай, ҡуян һикерҽ, ҡошсоҡ суҡый). Кҿйҙҿң юғарылығына, тҥбҽнлегенҽ иғтибар 

тҽрбиҽлҽй башлау. 

 

Музыкаль уйындар, кҥңел асыуҙар һҽм байрамдар 
Сюжетлы музыкаль уйындар уйнатыу. Кҿй тҿрҿнҽ ҡарап, уны хҽрҽкҽттҽр менҽн һҥрҽтлҽргҽ 

ҿйрҽтеҥ. Ябай эстҽлекле музыкаль ҽҫҽрҙҽрҙе сҽхнҽлҽштерергҽ ҿйрҽтҽ башлау. 

БАЛА ҤҪЕШЕ ЙҤНҼЛЕШТҼРЕНҼ ЯРАШЛЫ ТҼРБИҼЛҼҤ ҺҼМ АҢ-БЕЛЕМГҼ 

ҾЙРҼТЕҤ ЭШМҼКҼРЛЕГЕ 
(2 йҽштҽн алып мҽктҽпкҽ барғансы осор) 

2-7 йҽшлек балалар менҽн психологик һҽм педагогик эштең йҿкмҽткеһе тҥбҽндҽге белем 

биреҥ ҿлкҽлҽрендҽ бирелҽ: «Социаль – коммуниктив ҥҫеш», «Танып-белеҥ ҥҫеше», «Телмҽр 

ҥҫеше», «Художестволы –эстетик ҥҫеш», «Физик ҥҫеш». 

Эштең йҿкмҽткеһе балаларҙың ололар менҽн берлектҽ, шулай уҡ ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек 

барышында махсус ойошторолған дҽрестҽрҙҽ һҽм башҡа тҿрлҿ режим ваҡыттарында алып барыла. 

 

«СОЦИАЛЬ-КОММУНИКАТИВ ҤҪЕШ» БЕЛЕМ БИРЕҤ ҾЛКҼҺЕ 
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―Социаль-коммуникатив ҥҫеш‖ баланың йҽмғиҽттҽ ҡабул ителгҽн ҡағиҙҽлҽрҙе һҽм 

нормаларҙы ҿйрҽнеҥен; социаль һҽм ҽхлҽҡи ҥҙҡиммҽттҽрҙе дҿрҿҫ ҡабул итеҥен; ҥҙ-ара һҽм ололар 

менҽн ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽ аралаша белеҥен; ҥҙ-аллылыҡҡа ҿйрҽнеҥен; алдына ҡуйған маҡсаттарға 

ирешҽ белеҥен; характерында социаль һҽм эмоциональ сифаттарҙы формалаштырыуын; ярҙамсыл, 

иғтибарлы, ихтирамлы булыуын; йҽштҽштҽре менҽн бергҽ дҿйҿм эшмҽкҽрлектҽ ҽҥҙем 

ҡатнашыуын; хеҙмҽткҽ һҽм ижадҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныуын; тирҽ-яҡ мҿхиттҽ, тҽбиғҽттҽ ҥҙен дҿрҿҫ 

тотоу кҥнекмҽлҽрен кҥҙаллай. 
 

Тҿп маҡсаттар һҽм бурыстар 
Йҽмғиҽттҽ йҽшҽй белеҥ кҥнекмҽлҽре, аралашыу ҥҫеше һҽм ҽхлҽҡи тҽрбиҽ. Йҽмғиҽттҽ 

ҡабул ителгҽн ҽхлҽҡи нормаларҙы һҽм ҥҙҡиммҽттҽрҙе ҿйрҽнеҥ, тиҫтерҙҽренең һҽм ҥҙенең холоҡ-

фиғеленҽ дҿрҿҫ баһа бирҽ белеҥ сифатын формалаштыра башлау. 

Балаларҙың аралашыу, ололар һҽм балалар менҽн хеҙмҽттҽшлек итеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

Тирҽ-яҡҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныусан һҽм ыңғай ҡарашлы булырға, тҽбиғҽтте һаҡлау, ҡайғыртыу 

тойғоларын тҽрбиҽлҽҥ. Балаларҙың бер-береһенҽ ҡарата дуҫ һҽм татыу булыуҙы, килеп сыҡҡан 

аңлашылмаусанлыҡтарҙы ҥҙ-аллы хҽл итергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Бала ғаилҽлҽ һҽм кешелек йҽмғиҽтендҽ. «Мин» образын формалаштырыу, бер-береңде 

хҿрмҽт итеҥҙе, ғаилҽ ҡаҙаныштары менҽн ғорурлана белеҥҙе, енси яҡтан тҽрбиҽ нигеҙҙҽрен 

формалаштырыуҙы дауам итеҥ. 

Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ, ҥҙ-аллылыҡ һҽм хеҙмҽт тҽрбиҽһе. Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ 

кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. Ҥҙ-аллылыҡҡа,  ҥҙ-ҥҙенҽ маҡсат ҡуя белеҥгҽ, эш-хҽрҽкҽттҽрҙҽрҙе маҡсатҡа 

ярашлы ҡулайлап эш итеҥгҽ нигеҙ һалыу.  

Ҽхлаҡи һҽм  гигиена ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ. 

Хеҙмҽт тҿрҙҽренҽ һҽм ижадҡа ҡарата ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. Ҥҙеңдең, башҡа кешелҽрҙең 

хеҙмҽтен һҽм эштең һҿҙҿмтҽһен кҥреп, шатлыҡ хисе кисереҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

Хеҙмҽттең йҽмғиҽттҽ һҽм тормошта тотҡан роле һҽм тҿрлҿ һҿнҽр эйҽлҽре тураһында 

мҽғлҥмҽттҽр биреҥ. 

Хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен формалаштырыу. Тирҽ-йҥндҽ, тҽбиғҽттҽ, социумда ҥҙ-ҥҙеңде 

дҿрҿҫ тотоу ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеҥ, хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен аңлы рҽҥештҽ ҥтҽҥ. 

Кеше һҽм тҽбиғҽт ҿсҿн ҡурҡыныслы булған хҽҥефле осраҡтарҙа ҥҙ-ҥҙен ҡурсылай һҽм һаҡлай 

белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ябай ғына кимҽлдҽ юл хҽрҽкҽтендҽ хҽҥефһеҙлек сараларын ҥтҽҥ тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

формалаштырыу. 

 

 

ПСИХОЛОГИК ҺҼМ ПЕДАГОГИК ЭШТЕҢ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 
Йҽмғиҽттҽ йҽшҽй белеҥ кҥнекмҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ, аралашыуҙың 

ҥҫеше һҽм ҽхлҽҡи тҽрбиҽ 
 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Баланың ололар менҽн ҽҥҙем аралашыу осоро. Бала ололар телмҽрен аңлай, һҥҙ ярҙамында 

ҥҙенең ихтыяжын ҡҽнҽғҽтлҽндерҽ башлай. Предметлы мҿхиттҽ иркен йҿрҿп, тҿрлҿ ҽйберҙҽр менҽн 

таныша. Былар бҿтҽһе лҽ баланың тирҽ-йҥнде ҿйрҽнеҥҙең сифатын юғары кҥтҽрҽ.  

Ололар менҽн аралашыуҙа бала ҥҙен ҡыҙыҡһындырған ҽйберҙҽр тураһында белергҽ тырыша. 

Ҿлкҽндҽрҙең башҡарған эшенҽ, ҽйткҽн һҥҙенҽ, ҥҙҙҽренең теге йҽки был осраҡта нисек тотоуына, 

хис-тойғоларының сағылышына иғтибарлы була башлай һҽм уйында  уларға оҡшарға тырышып, 

ошоларҙы ҡабатлай башлай. 

Баланың кеше тураһындағы тҿшҿнсҽлҽре ҥҙе аралашҡан яҡындары аша формалаша. Кеше 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽре бала аңында ҽкренлҽп дҿйҿмлҽшҽ башлай: бала «атай», «ҽсҽй» һҥҙҙҽрен 

аңлатҡан тҿшҿнсҽлҽр уның ата-ҽсҽһенҽ генҽ ҡағылмай, ҽ башҡа балаларҙың да ата-ҽсҽһе барлығын 

аңлай башлай. Һуңғараҡ бала ҥҙенең яҡындары араһындағы бҽйлҽнештҽргҽ ҽкренлҽп тҿшҿнҽ 

башлай: ҿлҽсҽйе менҽн ҽсҽйе, апайы менҽн ҥҙе, ҽсҽһе араһындағы һ.б.  
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Бала ололар һҽм балалар араһындағы айырманы һиҙемлҽй башлай: ололар кескҽйҙҽрҙе ярата, 

улар тураһында ҡайғырта. Кескҽйҙҽр уларҙы тыңларға, уларға оҡшарға тырышалар. 

Ҿсҿнсҿ йҽшкҽ сыҡҡан бала кешенең физик торошон (ауырта, асыға, арый), эмоциональ 

яҡтан торошон (илай, кҿлҽ, шатлана, ҥпкҽлҽй) һҽм телҽген (йоҡларға, ашарға, эсергҽ телҽй) аңлай 

һҽм һҥҙҙҽр менҽн ҽйтҽ белҽ. Шуға ла балала кешене йҽллҽҥ, уға ярҙамлашыу, ҡурсылау телҽге уяна 

башлай һҽм бала ҥҙе булдыра алғансы ярҙам ҡулы һуҙырға тырыша. 

Ике йҽшлек бала ололар ярҙамында ҡулъяулыҡ менҽн һҿртҿнҽ белҽ, аяҡ, ҿҫ, баш кейемдҽрен 

тейешле тҽртиптҽ йыйып ҡуя башлай. Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ тҽртип һаҡларға тырыша. Ҥҙенең 

физиологик ихтыяждарын ҥҙ-аллы башҡара ала.  

Ябай ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ алып барыла: ҿҫтҽл артына таҙа ҡулдар менҽн ултырырға 

һҽм ҥҙен ҽҙҽпле тоторға, бҥлмҽлҽ ҡысҡырмаҫҡа, йоҡо бҥлмҽһендҽ ҡысҡырып һҿйлҽшмҽҫкҽ, 

ололарҙы тыңларға, уларҙың ҥтенесен, ҽйтеҥен башҡарырға кҥнектереҥ. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Балалар баҡсаһында, ҿйҙҽ, урамда коллективта ҥҙ-ҥҙеңде тотоу кҥнегеҥҙҽрен нығытыу. Нимҽ 

яҡшы, нимҽ насар тҿшҿнсҽһе менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Балаларға ҽхлаҡи яҡтан 

тҽрбиҽлҽҥ ҿсҿн шарттар булдырыу. Тиңдҽшеңде яҡлау, ҡурсалау, ярҙам итеҥ телҽге уятыу. Яҡшы 

һҽм насар ҡылыҡтарға баһа бирҽ белеҥ, бер-береңҽ ҡарата һҽйбҽт мҿнҽсҽбҽт булдырыу.  

Бер-берең менҽн дуҫ-татыу йҽшҽҥ; уйынсыҡтар, китаптар менҽн уртаҡ бҥлешеҥ, бер-береңҽ 

ярҙам итеҥ телҽге уятыу. 

Балаларҙы ҽҙҽпкҽ ҿйрҽтеҥ (һаулыҡ һорашыу, һаубуллашыу, рҽхмҽт ҽйтеҥ һ.б.). 

Тҿркҿмдҿң ҡабул итеҥ, йыуыныу, йоҡо бҥлмҽһендҽ, ашау урынында ҥҙ-ҥҙен тоторға, ҽҙҽп-

гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Баланың ҥҙенең булмышын аңлауға һҽм холоҡ-фиғелен ҽхлаҡи яҡтан дҿрҿҫ тҽрбиҽлҽҥгҽ 

йҥнҽлтелгҽн уйындар һҽм кҥнекмҽлҽр ҥткҽреҥ. Улар балалар араһында ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽр 

булдырырға һҽм  бер-береһе ҿлгҿһҿндҽ бала тҽртибен, холҡон яҡшы яҡҡа ҥҫтереҥгҽ ярҙам итҽ. 

- уй-фекерҙе һҽм хис-тойғоно һҥҙҙҽр менҽн билдҽлҽргҽ, телмҽрҙҽ эмоциональ торошто 

аңлатҡан һҥҙҙҽрҙе ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ; 

- ым-ишараның тасуирлығын ҥҫтереҥ. Улар ярҙамында матур мҿнҽсҽбҽттҽр урынлаштырып 

булыуҙы аңлатыу; 

- дуҫлыҡ, дуҫлашыу, дуҫ тҿшҿнсҽлҽренең айышын аңларға ҿйрҽтеҥ; 

- ҥпкҽлҽшеҥ, асыуланышыу кеҥек насар сифаттарҙы бҿтҿрҿҥ юлдарына ҿйрҽтеҥ (ғҽфҥ ҥтенеҥ, 

йылмайыу, арҡанан һыйпау һ.б.); 

- тиҫтерҙҽренең һҽм ҿлкҽндҽрҙең кҽйеф торошон һиҙемлҽй, аңлай белергҽ ҿйрҽтеҥ, кҽрҽк 

ваҡытта ярҙам итҽ белеҥ һҽлҽтен тҽрбиҽлҽҥ; 

- асыуланышҡан саҡта һҥҙ ярҙамы менҽн генҽ тҥгел, ым-ишара аша ла килешеп булыуҙы 

тҿшҿндҿрҿҥ. 

Балаларҙа бҿхтҽлеккҽ, ҥҙенең тышҡы ҡиҽфҽтендҽ матурлыҡ, таҙалыҡ һаҡлауға ынтылыш 

тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ. 

Ҥҙаллы йыуынырға, аш алдынан, бҽҙрҽфтҽн һуң һабын менҽн ҡулдарҙы йыуып, ҡоро итеп ҥҙ 

таҫтамалына һҿртҿргҽ ғҽҙҽтлҽндереҥ. 

Тараҡ, ҡулъяулыҡ менҽн ҡулланырға кҥнектереҥ. Йҥткергҽндҽ, сҿскҿргҽндҽ икенсе яҡҡа 

ҽйлҽнеп, ауыҙ-морондо ҡулъяулыҡ менҽн ҡапларға ҿйрҽтеҥ. 

Ашағанда ҿҫтҽл артында ҥҙ-ҥҙен тотоу һҽм ашау ҡағиҙҽлҽрен дҿрҿҫ ҥтҽҥҙе нығытыу: аҙыҡты 

ҽҙлҽп алыу, ауыҙҙы йомоп сҽйнҽҥ,  ҡалаҡты, сҽнскене, бысаҡты, салфеткаларҙы дҿрҿҫ ҡулланыу. 

Ашағас, ауыҙ сайҡатырға кҥнектереҥ.  

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Баланың ҥҙе тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрен ҽҥҙем ҥҫтереҥ. Ҥҙенең хис-тойғоларын һиҙемлҽп, 

улар тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Тиҫтерҙҽре араһында ҥҙ урынын табырға, ҥҙенең «мин-минлеген» иҫбатларға, башҡаларҙан 

ҥҙенең нимҽ менҽн айырылыуын һҽм оҡшашлығын табырға ярҙам итеҥсе саралар ҥткҽреҥ. 
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Башҡаларҙың ҥҙен ҡабул итеҥе, дҿрҿҫ мҿнҽсҽбҽттҽ ихтирамлы, хҿрмҽтле булыуы – уның 

ҥҙенең тҽртибенҽ, холоҡ-ҡылығына, ҽйткҽн һҥҙҙҽренҽ бҽйле икҽнлекте тҿшҿндҿрҿҥ. 

Социаль яҡтан шҽхси ҥҫештҽ хис-тойғоноң тотҡан урынын тҿшҿндҿрҿҥ. Был эште ҿс 

йҥнҽлештҽ ҥткҽреҥ: 

1. «Мин башҡалар араһында» - балаға ҥҙ-ҥҙен асыу, ҿйрҽнеҥ ҿсҿн яҡындары, яратҡан 

дуҫтары, ҽйберҙҽре, уйынсыҡтары, шҿғҿлҿ, хис-тойғолары тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. «Мин 

кем?», «Мин ниндҽй?», «Беҙ нимҽ менҽн оҡшашбыҙ, нимҽ менҽн айырылабыҙ?», «Беҙ – тҿрлҿлҽр», 

«Минең кҽйефем», «Кҽрҽк булһа – ҿйрҽнҽм», «Мин һҽм минең ғаилҽм», «Минең хыялдарым», 

«Ҥҙем тураһында», «Минең яратҡан шҿғҿлҿм» һҽм башҡа темаларға дҽрестҽр ҥткҽреҥ. 

2. «Мин нимҽ эшлҽй алам?» Был бҥлектҽ һиҙеп-тойоу ағзалары аша донъяны танып-белеҥгҽ 

бағышланған дҽрестҽр ҥткҽреҥ ҡарала. Дҽрестҽрҙе ҽкиҽт донъяһына сҽйҽхҽт рҽҥешендҽ ҥткҽреҥ: 

ҡом, һыу, боҙ, ҽкиҽт терапияһы һҽм башҡалар ҡулланыу. «Ҥткер кҥҙ Бҿркҿт иленҽ» - кҥҙҙҽр һҽм 

улар эшмҽкҽрлеге тураһында, «Тылсымлы ҿндҽр утрауына» - телмҽр ағзалары тҿҙҿлҿшҿ һҽм 

эшмҽкҽрлеге, «Һиҙгер ҡолаҡ Ҡуянҡай» - ишетеҥ һҽлҽте тураһында, «Һиҙгер танау Аҡбай» - 

еҫтҽрҙе һиҙеҥ һҽм айырыуға бағышланған һҽм башҡа дҽрестҽр ҥткҽреҥ. 

Шатлыҡ, кҥңелһеҙлек, ҡурҡыу, асыу кеҥек эмоциональ тороштарға тҿшҿнҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

3. «Мин һҽм башҡалар». Бергҽлҽп эш иткҽндҽ, уйнағанда балаға ҥҙ урынын табырға, 

башҡалар менҽн тигеҙ, тыныс мҿғҽллҽмҽлҽ булырға ярҙамлашыу. «Һин ниндҽй?», «Улар кемдҽр?», 

«Мин ниндҽй яҡшы эш башҡара алам?», «Батырлыҡ», «Ҥсеклҽшеҥ – яҡшымы?», «Кемде 

яҡларға?» һҽм ошондай башҡа темаларға дҽрестҽр ҥткҽреҥ. 

Тҽн, кейем-һалым таҙалығына иғтибарлы һҽм бҿхтҽлеккҽ ынтылыш тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ: 

ҥҙаллы теш таҙарта, тырнаҡтарҙы тҽрбиҽлҽргҽ, сҽсте тарап йҿрҿргҽ, ҡулъяулыҡ менҽн ҡуллана 

белергҽ. 

Тиҙ һҽм билдҽле тҽртиптҽ сисенергҽ һҽм кейенергҽ, кейемдҽрҙе ҥҙ урынына ҡуйырға, ҥҙенең 

йоҡлаған урынын йыйыштыра белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Ашағанда кҽҥҙҽ торошон кҽрҽкле рҽҥештҽ тота, ашау ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй, ашау кҽрҽк-ярағын 

(ҡалаҡ, сҽнске, бысаҡ) дҿрҿҫ ҡулланырға кҥнектереҥ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Алты йҽшлек баланың бҿгҿнгҿ заман тормошона тулы хоҡуҡлы йҽмғиҽт ағзаһы булып инеп 

китеҥен тҽьмин итеҥ ҿсҿн балалар баҡсаһында тҥбҽндҽге бурыстар ҡуйыла: 

- баланың социаль яҡтан шҽхси ҥҫешен уның предметлы донъяны һҽм кешелҽр араһындағы 

мҿнҽсҽбҽттҽрҙе ҥҙлҽштереҥ эшмҽкҽрлеге аша башҡарыу; 

- баланың тирҽ-йҥндҽге предметтарҙы, кҥренештҽрҙе, ваҡиғаларҙы хис-тойғо аша ҡабул итҽ 

алыуына ирешеҥ; 

- һҽр тҿр эшмҽкҽрлекте ҥҙе телҽп, ҥҙ ихтыяжын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ маҡсатында башҡарырға 

ынтылыу телҽген уятыу; 

- бҿтҽ тҿр эшмҽкҽрлектҽрҙе бергҽ ҡушып, бер маҡсатта башҡарыу; 

- бала ҡыҙыҡһыныуының бҿтҽ тҿрҙҽренҽ лҽ таянып (яңы асышҡа ынтылыу, хис-тойғо, ҥҙенең 

практик тҽржибҽһе аша) эш итеҥ; 

- балалар баҡсаһы хеҙмҽткҽрҙҽренең, ата-ҽсҽлҽрҙең, мҽктҽп уҡытыусыларының берлектҽ эш 

итеҥенҽ ирешеҥ; 

- тҿрлҿ педагогик баһалауҙы ҡулланыу; 

-баланың социаль яҡтан ҥҫеш кимҽлен йҽш, енси, шҽхси ҥҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алып кҥҙҽтеп 

барыу һҽм кҽрҽкле тҿҙҽтмҽлҽр индереҥ. 

Социаль яҡтан шҽхси ҥҫеште тҽьмин итеҥ йҥнҽлештҽре: 

Минең хис-тойғоларым (нимҽгҽ шатланам, ҡыуанам, ҡайғырам, ҥпкҽлҽйем, илайым); 

Мин ҥҙем тураһында нимҽлҽр белҽм? (йыр яратам, рҽсем тҿшҿрҽм, бҽлҽкҽй туғанымды 

яратам, атайым-ҽсҽйем менҽн һҿйлҽшергҽ, уйнарға яратам, олатайым-ҿлҽсҽйем менҽн осрашырға 

ынтылам, уларға ярҙамлашам); 

Аралашыу саралары (һҥҙ менҽн, кҥҙ ҡарашы, тышҡы ҡиҽфҽт, йыр-моң аша һ.б.); 

Беҙ бер-беребеҙҙе ниндҽй итеп кҥрҽбеҙ? (аҡыллы, тҽртипле, уҫал, хҽйлҽкҽр, ярҙамсыл, 

йомарт, тырыш, уңған); 



17 
 

Башҡалар араһында ҥҙеңде нисек тотаһың? (ҥсекмҽй, ҥпкҽлҽмҽй, ыҙғышмай, тыныс, 

мҿлҽйем, урын бирҽм, ярҙам итҽм, йҽллҽйем, яҡшы һҥҙҙҽр ҽйтҽм, йыуатам һ.б.); 

Ҥҙ-ара аралашыу мҽҙҽниҽте (ихтирамлы, иғтибарлы булып, йылмайып, тылсымлы һҥҙҙҽр 

ҡулланып, ололап, тыныс тауыш менҽн ҿндҽшеп һ.б.). 

Тиҙ һҽм дҿрҿҫ итеп ҥҙ-аллы йыуына, ҡоротҡансы һҿртҿнҽ, тешен таҙарта, ашағандан һуң 

ауыҙ сайҡата, йоҡо алдынан аяҡтарын йыуа белергҽ кҥнектереҥҙе дауам итеҥ. 

Шҽхси гигиена ҽйберҙҽрен (тараҡ, теш щеткаһы, таҫтамал, ҡулъяулыҡ һ.б.) тотона белеҥҙе 

нығытыу. Ҥҙенең тышҡы ҡиҽфҽтенҽ иғтибарлы булып, бҿхтҽлек, таҙалыҡ һаҡлап, кейемендҽге 

етешһеҙлектҽрҙе ҥҙ-аллы йҥнҽтҽ белергҽ кҥнектереҥҙе дауам итеҥ. 

 

 

БАЛА ҒАИЛҼЛҼ ҺҼМ КЕШЕЛЕК ЙҼМҒИҼТЕНДҼ 
 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2-3 йҽшкҽ тиклем) 
«Мин» образы. Ҥҙеңдең исемде ҽйтҽ белеҥ. Балалар баҡсаһына килгҽс, ҥҙеңдең социаль 

статусыңдың ҥҙгҽреҥе, ғҿмҥмҽн, ҥҙең тураһында элементтар кҥҙаллауҙы формалаштырыу. Һҽр бер 

балаға уны яраталар, уның тураһында ҡайғырталар, телҽктҽренҽ, ихтияждарына ихтирам менҽн 

ҡарайҙар тигҽн тойғоно кҥңелдҽрендҽ һалыу. 

Ғаилҽ. Ата-ҽсҽйҙҽренҽ, яҡындарына ҡарата иғтибарлы ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. Ғаилҽ ағҙаларының 

исемдҽрен дҿрҿҫ ҽйтҽ белеҥҙҽрен хуплау. 

Балалар баҡсаһы.  Балаларға балалар баҡсаһының ыңғай яҡтарын атау, ҿй менҽн оҡшаш 

(йылы, уңайлы, һ.б) һҽм ҿйҙҽн айырмалы яҡтарын атау (дуҫтар кҥберҽк, ҥҙ-аллыҡ һ.б.). 

Балаларҙың иғтибарын, тҿркҿмдең ниндҽй таҙа, ҙур, яҡты, уйынсыҡтарҙың кҥплегенҽ, сағыу 

тҿҫлҿ булыуҙарына, карауаттарҙың нисек итеп йыйыштырылыуына йҥнҽлтеҥ. Майҙансыҡта 

йҿрҿгҽндҽ ҥҫемлектҽрҙең кҥплегенҽ; уйнарға һҽм ял итергҽ  уңайлы булған уйынсыҡтар менҽн 

таныштырыу. 

Тҿркҿмдҽ һҽм майҙансыҡта дҿрҿҫ ориентир (йҥнҽлеш) табырға ҿйрҽтеҥ. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3-4 йҽшкҽ тиклем) 
«Мин» образы. «Мин» образын формалаштырыуҙы дауам итеҥ. Балаларға туранан-тура 

уларға ҡағылған тҿрлҿ мҽғлҥмҽтте хҽбҽр итеҥ (һин малай, һинең кҥҙҙҽрең һоро, һин уйнарға 

яратаһың  һ.б.), һҽм шулай уҡ уларҙың ҥткҽнен (ҥҙ-аллы атлай алмай инең, һҿйлҽшҽ белмҽй инең; 

шешҽнҽн ашай инең) һҽм улар менҽн булған ҥҙгҽреште (хҽҙер инде ҥҙеңде ҿҫтҽл артында дҿрҿҫ 

тотаһың, һҥрҽт тҿшҿрҽ белҽһең, бейей белҽһең; «тылсымлы»  һҥҙҙҽр ҽйтҽ белҽһең һ.б.). 

Ғаилҽ. Балалар менҽн уларҙың ғаилҽ ағзалары тураһында ҽңгҽмҽлҽшеҥ (исемдҽре нисек, 

нимҽ менҽн шҿғҿллҽнҽлҽр, бала менҽн нисек уйнайҙар һ.б.) 

Балалар баҡсаһы. Балаларҙа балалар баҡсаһына ҡарата ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. Уларҙың 

иғтибарын тҿркҿм, сисенеҥ бҥлмҽһенең матур биҙҽлеҥенҽ һҽм уңайлы итеп йыһазландырылыуына 

йҥнҽлтеҥ (яҡты тҽҙрҽлҽр, матур шаршауҙар, уңайлы йыһаз, яңы уйынсыҡтар, китап мҿйҿшҿндҽ 

ипле итеп теҙелгҽн сағыу рҽсемле китаптар). 

Балаларҙы майҙансыҡ менҽн таныштырыу: уның матурлығы, уңайлылығы, тҿрлҿ тҿҫлҿ 

буяуҙар менҽн биҙҽлеҥе, һ.б.  

Шулай  уҡ баларҙың иғтибарына майҙансыҡта ҥҫеп  ултырған ҥҫемлектҽргҽ, уларҙың 

матурлығына һҽм тҿрлҿлҿгенҽ йҥнҽлтеҥ. 

Балаларҙы тҿркҿм тормошона йҽлеп итеҥ, тҿркҿмдҽ тҽртип һҽм таҙалыҡ булдырыуға 

ынтылыш тҽрбиҽлҽҥ; уйынсыҡтарға, китаптарға, шҽхси ҽйберҙҽргҽ ҡарата һаҡсыл булырға 

кҥнектереҥ. Балалар коллективының мҿһимлеге, һҽр баланың тҿркҿмдҽ ҙур урын билҽҥен 

тҿшҿндҿрҿҥ. 

Бинала, тҿркҿмдҽ, балалар майҙансығында дҿрҿҫ йҥнҽлеш табыуҙы камиллаштырыу. 

Балалар баҡсаһы хеҙмҽткҽрҙҽренҽ (музыка етҽксеһе, шҽфҡҽт туташы, мҿдир, ҿлкҽн тҽрбиҽсе 

һ.б) ҡарата яҡшы мҿнҽсҽбҽт булдырыуҙы формалаштырыу. Уларҙың хеҙмҽтен хҿрмҽт итеҥ, 

уларҙың исемен, атаһының исемен хҽтерҙҽ ҡалдырыу. 
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Уртансылар тҿркҿмҿ (4 йҽштҽн-5 йҽшкҽ тиклем) 
«Мин»  образы. Баланың ҥткҽне, хҽҙергеһе, килҽсҽге (мин бҽлҽкҽй инем, мин ҥҫҽм, мин ҙур 

булам) тураһында тҿшҿнсҽлҽр формалаштырыу. 

Балаға уның хоҡуҡтары һҽм башҡалар алдында торған бурыстары тураһында ябай ғына 

кимҽлдҽ башланғыс тҿшҿнсҽлҽр биреҥ (балалар баҡсаһында, ҿйҙҽ, урамда, уйын ваҡытында, 

башҡаларға ҡарата мҿнҽсҽбҽт, белем алыу һ.б.; ҥҙ-аллы  ашау, кейенеҥ, уйынсыҡтарҙы 

йыйыштырып ҡуйыу һ.б.) Һҽр бер балала ул яҡшы, уны яраталар тигҽн ышанысты 

формалаштырыу. 

Гендер тҽрбиҽһен биреҥ (малайҙар ҡыйыу, кҿслҿ; ҡыҙҙар наҙлы, кҥркҽм, нҽзҽкҽтле). 

Ғаилҽ. Ғаилҽ, ғаилҽ ағҙалары тураһында белемдҽрен тҽрҽнҽйтеҥ. Туғанлыҡ, туғандар 

араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽр тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ (ул, ҡыҙ, ҽсҽй, атай һ.б.). 

Балаларҙың ҿйҙҽ шҽхси башҡарыла торған бурыстары тураһында ҡыҙыҡһыныу 

(уйынсыҡтарҙы йыямы, һауыт-һаба йыуырға ярҙамлашамы һ.б.). 

Балалар баҡсаһы. Балаларҙы балалар баҡсаһы, уның хеҙмҽткҽрҙҽре менҽн  таныштырыуҙы 

дауам итеҥ. Балалар баҡсаһы бинаһы эсендҽ дҿрҿҫ йҥнҽлеш (ориентир) табыуҙы камиллаштырыу. 

Тҿркҿмдҽге майҙансыҡта ҽйберҙҽргҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ, уларҙы кҽрҽкле ваҡытта һҽм 

урында ҡулланыу һҽм кире урынына алып ҡуйыу. 

Балалар баҡсаһының традициялары менҽн таныштырыу. Балаға уның коллективтың ағзаһы 

булыуын, унда ҥҙ урыны булыуын аңлатыу. Тҿркҿмдҿң, залдың, майҙансыҡтың биҙҽлешендҽге 

ҥҙгҽрештерҙе кҥрергҽ ҿйрҽтеҥ (сағыу, матур, биҙҽлгҽн уйынсыҡтар нисек матур кҥренҽ, 

балаларҙың һҥрҽттҽре һ.б). һҽм уларҙы  биҙҽгҽндҽ балаларҙы ҽҥҙем ҡатнашырға кҥнектереҥ.  

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
«Мин» образы. Баланың ҥҫкҽн һайын йҽмғиҽттҽ тотҡан урынының ҥҙгҽреҥ тҿшҿнсҽһен 

киңҽйтеҥ (бҽлҽкҽйҙҽр ҿсҿн яуаплы, ололарға хҿрмҽт һҽм ярҙам итеҥ һ.б.). 

Балаларҙың ҥҙҙҽренең ҥткҽне, хҽҙергеһе, килҽсҽге тураһында символик һҽм образлы саралар 

менҽн белемдҽрен тҽрҽнҽйтеҥ. 

Гендер тҿшҿнсҽһен йҽмғиҽттҽ ҡабул ителгҽн белемдҽр аша киңҽйтеҥ. Тиңдҽштҽреңҽ ҡарата 

(ҡыҙҙар малайҙарға, малайҙар ҡыҙҙарға) ыңғай мҿнҽсҽбҽт тҽрбиҽлҽҥ. 

Ғаилҽ. Балаға ғаилҽ, ғаилҽ ҡанундары, тарихы тураһында тҽрҽнерҽк мҽғлҥмҽт биреҥ. 

Ҥҙҙҽренең ғаилҽ тарихына таянып шҽжҽрҽ тҿҙҿргҽ ҿйрҽтҽ башлау. Ата-ҽсҽлҽренең эш урындары, 

башҡарған хеҙмҽттҽре һҽм уларҙың ни тиклем мҿһим икҽнен тҽрҽнерҽк ҿйрҽнеҥ. Балаларҙы тҿрлҿ 

ғаилҽ байрамдарына ҽҙерлҽнергҽ һҽм ойоштороуҙа ҡатнашырға ҿндҽҥ һҽм дҽртлҽндереҥ. Ғаилҽлҽ 

баланың даими башҡара торған эштҽрен ҥтҽргҽ кҥнектереҥ. 

Балалар баҡсаһы. Тирҽ-яҡ мҿхит менҽн ҡыҙыҡһыныуҙы дауам итеҥ: балалар баҡсаһында, 

ҿйҙҽ, баланың ҥҙендҽ матурлыҡты, кҥңел кҥтҽренкелегенҽ тҽьҫир иткҽн ҥҙгҽрештҽрҙе табып, 

кҥрһҽтеп, баланың иғтибарын ошоға йҥнҽлтеҥ. 

Бинаның биҙҽлешендҽге ҥҙгҽрештҽргҽ иғтибар итеҥ: был ҥҙгҽрештең сҽбҽбен тҿшҿндҿрҿҥ, 

ҥҙгҽрештҽргҽ ҡарата ҥҙенең уй-фекерен һҽм тҽҡдимдҽрен ҽйтҽ белергҽ кҥнектереҥ. Балаларҙы 

тирҽ-йҥндҽге кҥренештҽрҙе, ваҡиғаларҙы баһалай белергҽ ҿйретеҥ.  

Тҿркҿмдҿ тҽртиптҽ һҽм таҙалыҡта тотоуға ҿндҽҥ, сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽре һҽм һҥрҽттҽр менҽн биҙҽҥ. 

Байрамдарға тҿркҿм бҥлмҽһен балалар ҡулы менҽн эшлҽнгҽн ҽйберҙҽр менҽн биҙҽҥ, һҥрҽттҽр 

йҽбештереҥ (ҡошсоҡтар, кҥбҽлҽктҽр, ҡар бҿртҿктҽре, ағас ботаҡтар һ.б.).  

Балаларға  коллектив ағзаһы булыуын тҿшҿндҿрҿҥ, бергҽ булған эшмҽкҽрлекте ҽҥҙем 

тормош позицияһы аша ойоштороу; башҡа йҽштҽге балалар менҽн ҥҙ-ара килешеп балалар 

баҡсаһының тормошонда ҡатнашыу. Балалар баҡсаһында ҥткҽн сараларҙа ата-ҽсҽлҽр менҽн бергҽ 

ҡатнашыу( спектаклдҽрҙҽ, спорт байрамдарында, тҿрлҿ кҥңел асыуҙарҙа, балалар 

кҥргҽҙмҽлҽрендҽ). 

 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ  тиклем ) 
«Мин» образы. Кешенең тормошонда ҥҙе ҥҫкҽн һайын ҥҙгҽреҥҙҽр була; кескҽйҙҽр балалар 

баҡсаһына йҿрҿй, уҡыусы мҽктҽптҽ уҡый, оло кеше эшлҽй, ҡарт кеше ҥҙенең тҽжрибҽһен 
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йҽштҽргҽ ҿйрҽтҽ. Баланың ҥткҽн, бҿгҿнгҿ һҽм килҽсҽктҽге тормошо тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

тҽрҽнҽйтеҥ. 

Гендер тҿшҿнсҽһе тураһындағы белемдҽрен киңҽйтеҥ. Балаларҙа ҡыҙҙарға һҽм малайҙарға 

ғына хас булған һыҙаттарҙы ҥҫтереҥ. 

Ғаилҽ. Ғаилҽ тарихи тураһындағы мҽғлҥмҽттҽрҙе тыуған ил тарихына бҽйлҽп тҽрҽнҽйтеҥ 

(һҽр бер быуындың ил тарихында ҡалдырған эҙе). Балаларға ата-ҽсҽйҙҽрҙең, олатай-ҿлҽсҽйҙең 

хҽрби наградалары тураһында һҿйлҽҥ. 

Ҿй адресын, телефон номерын, ата-ҽсҽлҽрҙең исем-шҽрифтҽрен, телефон номерҙарын, 

һҿнҽрҙҽрен хҽтерҙҽ ҡалдырыуҙы нығытыу. 

Балалар баҡсаһы. Тирҽ-яҡ мҿхит тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ (бинаны, бҥлмҽне, 

уйын майҙансығын, балалар баҡсаһын биҙҽҥ, һ.б.). Балаларҙы матур, сағыу ҽйберҙҽргҽ иғтибар 

итеп, уларҙы айырып кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ (стенаның буяуына, йорт йыһаздарына, уйын 

майҙансығының ҡоролмаларына һ.б.). 

Балаларҙың ҥҫешенҽ булышлыҡ итеҥсе мҿхит булдырыу эшенҽ уларҙың ҥҙҙҽрен йҽлеп итеҥ 

(мини-музей, кҥргҽҙмҽлҽр, библиотека, тҿҙҿҥселҽр, эҙлҽнеҥ-тикшеренеҥ, тҽжрибҽлҽр ҥткҽреҥ ҥҙҽге 

һ.б.). Уратып алған мҿхитте биҙҽлеше яғынан баһаларға ҿйрҽтеҥ; ҥҙ фекерен дҽлиллҽй белеҥ. 

Балаларға коллективтың ҽҥҙем ағзаһы тигҽн тҿшҿнсҽне аңлатыу: балалар баҡсаһы 

тормошонда кескҽйҙҽр һҽм ата-ҽсҽлҽр менҽн тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ ҡатнашыу аша, проект эштҽр 

ҥтҽҥ барышында (кескҽйҙҽр тҿркҿмҿн балалар баҡсаһына ҿйрҽтеҥ, байрамдарға ҽҙерлҽнеҥ, 

ярыштарҙа ҡатнашыу һ.б.) кҥмҽк файҙалы эш башҡарыла.  

 

ҤҘ-ҤҘЕҢДЕ ХЕҘМҼТЛҼНДЕРЕҤ, ҤҘ-АЛЛЫЛЫҠ, ХЕҘМҼТ 

ТҼРБИҼҺЕ 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ. Тҽҥҙҽ тҽрбиҽсе кҥҙҽтеҥе аҫтында, һуңынан – ҥҙ-

аллы ҡул йыуырға, ҥҙ таҫтамалына һҿртҿнҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҥҙ-ҥҙен бҿхтҽ, таҙа тоторға ҿйрҽтеҥ. Кҿндҽлек шҽхси кҽрҽк-яраҡтарҙы ҡулланыу ҡағиҙҽлҽре 

менҽн таныштырыу (ҡулъяулыҡ, таҫтамал, тараҡ, кҿршҽк). 

Кейенергҽ, сисенергҽ ҿйрҽтеҥ: тҿймҽлҽрҙе ысҡындырырға, аяҡ кейемен сисеп, матур итеп 

ултыртырға һ.б. Билдҽле бер тҽртиптҽ сиселгҽн кейемдҽрҙе урынлаштырырға кҥнектереҥ.  

Ашау ваҡытында ҥҙ-аллылыҡ тҽрбиҽлҽҥ, ҡалаҡты уң ҡул менҽн тотоп ашарға ҿйрҽтеҥ. 

Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ. Ҿлкҽндҽр ярҙамында сисенеҥ, кейенеҥ, аяҡ кейемен һала белеҥ 

кҥнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ. Кҿндҿҙгҿ йоҡоға сисенгҽс, кейемдҽрҙе бер урынға ҡуйырға, ҿҫ 

кейемдҽрен ултырғысҡа элергҽ, аяҡ кейемен ултырғыс аҫтына ҡуйырға кҽрҽклеген ҿйрҽтеҥ. Ҙур 

тҿймҽлҽрҙе элергҽ тырышыу, кейемдҽге тҽртипһеҙлекте кҥрҽ белергҽ һҽм ҿлкҽндҽр ярҙамында 

тҿҙҽтергҽ ынтылыу, йыйнаҡ булыу телҽге уятыу. 

Хужалыҡ-кҿнкҥреш хеҙмҽте. Ҿлкҽндҽр хеҙмҽтен кҥҙҽтеп, уларға оҡшарға тырышыуҙы 

хуплау. Ярҙамлашыу, эшкҽ ҡушылыу телҽге уятыу. Уйынсыҡтарҙы таратып һалып ҡуймаҫҡа, 

уйнап бҿткҽс, йыйырға, ултырғысты урынына ҡуйырға ҿйрҽтеҥ. 

Ололарҙың хеҙмҽтен хҿрмҽтлҽҥ. Ҿлкҽндҽр хеҙмҽтен кҥҙҽтеҥ. Тҽрбиҽсе майҙансыҡты сҥп-

сарҙан таҙарта, ҡоро япраҡтарҙы йыйып ала, ҡар кҿрҽй, ҡоштар ашаһын тип, тағараҡҡа ем һала 

һ.б. Ҽйлҽнҽ-тирҽлҽге һҽр хеҙмҽткҽ кескҽйҙҽрҙең иғтибарын йҽлеп итеҥ, эш барышын аңлатыу, 

һҿҙҿмтҽлҽрен кҥрһҽтеҥ. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ.Ҥҙ-ҥҙен бҿхтҽ, таҙа тоторға ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Кҿндҽлек шҽхси кҽрҽк-яраҡтарҙы ҡулланыу ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу (ҡулъяулыҡ, таҫтамал, 

тараҡ, кҿршҽк); һабын менҽн ҡулланырға, бит-ҡулды, ҡолаҡтарҙы йыуырға һҽм ҡоротҡансы 

һҿртҿргҽ кҥнектҽреҥ. Ашау ваҡытында ҥҙ-аллылыҡ тҽрбиҽлҽҥ, аш һҽм балғалаҡ, сҽнске, 
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ҡулъяулыҡ (салфетка) менҽн ҡулланырға кҥнектереҥ; икмҽкте ваҡламаҫҡа, ашамлыҡты ауыҙ 

йомоп сҽйнҽргҽ, ашағанда һҿйлҽшмҽҫкҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ.  Ҥҙ аллы сисенергҽ һҽм кейенергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Ҙур 

тҿймҽлҽрҙе элергҽ, аяҡ кейеме бауҙарын бҽйлҽргҽ, кейемде матур итеп бҿхтҽлҽп һалырға, 

ултырғыс башына элергҽ, кейемдең тиҫкҽреһен уңға ҽйлҽндерергҽ, кейенеп бҿткҽс, кҿҙгҿгҽ ҡарап, 

сҽсте һыйпап тҿҙҽтергҽ, яғаларҙы рҽтлҽргҽ, кейемдҽге етешһеҙлектҽрҙе тҿҙҽтергҽ, бҿхтҽлеккҽ, 

таҙалыҡҡа ғҽҙҽтлҽндерергҽ ҿйрҽтеҥ. Шҽхси шкафта һҽр нҽмҽнең ҥҙ кҽштҽһе булыуын белдереҥ 

мотлаҡ. Тиҫтерҙҽренҽ тҿймҽлҽрен элешергҽ, башлыҡтарын кейергҽ ярҙамлашыу телҽге тҽрбиҽлҽҥ. 

Хужалыҡ-кҿнкҥреш хеҙмҽте. Уйнап бҿткҽс, уйынсыҡтарҙы урынлаштырып ҡуйырға, ашап 

бҿткҽс, тҽрилкҽлҽрҙе ҡатлап, ҡалаҡты эсенҽ һалырға, һҽр тҿрлҿ шҿғҿлдҽр тамамланғас, эш урынын 

тҽртипкҽ килтерергҽ, ултырғысты урынына ҡуйырға ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Эш һҿҙҿмтҽлҽрен 

кҥрһҽтергҽ, эшсҽн, ҽрһеҙ балаларҙы дҽртлҽндерергҽ. Йылдың икенсе яртыһында аш ҿҫтҽлен 

сервизлау, шҿғҿлдҽргҽ ҽҙерлҽҥ ҿсҿн дежур итеҥ кҥнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ. 

Тҽбиғҽттҽге хеҙмҽт. Тҽрбиҽсегҽ эйҽреп, уйын майҙансыҡтарын сҥп-сарҙан, ҡоро 

япраҡтарҙан, эскҽмйҽне ҡарҙан таҙартыу телҽге уятыу. Сҽскҽлҽргҽ һыу һибеҥ, ҡоштарға ем биреҥ 

эштҽрен ҿлкҽндҽр ярҙамында башҡарырға булышлыҡ итеҥ. Сҽскҽлҽрҙең орлоҡтарын йыйырға 

ярҙамлашыуға ылыҡтырыу. 

Ололарҙың хеҙмҽтен хҿрмҽтлҽҥ. Ололарҙың хеҙмҽтенҽ ҡарата ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 

Балаларға аңлайышлы һҿнҽрҙҽр тураһында   һҿйлҽҥ (тҽрбиҽсе, тҽрбиҽсе ярҙамсыһы, музыка 

етҽксеһе, табип, һатыусы, ашнаҡсы, шофер, тҿҙҿҥсе). Уларҙың хеҙмҽте һҽм эштҽренең һҿҙҿмтҽлҽре 

тураһында белемдҽрен ҥҫтереҥ, киңҽйтеҥ, байытыу. 

Таныш булған һҿнҽрҙҽргҽ ҡарата хҿрмҽт, ихтирам хистҽре тҽрбиҽлҽҥ. Ололарға ҡарата ярҙам 

итеҥ телҽге уятыу, уларҙың эштҽренең һҿҙҿмтҽлҽренҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ.  

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ. Балаларҙа бҿхтҽлеккҽ, ҥҙенең тышҡы ҡиҽфҽтендҽ 

матурлыҡ, таҙалыҡ һаҡлауға ынтылыш тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ. 

Ҥҙ-аллы йыуынырға, аш алдынан, бҽҙрҽфтҽн һуң һабын менҽн ҡулдарҙы йыуып, ҡоро итеп 

ҥҙ таҫтамалына һҿртҿргҽ ғҽҙҽтлҽндереҥ. 

Тараҡ, ҡулъяулыҡ менҽн ҡулланырға кҥнектереҥ. Йҥткергҽндҽ, сҿскҿргҽндҽ икенсе яҡҡа 

ҽйлҽнеп, ауыҙ-морондо ҡулъяулыҡ менҽн ҡапларға ҿйрҽтеҥ. 

Ашағанда ҿҫтҽл артында ҥҙ-ҥҙен тотоу һҽм ашау ҡағиҙҽлҽрен дҿрҿҫ ҥтҽҥҙе нығытыу: 

ашамлыҡты аҙлап алыу, ауыҙҙы йомоп сҽйнҽҥ, ҡалаҡты, сҽнскене, бысаҡты, салфеткаларҙы дҿрҿҫ 

ҡулланыу.  Ашағас – ауыҙ сайҡатырға кҥнектереҥ. 

Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ. Сисенеҥ һҽм кейенеҥ – ҥҙенҽ кҥрҽ бер хеҙмҽт. Эҙмҽ-эҙлекле 

сисенеҥ һҽм кейенеҥ – ҥҙе бер һҿнҽр. Был эште етеҙ башҡара белеҥҙең һҽйбҽт сифат икҽнлеген 

аңлатыу.  

Кҿҙгҿгҽ ҡарап ҿҫ-башты тҿҙҽтҽ белеҥҙе дауам итеҥ. Кейем бысранһа, тҿймҽ ҿҙҿлһҽ, аяҡ 

кейеме еҥешлҽнһҽ йҽки бауы сырмалһа, ҿлкҽндҽр ярҙамында етешһеҙлекте бҿтҿрҿҥ сараһын 

кҥрергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Йыйнаҡлыҡҡа һҽм бҿхтҽлеккҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Ярҙамсыл булыу сифаттары тҽрбиҽлҽҥ. 

Хужалыҡ-кҿнкҥреш хеҙмҽте. Ҥҙ-аллылыҡ, хеҙмҽттҽн йҽм табыу сифаттары тҽрбиҽлҽҥ 

маҡсатында, иртҽнге мҽлдҽрҙҽ һҽр балаға бҽлҽкҽй булһа ла айырым эш йҿкмҽтеҥ, һҿҙҿмтҽ ниндҽй 

булырға тейешлеген аңлатыу. 

Ҡайһы бер эште ҿлкҽндҽр ҽйтмҽһҽ лҽ, эшлҽй белергҽ тейешлекте тҿшҿндҿрҿҥ. 2-3 бала бер 

эште эшлҽгҽндҽ, мҽҫҽлҽн, бҥлмҽ гҿлдҽрен тҽрбиҽлҽгҽндҽ (һыу һибеҥ, тҿптҽрен йомшартыу, 

япраҡтарын һҿртҿҥ), ҥҙ-ара килешеп эшлҽҥ матур һҿҙҿмтҽ биргҽнлеген иҫбатлау. 

Балалар һҽр тҿрлҿ йҽки кҿндҽлек эштҽн ялҡмаһын ҿсҿн, эште йҽнлҽндерергҽ, тҿрлҿ методик 

һҽм тҽрбиҽ ысулдары ҡулланып тҿрлҿлҽндереҥ, яҡшы эш һҿҙҿмтҽһен кҥрһҽтеп, балаларҙы 

дҽртлҽндереҥ.  

Тҿркҿм бҥлмҽһе, уйын майҙансығы тҽртиптҽ тотолорға, ҡурсаҡтар кейеме таҙа, китаптар 

йыртылмаған, йыртылһа – йҽбештерелгҽн булырға тейеш. 

Тҿҙҿлҿш материалдары менҽн уйнап ялҡҡас, йҽшниктҽргҽ һалып ҡуйырға, уйынсыҡтарҙы 

тҽртип менҽн урынлаштырырға ҿйрҽтеҥ.  
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Һҽр ҽйбергҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ.  

Тҽбиғҽттҽге хеҙмҽт. Тҽбиғҽт ул – кеше ҿсҿн хеҙмҽтхана. Тимҽк, кеше тҽбиғҽткҽ хеҙмҽт 

итергҽ бурыслы икҽнлекте аңлатыу. Уйын майҙансығы таҙа булһын ҿсҿн, сҥп-сарҙы йыйып 

алырға, һеперергҽ (ҡарҙан таҙартырға) кҽрҽклеген тҿшҿндҿрҿҥ.  

Мҿхит таҙа һауалы, йҽйен эҫелҽ кҥлҽгҽ булһын ҿсҿн ағас ҥҫтерергҽ, матурлыҡ һҽм зауыҡ 

ҿсҿн сҽскҽлҽр сҽсергҽ, улар ҥҫһен ҿсҿн һыу һибергҽ, ҡомда уйнау ҿсҿн уны йомшартып торорға; 

ҡоролмаларҙы боҙмаһаң, улар оҙаҡ хеҙмҽт итҽсҽген, ҡоштарҙы яратып, ем биреп торһаң, тҽбиғҽт 

хозур буласағын, ғҿмҥмҽн, кеше тҽбиғҽтте хеҙмҽте менҽн матурларға тейешлекте ҿйрҽтеҥ.  

Һҿҙҿмтҽле эшкҽ ҿлгҽшеҥҙе, ярҙамсыл булырға тырышыуҙы хуплау.  

Хеҙмҽт тураһында ҽйтем, мҽҡҽлдҽр, йомаҡтар, ҽкиҽттҽр. Халыҡ ижадынан миҫалдар 

ҡулланыу.  

Ололарҙың хеҙмҽтен хҿрмҽтлҽҥ. Яҡындарының һҿнҽре менҽн таныштырыу. Ата-ҽсҽлҽрҙең 

профессияһына ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ. Тҽн, кейем-һалым таҙалығына иғтибарлы булыу 

һҽм бҿхтҽлеккҽ ынтылыу тҽрбиҽлҽҥ: ҥҙ-аллы теш таҙарта, тырнаҡтарҙы тҽрбиҽлҽргҽ, сҽс тарап 

йҿрҿргҽ, ҡулъялыҡ менҽн ҡуллана белергҽ кҥнектереҥ.  

Тиҙ һҽм билдҽле тҽртиптҽ сисенергҽ һҽм кейенергҽ, кейемдҽрҙе ҥҙ урынына ҡуйырға, ҥҙенең 

йоҡлаған урынын йыйыштыра белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Ашағанда кҽҥҙҽ торошон кҽрҽкле тотоп, ашау ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽп, ашау кҽрҽк-ярағын (сҽнске, 

бысаҡ) дҿрҿҫ ҡулланырға кҥнектереҥ. 

Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ. Эҙмҽ-эҙлекле сисенҽ һҽм кейенҽ белеҥҙе, шҽхси кейемде һаҡлап, 

таҙа һҽм бҿхтҽ йҿрҿргҽ, аяҡ кейемен таҙарта белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Шкафтарҙа кейем 

матур эленеп торорға, һҽр нҽмҽ ҥҙ урынында булырға тейешлекте, матур, зауыҡ менҽн кейенеҥ – 

мҽҙҽнилекте белдереҥҙе аңлатыу. Тиҫтерҙҽренҽ, кескҽйҙҽргҽ, тҽрбиҽсегҽ, ҿлкҽндҽргҽ ярҙамлашыу 

телҽге уятыу. 

Хужалыҡ-кҿнкҥреш хеҙмҽте. Һҽр эш һҿҙҿмтҽле булырға тейешлеген аңлатыу. Тҿркҿм 

бҥлмҽһендҽге, уйын майҙансығындағы таҙалыҡ, бҿхтҽлек – кҥңел кҥтҽренкелеге, ҡыуаныс биреҥен 

кҥрһҽтеҥ. 

Һҽр хеҙмҽтте ҥҙеңҽ һҽм башҡаларға шатлыҡ булһын ҿсҿн еренҽ еткереп башҡарыу зарур. 

Уйынсыҡтарға, беҙҙе уратып алған кешелҽргҽ хеҙмҽт иткҽн ҽйберҙҽргҽ һаҡсыл ҡарашта булыу 

эште еңелҽйтҽ: китапты йыртмаһаң – ул матур кҿйҿ ҡала, уйынсыҡ хайуандарҙың ҡул-аяғы теҥҽл 

ҡалһа – шҽберҽк «йҥгерҽлҽр» һ.б. 

Дежур балаға эштең айышына тҿшҿнҿргҽ ҿйрҽтеҥ, һҿҙҿмтҽһен кҥрһҽтеҥ. «Кҥмҽк эш – 

кҥңелле эш» мҽҡҽлен ысынбарлыҡта иҫбатлау. Бҽлҽкҽй генҽ эште лҽ намыҫ менҽн башҡарырға 

ғҽҙҽтлҽндереҥ. 

Тҽбиғҽттҽге хеҙмҽт. Тирҽ-йҥндҽ, мҿхиттҽ һҽр ваҡыт тҽртип булдырырға ғҽҙҽтлҽндереҥ. Һҽр 

эште яуаплы, намыҫлы башҡарыу: бҥлмҽ гҿлдҽренҽ һыу һибеҥ, тҿптҽрен йомшартыу, япраҡтарын 

йыуыу, аквариумдағы балыҡтарҙы ашатыу, тутыйғош йҽки терпене нисек дҿрҿҫ тҽрбиҽлҽҥҙе дауам 

итеҥ. Һуғанбаш, гҿл бҥлбелҽрен айырып ултыртырға ҿйрҽтеҥ, ағас һҽм ҡыуаҡ тҿптҽрен 

йомшартыу, эш ҡоралдарына һаҡсыл ҡараш, уларҙы таҙа тоторға, айырым урынға ҡуйырға 

кҽрҽклекте тҿшҿндҿрҿҥ.  

Ололарҙың хеҙмҽтен хҿрмҽтлҽҥ. Ололар хеҙмҽтенең йҽмғиҽттҽ тотҡан урыны, һҿҙҿмтҽһе 

тураһында һҿйлҽҥ. Кеше ҡулы менҽн эшлҽнгҽн ҽйберҙҽргҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш  тҽрбиҽлҽҥ. 
 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ. Тиҙ һҽм дҿрҿҫ итеп ҥҙ-аллы йыуына, ҡоротҡансы 

һҿртҿнҽ, тешен таҙарта, ашағандан һуң ауыҙын  сайҡата, йоҡо алдынан аяҡ йыуа белергҽ 

кҥнектереҥҙе дауам итеҥ.  

Шҽхси гигиена ҽйберҙҽрен (тараҡ, теш щеткаһы, таҫтамал, ҡулъяулыҡ) тотона белеҥҙе 

нығытыу. Ҥҙенең тышҡы ҡиҽфҽтенҽ иғтибарлы булып, бҿхтҽлек, таҙалыҡ һаҡлап, кейемендҽге 

етешһеҙлектҽрҙе ҥҙ-аллы йҥнҽтҽ белергҽ кҥнектереҥҙе дауам итеҥ. 
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Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥ. Ҥҙ-ҥҙеңде хеҙмҽтлҽндереҥҙең бҿтҽ тҿрҙҽрен тайпылышһыҙ ҥтҽҥ 

мотлаҡ, был хеҙмҽттҽ ҥҙ-аллылыҡ, йыйнаҡлыҡ, таҙалыҡ, бҿхтҽлек, эшсҽнлек зарур икҽнлеген 

аңлатыу. Йҽшҽҥ һҽм эш урынын һҽр саҡ тҽртиптҽ тотоуҙы ғҽҙҽткҽ индерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Хужалыҡ-кҿнкҥреш хеҙмҽте. Балаға хеҙмҽттҽ ҥҙ-аллылыҡ мҿмкинлеге биреҥ: бҥлмҽ 

гҿлдҽренҽ һыу һибеҥ, тҿптҽрен йомшартыу, япраҡтарын һҿртҿҥ, йыуыу; балыҡтарҙы ашатыу, 

аквариумда һыу яңыртыу; тутыйғош, терпе, йорт ҡуянын тҽрбиҽлҽҥ; шҿғҿлдҽргҽ ҡулланмалар, 

ҽсбаптар таратыу; иртҽнге, тҿшкҿ, киске ашҡа ҿҫтҽл ҽҙерлҽҥ; китаптарҙы «дауалау», 

уйынсыҡтарҙы йыуыу, бҽлҽкҽй кҿрҽк менҽн ҡар таҙартыу; уйын майҙансығын сҥп-сарҙан 

таҙартыу, һепереҥ һ.б.  

«Эшең файҙа ҿсҿн, ҿйрҽнеҥең ҥҙең ҿсҿн», тип иҫкҽртеп тороуҙың һҽйбҽт һҿҙҿмтҽлҽре. Кҥмҽк 

эштҽ ҽҥҙем булырға ғҽҙҽтлҽндереп, баланы тҽрбиҽле, мҽҙҽниҽтле, ата-ҽсҽһе, халҡы, йҽмғиҽт ҿсҿн 

эшһҿйҽр һҽм файҙалы кеше булып ҥҫтереҥ сараларын ҡулланыу. 

Тҽбиғҽттҽге хеҙмҽт. Тҽбиғҽт мҿйҿшҿндҽ, уйын майҙансығында дежурлыҡ бурыстарын ҥҙ-

аллы намыҫ менҽн башҡарырға кҥнектереҥ.  

Йҽшелсҽ-емеш, сҽскҽлҽр ҿсҿн тҥтҽлдҽр ҽҙерлҽҥ, ҥрсетмҽлҽрҙе кҥсереп ултыртыу, уларҙы 

тҽрбиҽлҽҥ ысулдарын башҡарырға ҿйрҽтеҥ.  

Ҡышлаусы ҡоштарға ниндҽй тҽрбиҽ кҽрҽклеген ысынбарлыҡта кҥрһҽтеҥ.  

Кҥмҽк хеҙмҽттҽ һҽр бер балаға эш бҥлеп биреп, уның башҡарылыу һҿҙҿмтҽһен кҥрергҽ, 

баһаларға ғҽҙҽтлҽндереҥ. 

Ололарҙың хеҙмҽтен хҿрмҽтлҽҥ. Ололарҙың хеҙмҽте һҽм йҽмғиҽттҽге роле тураһында 

һҿйлҽҥ. Эшлҽгҽн  кешелҽргҽ ҡарата хҿрмҽт хисе  тҽрбиҽлҽҥ. 

Тҿрлҿ профессия һҿнҽрҙҽренҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу, бигерҽк тҽ атай-ҽсҽй һҿнҽрҙҽренҽ  

һҽм уларҙың эшлҽгҽн урындарына хҿрмҽт тҽрбиҽлҽҥ. 

 

 

ХҼҤЕФҺЕҘ ЙҼШҼҤ НИГЕҘҘҼРЕН ФОРМАЛАШТЫРЫУ 
 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Тҽбиғҽттҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен һаҡлау.  Тҽбиғҽттҽ ҥҙ-ҥҙеңде хҽҥефһеҙ тотоу 

элементтары менҽн танышырыу (таныш булмаған хайуандарға яҡын бармаҫҡа, уларҙы 

һыйпамаҫҡа, ҥҫемлектҽрҙе ҿҙмҽҫкҽ, ауыҙға ҡапмаҫҡа). 

Юл хҽрҽкҽтендҽ хҽҥефһеҙлек һаҡлау. Транспорт тҿрҙҽре тураһында тҽҥге тҿшҿнсҽлҽр 

биреҥ. Машина, юл, урам тураһында тҽҥ тҿшҿнсҽлҽрҙе формалаштырыу. 

Йҽшҽйештҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. Тирҽ-йҥндҽге предметтар менҽн яҡындан 

таныштырыу, улар менҽн эш иткҽндҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. «Мҿмкин», 

«ярамай», «хҽҥефле» тҿшҿнсҽһе менҽн таныштырыу. Майҙансыҡта һаҡ уйнау (һыу эсмҽҫкҽ,ҡом 

менҽн бҽрешмҽҫкҽ).  

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Тҽбиғҽттҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен һаҡлау.  Тере һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽттең бер-береһе менҽн 

бҽйлҽнешле булыуын аңлатыу. Тҽбиғҽттҽ ҥҙ-ҥҙеңде дҿрҿҫ тотоу ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу 

(ҥҫемлектҽрҙе ҿҙмҽҫкҽ, ағастың ботаҡтарын һындырмаҫҡа, хайуандарға ҡағылмаҫҡа һ.б.). 

Юл хҽрҽкҽтендҽ хҽҥефһеҙлек һаҡлау.  Юлдың машиналар һҽм йҽйҽҥлелҽр йҿрҿй торған 

ҿлҿштҽре (тротуар) менҽн таныштырыу; светофорҙың ҡыҙыл, һары һҽм йҽшел тҿҫтҽренең 

мҽғҽнҽлҽрен аңларға  ярҙам итеҥ. Юл сигналдары ярҙамында урамда йҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ.  

Ябай ғына юл ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽтеҥ. Транспорт саралары тураһында белемдҽрен  

формалаштырыу. 

Йҽшҽйештҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. Балалар баксаһында, ҿйҙҽ ҡурҡыныс 

тыуҙырған предметтар һҽм улар менҽн эш иткҽндҽ башҡарыла торған иң ябай ҡағиҙҽлҽр менҽн 

таныштырыу (ҡайнар һыу, ут, киҫҽ һҽм сҽнсҽ торған осло предметтар, электр приборҙары, 

баҫҡыстан тҿшҿҥ, тҽҙрҽне, ишекте асыу һ. б.). 

Бҽлҽкҽй предметтар менҽн уйнағанда хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ кҥнектереҥ (ауыҙға 

алмаҫҡа, ҡолаҡҡа, танауға тыҡмаҫҡа һ.б.). 
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Ярҙам кҽрҽк саҡта ололарға ҿндҽшергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҡом, һыу, ҡар менҽн уйнағанда хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй белеҥ кҥнекмҽлҽрен 

формалаштырыу. 
 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Тҽбиғҽттҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ.  Тҽбиғҽттҽ  ҥҙеңде нисек хҽҥефһеҙ тотоу, 

хайуандар һҽм ҥҫемлектҽр донъяһы, тере булмаған тҽбиғҽт кҥренештҽре менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеҥ.  

«Ашарға яраҡлы», «ағыулы», «дарыу ҥлҽндҽре» тигҽн тҿшҿнсҽ менҽн таныштырыу. 

Кеше ҿсҿн хҽҥефле булған бҿжҽктҽр һҽм ағыулы ҥлҽндҽр менҽн таныштырыу. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ хҽҥефһеҙлек һаҡлау. Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ, уйын майҙансығында, яҡындағы 

арауыҡта йҥнҽлеш билдҽлҽй белеҥ, иғтибарлылыҡ тҽрбиҽлҽҥ. 

Светофорҙың ҡыҙыл, һары, йҽшел тҿҫтҽренең урынлашыу тҽртибе һҽм аңлатҡан мҽғҽнҽлҽре 

менҽн таныштырыу. Светофор сигналына ярашлы хҽрҽкҽт итергҽ кҥнектереҥ. Юл хеҙмҽткҽре – 

полиция хеҙмҽткҽренең эшен кҥҙҽтеҥ һҽм аңлатыу. 

Йҽмҽғҽт транспорттары тҿрҙҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ (троллейбус, автобус, 

трамвай, поезд, самолѐт, теплоход һ. б.). Транспорт туҡталышы тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ 

(маршрут автобусы, троллейбусы, трамвайы) туҡталышы. Яҡындағы урамда уларҙың урынын 

билдҽлҽҥ. Автобус йҽки троллейбус туҡталышын  аңлатыусы юл билдҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Йҽмҽғҽт  транспортына ултырыу һҽм унан сығыу ҡағиҙҽлҽренҽ иғтибар итеҥ. 

Балаларҙың махсус транспорт саралары тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе һҽм ҡулланышы 

(«Ашығыс ярҙам» машинаһы, «Полиция» машинаһы, «Янғын һҥндереҥ» машинаһы һ. б.) 

тураһындағы белемдҽрен асыҡлау; улар биргҽн сигнал тауыштарына иғтибар итергҽ, айыра 

белергҽ ҿйрҽтеҥ; ҡайһы бер айырым осраҡтарҙа махсус транспорт сараларының юл йҿрҿҥ 

ҡағиҙҽлҽрен боҙоу мҿмкинлегенҽ иғтибар иттереҥ. 

Юлдарҙа ҡурҡынысһыҙ йҿрҿҥ ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеҥ процессына ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Йҽшҽйештҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. Кҿндҽлек режим барышында хҽҥефһеҙлек 

ҡағиҙҽлҽрҙе ҥтҽҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу (уйында, тикшереҥ-эҙлҽнеҥ тҽжрибҽлҽре башҡарғанда, 

уйын майҙансығында һ.б.). 

Кҿнкҥрештҽге электр приборҙары менҽн таныштырыу, улар менҽн эш иткҽн ваҡытта ниндҽй 

хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ кҽрҽклекте ҿйрҽтеҥ. 

Велосипедта йҿрҿҥ ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Янғын һҥндереҥселҽрҙең эше менҽн таныштырыу. Ут сыҡмаһын ҿсҿн ниндҽй ҡағиҙҽлҽрҙе 

белергҽ кҽрҽклекте тҿшҿндҿрҿҥ. 

Кҿнкҥрештҽ ҡурҡынысһыҙлыҡ нигеҙҙҽре тураһында  белемдҽрҙе ҥҙлҽштереҥҙе дауам итеҥ, 

һаҡлыҡ, һиҙгерлек хисе тҽрбиҽлҽҥ. Ҡайсы, бысаҡ, осло предметтар менҽн эш итеҥҙҽ, спорт 

инвентары, быяла предметтар ҡулланғанда һаҡ булырға кҥнектереҥ. Балаларҙы тормошта яңы, 

улар ҿсҿн ғҽҙҽти булмаған осраҡтарҙа, таныш булмаған кешелҽр менҽн осрашҡанда ҥҙ-ҥҙҙҽрен 

дҿрҿҫ тоторға ҿйрҽтеҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Тҽбиғҽттҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ.  Тҽбиғҽттҽ  ҥҙеңде нисек хҽҥефһеҙ тотоу 

кҽрҽклеген һҽм экологик мҽҙҽниҽт нигеҙҙҽрен формалаштырыу.  

Ҥҫемлектҽр һҽм хайуандар донъяһына зыян килтермҽҫкҽ кҽрҽклекте аңлатыу, сҿнки 

тҽбиғҽттҽ бҿтҽ нҽмҽ бер-береһе менҽн тығыҙ бҽйлҽнештҽ тора.  

Тере булмаған тҽбиғҽт кҥренештҽре менҽн таныштырыу (йҽшен йҽшнҽҥ, кҥк кҥкрҽҥ, йҽйғор). 

Йҽшен ваҡытында ҥҙеңде нисек тоторға.  

Балаларҙы имгҽнгҽндҽ йҽки бҿжҽк тешлҽгҽндҽ нисек беренсе ярҙам кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ хҽҥефһеҙлек һаҡлау. Балаларҙы юл элементтары менҽн таныштырыу 

(машиналар йҿрҿгҽн ҿлҿшҿ, йҽйеҥлелҽр юлды аша сығыу ҿсҿн кҥрһҽтелгҽн ҿлҿш, тротуар – 

кешелҽр генҽ йҿрҿй торған ҿлҿшҿ);  

Балалар баҡсаһы һҽм бала йҽшҽгҽн йорт урынлашҡан урамдар менҽн таныштырыу. 

Машиналар, кешелҽр һҽм велосипедсылар хҽрҽкҽтлҽнгҽндҽ ҥтҽлҽ торған юл ҡағиҙҽлҽрен 

ҡабатлау, нығытыу. 
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Юл билдҽлҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ («Балалар», «Хҽрҽкҽт тыйыла», «Автобус 

туҡталышы», «Йҽйҽҥ юлды аша сығыу», «Тҽҥге медицина ярҙамы кҥрһҽтеҥ пункты», «Туҡланыу 

пункты», «Тороу урыны», «Машина менҽн инеҥ тыйыла», «Юл эштҽре», «Велосипед ҿсҿн юл». 

Йҽмҽғҽт урындарында, юл хҽрҽкҽтендҽ кешелҽрҙең һҽм ҥҙ-ҥҙеңде нисек тоторға кҽрҽклекте 

иҫкҽ тҿшҿрҿҥ, кҥҙҽтеҥ, сағыштырыу, һығымта яһау, уларға баһа  бирҽ белеҥ кҥнекмҽлҽрен 

ҥҫтереҥ; юлда хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽмҽгҽн осраҡта килеп сыҡҡан кҥңелһеҙ хҽлдҽрҙең 

сҽбҽптҽрен, һҿҙҿмтҽлҽрен аңлатыу. 

Йҽшҽйештҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. Балаларҙа тормошта хҽҥефһеҙ йҽшҽй белеҥ 

нигеҙҙҽрен формалаштырыу. 

Йылдың һҽр миҙгелендҽ тҿрлҿ эшмҽкҽрлек ваҡытында хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй 

белергҽ кҥнектереҥ (һыу ингҽндҽ, велосипедта йҿрҿгҽндҽ, санала, конькилҽ, саңғыла шыуғанда 

һ.б.). 

Кҿнкҥрештҽ ҡурҡыныс сығанаҡтары булған предметтар тураһындағы белемдҽрен киңҽйтеҥ 

(ҥтек, газ плитҽһе, электр приборҙары һ.б.). Уларҙы һаҡ ҡулланыу ҡағиҙҽлҽрен нығытыу. 

Янғын сығыу сҽбҽптҽрен аңлатыу, кҿнкҥрештҽ янғын булдырмаҫ ҿсҿн ниндҽй талаптарҙы 

ҥтҽҥ кҽрҽклеген тҿшҿндҿрҿҥ. Янғын ваҡытында ҥҙ-ҥҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре. МЧС хеҙмҽте менҽн 

таныштырыу. Ҡурҡыныс янағанда ололарға ярҙам һорап шылтыратыуға кҽрҽкле телефон 

номерҙарын ҿйрҽтеҥ: «01», «02», «03», «112»‖.  

Ҥҙенең исем, фамилияһын, йҽшен, ҿй адресын, ата-ҽсҽһенең телефон номерын яттан ҽйтҽ 

белеҥенҽ ҿлгҽшеҥ. 

Таныш булмаған кешелҽр менҽн осраҡлы осрашыуҙар һҽм аралашыу барышында балаларға 

ҥҙҙҽрен нисек тоторға кҽрҽклеге тураһында аңлатыу.  

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Тҽбиғҽттҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ Ҥҙеңде нисек тҽбиғҽттҽ хҽҥефһеҙ тотоу 

ҡағиҙҽлҽрен ҡабатлау һҽм нығытыу. 

Экологик мҽҙҽниҽт нигеҙҙҽрен формалаштырыуҙы дауам итеҥ.  «Ҡыҙыл китап» менҽн 

таныштырыу. Ҡыҙыл китапҡа ингҽн айырым хайуандар һҽм  ҥҫемлектҽр донъяһы менҽн 

таныштырыу.  Тҽбиғҽт кҥренештҽре тураһындағы белемдҽрен киңҽйтеҥ (йҽшен, кҥк кҥкрҽҥ, 

йҽйғор, ел-дауыл, ҡойон, һ.б). Ундай осраҡтарҙа ҥҙеңде нисек тоторға кҽрҽклекте ҿйрҽтеҥ. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ хҽҥефһеҙлек һаҡлау. Балаларҙың урам тҿҙҿлҿшҿ һҽм юл хҽрҽкҽте 

тураһындағы белемдҽрен системаға һалып ҡабатлатыу һҽм нығытыу. «Майҙан», «Проспект», 

«Бульвар» тҿшҿнсҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Хҽрҽкҽтлҽнеҥҙҽ юл билдҽлҽрен, маршруттарҙы, план-схемаларҙы  файҙаланып, арауыҡта 

йҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ.  

Тыйыусы билдҽлҽр: «Һулға (уңға) боролоу тыйыла», «Хҽрҽкҽт тыйыла», «Йҽйҽҥлелҽргҽ юл 

ябыҡ», «Инеҥ тыйыла», «Тукталыу тыйыла» һ. б. менҽн танышыуҙы дауам итеҥ. Балалар 

рҽсемдҽрендҽ юл билдҽлҽре сағылышын хуплау. Бойороусы билдҽлҽр: «Тура барырға», «Һулға 

(уңға) барырға», «Тҥңҽрҽк буйынса барырға» һ. б. менҽн таныштырыу. Юл хҽрҽкҽтендҽ ҡабул 

ителгҽн символик  билдҽлҽрҙең мҽғҽнҽлҽренҽ тҿшҿнҿргҽ булышлыҡ итеҥ. Мҽғлҥмҽт биреҥсе-

кҥрһҽтеҥсе  билдҽлҽр: «Бер яҡлы  хҽрҽкҽтле  юл», транспорттың барыу тиҙлеге «40», «70» һ.б. 

Балаларға сервис билдҽлҽренең: «Ашау-эсеҥ пункты», «Яғыулыҡ ҡойоу станцияһы», 

«Телефон», «ЮХИДИ –ГИБДД посты», «Ял итеҥ урыны» һ. б.-ҙың ни ҿсҿн ҡулланылышын 

аңлатыу. 

Балаларҙы юлдар тҿҙҿҥсе махсус техника тҿрҙҽре, тҿҙҿҥселҽр һҿнҽре хеҙмҽте менҽн 

таныштырыу. Хҽҥефһеҙ хҽрҽкҽт итеҥ юлдарҙың сифаты менҽн бҽйле булыуҙы) тҿшҿндҿрҿҥ. 

Балаға ҿйҙҽн балалар баҡсаһына, йорт эргҽһендҽге йҽмғиҽт биналарына (магазин, почта, 

поликлиника һ.б.) ололар оҙатыуында бара-ҡайта белеҥҙе тҿшҿндҿрҿҥ һҽм кҥнектереҥ. 

Йҽшҽйештҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. Балаларҙың балалар баҡсаһында, ҿйҙҽ, йҽмҽғҽт 

урындарында ҥҙ-ҥҙҙҽрен ҽҙҽпле тотоу ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽй белеҥҙҽрен нығытыу; башҡаларҙан да был 

ҡағиҙҽлҽрҙең  ҥтҽлеҥен талап итергҽ ҿйрҽтеҥ. Кҽрҽк булған осраҡта, ашығыс ярҙам саҡырыу 

телефоны номерын йыйырға ҿйрҽтеҥ. 

Кҿнкҥреш приборҙары менҽн дҿрҿҫ ҡуллана белеҥҙе нығытыу. 
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Тҿрлҿ уйындарҙа һҽр бер йыл миҙгелендҽ хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ кҥнектереҥ.

 Ҡурҡыныс тыуған осраҡтарҙа ярҙам һорап ололарға мҿрҽжҽғҽт итергҽ ҿйрҽтеҥ. «Ҿйҙҽ 

яңғыҙ», «Юғалдым», «Аҙаштым», «Сит кеше осраны» тигҽн осраҡтарҙа ҥҙ-ҥҙенде тота белеҥ 

кҥнекмҽлҽрен нығытыу. 

ҒХМ (Ғҽҙҽттҽн тыш хҽлдҽр министрлығы), янғындан ҡотҡарыу хеҙмҽте, ашығыс медицина 

ярҙамы хеҙмҽте тураһында белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. Ярҙам һорап мҿрҽжҽғҽт итеҥ телефондарын 

ҡабатлау, ятлау. 

Ҥҙенең исем, фамилияһын, йҽшен, ҿй адресын, ата-ҽсҽһенең телефон номерын яттан ҽйтҽ 

белеҥенҽ ҿлгҽшеҥ. 

 

«ТАНЫП-БЕЛЕҤ ҤҪЕШЕ» БЕЛЕМ БИРЕҤ ҾЛКҼҺЕ 

«Танып-белеҥ ҥҫеше» ҿлкҽһе йҿкмҽткеһе балаларҙың тирҽ-йҥнде тҽрҽнерҽк ҿйрҽнеҥ, 

тҿшҿнҿҥ, ҡыҙыҡһыныу телҽген ҡҽнҽғҽтлҽндерҽ; аң-зиһендең ҥҫешен, ижади ҽҥҙемлекте, хыял, 

фараз итеҥҙе ҥҫтерҽ; баланың ҥҙе һҽм башҡа кешелҽр, тирҽ-яҡ донъя, ундағы предметтар, 

объекттар, улар араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽр һҽм ҥҙенсҽлектҽр (формаһы, тҿҫҿ, ҥлсҽме, материалы, 

тауышы, ритмы, темпы, һаны, киҫҽге-бҿтҿнҿ, бҽлҽкҽй һҽм ҙур һ.б.) тураһында ябай ғына кимҽлдҽ 

белемдҽрен формалаштыра;  тыуған ил, социаль-мҽҙҽни ҡиммҽттҽр, традициялар, йолалар һҽм 

байрамдар, Ер шарының кешелҽрҙең дҿйҿм ҿйҿ булыуы, Ерҙҽге тҽбиғҽттең ҥҙенсҽлеге, илдҽрҙең, 

халыҡтарҙың кҥп тҿрлҿлҿгҿ  һ.б. тураһында тҿшҿнсҽ биреҥҙе кҥҙаллай. 

Тҿп маҡсаттар һҽм бурыстар 
Башланғыс ябай математик тҿшҿнсҽлҽр. Элементар математик тҿшҿнсҽлҽрҙе 

формалаштырыу. Тирҽ-яҡтағы объекттарҙың тҿп ҥҙенсҽлектҽре һҽм улар араһындағы 

мҿнҽсҽбҽттҽр тураһында ябай ғына тҿшҿнсҽлҽр биреҥ: формаһы, тҿҫҿ, ҥлсҽме, кҥлҽме, һаны, 

бҥлеме, ваҡыт һҽм арауыҡтағы йҥнҽлештҽре. 

Танып-белеҥҙҽ эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше. Баларҙың танып-белеҥ ҡыҙыҡһыныусанлығын 

ҥҫтереҥ, тирҽ-йҥндҽ ориентирҙы дҿрҿҫ табырға ҿйрҽтеҥ, сенсор яҡтан ҥҫтереҥ (объекттың 

ҥҙенсҽлектҽрен тойомлап, һиҙеп аңлау, тҿшҿнҿҥ). 

Тирҽ-йҥнде ҿйрҽнеҥҙҽ ижади ҽҥҙемлекте һҽм фантазияны ҥҫтереҥ. 

Тирҽ-яҡ мҿхиттҽге объекттар һҽм предметтар тураһында тҽҥ тҿшҿнсҽлҽр биреҥ, улар 

араһындағы бҽйлҽнештҽрҙе һҽм ҥҙенсҽлектҽрҙе ҿйрҽнеҥ ысулдарын ҥҙлҽштереҥ (формаһы, тҿҫҿ, 

кҥлҽме, материалы, яңғырашы, ритмы, темпы, сҽбҽбе һҽм һҿҙҿмтҽһе һ.б.). 

Балаларҙың объекттарҙы, предметтарҙы дҿрҿҫ ҡабул итеҥ һҽлҽтен,  иғтибарын, хҽтерен, 

кҥҙҽтеҥсҽнлеген, уларҙы анализлай, сағыштыра белеҥен, предметтың йҽки тирҽ-йҥндҽге ниндҽйҙер 

бер объекттың тик ҥҙенҽ генҽ хас булған билдҽлҽрен асыҡлай, таба белеҥен формалаштырыу. 

Предметтар һҽм тҽбиғҽт кҥренештҽре араһындағы ябай ғына бҽйлҽнештҽрҙе табып, һығымта 

яһарға ҿйрҽтеҥ. 

Тирҽ-йҥндҽге предметтар менҽн таныштырыу. Тирҽ-яҡтағы ҽйберҙҽр, предметтар менҽн 

таныштырыу (исем-атамаһы, башҡарған функцияһы, тҽғҽйенлҽнеше, ҥҙенсҽлеге, сифаты).  

Тирҽ-йҥндҽге предметтарҙың кеше уй-фекере һҽм хеҙмҽте ярҙамында барлыҡҡа килеҥен 

тҿшҿндҿрҿҥ. Эшлҽнгҽн ҽйберҙҽр һҽм предметтар  кешелҽр ҿсҿн уңайлы, кҽрҽкле, кҿндҽлек 

йҽшҽйеште тағы ла  еңелҽйтһен ҿсҿн һҽр саҡ ҥҙгҽртелеп, яңыртылып тороуҙы аңлатыу. 

Йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽттең бер-береһе менҽн бҽйлҽнешле булыуын ябай ғына кимҽлдҽ 

аңлатыу. 

Социаль донъя менҽн таныштырыу. Баланы уратып алған социаль донъя менҽн 

таныштырыу, балаларҙың тирҽ-йҥнде танып-белеҥ даирҽһен киңҽйтеҥ, донъяны бер бҿтҿн итеп 

ҡабул итеҥен формалаштырыу. 

Бҽлҽкҽй һҽм ҙур тыуған ил тураһындағы тҽҥге тҿшҿнсҽлҽрҙе биреҥ; Рҽсҽй һҽм Башҡортостан 

халҡының мҽҙҽниҽте, традициялары һҽм байрамдары менҽн таныштырыу. 

Гражданлыҡ тойғоларын тҽрбиҽлҽҥ. Тыуған илгҽ, ергҽ, миллҽтенҽ, халыҡҡа ҡарата мҿхҽббҽт, 

яратыу тойғолары, тарихы, мҽҙҽниҽте, ҡаҙаныштары менҽн  ғорурланыу хистҽре тҽрбиҽлҽҥ.  

Кешелектең дҿйҿм ҿйҿ – Ер шары һҽм унда йҽшҽгҽн тҿрлҿ халыҡтар, илдҽр тураһында 

элементар тҿшҿнсҽлҽр биреҥ. 
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Тҽбиғҽт донъяһы менҽн таныштырыу. Тҽбиғҽт кҥренештҽре менҽн таныштырыу. Ер 

планетаһында тҽбиғҽттең кҥп тҿрлҿ булыуын аңлатыу.  

Элементар экологик тҿшҿнсҽ биреҥ, кеше тҽбиғҽттең бер ҿлҿшҿ, ул уны һаҡларға, яҡларға 

тейешлекте, тҽбиғҽттҽ бҿтҽ нҽмҽ бер-береһе менҽн бҽйле һҽм Ерҙҽ кешенең тормошо, тҽбиғҽт 

торошо тирҽ-яҡ мҿхиттең таҙа, яҡшы булыуына бҽйле икҽнлекте аңлатыу.  

Тҽбиғҽттҽ ҥҙеңде дҿрҿҫ тоторға ҿйрҽтеҥ. Тҽбиғҽткҽ ҡарата һҿйҿҥ тойғоһо уятыу, уны 

һаҡларға телҽк уятыу. 

 

ПСИХОЛОГИК  ҺҼМ ПЕДАГОГИК ЭШТЕҢ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 
Башланғыс ябай математик тҿшҿнсҽлҽр  

 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 

 
Кҥплек тҿшҿнсҽһе менҽн таныштырыу. Ваҡ предметтарҙы кҥплҽп бергҽ йыйыу (усҡа, 

һауытҡа, йҽшниккҽ һ.б.), бер һауыттан икенсеһенҽ – кҥплҽп, аҙаҡ бҿртҿклҽп бушатыу, йҽ тҿҫҿнҽ 

ҡарап һайлап алыу. 

Предметтарҙың кҥп икҽнлеген кҥрҽ белеҥ (ҿҫтҽлдҽ, иҙҽндҽ, келҽмдҽ) һҽм уларҙы тҽрбиҽсе 

ҡушыуы буйынса кҥплҽп бер рҽткҽ теҙеп, йҽ тҿҫтҽре, ҙурлыҡтары буйынса парлап һала белеҥ.  

Тҽрбиҽсенең ҽйтеҥенсҽ, рҽттҽн беренсе һҽм аҙаҡҡы предметтарҙы алып, кҥплектең сиктҽрен 

билдҽлҽй белеҥ. 

Тирҽ-йҥндҽге бер ҥк тҿрлҿ предметтарҙың кҥплеген таба һҽм кҥрһҽтҽ белеҥ (кҥп ҡурсаҡтар, 

кҥп машиналар һ.б.). 

Дҽҥмҽл, ҙурлыҡ тҿшҿнсҽһе менҽн таныштырыу. Тирҽ-йҥндҽге тҿрлҿ дҽҥмҽлдҽге 

предметтарҙы ҽйтҽ һҽм кҥрһҽтҽ белеҥ (ҙур – бҽлҽкҽй һ.б.). 

Ҡул менҽн тирҽ-йҥндҽге предметтарҙың оҙонлоғон (таҫма, балаҫ), киңлеген (карауат, келҽм), 

бейеклеген (ултырғыс, ҿҫтҽл) һ.б. кҥрһҽтҽ белеҥ. 

Форма тҿшҿнсҽһе менҽн таныштырыу. Шарҙы, кубты, кирбесте  башҡа предметтарҙан 

айыра белергҽ, уларҙың атамаһын ҽйтергҽ һҽм улар менҽн тҿрлҿ хҽрҽкҽттҽр башҡарырға ҿйрҽнеҥ: 

тҽгҽрҽтеҥ, бер-береһенең ҿҫтҿнҽ ҡуйыу. «Тҥңҽрҽк», «тҽгҽрҽмҽй», «тҽгҽрҽй», «куб» тҿшҿнсҽлҽрен 

аңлау һҽм ҽйтҽ белеҥ.  

М. Монтессори дидактик материалдарын ҡулланыу. 

Арауыҡ тураһында тҿшҿнсҽ. Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ йҥнҽлештҽрҙе билдҽлҽй, аңлай белеҥ: 

алыҫ – яҡын, аҫта – ҿҫтҽ, бында – тегендҽ. 

Ҿҫтҽлдҽ киҫмҽ һҥрҽттҽрҙе, кубиктарҙы теҙҽ, предметтарҙың (ҡурсаҡ, уйынсыҡ) ҿлҿштҽрен 

һҽм шулай уҡ предметтарҙың хҽрҽкҽт итеҥ йҥнҽлештҽрен кҥрһҽтҽ белеҥ. 

Ҥҙенең кҽҥҙҽ ҿлҿштҽрен кҥрһҽтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ (баш, бит, ҡулдар, аяҡтар, арҡа). 

Тҽрбиҽсе артынан билдҽле йҥнҽлештҽ хҽрҽкҽтлҽнҽ белеҥ. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Һан. Тҿркҿмлҽнгҽн предметтарҙың дҿйҿм сифатын кҥреп аңларға ҿйрҽтеҥ (бҿтҽ туптар ҙа 

тҥңҽрҽк, тҽгҽрҽй; былары – кҥк тҿҫтҽ, ҽ былары – ҡыҙыл һ.б. 

Тҿрлҿ тҿркҿм предметтарын сағыштырыу ярҙамында «кҥп – бер», «аҙ», «бер ҥк», «берҽҥ ҙҽ», 

«тигеҙ», «ни тиклем – шул тиклем», «ҡарағанда кҥберҽк, аҙыраҡ» тигҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе аңлап, ул 

предметтарҙы, береһе ҿҫтҿнҽ икенсеһен һалып ҡарап, йҽ парлап алып,  тҿҫҿ, дҽҥмҽле, формаһы 

буйынса тҿркҿмлҽҥ. 

Бер тҿркҿмдҽн икенсе тҿркҿмгҽ предметтарҙы берҽмлҽп ҡушыу, йҽ киреһенсҽ алыу юлы 

менҽн, ике тҿркҿмдҽ лҽ уларҙы тигеҙлҽй белеҥ: «Тигеҙме?» тигҽн һорауҙы аңлауына ирешергҽ. 

«Нимҽ артыҡ?» (кҽм?) һорауына яуап бирҽ белеҥ: «Мин һҽр тҥңҽрҽккҽ бҽшмҽк һалдым. 

Тҥңҽрҽктҽр кҥп, бҽшмҽктҽр аҙ». Йҽки «Бҽшмҽктҽр шулай уҡ тҥңҽрҽктҽр кеҥек». 

«Бер», «ике» һандары менҽн таныштырыу. 

Дҽҥмҽл. «Буй», «киңлек», «бейеклек» тҿшҿнсҽлҽрен аңлай һҽм ҡулдар ярҙамында уларҙың 

дҽҥмҽлен кҥрһҽтҽ белеҥ. 
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Контраст йҽки бер ҥк дҽҥмҽлле предметтарҙы сағыштырып, «оҙон-ҡыҫҡа», «киң-тар», 

«бейек-тҽпҽш», «ауыр- еңел» тҿшҿнсҽлҽрен аңларға, айырырғаа, ҽйтергҽ һҽм тирҽ-йҥн 

предметтарында уларҙы таба белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Геометрик фигуралар тураһында тҿшҿнсҽлҽр. Тҥңҽрҽк, квадрат, ҿсмҿйҿш менҽн 

таныштырыу. Уларҙың оҡшашлығын һҽм айырмаһын таба белеҥ. Шундай уҡ формалы 

предметтарҙы тирҽ-йҥндҽ ҡараш йҽки бармаҡтар менҽн тикшереп таба белеҥ. 

Арауыҡтағы йҥнҽлеш. Баланың арауыҡта ҥҙенең кҽҥҙҽ торошо йҥнҽлештҽрен аңлай, ҽйтҽ 

һҽм кҥрһҽтҽ белеҥе: уң, һул ҡул, ҿҫкҽ – аҫҡа, алға – артҡа, алда – артта, аҫта, эсендҽ, эргҽлҽ, 

ҿҫтҿндҽ һ.б.  

Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ һҽм балалар баҡсаһы майҙансығында йҥнҽлештҽрҙе билдҽлҽй, таба, 

ҡуллана белеҥе. Уң һҽм һул ҡулдарын айыра белҽ. 

Ваҡыт тҿшҿнсҽлҽре. Тҽҥлек ҿлҿштҽре: кис – иртҽ, кҿн – тҿн менҽн таныштырыу һҽм ул 

ваҡыттарҙа кешелҽр ниндҽй эшмҽкҽрлек менҽн шҿғҿллҽнеҥен баланың һҿйлҽй белеҥе. 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Һан һҽм иҫҽплҽҥ. Балаларға кҥплек тҿшҿнсҽһен һҽр тҿрлҿ сифаттары буйынса айырылған 

предметтарҙан тороуҙы тҿшҿндҿрҿҥ: тҿрлҿ тҿҫтҽге, формалағы, дҽҥмҽлдҽге предметтарҙы 

һанамайынса (бында тҥңҽрҽктҽр кҥп- ҡыҙылдары, кҥктҽре, ҙурҙары бар) кҥпме, аҙмы – билдҽлҽҥ. 

Кҥплек эсенҽ ингҽн предметтарҙы парлап һалып (һанамайынса) предметтарҙың тигеҙлеген йҽки 

тигеҙ булмауын билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Балалар телмҽренҽ «Бында тҥңҽрҽктҽр кҥп. Ҡыҙылдары 

бында, ҽ былары – кҥк. Ҡыҙыл тҥңҽрҽктҽр кҥктҽргҽ ҡарағанда кҥберҽк». Йҽки: «Кҥк тҥңҽрҽктҽр 

ҡыҙыл тҥңҽрҽктҽргҽ ҡарағанда аҙыраҡ». Йҽки: «Ҡыҙыл тҥңҽрҽктҽр менҽн кҥк тҥңҽрҽктҽр бер 

тигеҙ». 

Ике тҿркҿм предметтарҙы сағыштырыу аша, «бер» һанын ҡушыу, йҽ алыу юлы менҽн 5 

эсендҽге һандарҙың барлыҡҡа килеҥен аңлау һҽм һанай белеҥ. 

5-кҽ тиклем тҿп һҽм рҽт һандарын һанарға ҿйрҽнеҥ. Һанағанда аҙаҡҡы һанды иҫҽплҽгҽн 

предметтар тҿркҿмҿнҽ бҽйлҽп ҽйтҽ белеҥ (бер, ике, ҿс – бҿтҽһе ҿс ҡуян). 

«Нисҽнсе?», «Һан буйынса нисҽнсе?» һорауҙарына яуап бирҽ белеҥ. 

Предметтарҙы һаны яғынан, «1»-ҙе ҡушып, йҽ алып, тигеҙлҽй белеҥ. Уларҙы тҿҫҿ, формаһы, 

дҽҥмҽле, һаны буйынса тҿркҿмлҽҥ. 

Рҽттҽ, тҥңҽрҽктҽ, диагоналдҽ, периметрҙа урынлашҡан предметтарҙы һанай белеҥ. 

Дҽҥмҽл. Ике предметты дҽҥмҽле (буйы, киңлеге, бейеклеге) буйынса сағыштыра белеҥ. 

Арта, йҽ кҽмей барыу рҽҥешендҽ 5 – кҽ тиклем теҙҽ һҽм теҙеҥ тҽртибен һандар ярҙамында ҽйтҽ 

белеҥ. 

Йҽнҽш торған тҿрлҿ тҿҫтҽге предметтарҙы дҽҥмҽле (бейеклек, киңлек) буйынса сағыштыра 

белеҥ (һары таҫма ҡыҙылынан оҙонораҡ, ҽ ҡыҙыл таҫма һары таҫманан ҡыҫҡараҡ). 

Предметтарҙы дҽҥмҽлдең киңлеге – тарлығы, оҙонлоғо – ҡыҫҡалығы, бейеклеге – тҽпҽшлеге 

буйынса сағыштырыу (һары таҫма йҽшеленҽ ҡарағанда оҙонораҡ һҽм киңерҽк, ҽ йҽшел таҫма 

һарыһынан ҡыҫҡараҡ һҽм тарыраҡ).  

Ҡалынлыҡ – йоҡалыҡ тҿшҿнсҽлҽре менҽн таныштырыу (ҡалын, ҡалыныраҡ, нҽҙек, йоҡа). 

Геометрик фигуралар һҽм формалар. Тура дҥртмҿйҿш, овал, цилиндр менҽн таныштырыу 

һҽм уларҙы таныш фигуралар менҽн сағыштырып, оҡшашлығын, айырмаһын табыу. 

Геометрик фигураларға билдҽлҽмҽ бирҽ белеҥ (квадрат – бҿтҽ яғы ла тигеҙ булған фигура). 

Ҡатмарлы формалы предмет ҿлҿштҽренең геометрик фигуралар менҽн ниндҽй бҽйлҽнештҽ 

(оҡшашлыҡта) булыуын кҥрҽ, аңлай белеҥ. Таныш булған 3-4 геометрик фигураны ҥҙ-ара 

сағыштыра, логик фекерлҽҥ аша уларҙың оҡшашлығын һҽм айырмаһын таба белеҥ. 

Арауыҡтағы йҥнҽлеш. Баланың ҥҙенҽн ситтҽ булған арауыҡтағы йҥнҽлештҽрҙе ҽйтҽ, аңлай 

һҽм кҥрһҽтҽ белеҥе: һулда – уңда, ҿҫтҽ – аҫта, алда – артта.  

Ҥҙ кҽҥҙҽһенҽ ҡарата арауыҡта урынлашҡан предметтарҙың урынын билдҽлҽй һҽм ҽйтҽ белеҥ. 

Билдҽлҽнгҽн йҥнҽлештҽ хҽрҽкҽт итҽ белеҥ. «Араһында, эргҽһендҽ, алдында» тҿшҿнсҽлҽре 

менҽн танышыу. 

Ҿҫтҽл яҫылығында йҥнҽлеш билдҽлҽй белеҥ (дежур булғанда). 

Балалар баҡсаһы бинаһында һҽм ҥҙе йҽшҽгҽн урамда дҿрҿҫ хҽрҽкҽт итҽ белеҥ. 
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Ваҡыт тҿшҿнсҽлҽре. Тҽҥлек ҿлҿштҽрен дҿрҿҫ ҽйтҽ белеҥ: иртҽ, кҿн, кис, тҿн. Кеше 

эшмҽкҽрлегенҽ ҡарап, уларға билдҽлҽмҽ бирҽ белеҥ. «Тҽҥлек» тҿшҿнсҽһен аңлатыу һҽм уның 

ҿлҿштҽрен айыра, һанай белеҥ. 

«Кисҽ, бҿгҿн, иртҽгҽ» тҿшҿнсҽлҽрен аңлатыу. Моделдҽр ярҙамында тҽҥлек ҿлҿштҽре менҽн 

таныштырыу. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Һан һҽм иҫҽп. Тҿрлҿ тҿҫтҽге, дҽҥмҽлдҽге, формалағы, ҡулланышы, тҽғҽйенлҽнеше менҽн 

айырылып торған предметтарҙы бергҽ ҡушып кҥплек (множество) тҿшҿнсҽһен аңлатыу. 

Кҥплектҽге предметтарҙы тҿркҿмдҽргҽ бҥлеҥ һҽм яңынан ҡушыу. Бер бҿтҿн кҥплектҽ предметтар 

ҿлҿштҽргҽ бҥленгҽн тҿркҿмдҽрҙекенҽ ҡарағанда кҥберҽк. Уларҙы һанап кҥрһҽтергҽ мҿмкин. 

Кҥплектең ҿлҿштҽрен сағыштырып, ҡайҙа предметтар кҥберҽк, ҡайҙа аҙыраҡ – шуны билдҽлҽҥ 

йҽки ике ҿлҿштҿ лҽ тигеҙлҽҥ.  

Ике предметтың оҙонлоғон, киңлеген, бейеклеген ҿсҿнсҿ предмет (шартлы ҥлсҽҥ) ярҙамында 

билдҽлҽҥ. Шартлы ҥлсҽҥ сағыштырылған предметтың береһенҽ тиң булырға тейеш.  

Кҥҙ ҥлсҽмен ҥҫтереҥ, кҥҙ ҡарашы аша предметтарҙы шартлы ҥлсҽҥ ярҙамында сағыштырып, 

дҽҥмҽлдҽрен билдҽлҽҥ: оҙонораҡ – ҡыҫҡараҡ, киңерҽк – тарыраҡ, бейегерҽк – тҽпҽшерҽк. 

Предметты (ҡағыҙ битен, таҫманы, тҥңҽрҽкте, квадратты һ.б.) бер нисҽ ҿлҿшкҽ бҥлергҽ 

ҿйрҽтеҥ. Бҥленгҽн ҿлҿштҽрҙе бҿтҿн предмет менҽн сағыштырып, ҿлҿштҽрҙең нисек аталыуын 

аңлатыу (яртыһы, йҽки ике, ҿс, дҥрт ҿлҿшкҽ бҥлдек), уның һҽр саҡ бҿтҿн предметтан кҽм икҽнен 

тҿшҿндҿрҿҥ. 

Ҿс һҽм унан да кҥберҽк булған (тҿркҿм) предметтарҙы сағыштырып, улар араһындағы һан 

яғынан булған бҽйлҽнеште табып, «1», йҽ «2» һанын ҡушыу, йҽ алыу юлы менҽн 10 эсендҽге 

һандарҙың барлыҡҡа килеҥен аңлатыу. 

10-ға тиклем тҿп һҽм рҽт һандарын иҫҽплҽргҽ (һанарға) ҿйрҽтеҥ. 

Һан башы итеп телҽгҽн бер предметты алып, тҿрлҿсҽ урынлашҡан предметтарҙы тҿрлҿ 

йҥнҽлештҽ һанарға ҿйрҽтеҥ. 

Бирелгҽн һан буйынса предметтарҙы тҿркҿмлҽй белеҥ. 

10 һаны эсендҽге предметтарҙы (2, 3, 4, 5) тҿркҿмгҽ бҥлҽ белеҥ, килеп сыҡҡан тҿркҿмдҽрҙе 

һҽм тҿркҿм эсендҽге предметтарҙы һанай белеҥ; «Бҿтҽһе нисҽ тҿркҿм?», «Һҽр тҿркҿмдҽ нисҽ 

предмет?» һорауҙарына яуап бирҽ белеҥ. 

10 һаны эсендҽге йҽнҽш торған һандарҙың ҥҙ-ара бҽйлҽнешен аңлау (5 дҥрттҽн ҙур, лҽкин 6-

нан 1-гҽ кҽм).  

5 эсендҽге һандарҙың нисҽ берҽмектҽн тороуын аңлатыу. 

1-ҙҽн 5-кҽ тиклемге цифрҙар менҽн таныштырыу. 

Ябай арифметик мҽсьҽлҽлҽр сисеҥ һҽм уларҙы һҥрҽт ярҙамында яҙыу (тҿшҿрҿҥ); «артыҡ», 

«кҽм», «тигеҙ була» билдҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Дҽҥмҽл. Предметтарҙы дҽҥмҽле буйынса арта, йҽ кҽмей барған рҽҥештҽ 10-ға тиклем теҙҽ 

һҽм теҙеҥ тҽртибен һанап, ҽйтҽ белеҥ. 

Бер рҽттҽ ятҡан йҽнҽш предметтарҙы бер-береһе менҽн һҽм шулай уҡ алдан һҽм арттан 

килгҽн рҽттҽге предметтар менҽн сағыштыра белеҥ (һары таҫма кҥгенҽн оҙонораҡ, лҽкин йҽшел 

таҫманан ҡыҫҡараҡ; һары таҫма ҡыҙыл, аҡ, кҥк таҫмаларҙан оҙонораҡ, лҽкин йҽшел, алһыу, 

һорғолттарынан ҡыҫҡараҡ). 

Кҥҙ самаһы менҽн предметтарҙы дҽҥмҽле буйынса ҿлгҿгҽ ҡарап һайлай белеҥ. 

Предметтарҙы, ауырлығына ҡарап, ҥлсҽҥ ярҙамында сағыштыра белеҥ. Ауырлығы артыуына, 

йҽ кҽмеҥенҽ ҡарап, предметтарҙы (6-ға тиклем) бер рҽткҽ теҙҽ белеҥ. Теҙеҥ тҽртибен аңлата белеҥ. 

Бер предметты шартлы ҥлсҽм итеп алыу юлы менҽн ике предметты дҽҥмҽле буйынса 

сағыштырыу. 

Арауыҡтың ҿс ҥлсҽмле булыуын, кҥлҽм тҿшҿнсҽһен аңлатыу. 

Геометрик фигуралар һҽм формалар. Конус, брус, цилиндр, пластина менҽн таныштырыу, 

уларҙың атамаларын дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. Тура һҽм ҿҙҿк һыҙыҡ тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ.  

Кҥпмҿйҿш һҽм дҥртмҿйҿштҽр менҽн таныштырыу, уларға билдҽлҽмҽ биреҥ. «Сиге», 

«тҥбҽһе», «эске яғы» тҿшҿнсҽлҽре менҽн таныштырыу һҽм уларҙы тирҽ-йҥндҽге предметтарҙан 

таба, кҥрҽ, ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽнеҥ. 
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Аралыҡта йҥнҽлеш билдҽлҽҥ. Предметтарҙың бер-береһенҽ ҡарата урынлашҡан урынын 

билдҽлҽй белеҥ. 

«Эргҽлҽ, һулғараҡ, уңғараҡ, уртала» тҿшҿнсҽлҽрен киңҽйтеҥ. 

Ҡағыҙ битендҽ йҥнҽлеш билдҽлҽй белеҥ, ҡағыҙ бите мҿйҿштҽренең урындарын ҽйтҽ, кҥрһҽтҽ 

белеҥ. 

Урамда йҿрҿҥ ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу һҽм иҙҽндҽге, ҡағыҙ битендҽге схемала юл 

йҥнҽлешен билдҽлҽй, кҥрһҽтҽ белеҥ. 

Ваҡыт тҿшҿнсҽлҽренең айышына тҿшҿҥ. Аҙна кҿндҽрен эҙмҽ-эҙлекле ҽйтҽ белеҥ, бҿгҿн 

ниндҽй кҿн, кисҽ, иртҽгҽ аҙнаның ниндҽй кҿн булыуын ҽйтҽ белеҥ. 

«Ай» тураһында тҿшҿнсҽ, йыл эсендҽ нисҽ ай, миҙгел барлығы тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ. 

Календарь тураһында аңлатыу. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Һан һҽм иҫҽп. 3 һанын ҡушыу һҽм алыу юлы менҽн 10 эсендҽге һандарҙың барлыҡҡа 

килеҥен аңлатыу. 

Телҽгҽн һандан башлап 10 эсендҽ кире һҽм ыңғай һанау. 

Тиҫтҽлҽп һҽм йҿҙҽрлҽп һанарға ҿйрҽтеҥ. 

0-дҽн 9-ға тиклемге цифрҙар менҽн таныштырыу. Телҽгҽн цифрҙың алдынан һҽм артынан 

килгҽн цифрҙы таба, ҽйтҽ, кҥрһҽтҽ белеҥ. 

10 һанына ингҽн телҽгҽн бер һанды тҿҙҿй белеҥ. 

Тҽңкҽ аҡсалар менҽн таныштырыу, улар ярҙамында 10 эсендҽге тҿрлҿ һандарҙы табыу. 

«Ҡушырға», «алырға», «тигеҙ була» билдҽлҽре менҽн танышыу. 

Һандар һҽм билдҽлҽр (тамғалар) ярҙамында ябай мҽсьҽлҽлҽр сисеҥ. 

Дҽҥмҽл. Рҽт эсендҽге бер ҥк тҿҫтҽ булған предметтарҙы ҥҙ-ара дҽҥмҽле буйынса һҽм шулай 

уҡ алдан һҽм арттан килгҽн рҽттҽге предметтарҙы һандары буйынса сағыштыра белеҥ. 

Шартлы ҥлсҽм ярҙамында предметтарҙың оҙонлоғон, киңлеген, бейеклеген ҥлсҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Шыйыҡ һҽм һибелеҥсҽн эсемлектҽрҙең ауырлығын билдҽлҽп, ауырлыҡтың массаһын ҽйтҽ 

белеҥ. 

Предметтарҙы һҽм фигураларҙы 2 һҽм 4 тигеҙ ҿлҿшкҽ бҥлеҥ, уларҙы ҥҙ-ара бҿтҿн менҽн 

сағыштыра һҽм дҽҥмҽлдең атамаларын ҽйтҽ белеҥ (яртыһы, ҿсҿнсҿ, дҥртенсе ҿлҿшҿ). 

Геометрик фигуралар менҽн таныштырыу. Кҥпмҿйҿштҽр менҽн таныштырыу. Тҿрлҿ 

кҥпмҿйҿштҽрҙе танып, ҽйтҽ белеҥ. 

Тҿрлҿ геометрик фигураларҙы бер нисҽ бҽлҽкҽй фигураларға бҥлҽ белеҥ (бҿклҽҥ, киҫеҥ 

ярҙамында). 

Ҡағыҙҙа тҿрлҿ геометрик фигуралар тҿшҿрҿҥ. 

Яҫылыҡтағы нҿктҽ, нур тҿшҿнсҽлҽре. 

Тура, ҿҙҿк, тулҡын һыҙыҡтар менҽн таныштырыу. 

Арауыҡтағы йҥнҽлеш. Бер-береңҽ ҡарата урынды, йҥнҽлеште аңлай, таба белеҥ (Мараттың 

алдынан тор, Зилҽнең уң ҡулын ал). 

Уйынсыҡтарҙың, предметтарҙың яҫылыҡтағы урындарын билдҽлҽй белеҥ. 

Юл ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеҥҙе дауам итеҥ. 

Ҿй адресын белеҥ, балалар баҡсаһына барған юлды таный, аңлатып һҿйлҽй белеҥ, яҡын-

тирҽлҽге йҽмҽғҽт биналарын (почта, магазин, мҽктҽп) белеҥ. 

Дҽфтҽр, китап битендҽге йҥнҽлештҽрҙе аңлай, таба белеҥ. Шаҡмаҡ һҽм тура һыҙыҡлы дҽфтҽр 

битендҽ юлдарҙы һ.б. билдҽлҽрҙе таба белеҥ. 

Схема, шаблон (ҡалып), линейка, трафарет менҽн таныштырыу. 

Ваҡыт тҿшҿнсҽлҽре. Йыл һҽм миҙгел айҙарының атамаларын белеҥ, йыл тҿшҿнсҽһен 

аңлатыу. 

Сҽғҽт, һауа температураһын билдҽлҽҥсе термометр менҽн таныштырыу. 

Календарь тураһында тҿшҿнсҽ. Мҿсҽл календары тураһында мҽғлҥмҽт биреҥ. 
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ТИРҼ-ЙҤНДЕ ТАНЫП-БЕЛЕҤ ҺҼМ ТИКШЕРЕП ҾЙРҼНЕҤ 

ЭШМҼКҼРЛЕГЕНЕҢ ҤҪЕШЕ 
 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
 

Танып-белеҥҙҽ эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше. Балаларҙың тирҽ-йҥнде һиҙеп-тойоу, кҥреҥ, 

еҫкҽҥ, ишетеҥ аша танып-белеҥен ҥҫтереҥ. Баланы тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ предметтарҙы һиҙеп-тойоп, 

тотоп-һҽрмҽп, ҡапшап, һыйпап, кҥҙ ҡарашы менҽн тоҫмоллап, сағыштырып танып-белеҥ 

тҽжрибҽһен байытыу. 

Сенсор тҽрбиҽ. Предметтарҙы ҿйрҽнгҽндҽ уларҙың формаһын, дҽҥмҽлен, тҿҫҿн айыра 

белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бер ҥк һҥҙ менҽн ҽйтелгҽн предметтар араһындағы оҡшашлыҡты һҽм айырманы табырға, 

кҥрергҽ ҿйрҽтеҥ. Мҽҫҽлҽн, ҡалаҡ: ҙур ҡыҙыл ҡалаҡ; бҽлҽкҽй ялтыр ҡалаҡ. Улар менҽн ашайҙар. 

Предметтарҙың сифаттарын танырға, ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Дидактик уйындар. Дидактик уйындарҙа балаларҙың предметтарҙың дҽҥмҽле, формаһы, 

тҿҫҿ, ҙурлығы тураһындағы белемдҽрен нығытыу: тҿрлҿ ҙурлыҡтағы 5-8 дҥңгҽлҽктҽн торған 

пирамиданы йыйыу; 4 ҿлҿшкҽ ҡырҡылған киҫмҽ һҥрҽттҽрҙҽн, йыйылма кубиктарҙан бер бҿтҿндҿ 

йыйыу; оҡшашлығы йҽки айырмаһы буйынса предметтарҙы тҿркҿмлҽҥ һ.б. 

Иғтибарҙы һҽм хҽтерҙе ҥҫтереҥсе дидактик уйындар ҥткҽреҥ: «Нимҽ юҡ булды?», «Нимҽ 

ҡысҡыра?», «Ниндҽй музыка ҡоралы тауышы?» һ.б. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Танып-белеҥҙҽ эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше. Балаларҙы системаға һалынған сенсор 

эталондар һҽм махсус ҽҙерлҽнгҽн перцептив (предметты тойоу-һиҙеҥ аша ҡабул итеҥ) алымдар 

ярҙамында тирҽ-йҥндҽге обьекттарҙы тикшерергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Балаларҙы ололар менҽн берлектҽ тикшереҥ һҽм тҽжрибҽ эштҽренҽ ылыҡтырып, ҿйрҽнелгҽн 

предметтарҙың һҽм кҥренештҽрҙең йҽшерен ҥҙенсҽлектҽрен асырға йҽлеп итеҥ.  

Эҙлҽнеҥ-тикшереҥ эшмҽкҽрлегенең маҡсатына һҽм ҡуйылған бурыстарына ярашлы 

балаларҙы моделдҽр ҡороп эш итеҥ ысулдарына ҿйрҽтеҥ. 

Сенсор тҽрбиҽ. Балаларҙың һиҙеҥ-тойоу органдары аша аң-белемде ҿйрҽнеҥен ҥҫтереҥ, 

танып белгҽн предметтарҙы, кҥренештҽрҙе телмҽрендҽ сағылдырырға кҥнектереҥ. Образдар аша 

уларҙы кҥҙ алдына килтереҥҙе ҥҫтереҥ һҽм предметтарҙы һҥрҽтлҽгҽндҽ сағыштырыуҙар һҽм 

эпитеттар ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Балаларҙы тҿҫтҽр, форма, дҽҥмҽл һҽм предметтарҙың башҡа ҥҙенсҽлектҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеҥ һҽм уның ҿсҿн кҽрҽкле шарттар тыуҙырыу;  

Музыка ҡоралдары (ҡурай, ҡумыҙ, һыбыҙғы, һ.б.) һҽм туған башҡорт телендҽ яңғыраған 

ауыҙ-тел ижады һҽм ҽҙҽби һҽм музыкаль ҽҫҽрҙҽр менҽн таныштырыу. 

Бер ҥк предметтарҙы бер нисҽ ҥҙенсҽлеге буйынса (дҽҥмҽле, формаһы, тҿҫҿ) тҿркҿмлҽргҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Предметтарҙың айырмаһын һҽм оҡшашлығын таба белеҥҙе нығытыу. Форманы аңлатҡан 

һҥҙҙҽрҙе ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ (тҥңҽрҽк, ҿсмҿйҿш, дҥртмҿйҿш, квадрат). 

Предметтарҙы һиҙеп-тойоу аша танып, уларҙы һҥҙ ярҙамында ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Предметтарҙы тҿрлҿсҽ тикшереп ҡарау  ысулдары менҽн таныштырыу. 

Дидактик уйындар. 2-3 тҿҫтҽге ҙур, уртаса һҽм бҽлҽкҽй шарҙарҙы, предметтарҙы тҿҫҿ һҽм 

дҽҥмҽле буйынса тҿркҿмлҽргҽ, дҥңгҽлҽктҽре кҽмей барған һҽм уларҙы 2-3 тҿҫҿ буйынса билдҽле 

бер тҽртиптҽ пирамида йыйыу. 

4-6 ҿлҿштҽн торған киҫмҽ һҥрҽттҽн бҿтҿндҿ йыйыу («Һауыт-һаба», «Уйынсыҡтар» һ.б.). 

Ҡағиҙҽһе ҡатмарлана барған уйындарҙы уйнауҙы планлаштырыу. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
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Танып-белеҥҙҽ эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше. Сенсор эталондар һҽм махсус ҡоролған 

перцептив алымдар ярҙамында балаларҙы тҿрлҿ обьекттарҙы тикшереҥ ысулдары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеҥ. 

Яңы объектты тикшереп ҿйрҽнеҥ барышында уның тураһында ҿҫтҽлмҽ мҽғлҥмҽттҽр алыуҙы 

формалаштырыуҙы дауам итеҥ. 

Ҡуйылған бурыстарға һҽм эшмҽкҽрлекте башҡарыу алгоритмына ярашлы эҙмҽ-эҙлекле эш-

хҽрҽкҽт итергҽ кҥнектереҥ. 

Ололар тҽҡдим иткҽн танып-белеҥ-эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге моделдарын аңларға һҽм 

ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Сенсор тҽрбиҽ. Тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ предметтарҙы уларҙың тышҡы сифаттары буйынса 

һиҙеп-тойоп, кҥҙ алдына килтереп, сағыштырып һ.б. танып-белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ.  

Предметтарҙы тикшереҥҙең яңы ысулдары менҽн таныштырыу, балаларҙың  тирҽ-йҥнде 

ҥҙаллы ҿйрҽнергҽ телҽҥен хуплау. 

Предметтарҙы, тирҽ-йҥн кҥренештҽрен барлыҡ һиҙеҥ-тойоу органдары ярҙамында ҽҥҙем 

ҡабул итеҥҙе ҥҫтереҥ һҽм нығытыу. Ҿйрҽнгҽн асыштарын телмҽрҙҽ сағылдыра белергҽ кҥнектереҥ. 

Тҿҫ, форма, дҽҥмҽл, ауырлыҡ, оҙонлоҡ һ.б. кеҥек эталон тҿшҿнсҽлҽрҙе кҿнкҥрештҽ ҡуллана, 

бер-ике сифаты буйынса предметтарҙы һайлай белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Геометрик фигуралар (тҥңҽрҽк, ҿсмҿйҿш, квадрат, овал, тура дҥртмҿйҿш), тҿҫтҽр (ҡыҙыл, 

кҥк, йҽшел, һары, ҡыҙғылт һары (оранжевый), милҽҥшҽ (фиолетовый), аҡ, һоро (серый) 

таныштырыу.  

Һиҙеҥ, тойоу һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Тҿрлҿ материалдарҙы бармаҡтар менҽн һҽрмҽп, устар менҽн 

һыйпап уларҙың йомшаҡлығын, шымалығын, ҡытыршылығын, ҡатылығын, сҽнскелеген, 

һибелеҥсҽнлеген, йҽбешкҽкселеген билдҽлҽҥ. 

Предметтарҙы йҽшҽйештҽге нимҽгҽлер оҡшатып ҡабул итергҽ ҿйрҽтеҥ (ай ҡоймаҡ кеҥек,  

ҽтҽс кикереге тараҡҡа оҡшаған һ.б.). 

Предметтарҙы тышҡы яҡтан характерлаған эталондар (тҿҫ, форма, дҽҥмҽл, ауырлыҡ һ.б.) 

уларҙың йҽшҽйештҽ бҿтҽһе тарафынан да ҡабул ителгҽн сифаттары һҽм ҥҙенсҽлектҽре тип ҡабул 

итергҽ кҥнектереҥ. 

1-2 сифаты йҽки ҥҙенсҽлеге буйынса предметтарҙы һайлап ала белеҥ. 

Проект эшмҽкҽрлеге. Тикшеренеҥ-эҙлҽнеҥ һҽм проект эшмҽкҽрелектҽрҙе ҥтҽҥ ҿсҿн 

балаларға башланғыс мҽғлҥмҽттҽр биреҥ. Ата-ҽсҽлҽр менҽн берлектҽ ул эштҽрҙе ҥтҽргҽ ҿйрҽтҽ 

башлау, эштең һҿҙҿмтҽлҽрен башҡаларға кҥрһҽтеҥ һҽм аңлатыу ҿсҿн ярҙамлашыу һҽм тейешле 

шарттар булдырыу. 

Дидактик уйындар. Предметтарҙы сифаттары һҽм ҥҙенсҽлектҽре буйынса сағыштырып, 

тҿркҿмлҽҥҙе, йҽки айырыуҙы нығытыуға бағышланған уйындар уйнарға ҿйрҽтеҥ. Предметтың 

ҿлҿштҽренҽн бҿтҿндҿ йыйыу уйындары уйнатыу (кубиктар, мозаика, пазлдар). 

Балаларҙың ишетеп, тҽмлҽп ҡарап, тире аша һиҙеп предметтарҙы таныу һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ: 

«Һҽрмҽп, тҽмлҽп, тыңлап таны!». 

Кҥҙҽтеҥсҽнлекте һҽм иғтибарҙы ҥҫтереҥ: «Нимҽ ҥҙгҽрҙе?», «Кемдҽ яулыҡ?» һ.б.).  
 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Танып-белеҥҙҽ эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше Махсус системаға һалынған сенсор эталондар 

һҽм перцептив алымдар ярҙамында объекттарҙы ҿйрҽнеҥҙең, тикшереҥҙең дҿйҿм ысулдарын, 

алымдарын камиллаштырыу. Аң-белемгҽ ҿйрҽнеҥ маҡсатында уларҙы һайлай һҽм ҡуллана белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Тҿрлҿ саралар аша предметтар, объекттар, тҽбиғҽт кҥренештҽре араһындағы бҽйлҽнеште 

табырға, ҥҙ-аллы тҽжрибҽ ҥткҽрергҽ һҽм яңы обьект тураһында мҽғлҥмҽттҽр алырға ҿйрҽтеҥ.  

Ололар ярҙамында моделдар тҿҙҿргҽ һҽм танып-белеҥ эшмҽкҽрлегендҽ урынлы ҡуллана 

белеҥҙе формалаштырыу. 

Сенсор тҽрбиҽ. Предметтарҙы, уларҙың сифаттарын, бер-береһе араһындағы бҽйлҽнеште 

сағыштыра, уларҙы ниндҽйҙер бер сифаты буйынса парлау, тҿркҿмлҽҥ. 

Тҿҫтҽр менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. 

Тҿҫтҽрҙең тҿп тҿҫтҽн ҡайтышыраҡ, йҽғни ағыраҡ, йҽки ҡуйыраҡ (аҡһыл, ҡыҙғылт, 

ҡыҙылыраҡ, ҡып-ҡыҙыл, һ.б.) икҽнлекте аңлатыу һҽм һҥҙҙҽр менҽн уларҙы атай белергҽ ҿйрҽтеҥ. 
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Тҿҫтҽр спекторы менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ: ҡыҙыл, ҡыҙғылт-һары, һары, йҽшел, 

зҽңгҽр, кҥк, милҽҥшҽ. Былар хроматик тҿҫтҽр (грек теленҽн «тҿҫлҿ» тигҽн мҽғҽнҽне аңлата). Улар 

тҿҫтҽр спекторын барлыҡҡа килтерҽ. Спекторҙың  бҿтҽ тҿҫтҽрен ҡыҙыл, һары, кҥк тҿҫтҽрҙе тҿрлҿ 

пропорцияла ҡушыу аша килтереп сығарыуҙы аңлатыу. Ахроматик (грек теленҽн «тҿҫһҿҙ») тҿҫтҽр 

(аҡ, ҡара, һоро) тҿҫтҽр менҽн таныштырыу.  

Тҿрлҿ геометрик фигуралар менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ, шартлы эталон итеп ялпаҡ 

һҽм кҥлҽмле формалы предметтарҙы ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Тҿрлҿ формалағы предметтарҙы ҡулдар менҽн һыйпап, тикшерергҽ ҿйрҽтеҥ. Предметтарҙың 

тышы ҡабарынҡы йҿнлҿ, йомшаҡ, тигеҙ, шыма, ҡытыршы, сҽнскеле һ.б. булыуын аңлатыу. Кҥҙ 

ҥлсҽҥе менҽн самалауҙы ҥҫтереҥ. 

Ҡыҙыҡлы тҽжрибҽлҽр, фокустар аша балала тҿрлҿ эҙлҽнеҥ эштҽренҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Проект эшмҽкҽрлеге. Балаларға ҿс тҿрҙҽге проекттар башҡарыу ҿсҿн шарттар булдырыу:  

1) эҙлҽнеҥ-тикшереҥ проекты. Предметтың йҽки тҽбиғҽт кҥренешен ныҡлап тикшереҥ, 

ҿйрҽнеҥ. Проект һҿҙҿмтҽлҽрен башҡаларға кҥрһҽтеп, һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ;  

2) ижади проекттар. Улар баланың шҽхси һҽлҽттҽре менҽн бҽйле;  

3) норматив проекттар – баланың коллективта ҽҙҽп һҽм ҽхлаҡи тҽртип нормалары уйлап 

сығарып башҡаларға тҽҡдим итеҥе. 

Проект эшмҽкҽрлегендҽ тҽҥге кҥнекмҽлҽрҙе башҡарырға ҿйрҽтеҥ, артабан ҥҫтереҥ; 

ирешелгҽн һҿҙҿмтҽлҽрҙе телмҽр ярҙамында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ, презентацияны яҡларға шарттар 

булдырыу. Тҽжрибҽ ҥткҽреҥ эшмҽкҽрлегендҽ ата-ҽсҽлҽрҙе лҽ йҽлеп итеҥ. 

Дидактик уйындар. Балаларҙың сенсомотор һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ. 

Уларҙы 2-4 баланан торған тҿркҿмдҽргҽ бҥлеп уйнатыу; уйын ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ 

кҥнектереҥ. 

Балаларҙың иғтибарын нығытыу, ҡарап, ишетеп, һиҙеп-тойоп хҽтерҙҽ ҡалдырыу һҽлҽтен 

ҥҫтереҥ маҡсатында предметтарҙы тышҡы ҥҙенсҽлектҽре аша ғына тҥгел, 2 сифаты, 

тҽғҽйенлҽнеше буйынса тҿркҿмлҽҥгҽ уйындар ҥткҽреҥ.  

Ҿлҿштҽрҙҽн бҿтҿндҿ тҿҙҿҥҙе, предметтың айырмаһын, оҡшашлығын айыра белеҥгҽ уйындар 

ойоштороу.   

Балаларҙың тҿрлҿ дидактик уйынсыҡтар һҽм уйындар (халыҡ, компьютер уйындары һ.б.) 

менҽн уйнау телҽген ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ  

Ябай ғына кҥренештҽрҙең бер-береһе менҽн бҽйле икҽнлегенҽ тҿшҿндҿрҿҥҙе дидактик 

уйындар аша дауам итеҥ. Уйында ҥҙ-аллыҡ кҥрһҽтергҽ, уйын ҡағиҙҽлҽренҽ бойһонорға 

кҥнектереҥ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ ( 6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Танып-белеҥҙҽ эҙлҽнеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше. Махсус системаға һалынған сенсор эталондар 

һҽм перцептив алымдар ярҙамында объекттарҙы ҿйрҽтеҥ тҿрҙҽрен дҿйҿмлҽштереҥ, танып-белеҥ 

маҡсаттарына ярашлы һайлап алыу.  

Таныш булмаған объекттарҙы ҿйрҽнгҽндҽ ҥҙ тҽжрибҽһенҽ таянырға, ҿйрҽнелгҽн тҿрлҿ 

тикшеренеҥ ысулдарын ҡулланырға кҥнектереҥ.  

Проект эшенең шарттарына һҽм маҡсаттарына ярашлы кҽрҽкле мҽғлҥмҽттҽрҙе эҙлҽҥ, табыу 

ысулдарын билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бирелгҽн алгоритм буйынса ҥҙ-аллы эш итергҽ ҿйрҽтеҥ: маҡсат ҡуйыу, уға ирешеҥ ҿсҿн 

эҙмҽ-эҙлекле эш тҿрҙҽрен башҡара белергҽ кҥнектереҥ. Ҽгҽр һҿҙҿмтҽнең ҡуйылған маҡсатҡа тура 

килмҽгҽнлеге асыҡланһа, уны тҿҙҽтеҥ ҿсҿн ҥҙ эшен ҥҙгҽртҽ алыу һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

Балаларҙы танып-белеҥ маҡсатында эҙлҽнеҥ эштҽре башҡарыу ҿсҿн ҥҙ-аллы уның 

моделдҽрен ҡорорға һҽм башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Сенсор тҽрбиҽ. Һиҙеҥ-тойоу органдарының һҽлҽтен ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ (ҡарау, ишетеҥ, 

еҫкҽҥ, тҽмлҽҥ, тейеп, һҽрмҽп тойоу). 

Ҡулдарҙың һҽм кҥҙҙҽрҙең хҽрҽкҽтлҽнеҥ һҽлҽтен, етеҙлеген ҥҫтереҥ, ҡул суҡтары 

һығылмалылығын, ваҡ предметтарҙы һҽрмҽп тотоу, сҥплҽҥ эштҽрен башҡара белергҽ ҿйрҽтеҥҙе 

дауам итеҥ. 
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Тирҽ-йҥндҽге кҥренештҽргҽ, предметтарға иғтибар йҥнҽлтҽ, уларҙың айырмаһын, 

оҡшашлығын таба, тҿрлҿ ҥҙенсҽлектҽре буйынса (формаһы, дҽҥмҽле, тҿҙҿлҿшҿ, тҿҫҿ, тауышы 

һ.б.) тҿркҿмлҽй, матур тҿҫтҽрҙең сағылышы менҽн һоҡлана белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ. 

Тҿҫтҽр спектрын нығытыуҙы һҽм тҿп тҿҫтҽрҙең сағылышын билдҽлҽй белеҥҙе, предметтарҙы 

тормошта ҡабул ителгҽн эталондары буйынса айыра белеҥҙе (форма, тҿҫ, материал тҿрҿ һ.б.) 

дауам итеҥ. 

Дҿйҿм сифаттары (форма, тҿҫ, тҿҙҿлҿшҿ, дҽҥмҽле, ауырлығы һ.б.) буйынса предметтарҙы 

тҿркҿмлҽй белеҥ. 

Балаларҙың хроматик һҽи ахроматик тҿҫтҽр тураһындағы белемдҽрен нығытыу. 

Проект эшмҽкҽрлеге. Проект эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ тҿрҙҽрен дҽ ҥҫтереҥ, мҽғлҥмҽттҽр 

сығанағының дҿрҿҫлҿгҿнҽ иғтибар биреҥ, проекттың ыңғай һҽм кире һҿҙҿмтҽлҽрен кҥрҽ белеҥ.  

Норматив проект ҿҫтҿндҽ эшлҽгҽндҽ уның һҿҙҿмтҽлҽре тураһында фекер алышырға ҿйрҽтеҥ. 

Дидактик уйындар. Балаларҙы бер-береһе менҽн ярышып уйнарға ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ 

(лото, мозаика, домино, шашки). Уйындарҙы ойоштора белергҽ һҽм алып барыусы ролен 

башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Уйында баланың хҽл-хҽрҽкҽтен алып барыусының һҽм башҡа уйнаусыларҙың башҡарған 

хҽрҽкҽттҽренҽ тап килтерҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Уйын һайлағанда һҽм уның маҡсатына ирешеҥ юлдарын эҙлҽгҽндҽ ҥҙ-аллылыҡ һҽм 

тапҡырлыҡ кҥрһҽтеҥ мҿмкинлеген биреҥ. 

Ҿҫтҽл-баҫма уйындарында ҡағиҙҽлҽрҙе тҽрбиҽсе кҥрһҽтеҥенҽ оҡшатып, ҥҙ-аллы уйнарға 

кҥнектереҥ. 

Ҡайһы бер дидактик уйындарҙы ҽҙерлҽгҽндҽ балаларҙы был эшкҽ йҽлеп итеҥ «Тауышынан 

тап!», «Һҽрмҽп, атамаһын ҽйт!». 

Уйынды бергҽлҽп, ойошҡан рҽҥештҽ тамамлау һҽм уйын аҙағында бергҽлҽп һҽр кемдең 

уйынына баһа биреҥ һҽлҽтен формалаштырыу. 

 

 

ТИРҼ-ЙҤН ПРЕДМЕТТАРЫ МЕНҼН  ТАНЫШТЫРЫУ 
 

Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙа яҡын тирҽлҽге предметтарға (уйынсыҡтар, һауыт-һаба, кейем-һалым, аяҡ 

кейемдҽре, йорт йыһаздары, транспорт, һ.б.) ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Бала ҥҙен уратып алған ҽйберҙҽр, уларҙың ҿлҿштҽре, сифаттары менҽн танышыуҙы дауам 

итҽ. Ябай тҿҙҿлҿшлҿ, сағыу буяулы, ҙурлығы буйынса уларҙы таный белергҽ, ҽйтергҽ ҿйрҽнҽ:  

- тҿҫҿ, ҙурлығы, нимҽнҽн эшлҽнеҥе буйынса (ҡағыҙ, ағас, сепрҽк, балсыҡ), файҙаланыу 

маҡсаты буйынса уларҙы һайлап алып тҿркҿмлҽргҽ; 

- оҡшаш һҽм ҡапма-ҡаршы сифаттары буйынса улар араһындағы бҽйлҽнештҽрҙе табырға, 

таныш предметтарҙы сағыштыра белергҽ; (тҿрлҿ бейҽлҽйҙҽр, аяҡ кейемдҽре, ултырғыстар һ.б.), 

предметтарҙы тҿрлҿсҽ ҡулланыу ысулдарын ҿйрҽнҽлҽр. 

- бҿтҿндҿ һҽм уның ҿлҿштҽрен таба белергҽ; 

- ҽйберҙҽрҙе тҿркҿмлҽгҽндҽ дҿйҿмлҽштереҥсе һҥҙҙҽрҙе аңлап, ҡуллана белергҽ (кейем-һалым, 

һауыт-һаба, йорт йыһаздары һ.б.); 

- ҽйберҙең ни ҿсҿн кҽрҽклеген аңлап, дҿрҿҫ ҡулланырға (ҡалаҡ менҽн ашайҙар, сынаяҡтан 

сҽй эсҽлҽр). 

Транспорт тураһында тҽҥге мҽғлҥмҽт биреҥ. 

Кеше тураһында башланғыс тҿшҿнсҽлҽр биреҥ, кеше һҽм уның торлағы (ҿйҿ), тыуған ере, 

йҽшҽгҽн тҿбҽге, урыны беҙ йҽшҽгҽн ҡала (ауыл), урам, кҥршелҽр, яҡын туғандар. Улар йҽшҽгҽн 

урам.); 

- кеше һҽм уның хеҙмҽтенең емеше, нҽтижҽһе (ашарға әҙерләй, өй йыйыштыра, машина 

йөрөтә); шофер, летчик профессияһы тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ; 

- кеше һҽм тҽбиғҽт (кеше үҫемлектәрҙе, йорт хайуандарын ҡарай, тәрбиәләй, үҫтерә); 
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- ғаилҽ ағзаларының хеҙмҽте һҽм баҡса хеҙмҽткҽрҙҽренең эше менҽн таныштырыу. Уларҙың 

эшенең йҿкмҽткеһен һҽм уны дҿрҿҫ итеп ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ (әсәйем һыйыр һауа – һауынсы; 

апайым мәктәптә уҡый – уҡыусы; тәрбиәсе балалар менән эшләй; ашнаҡсы аш бешерә); 

- ололар эшлҽгҽн ҽйберҙҽргҽ, уларҙың хеҙмҽт нҽтижҽлҽренҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 

 

Кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Балаларҙы тирҽ-йҥндҽге предметтар, (уйынсыҡтар, йорт кҽрҽк-яраҡтары, транспорт тҿрҙҽре 

һ.б.), уларҙың башҡарған функциялары һҽм ҡулланышы менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ.  

Кҿнкҥрештҽге предметтарҙың ҡайһы бер ҥҙенсҽлектҽрен (ҿлҿштҽре, дҽҥмҽле, формаһы, тҿҫҿ) 

айыра белергҽ ҿйрҽтеҥ, уларҙың тҿҙҿлҿштҽре һҽм функциялары араһындағы бҽйлҽнеште 

тҿшҿндҿрҿҥ. Предметтың бер генҽ  ҿлҿшҿ етмҽһҽ лҽ, уны тормошта ҡулланып булмаясағын 

аңлатыу.  

Балаларҙың предметтың билдҽлҽре (ныҡ, ҡаты, йомшаҡ) һҽм эшлҽнгҽн материалдары 

(ағастан, балсыҡтан, ҡағыҙҙан) тураһындағы белемдҽрен киңҽйтеҥ. Ябай ғына тҽжрибҽлҽр 

ярҙамында предметтарҙы тикшереҥ ысулдарына ҿйрҽтеҥ (бата-батмай, йыртыла-йыртылмай). 

Таныш булған предметтарҙы дҿйҿмлҽштереҥ (һауыт-һаба, аш-һыу) һҽм тҿркҿмлҽҥ (кейем-һалым, 

һауыт –һаба).  

Предметтарҙың ҡайһы берҙҽрен кеше ҥҙ ҡулы менҽн эшлҽҥен (йорт йыһаздары, һауыт-һаба), 

ҽ ҡайһы берҙҽре тҽбиғҽттҽ (таш, тубырсыҡ) барлыҡҡа килеҥен аңлатыу. Кеше предметтарҙы ҥҙе 

һҽм башҡалар кҿнкҥрештҽ ҡулланһын ҿсҿн эшлҽгҽнлеген тҿшҿндҿрҿҥ. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙы уратып алған объекттар тураһындағы мҽғлҥмҽттҽрҙе киңҽйтеҥ. 

Эшмҽкҽрлектең бҿтҽ тҿрҙҽрендҽ лҽ (уйын, хеҙмҽт, һынлы сҽнғҽт) ҡулланырға кҽрҽк булған 

предметтар менҽн таныштырыу. 

Йҽмҽғҽт транспорттары тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ (автобус, самолет, поезд).  

Предметтарҙы билдҽлҽре, тҿҫҿ, ҙурлығы, ауырлығы һҽм эшлҽнгҽн материалы буйынса 

(быяла, пластик, металл, резина) айыра белергҽ ҿйрҽтеҥ. Һҽр бер предметтың айырым бер 

материалдан эшлҽнелеҥе тураһында (машинаның корпусы металдан, тҽгҽрмҽсе резинанан) 

аңлатыу.  

Уйынсыҡтар һҽм тормош кҽрҽк-яраҡтарының барлыҡҡа килеҥ тарихы миҫалында кеше 

хеҙмҽте тҿрҙҽренең ҥҙгҽреп тороуо тураһында һҿйлҽҥ. 

Тормош-кҿнкҥреш ҽйберҙҽре, йорт йыһаздары менҽн таныштырыу (һыуытҡыс, газ плитҽһе, 

саң һурҙырғыс, радио, компьютер, телевизор һ.б.). Уларҙы формаһына, кҥлҽменҽ, ҙурлығына, 

тҿрҿнҽ, тҿҙҿлҿшҿнҽ ҡарап, тҿркҿмлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Электр лампаһы, электр энергияһы тураһында 

мҽғлҥмҽт биреҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Предметтар доньяһы тураһындағы белемдҽрҙе байытыу. Таныш булмаған предметтарҙың 

ҡулланышы менҽн таныштырыу. Кеше  тормошон еңелҽйткҽн ҽйберҙҽр (миксер, кер йыуыу 

машинаһы, ит ҥткҽргес), йортҡа йҽм биреҥсе предметтар (картина, ковер, люстра һ.б.) 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе формалаштырыу.  

Предметтың тиҙ боҙолмауы һҽм оҙаҡ хеҙмҽт итеҥе уның ниндҽй материалдан эшлҽнеҥен, 

уның сифаттарына бҽйле булыуын аңлатыу. Предметтың ниндҽй материалдан эшлҽнеҥен, 

тҿҙҿлҿшҿн, тышҡы-ҡиҽфҽтен, ҡатылығын, йомшаҡлығын ҥҙ-аллы билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Предметтарҙы ҥҙенсҽлектҽре буйынса (ҡулланышы, тҿҫҿ, формаһы, эшлҽнгҽн материалы) 

сағыштырып, тҿркҿмлҽргҽ ҿйрҽтеҥ, мҽҫҽлҽн: һауыт-һаба фарфорҙан, быяланан, керамиканан, 

пластмассанан эшлҽнгҽн булырға мҿмкин. 

Предметтарҙың барлыҡҡа килеҥендҽ кеше хеҙмҽтенең ҙур роль уйнауы тураһында аңлатыу: 

«Был ҿҫтҽл ҡайҙан килгҽн?», «Ҡартатайым тҥбҽтҽйе», «Ҿлҽсҽйемдең елҽне», һ.б.  
 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Предметтар доньяһы тураһындағы белемдҽрҙе байытыу.  Транспорт тҿрҙҽре тураһында 

белемдҽрен киңҽйтеҥ (һыу, һауа, ер ҿҫтҿ, ер аҫты транспорттары). 
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Кешелҽрҙең кҿнкҥрешен еңелҽйтеҥсе предметтар (компьютер, робот, станок, телефон, 

микротулҡын мейесе һ.б) тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе формалаштырыу. Тормошта йҽшҽҥе еңел 

һҽм уңайлы булһын ҿсҿн предметтарҙың яңынан-яңы ҥҙгҽртеп торолоуы тураһында аңлатыу. 

Предметтарҙың барлыҡҡа килеҥ тарихы менҽн таныштырыу.  

Тҽбиғҽт обьекттары һҽм кеше ҡулы ярҙамында эшлҽнгҽн предметтар менҽн һоҡлана белеҥ 

тойғоһо тҽрбиҽлҽҥ. Тҽбиғҽттҽ булмаған предметтарҙы кеше ҥҙенең хеҙмҽте менҽн барлыҡҡа 

килтергҽн: ҡанатһыҙ оса алмағас, самолет уйлап сығарған. Буйы тҽпҽш булып, бейектҽ эштҽр 

башҡара алмағас, кран эшлҽгҽн. Былар барыһы ла кешенең аҡыл һҽм ҡул кҿсҿ хеҙмҽте һҿҙҿмтҽһе 

икҽнлекте аңлатыу. 

Предметтың билдҽлҽре һҽм материалдарының сифаттары тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереҥ. Нимҽлер эшлҽҥ ҿсҿн кеше тҽбиғҽттҽге тҿрлҿ материалдарҙы ҡулланырға ҿйрҽнҽ. 

Тҽбиғҽттҽ булмаған объекттарҙы ҡул эше һҿҙҿмтҽһендҽ барлыҡҡа килтереҥҙе аңлатыу һҽм 

унда кеше хеҙмҽтенең ҙур роль уйнауы тураһында һҿйлҽҥ. Предметтарҙы тикшереҥҙҽ тҿрлҿ 

ысулдарҙы, алымдарҙы ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ (эргҽһенҽ һалып, терҽтеп ҡуйып, ҿҫтҿнҽ һалып 

сағыштырыу һ.б.). 

 

СОЦИАЛЬ ДОНЪЯ МЕНҼН ТАНЫШТЫРЫУ 
 

Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Бала йҽшҽгҽн ҡала атамаһы менҽн таныштырыу. 

Яҡындарының хеҙмҽтенҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ.  

Ҡайһы бер эш-хҽрҽкҽттҽрҙе танырға ҿйрҽтеҥ (тҽрбиҽсе ярҙамсыһы һауыт-һаба йыуа, бҥлмҽне 

йыйыштыра, ашарға алып килҽ һ.б.). Ололар ҥҙ эштҽрен яратып, тырышып башҡаралар. Балаларға 

ла тиҙерҽк ҥҫергҽ, ҙурайырға, кҥп кенҽ эш-хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҙ-аллы башҡара белергҽ ҿйрҽнергҽ 

кҽрҽклекте һҿйлҽҥ. 

 

Кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Балалар ҽҙҽбиҽте ҽҫҽрҙҽрен кескҽй генҽ спектаклдар ҡуйыу, уйындар формаһында  

сҽхнҽлҽштереҥ аша театр менҽн таныштырыу. 

Баланы ҥҙе йҽшҽгҽн яҡын-тирҽ менҽн таныштырыу: йорт, урам, магазин, дауахана, 

бҿҙрҽхана. 

Тыуған ере һҽм иле тураһында тҽҥге тҿшҿнсҽлҽр биреҥ: ҡаланың/ауылдың исемен иҫкҽ 

тҿшҿрҿҥ, уның иҫтҽлекле урындары менҽн таныштырыу. 

Балаларға таныш булған һҿнҽрҙҽр (тҽрбиҽсе, тҽрбиҽсе ярҙамсыһы, музыка етҽксеһе, табиб, 

һатыусы, ашнаҡсы, машина йҿрҿтҿҥсе, тҿҙҿҥсе һ.б.) тураһында һҿйлҽҥ; уларҙың ниндҽй эш-

хҽрҽкҽт башҡарыуҙары һҽм эш һҿҙҿмтҽлҽре тураһында тулыраҡ мҽғлҥмҽт биреҥ. Һҽр һҿнҽр 

эйҽһенең ҥҙ эшендҽ кешелҽргҽ ҡарата иғтибарлы, яғымлы булыуын, башҡарған эшен етеҙ, 

тейешле итеп ҥтҽҥен аңлатыу. 
 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Йҽмғиҽттҽ ҥҙ-ҥҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре тураһындағы мҽғлҥмҽттҽрҙе киңҽйтеҥ. 

Йҽмғиҽт транспорттары тураһындағы белемдҽрҙе (автобус, поезд, самолет)  артабан 

тҽрҽнҽйтеҥ. 

Мҽктҽп тураһында тҽҥге тҿшҿнсҽлҽр биреҥ.  

Мҽҙҽни тҽрбиҽ ҥҙҽктҽре булған учреждениелар (театр, цирк, музей, зоопарк, кҥргҽҙмҽ, 

кинотеатр, библиотека) һҽм уларҙың атрибуттары, унда барғас, ниндҽй тҽртип ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ 

кҽрҽклеге, эшлҽгҽн хеҙмҽткҽрҙҽрҙең башҡарған эш-шҿғҿлҿ менҽн таныштырыу.  

Бала йҽшҽгҽн ҡаланың, ауылдың матур, иҫтҽлекле урындары менҽн таныштырыу. Рҽсҽйҙең 

һҽм Башҡортостандың дҽҥлҽт байрамдары тураһында ябай ғына мҽғлҥмҽттҽр биреҥ. Тыуған илде 

һаҡлаусы хҽрбилҽр (сик һаҡсылары, моряктар, осоусолар), Рҽсҽй армияһы һалдаттары тураһында 

һҿйлҽҥ. 

Ҡалалағы һҽм ауылдағы тормош һҽм хеҙмҽт шарттары, уларҙың айырмаһы тураһындағы 

мҽғлҥмҽттҽрҙе балаларҙың ҥҙ тҽжрибҽлҽренҽ таянып тҿшҿндҿрҿҥ. 
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Тҿрлҿ һҿнҽрҙҽр менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ (шофер, хат ташыусы, һатыусы). Уларҙың 

хеҙмҽте, эш ҡоралдары, башҡарған эш-хҽрҽкҽттҽре, хеҙмҽттҽренең һҿҙҿмтҽлҽре тураһында 

аңлатыу.  Балаларҙы аҡса һҽм уның ҡулланылышы менҽн таныштырыу. Тыуған илгҽ ҡарата 

һҿйҿҥ хисе тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙа профессия тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ.  

Тҿрлҿ уҡыу йорттары тураһындағы белемдҽрен формалаштырыу (балалар баҡсаһы, мҽктҽп, 

колледж, институт). Кешелҽрҙең тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽре (фҽн, ижад, сҽнғҽт, сҽнҽғҽт, ауыл 

хужалығы) менҽн таныштырыу.  

Мҽҙҽниҽт ҥҙҽктҽренең (музей, театр, цирк һ.б.), эше, атрибуттары, уларҙа ҡабул ителгҽн 

тҽртип ҡағиҙҽлҽре, йҽмғиҽт тормошонда тотҡан урындары, һҿнҽри эш башҡарыусы белгестҽр 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ.  

Аҡса һҽм уның файҙаһы (кешегҽ хеҙмҽт хаҡын биргҽндҽ, ниндҽйҙер ҽйбер һатып алғанда 

тҥлҽр ҿсҿн) кҽрҽклеген аңлатыу.  Семья бюджеты, уны нисек йыйыу һҽм тотоноу. 

Кешелек тарихы (Боронғо донья, Урта быуат, хҽҙерге йҽмғиҽт) тураһында башланғыс 

тҿшҿнсҽлҽрҙе донъяуи мҽҙҽниҽт ҽҫҽрҙҽре (һынлы сҽнғҽт, скульптура, донъя халыҡтары 

риҥҽйҽттҽре, легендалары, эпостары) һҽм тҿрлҿ заманда йҽшҽгҽн кешелҽрҙең йҽшҽҥ рҽҥешен 

ҿйрҽнеҥ аша (кейем-һалымы, кҿнкҥреш йыһаздары, йолалары, йыһаздары) таныштырыуҙы дауам 

итеҥ. Башҡортостан халыҡтарының кҽсептҽре. 

Балаларға тҽрбиҽсе, уҡытыусы, табип, тҿҙҿҥсе, ауыл хужалығы, траспорт, һатыу итеҥ, 

бҽйлҽнеш тармағы һ.б. тҿрлҿ сҽнҽғҽт хеҙмҽткҽрҙҽре һҿнҽрҙҽре тураһында тҿшҿндҿрҿҥҙе дауам 

итеҥ, улар эшенең мҿһимлегенҽ һҽм халыҡ ҿсҿн кҽрҽклегенҽ баҫым яһау. Һҽр эште башҡарыуҙа  

тҿрлҿ техника ҡулланыла, улар менҽн эшлҽй белеҥ ҿсҿн белем һҽм тҽжрибҽ кҽрҽк. Ниндҽй шҽхси 

һҽм һҿнҽри сифаттар кҽрҽк һҽр бер һҿнҽр эйҽһенҽ – уны балаларҙың тҽжрибҽһенҽ һҽм 

ҥҙлҽштерелгҽн аң-белеменҽ таянып аңлатыу ҡарала. 

Ижады һҿнҽр кешелҽре (рҽссамдар, яҙыусылар, композиторҙар, халыҡ кҽсептҽре оҫталары) 

һҽм уларҙың эштҽре менҽн таныштырыу. Кешенең  хеҙмҽтенҽ ҡарата рҽхмҽтле булыу тойғоһон 

тҽрбиҽлҽҥ.  

Тыуған ер (Башҡортостан, тыуған ауыл/ҡала), ил (Башҡортостан, Рҽсҽй)  тураһындағы 

тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ. Балаларға Тыуған яҡтың мҽҙҽниҽте, йолалары, иҫтҽлекле урындары 

тураһында һҿйлҽҥ, арҙаҡлы шҽхестҽре менҽн таныштырыу.  

Тыуған ил, дҽҥлҽт байрамдары (8 март, Ватанды һаҡлаусылар кҿнҿ, Яңы йыл, Сҿмбҽлҽ, 

Һабантуй, Ҡарға бутҡаһы, Ураҙа байрамы һ.б.) тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ. Тыуған илгҽ 

ҡарата ғорурлыҡ хисе тҽрбиҽлҽҥ. Рҽсҽй дҽҥлҽте бҿйҿк, кҥп миллҽтле ил тигҽн тҿшҿнсҽне 

формалаштырыу. Рҽсҽйҙең башҡалаһы – Мҽскҽҥ, Рҽсҽйҙең флагы, гербы, гимны менҽн 

таныштырыу. 

Башҡортостан – башҡорттар йҽшҽгҽн ер. Уның башҡалаһы – Ҿфҿ, Башҡортостандың флагы, 

гербы, гимны менҽн таныштырыу. 

Рҽсҽй армияһы тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. Тыуған илде һаҡлаусыларға ҡарата 

хҿрмҽт һҽм ғорурлыҡ хистҽре тҽрбиҽлҽҥ, Тыуған илдең тыныслығын һҽм хҽҥефһеҙлеген һаҡлау ни 

тиклем ауыр, яуаплы икҽнлеген аңлатыу. Бҿйҿк Ватан һуғышы тураһында һҿйлҽҥ, балалар 

баҡсаһына ветерандарҙы һҽм хҽрбиҙҽрҙе саҡырыу. Балалар менҽн хҽрби темаға ҡағылған 

картиналар, репродукциялар, альбомдар ҡарау. 

Һуғыш һҽм тыл ветерандары тураһында һҿйлҽҥ. Уларға ҡуйылған һҽйкҽлдҽр менҽн 

танышыу. 

«Ҥлемһеҙ полк» сараһында ҡатнашыу. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Китапхана һҽм музейҙар менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Мҽктҽп, колледж, юғары уҡыу 

йорттары тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. Мҽктҽпкҽ экскурсия ойоштороп уҡыусылар, 

уҡытыусылар, ғҿмҥмҽн, мҽктҽп тормошо менҽн таныштырыу. 
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Балаларҙы кеше эшмҽкҽрлеге ҿлкҽлҽре (фҽн, сҽнғҽт, ауыл хужалығы, сҽнҽғҽт, һ.б.) һҽм 

уларҙың кҿнкҥрештҽ, шулай уҡ баланың ғаилҽһе, балалар баҡсаһы тормошонда тотҡан урыны, 

ҽһҽмиҽте тураһында аңлатыу.  

Тҽжрибҽ һҽм практик эшмҽкҽрлек аша танышылған һҿнҽрҙҽрҙең ябай ғына эш-хҽрҽкҽттҽрен 

башҡарып ҡарау (һыу, һауа, магнит менҽн ябай ғына тҽжрибҽлҽр ҥткҽреҥ, бергҽлҽп һҥрҽт 

тҿшҿрҿҥ, композиция ҽҥҽлҽҥ, бҽлҽкҽй тҿркҿм балаларын кейендерешергҽ ярҙам итеҥ һ.б.).  

Тҿрлҿ һҿнҽр кешелҽренең эштҽре тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. Һҽр һҿнҽр эйҽһе ҥҙ 

эшен ҥтҽгҽндҽ сифатлы итеп эшлҽргҽ, ҥҙенең эшенҽ яуаплы ҡарарға, эшенҽн кешелҽр ҙҽ, ҥҙе лҽ 

шатлыҡ, ҡыуаныс кисерергҽ тейеш икҽнлекте тҿшҿндҿрҿҥ. 

Ябай ғына кимҽлдҽ экономика нигеҙҙҽре тураһындағы белемдҽрен киңҽйтеҥ (аҡса, уның 

тарихы, йҽмғиҽттҽге роле, ғаилҽ бюджеты, кешелҽрҙең материал һҽм финанс яҡтан тҿрлҿ кимҽлдҽ 

булыуы, һ.б.) 

Башҡортостан һҽм Рҽсҽй тураһындағы белемдҽрҙе байытыу, ҥҫтереҥ. Иҫтҽлекле урындар 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Рҽсҽйҙең һҽм Башҡортостандың флагы, гимны, гербы 

тураһындағы белемдҽрҙе нығытыу. Рҽсҽй һҽм Башҡортостан бҿйҿк һҽм кҥп миллҽтле ил тигҽн 

тҿшҿнсҽне ҥҫтереҥ. Башҡортостандың арҙаҡлы кешелҽре. 

Дҽҥлҽт байрамдары һҽм Рҽсҽйҙең баш ҡалаһы – Мҽскҽҥ тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. 

Ю.А.Гагарин һҽм башҡа йыһан геройҙары менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Рҽсҽй армияһы 

тураһындағы белемдҽрҙе тҽрҽнҽйтеҥ.  

Башҡортостан – бай тарихлы һҽм мҽҙҽниҽтле республика, ул Рҽсҽй Федерацияһына инеҥсе 

иң беренсе республика.  

―Урал батыр‖ эпосы – донъя кимҽлендҽге ҽҙҽби ҡомартҡы. 

Ерҙең эволюцияһы тураһында ябай ғына тҿшҿнсҽлҽрҙе формалаштырыу (Ер шарының 

барлыҡҡа килеҥе, ҥҫемлектҽр һҽм хайуандар донъяһының эволюцияһы һ.б.). Тҽбиғҽттҽ һҽм 

йҽмғиҽттҽ кешенең тотҡан урыны, тҿрлҿ халыҡтарҙың барлыҡҡа килеҥендҽге фараздар. Башҡорт 

ҡҽбилҽлҽре. 

Сҽнғҽт ижады, уйын, продуктив эшмҽкҽрлектҽр аша кешелек донъяһының тарихы менҽн 

таныштырыу. Балаларға Ер шары – беҙҙең дҿйҿм йортобоҙ һҽм унда тҿрлҿ миллҽт халыҡтарының 

дуҫ йҽшҽҥе тураһында һҿйлҽҥ. Һҽр халыҡтың мҽҙҽниҽтен, телен, тарихын, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрен, 

йолаларын хҿрмҽт итергҽ кҽрҽклекте аңлатыу. Башҡортостанда йҽшҽгҽн халыҡтар, уларҙың 

мҽҙҽниҽте, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре, йолалары, милли кейемдҽре, аштары һ.б. 

Ерҙҽ йҽшҽгҽн һҽр кем кешелек донъяһының ағзаһы икҽнлекте тҿшҿндҿрҿҥ. Башҡа илдҽрҙҽ 

йҽшҽҥсе балаларҙың тормошо менҽн таныштырыу. Балаларҙың хоҡуғы, уны  яҡлаусы ойошмалар 

(опека, ЮНЕСКО) тураһында мҽғлҥмҽттҽр биреҥ. Донъяла һҽм кем ирекле шҽхес булып ҥҫешергҽ 

тейешле аңлатыу. 

Тыуған илебеҙ Башҡортостан, балалар йҽшҽгҽн тҿбҽк (ҡала/ауыл) менҽн, уларҙың тҽбиғҽте, 

халҡы, мҽҙҽниҽте, иҫтҽлекле урынлары, тарихы һҽм йолалары менҽн таныштырыуҙы тҽрҽнҽйтеҥ, 

киңҽйтеҥ. 

 

ТҼБИҒҼТ ДОНЪЯҺЫ МЕНҼН ТАНЫШТЫРЫУ 
 

Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Баланы ябай ғына кимҽлдҽ тҽбиғҽт кҥренештҽре менҽн таныштырыу. 

Ысынбарлыҡта, һҥрҽттҽ, уйынсыҡтарҙа йорт хайуандарын һҽм ҡоштарын (бесҽй, эт, һыйыр, 

тауыҡ һ.б.) һҽм уларҙың балаларын танырға, атамаларын ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. Һҥрҽттҽн ҡайһы бер 

ҡыр хайуандарын (айыу, ҡуян, тҿлкҿ һ.б.) танырға һҽм атарға ҿйрҽтеҥ. 

Тҽрбиҽсе менҽн бергҽлҽп аквариумдағы балыҡтарҙы, майҙансыҡтағы ҡоштарҙы кҥҙҽтеҥ һҽм 

ашатыу, гҿлдҽргҽ һыу һибеҥ; 

Ҥҙенсҽлектҽрен иҫтҽ ҡалдырып, ҥлҽнде, сҽскҽне, ағасты танырға ҿйрҽтеҥ (ҥлҽн – тҽпҽш, ағас 

бейек булып ҥҫҽ, сҽскҽлҽр – тҿрлҿ-тҿрлҿ, матур тҿҫтҽ, хуш еҫле булалар). 

Гел йҽшел энҽле булған шыршыны танып, башҡа ағастарҙан айыра белеҥ. 

Ҡайһы бер бҥлмҽ гҿлдҽренең исемдҽрен, уларҙың һабағын, япрағын, сҽскҽһен айыра белергҽ 

ҿйрҽтеҥ (яран гҿлҿ, фикус сҽскҽһе). 
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Ҥҫемлектҽрҙе тҽрбиҽлҽҥҙҽ  ҿлкҽндҽргҽ ярҙам итеҥ телҽге уятыу һҽм уларға һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽҥ (ағастарҙы һындырырға, тҥтҽлдҽге сҽскҽлҽрҙе ҿҙҿргҽ, тапарға  ярамай). 

Тышҡы кҥренештҽре  буйынса емештҽрҙе (алма, груша, ҽфлисун һ.б.) һҽм йҽшелсҽлҽрҙе 

(ҡыяр, кишер, кҽбеҫтҽ, помидор һ.б.) бер-береһенҽн айырырға ҿйрҽтеҥ. 

Хайуан кҽҥҙҽлҽренең ҿлҿштҽрен (башы, ҡойроғо, аяҡ-тояҡтары) таба, ҽйтҽ һҽм ошо 

атамаларҙы телмҽрҙҽ файҙалана белеҥ; 

Хайуандарҙы яратыу, уларҙы һаҡлау һҽм тҽрбиҽлҽҥгҽ ярҙам итеҥ телҽге уятыу. 

Ҡырағай йҽнлектҽр һҽм урман ҡоштары менҽн таныштырыу. 

Тҽбиғҽт кҥренештҽренең, кҿн торошоноң бер-береһе менҽн бҽйле булыуын тҿшҿндҿрҿҥ (ҡар 

яуа, ҡояш яҡтырта; ҡояш сыҡһа, кҿн яҡтыра; ҡояш булмаһа, ҡараңғы тҿшҽ. Ямғыр яуһа, тышта 

бысраҡ – тышҡа сығырға ярамай. Ҡар һыуыҡ – уны ашарға ярамай – ауырыта). 

Һыу һҽм уның ҥҙенсҽлектҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ, нығытыу: һыу аға; йылғала 

һыу инҽлҽр. Һыуҙа кешенең йҿҙҿ, ҽйберҙең кҥлҽгҽһе сағыла. Һыуҙа тимер бата, ағас йҿҙҽ. Туңһа, 

һыу боҙға ҽйлҽнҽ (тҽжрибҽлҽр ҥткҽреҥ). 

Йыл миҙгелендҽге ҥҙгҽрештҽрҙе аңлатыу: 

Кҿҙ: һалҡын, япраҡтар һарғая, ҡойола, сҽскҽлҽр шиңҽ. Кҿҙҿн йҽшелсҽлҽр ҿлгҿрҽ, уларҙы 

йыялар. 

Ҡыш: ағастар яланғас ҡала, япраҡтары ҡойола, ҡар яуа. Балалар саңғыла, санала шыуалар, 

ҡарҙан тҿрлҿ фигуралар ҽҥҽлҽйҙҽр. 

Яҙ: ҡар ирей, ҡояш йылыта, ағастар япраҡ яра, ҥлҽн сыға, бҿжҽктҽр кҥренҽ; 

Йҽй: ҡояш ныҡ ҡыҙҙыра, эҫе, бҿтҽ ерҙҽ йҽшеллек, сҽскҽлҽр кҥп ҥҫҽ, кҥбҽлҽктҽр оса. 
 

Кескҽйҙҽр  тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Йҽнле тҽбиғҽттең кешелҽрҙҽн, ҥҫемлектҽр һҽм хайуандар донъяһынан торғанлығын аңлатыу. 

Уларҙы кҥҙҽтергҽ һҽм ҿйрҽнергҽ ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу. 

Тҽбиғҽттҽ бҿтҽ нҽмҽ тын ала, туҡлана, ҥҫешҽ, ишҽйҽ. Уларҙың йҽшҽҥе ҿсҿн кҽрҽкле шарттар 

булыуы мотлаҡ (яҡтылыҡ, йылылыҡ, һауа, аҙыҡ). 

Йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽт ҥҙ-ара тығыҙ бҽйле. Тҽбиғҽткҽ бҽйлҽнешле йола байрамдары 

тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ. «Ҡарға бутҡаһы», «Ҡар һыуына барыу». 

Балаларға 2-3 ағас тҿрҿ (ҡайын, шыршы, саған) һҽм бҥлмҽ гҿлдҽре тураһында башланғыс 

белем биреҥ. Ағас олонон, япраҡтарын, ботағын, ҥлҽндең һабағын, япрағын, сҽскҽһен танырға һҽм 

уларҙың нисек ҽйтелеҥен белергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Тыуған яҡтың шифалы ҥҫемлектҽре (юл япрағы, мҽтрҥшкҽ, кесерткҽн, милҽш, балан) менҽн 

таныштырыу. 

Емеш-йҽшелсҽлҽрҙе тҿҫҿ, тҽме, ҙурлығы буйынса айыра һҽм исемен ҽйтҽ белеҥ (кишер – 

ҡыҙыл төҫтә, тәмле). Бала уларҙы тикшереп ҡарарға ҿйрҽнҽ (һыйпай, тәмләй, һәрмәй, бармаҡ 

менән ныҡ итеп баҫып ҡарай, еҫкәй). 

Ҡайһы бер орлоҡтарҙың тышҡы кҥренеше (борсаҡ, ҡыяр, ҡабаҡ, кишер һ.б.) һҽм уларҙы 

сҽсеҥ, тҽрбиҽлҽҥ ысулдары менҽн таныштырыу. 

Ҡырағай һҽм йорт хайуандары, уларҙың балалары тураһындағы тҿшҿнсҽлҽр тҽрҽнҽйтелҽ: 

кеше эргҽһендҽ һҽм урманда йҽшҽҥҙҽре, ниндҽй файҙа килтереҥҙҽре һ.б. Уларҙың тышҡы 

ҡиҽфҽттҽрен, кҽҥҙҽ тҿҙҿлҿшҿн, ҙурлығын, хҽрҽкҽтлҽнеҥ ысулдарын, туҡланыуын, йҽшҽҥ 

шарттарын, ҡылыҡ-ғҽҙҽт ҥҙенсҽлектҽрен айыра белеҥ. Бала тҿрлҿ тҿркҿм хайуандарҙың уларға 

ғына хас сифаттарын таный башлай (ҡоштарҙың – ҡанаттары, суҡыштары, ҡаурыйҙары; 

балыҡтарҙың – тәңкәләре, йөҙгөстәре; һыйыр – мөгөҙлө, кәзә – һаҡаллы, ат – яллы, ҙур оҙон 

ҡойроҡло була һ.б.). 

Балаға йорт малдарының кешегҽ файҙа килтереҥен тҿшҿндҿрҿҥ (һыйыр – һҿт, ҡаймаҡ, май, 

ҡорот; кҽзҽ – мамыҡ, һҿт бирҽ һ.б.). 

Ҡайһы бер йҽнлек тауыштарын отоп алып, ҡабатлау (серәкәй, кәкүк, һыйыр, бәрәс). 

Температура ҥҙгҽреҥ сҽбҽпле матдҽлҽрҙең бер хҽлдҽн икенсегҽ кҥсеҥен кҥҙҽтеҥ, аңлатыу (ҡар 

– һыу – боҙ). Тҽжрибҽлҽр ҥткҽреҥ. 

Балаларҙың кҥк есемдҽре тураһындағы мҽғлҥмҽттҽре киңҽйтелҽ (ҡояш, ер һҽм ай араһындағы 

бҽйлҽнештең тҽҥлек эсендҽ кҿн менҽн тҿндҿң алмашыныуына килтереҥе. Был кҥренештең даими 

ҡабатланып тороуы). 
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Ҡар һҽм боҙҙоң ҥҙенсҽлектҽре менҽн таныштырыу (ҡар – һыуыҡ, еңел, боҙ – ҡаты, ҥтҽ 

кҥренеҥсҽн). 

Ҡом һҽм балсыҡтың ҥҙенсҽлектҽрен ҥҙ телҽгең менҽн ҥҙгҽртеп булыу (ҡом – дымлы, ҡоро, 

таралып, ҡойолоп тора, балсыҡ – ҡамыр һымаҡ ҽҥҽлҽнҽ, кипһҽ, таш кеҥек ҡата). 

Һауа торошон билдҽлҽп, уны тулыраҡ итеп һҥрҽтлҽҥ: һыуыҡ, йылы, эҫе; ямғыр яуа (ҡойоп, 

һибелеп); ел иҫҽ (талғын, кҿслҿ). Уларҙың ҥҙ-ара бҽйлҽнеше: кҿслҿ ел иҫкҽндҽ, кҿндҿң 

һалҡыныраҡ булыуы. 

Йыл миҙгелендҽге ҥҙгҽрештҽрҙе аңлатыу: 

Йыл миҙгелдҽре, уларҙың бер-бер артлы ҡабатланыуы һҽм кеше тормошона йоғонтоһо 

тҿшҿндҿрҿлҽ. Йыл миҙгелдҽрен уларҙың ҥҙҙҽренҽ хас ҥҙенсҽлектҽре буйынса билдҽлҽп, 

бҽйлҽнешле телмҽр аша тасуирлай белергҽ ҿйрҽтеҥ. Йыл миҙгелдҽре хаҡында халыҡ 

һынамыштары менҽн таныштырыу. 

Кҿҙ: кҿндҽр болотло һҽм ямғырлы була. Кешелҽр куртка һҽм плащ кейҽ. Япраҡтар һарғая 

һҽм ергҽ ҡойола. Ҡоштар йыйылышып, тупланып йылы яҡҡа осоп китҽлҽр. Кешелҽр баҡсаларҙа 

һҽм ҡырҙарҙа уңыш йыя. 

Ҡыш: кҿндҽр ҡыҫҡара һҽм һыуына. Иртҽ ҡараңғы тҿшҽ. Ағастар япраҡһыҙ тора. Һыу туңып, 

боҙға ҽйлҽнҽ. Ҡар яуа. Кешелҽр йылы кейемдҽрен кейҽ. Балалар саңғы, сана шыуа, ҡышларға 

ҡалған ҡоштарға ем ашата. 

Яҙ: ҡояш яҡтыраҡ яҡтырта. Кҿндҽр йылына башлай, ҡар ирей. Гҿрлҽҥектҽр аға. Тҽҥге 

сҽскҽлҽр, ҥлҽндҽр ҥҫеп сыға, ағастарҙың бҿрҿлҽре бҥртҽ, япраҡ ярыла. Кҥбҽлҽктҽр, бҿжҽктҽр 

кҥренҽ башлай. Кешелҽр ҡышҡы кейемдҽрен сисеп, еңел кейем кейҽлҽр. Баҡсаларҙа һҽм 

баҫыуҙарҙа яҙғы эштҽр башлана. 

Йҽй: ҡояш ныҡ яҡтырта һҽм ҡыҙҙыра. Тҿрлҿ-тҿрлҿ сҽскҽлҽр кҥплҽп ҥҫеп сыға. Кешелҽр 

йылғала һыу инҽ. Баҡсала, урманда, паркта тҿрлҿ ҡоштар һайрай. Елҽк-емеш бешҽ. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Тыуған яҡтың ағастарын (ҡайын, имҽн, ҡарағай, саған һ.б.), ҡыуаҡтарын (сирень, сейҽ, 

акация һ.б.) таный һҽм исемен ҽйтҽ белеҥ. Ағас һҽм ҡыуаҡтың айырмаларын сағыштырыу, 

ылыҫлы һҽм япраҡлы ағастарҙың ҥҙенсҽлектҽре менҽн таныштырыу. 

Бҥлмҽ гҿлдҽренең ике яңы тҿрҿ (бегония, бальзамин) менҽн таныштырыу. Уларҙың тышҡы 

тҿҙҿлҿшҿ (тамыр, һабағының урынлашыуы, япраҡтар формаһы, сҽскҽлҽре, орлоҡтары) менҽн 

таныштырыу. Балаға ҥҫемлектең һҽр ҿлҿшҿ ҥҙенҽ хас эш башҡарғанын аңлатыу (тамыры уны 

тупраҡта (ерҙҽ) тотоп тора, һабағы ерҙҽн кҽрҽкле файҙалы матдҽлҽрҙе япраҡ, сҽскҽлҽргҽ бирҽ, 

япрағы яҡтыны тота, кҥлҽгҽ тҿшҿрҽ. Ҥҫемлектҽргҽ ҥҫер ҿсҿн йылылыҡ, дым, ҡояш яҡтыһы, 

тупраҡ кҽрҽк). 

Емеш-йҽшелсҽнең яңы 2-3 тҿрҿн (шалҡан, сҿгҿлдҿр, ҡурай елҽге, крыжовник) танып, 

исемдҽрен ҽйтергҽ, ҥҙенсҽлектҽрен табырға ҿйрҽтеҥ. Уларҙы дҿйҿм һҥҙ - «йҽшелсҽ», «емеш» тип 

атарға ҿйрҽтеҥ.  

Ҥҫемлектҽрҙең орлоҡтан сҽсеп ҥҫтерелеҥе, уны тҽрбиҽлҽҥ (утау, һыу һибеҥ, тҿбҿн 

йомшартыу) тураһында аңлатыу. 

Баҫыуҙа ҥҫкҽн башаҡлы ҥҫемлектҽр (бойҙай, һоло, арпа) һҽм уларҙан он, ярма ҽҙерлҽҥҙе, был 

продукттарҙан бешерелгҽн ризыҡтарҙы таныу: икмҽк, бутҡа, печенье һ.б. (башҡорт милли аштары 

– ҡурмас, талҡан, һалма һ.б.). Болонда, туғайҙа ҥҫкҽн ҥҫемлектҽрҙе белеҥ һҽм таныу (аҡ сҽскҽ, 

ҡыңғырау сҽскҽ, андыҙ һ.б.). 

Ашарға яраҡлы (ер елҽге, ҡурай елҽге, ҡыҙыл кҿртмҽле) һҽм ярамай торған (эт муйылы, бҥре 

елҽге, артыш) елҽктҽрҙе белдереҥ. 

Ашарға ярамай торған (тырҡыш, ағыулы бҽшмҽк, ялған башлы бҽшмҽк) һҽм ашарға яраҡлы 

бҽшмҽктҽр (аҡ бҽшмҽк, гҿрҿздҽ, ҡайын бҽшмҽге) менҽн таныштырыу. 

Ҡырағай һҽм йорт хайуандары, уларҙың балалары тураһындағы белемде тҽрҽнҽйтеҥ, йорт 

хайуандарының улар тураһында ҡайғыртыуға мохтаж булыуын (торлаҡ эшлҽҥ, аҙыҡ ҽҙерлҽҥ, 

тҽрбиҽлҽҥ һ.б.) аңлатыу. 

Ҡырағай хайуандарҙы уларҙың ҥҙенсҽлекле сифаттары буйынса таный белеҥ (холҡо, йҽшҽҥ 

урыны, ашарға табыу юлы, дошмандан һаҡланыу тҿрҙҽре буйынса). 
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Йҽнлектҽрҙең йҽшҽҥ шарттары (ер ҿҫтҿндҽ, һыуҙа-ерҙҽ, ерҙҽ һҽм һауала, тупраҡта), ошо 

шарттарға ярашлы уларҙың тҽн тҿҙҿлҿшҿ тураһында мҽғлҥмҽт биреҥ. 

Йҽнлектҽрҙең йыл миҙгелдҽрендҽге ҥҙгҽрештҽргҽ яраҡлашыуы (ҡышҡы йоҡоға талыу, йҿнҿн 

ҡойоу (яҙын, кҿҙҿн), йылы яҡтарға осоп китеҥ. Ҿйҿр, кҿтҿҥ (хайуандар), туп (ҡоштар), эркеҥ 

(балыҡтар) тҿшҿнсҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ.  

2-3 ҡошто танырға һҽм исемен ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ (турғай, кҽкҥк, һандуғас, ҡарға); ҙурлығы, 

тауышы, ҡаурыйҙарының тҿҫҿ һ.б. билдҽлҽре буйынса ҡоштарҙы таныу. 

Аквариум – балыҡтарҙың йҽшҽгҽн урыны (мҿхите) икҽнлеген аңлатыу. Унда таҙа һыу, ҡом, 

ҡырсынташ, һыу аҫты ҥҫемлектҽре барлығын асыҡлау. Аквариумда йҽшҽгҽн балыҡтарҙы тҿрҙҽре 

буйынса танып, атамаларын ҽйтҽ белеҥ. 

Тҿрлҿ бҿжҽктҽр, уларҙың тышҡы ҡиҽфҽттҽре, тауыштары тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ 

(кҥбҽлҽк, ҡуңыҙ, ҡырмыҫҡа, бал ҡорто, сиңерткҽ). Уларҙы кҽҥҙҽ тҿҙҿлҿшҿ (ҡанаты бар, юҡ), 

хҽрҽкҽтлҽнеҥе (шыуыша, оса, һикерҽ), йҽшҽгҽн урыны (һыуҙа, ерҙҽ) һ.б. билдҽлҽре буйынса 

сағыштырыу. 

Тҽлмҽрйен менҽн таныштырыу, уның тышҡы ҡиҽфҽте, кҽҥҙҽһенең тҿҙҿлҿшҿ, аяҡ остарының 

тҿҙҿлҿшҿ, уларҙың ерҙҽ һҽм һыуҙа хҽрҽкҽтлҽнеҥгҽ яраҡлашыуын тҿшҿндҿрҿҥ. 

Быуа, кҥл, йылға – йҽнлектҽрҙең һҽм ҥҫемлектҽрҙең йҽшҽҥ урыны икҽнлеге, 

Башҡортостандың ҙур кҥлдҽре, йылғалары, унда йҽшҽгҽн йҽнлектҽр, балыҡтар менҽн 

таныштырыу. 

Балаға кҥк есемдҽре (ҡояш, ай, йондоҙҙар) һҽм башҡа кҥренештҽр тураһында аңлатыуҙы 

дауам итеҥ (ҡояш ҡалҡыу, байыу, таң атыу, йондоҙ атылыу һ.б.). Ҡояштың ер йҿҙҿнҽ яҡтылыҡ, 

йылылыҡ биреҥе һҽм тормош сығанағы булып тороуы хаҡында аңлатыу. Миҙгел байрамдары: 

«Науруз», «Нардуған», «Ҡарға бутҡаһы» һ.б. 

Һауа торошон билдҽлҽй һҽм аңлата белергҽ ҿйрҽтеҥ. Һауа торошо тураһында халыҡ 

һынамыштары менҽн таныштырыу. 

Йыл миҙгелдҽренең ҥҙгҽреҥе кешегҽ, ҥҫемлеккҽ, йҽнлектҽр донъяһына тҽьҫире итеҥе 

тураһында белешмҽ биреҥ. 

Миҙгел билдҽлҽрен асыҡлауҙы камиллаштырыу. 

Кҿҙ: һалҡынайта, йыш ҡына быҫҡаҡлап ямғыр яуа. Кҥктҽ ҡара ауыр болоттар ағыла. Ҥтҽ 

һуғып торған ел иҫҽ. Япраҡ ҡойола. Кешелҽр баҡсала һҽм яланда уңыш йыя. 

Ҡыш: ҡар яуа, буран сыға. Кҿндҽр һалҡын тора. Йылғалар боҙ менҽн ҡаплана. Кҿндҽр 

ҡыҫҡа. Кешелҽр йылы кейемдҽрен кейҽ. 

Яҙ: ҡояш ерҙе йылыта, яҡтырта. Ҡар ирей. Йылғалар боҙҙан асыла. Ҥлҽндҽр ҥҫҽ башлай. 

Ағастар япраҡ яра, сҽскҽлҽр сыға. Бҿжҽктҽр уяна. Ҡоштар йылы яҡтан ҡайта. Кешелҽр йылы 

кейемдҽрен сисҽ. 

Йҽй: кҥк йҿҙҿ аяҙ, сыуаҡ. Ҡояш ҡыҙҙыра. Йылы ямғырҙар яуа, кҥк кҥкрҽй. Ҥҫемлектҽр 

шаулап ҥҫҽ. Йылғала һыу йылына, кешелҽр һыу инҽлҽр, балыҡ тоталар, елҽк-емеш йыялар. 
 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Башҡортостан тҽбиғҽте тураһындағы белемдҽрен киңҽйтеҥ, тҽбиғҽткҽ һаҡсыл һҽм аңлы 

ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. Кешелҽрҙең тҽбиғҽтте һаҡлау эшмҽкҽрлеге менҽн таныштырыу: ағас ултыртыу, 

ҡышын ҡоштарҙы, йҽнлектҽрҙе ашатыу. Балыҡтар тураһында хҽстҽрлек кҥреҥ. Ҡурсаулыҡтар 

тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ. Башҡортостан ҡурсаулыҡтары,  Шҥлгҽнташ, Асылыкҥл, Ғҽҙелшҽ 

шарлауығы һ.б. менҽн таныштырыу. 

Ҥҫемлектҽрҙең ҥҫеҥе ҿсҿн кҽрҽкле шарттар тураһында тҿшҿнсҽ киңҽйтелҽ: тупраҡ, дым, 

ҡояш яҡтыһы һҽм йылыһы. «Ҥҫемлек» тигҽн дҿйҿм тҿшҿнсҽ ҥҙлҽштерелҽ (ҥҫемлектҽр ҙҽ кеше 

кеҥек йҽнле: уның тамыры, һабағы, япрағы, сҽскҽһе, орлоғо була. Ҥҫемлектҽр – ағастар, ҡыуаҡтар, 

ҥлҽндҽр һ.б.). 

Бҥлмҽ гҿлдҽре менҽн танышыу: тҿҙҿлҿшҿ, тышҡы кҥренеше, уларҙың ниндҽй ихтыяжға 

мохтаж булыуы (һыу, ашлама һ.б. кҽрҽклеге), ҥрсетеҥ (ботаҡ, тамыр, орлоҡ менҽн) һҽм тҽрбиҽлҽҥ 

ысулдары. Һабаҡтары ҥрмҽлҽп, ергҽ йҽйелеп, һуған һымаҡ ҥҫкҽн ҥҫемлектҽр. 

Ҥҫемлектҽрҙе ботаҡ, мыйыҡтар, япраҡ һҽм орлоҡ сҽсеҥ юлы менҽн ҥрсетеҥ; яҡтылыҡ һҽм 

кҥлҽгҽ, дым яратҡан, ҡороға сыҙамлы ҥҫемлектҽр тураһында мҽғлҥмҽт биреҥ.  
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Болон ҥҫемлектҽре менҽн танышыу дауам итҽ (клевер, меңъяпраҡ, туғай яраны, муллаян 

ҥлҽне). 

Культуралаштырылған ҥҫемлектҽр – арыш, бойҙай, һоло; уларҙы ҥҫтереҥ ысулдары менҽн 

таныштырыу. Һабағына һҽм ботағына ҡарап, уларҙы айыра белеҥ. Ҡый ҥлҽндҽрен таный, айыра 

белеҥ. 

Һыуҙа ҥҫеҥсе ҥҫемлектҽр менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ (томбойоҡ, һыу боросо). 

Йҽшелсҽ-емеш тураһында дҿйҿмлҽштерелгҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе белеҥ (улар ҥҫемлектҽрҙең бер 

ҿлҿшҿ һҽм шул уҡ ваҡытта уларҙың емеше лҽ була). 

Урман, болон, ялан-ҡыр тураһындағы белемдҽрҙе нығытыу: ундағы ҥҫемлектҽрҙең бер-

береһе менҽн бҽйле булыуы. 

Ағасты, ҡыуаҡты айыра белеҥ. 

Баҡсала һҽм урманда ҥҫкҽн, ашарға яраҡлы елҽктҽр тураһындағы белемде киңҽйтеҥ (ҡыҙыл 

кҿртмҽле, ҡурай елҽге, бҿрлҿгҽн, ҡарағат, балан). 

«Йорт хайуандары» тигҽн дҿйҿм тҿшҿнсҽне тҥбҽндҽге сифаттар буйынса билдҽлҽй белеҥ: 

кеше эргҽһендҽ йҽшҽй, уға файҙа килтерҽ, кеше уның тураһында хҽстҽрлек кҥрҽ (ҡарай, ашата 

һ.б.). 

Ҡырағай хайуандарҙы урманда йҽшҽҥ, ашарға ҥҙҙҽре табыу, торлаҡты ҥҙҙҽре хҽстҽрлҽҥ 

сифаттары аша билдҽлҽҥ. 

Йҽнлектҽрҙең дошмандан һаҡланыу ысулдарын, тҿрҙҽрен белеҥ (тҿҫҿн ҥҙгҽртҽ, шҽп йҥгерҽ, 

йҽшеренҽ, ҡойроғо менҽн эҙен һеперҽ һ.б.). Уларҙың килҽсҽк быуын тураһындағы хҽстҽрлеге 

менҽн таныштырыу.  

Ҡош кҽҥҙҽһенең тҿҙҿлҿшҿндҽге дҿйҿм билдҽлҽре (баш, аяҡ-тҽпҽй, ҡанат, ҡойроҡ); тҽнен 

мамыҡ, ҡаурый ҡаплауын, айырмалы билдҽлҽрен (суҡышының тҿҙҿлҿшҿ, йҿндҽренең тҿҫҿ һ.б.) 

белеҥ. 

Ҡоштарҙың һиҙеҥ органдары (ишетеҥ, кҥреҥ, тойоу, тҽмлҽҥ), тҽпҽйҙҽр менҽн ҡанаттарҙың 

хҽрҽкҽтлҽнеҥгҽ яраҡлашыуы тураһында белеҥ (ҙур ҡанатлы – оса, кҿслҿ аяҡлы – йҥгерҽ, 

бармаҡтары ярылы – йҿҙҽ). 

Йорт ҡоштарын һҽм уларҙың бҽпкҽлҽрен таный һҽм айыра белеҥ. Уларҙың тышҡы 

ҡиҽфҽттҽре, холоҡтары, туҡланыуы, ҥрсеҥе тураһында мҽғлҥмҽт алыу (тауыҡ, ҿйрҽк, ҡаҙ, кҥркҽ). 

Ҡышлай торған (ҡарға, һайыҫҡан, турғай, сҽпсек) һҽм йылы яҡҡа осоп китҽ торған кҥсер 

ҡоштар (ҡарлуғас, торна, сыйырсыҡ, сҽҥкҽ) тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ. Уларҙың йылы яҡҡа осоп 

китеҥ сҽбҽбен аңлатыу.  

Балыҡтарҙың ыуылдырыҡ сҽсеп һҽм бала тыуҙырып ҥрсеҥе менҽн танышыу. Балыҡ 

селбҽрҽлҽрен аквариумда ҥҫтереҥ шарттарын тҿшҿндҿрҿҥ (ҿҫтҽлмҽ яҡтылыҡ, һыуҙы йылытыу, 

аэрация һ.б.). 

Болонда (сиңерткә, бал ҡорто, һағыҙаҡ, ҡуңыҙ), һыуҙа (һыу ҡуңыҙы, салҡан ҡандала, йомро 

селәүсендәр) йҽшҽҥсе бҿжҽктҽр тураһында һҿйлҽшеҥ. 

Имеҙеҥселҽр тҿркҿмҿ (йорт ҡуяны, терпе, тейен, алйырҙан), һҿйрҽлеҥселҽр тҿркҿмҿ 

(ташбаҡа, кеҫәртке, йылан), уларҙың тышҡы кҥренеше, хҽрҽкҽтлҽнеҥе, туҡланыуы, холоҡтары, 

ҥрсеҥ юлдары, йҽшҽҥ ҥҙенсҽлектҽре менҽн танышыу. 

Тҽбиғҽт кҥренештҽре тураһында балаларҙың белеме тҽрҽнҽйтелҽ: 

- һыуҙың тҿрлҿ хҽлдҽ булыуына ҡарап, тҽбиғҽт кҥренештҽрен ҽйтҽ белеҥ (һибҽлҽп яуған 

һалҡын ямғыр, ысыҡ, томан, ҡар, бҽҫ, боҙ, тамсылар). Һыуҙың кешелҽр, йҽнлектҽр, ҥҫемлектҽр 

ҿсҿн ҽһҽмиҽте; 

- ҡар тураһында тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ (һыуыҡ кҿндҽ – ҡар кҥҙе булып, йылытҡанда – 

ябалаҡлап, кҿслҿ һыуыҡ елдҽ – энҽ һымаҡ ырашҡы яуа; ҡар шығырлай, һибелҽ, ҽҥҽлҽнҽ һ.б.); 

- боҙҙоң ҥҙенсҽлектҽрен артабан ҿйрҽнеҥ (шыма, тайғаҡ, һыуыҡ, ныҡ, ҡаты, ҥтҽ кҥренеҥсҽн, 

мурт, ватылыусан һ.б.); 

- һауа тураһында тҿшҿнсҽлҽр байый (ҡыҫыла, ауырлығы бар). Уларҙы таба белеҥ ысулдары 

тураһында мҽғлҥмҽт бирелҽ. 

- яҡтылыҡтың ҥҙенсҽлектҽре менҽн танышыу (тура һыҙыҡ булып тарала, ҡаплаһаң – кҥлҽгҽ 

тҿшҽ һ.б.), йҽнле тҽбиғҽт ҿсҿн ҽһҽмиҽтен асыҡлау; 

- магнит, уның ҡапма-ҡаршы полюстары, металдарҙы ҥҙенҽ тартыуы һҽм этеҥе тураһында 

белешмҽ биреҥ;  
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- ҡайһы бер металдар һҽм минералдар ҿлгҿһҿ менҽн танышыу (тимер рудаһы, алюмин, таш 

кҥмер, тоҙ). Уларҙың ҥҙсҽнлектҽре, кеше ҿсҿн ҽһҽмиҽте. Башҡортостандың файҙалы ҡаҙылмалары; 

- ҽйберҙҽрҙең (машина, ҡояш, болот, автобус) хҽрҽкҽте тураһында башланғыс тҿшҿнсҽ (тиҙ, 

ҽкрен, шҽп). Уның башланғыс нҿктҽһен, хҽрҽкҽт юлын кҥҙҽтҽ, тиҙлекте сағыштыра белергҽ 

ҿйрҽтеҥ; 

- Ер шары һҽм уның юлдашы Ай тураһындағы белемдҽрҙең артабан тҽрҽнҽйеҥе. Уларҙың 

йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽткҽ йоғонтоһо. Глобус һҽм карталар менҽн таныштырыу. 

Миҙгелдҽрҙе йҽнһеҙ һҽм йҽнле тҽбиғҽттҽге, шулай уҡ кешелҽр тормошондағы ҥҙгҽрештҽр 

буйынса билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ: 

Кҿҙ: кҿндҿң оҙонлоғо кҽмей. Һыуыта. Кҥк йҿҙҿ йонсоу, болотло, оҙаҡҡа һуҙылған һалҡын, 

һибҽлҽмҽ ямғыр яуа, киҫкен һалҡын ел иҫҽ. Иртҽнсҽк ысыҡ, ҡырау, томан тҿшҽ. Ҥҫемлектҽрҙең ер 

ҿҫтҿндҽге ҿлҿшҿ һулый. Ағас һҽм ҡыуаҡ япраҡтары тҿҫҿн ҥҙгҽртҽ. Бҿжҽктҽр юғала. Кҥсер ҡоштар 

йылы яҡҡа осоп китҽ, йҽнлектҽр, кешелҽр ҡышҡа ҽҙерлҽнҽ. 

Ҡыш: иң ҡыҫҡа кҿндҽр һҽм иң оҙон тҿндҽр. Ҡояшлы кҿндҽр бик аҙ. Ҡояш тҥбҽн генҽ тора. 

Тышта һалҡын. Ҡаты һыуыҡтар тора. Ер ҿҫтҿн ҡар ҡаплаған. Йылға-кҥлдҽр боҙ менҽн ҡапланған. 

Ҥтҽ һуғып торған ҽсе ел ҿрҽ. Ҥҫемлектҽр донъяһы тҽрҽн йоҡоға сумған. 

Яҙ: кҿн оҙая бара. Ҡояш нығыраҡ йылыта, ҡар, боҙ ирей. Тамсылар тама, гҿрлҽҥектҽр аға, 

ҡарҙан асылған (ҽрселгҽн) ер кҥренҽ, ҥҫемлектҽрге ҥҫер ҿсҿн уңайлы шарттар тыуа, бҿжҽктҽр 

уяна, ҡоштар йылы яҡтан ҡайта. Кешелҽр яҙғы эшкҽ ҽҙерлҽнҽ. 

Йҽй: иң оҙон кҿндҽр. Эҫе, ҡояш ҡыҙҙыра, йылы һипмҽ ямғыр яуа, йҽйғор ҡалҡа. Ҥҫемлектҽр 

шаулап ҥҫҽ, сҽскҽ ата. Бҿжҽктҽр, йҽнлектҽр бала сығара. Йылға-кҥлдҽрҙҽ һыу йылына, кешелҽр 

һыу инҽ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Кҿн һҽм тҿн тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ, уларҙың Ерҙең Ҡояш һҽм ҥҙе тирҽлҽй ҽйлҽнеҥенҽ 

бҽйле булыуын аңлатыу. Һауа торошон тҽбиғҽт миҙгеленҽ бҽйлҽп асыҡларға ҿйрҽтеҥ. 

Ҥҫемлектҽр һҽм йҽнлектҽр, тере организм булғанлыҡтан, тын алалар, туҡланалар, ҥҫҽлҽр, 

ҥрсейҙҽр. Һҽр йҽн эйҽһенең ҥҙ йҽшҽҥ мҿхите бар: кешелҽр – ауыл-ҡалаларҙа, ҥҫемлектҽр, 

йҽнлектҽр – ялан-ҡырҙарҙа, болондарҙа, урманда, йылға-кҥлдҽрҙҽ йҽшҽй. 

Ҥҫемлектҽр донъяһы тураһындағы тҿшҿнсҽлҽр формалашыуҙы нығытыу: уларға ҡояш 

яҡтыһы, йылылыҡ, дым, тупраҡ, ашлама кҽрҽк. Ҥҫемлектҽр тупраҡта, һыуҙа ҥҫҽ; ҡышҡы 

шарттарға яраҡлаша (япраҡ ҡоя, тынлыҡ хҽленҽ кҥсҽ). 

Тҽбиғҽт мҿйҿшҿндҽге һҽм тҽбиғҽттҽге ҥҫемлектҽрҙе тышҡы кҥренеше, тҿҙҿлҿшҿ буйынса 

айыра, ҽйтҽ белеҥ (ҡабығы, олоно, ботағы, япрағы һ.б.). 

Туғайҙа ҥҫкҽн ҥлҽндҽр, башаҡлы һҽм шифалы ҥҫемлектҽр менҽн танышыу дауам итҽ. 

Баҡсалағы сҽскҽлҽр тураһында, ҡый ҥлҽндҽре тураһында аңлатыу. 

Йҽшелсҽ, емеш-елҽк тураһында дҿйҿмлҽштерелгҽн тҿшҿнсҽлҽр, уларҙы ҥҫтереҥ, тҽрбиҽлҽҥ, 

уларҙың ҥҫеш стадиялары, тышҡы кҥренештҽре, килтергҽн файҙалары тураһында ҽңгҽмҽлҽр. 

Урман елҽктҽре, бҽшмҽктҽре, уларҙың ашарға яраҡлы һҽм ярамай торғандары тураһында 

тҿшҿнсҽлҽрҙе нығытыу. 

Йылға-кҥл, урман, болон, яландарҙың, балалар баҡсаһы ихатаһы, урамының ҥҫемлектҽр 

мҿхите менҽн бҽйлҽнешен аңлатыу. 

Характерлы ҥҙенсҽлектҽре һҽм сифаттары буйынса йорт һҽм ҡыр хайуандары тураһындағы 

тҿшҿнсҽлҽрҙе системалаштырыу. 

Тҿрлҿ йҽнлектҽрҙең ҡышлауға тҿрлҿсҽ ҽҙерлҽнеҥе (аҙыҡ туплау, май йыйыу, йҿн ҡойоу 

(ташлау) һҽм алмаштырыу, йоҡоға китеҥ, ҡоштарҙың йылы яҡҡа осоп китеҥе, кеше торлаҡтары 

эргҽһенҽрҽк урынлашыуы, балыҡтарҙың һыу тҿбҿнҽ тҿшҿҥе, бҿжҽктҽрҙең ағас ҡайырылары 

араһында ҡатып ҡалыуы һ.б.) менҽн таныштырыу. 

Башҡортостандан башҡа ерҙҽрҙҽ йҽшҽгҽн экзотик хайуандар менҽн таныштырыу (дөйә, фил, 

ишәк). Уларҙың тышҡы кҥренештҽре, кҽҥҙҽ тҿҙҿлҿшҿ, кешенең файҙаланыу ысулдары аша таный 

һҽм айыра белеҥ. 

Ҡош тҿрҙҽре тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽлҽр биреҥ: биҙҽҥ ҿсҿн (декоратив ҡош), йорт 

ҡоштары, ҡышлаусы, кҥсер ҡоштар. Уларҙы тышҡы кҥренештҽре, холоҡтары, туҡланыу, ҥрсеҥ 

ысулдары һ.б. ҥҙенсҽлектҽре буйынса таный белеҥ. 
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Аквариум – балыҡтарҙың йҽшҽҥ урыны, мҿхите. Ундағы балыҡтар менҽн танышыуҙы дауам 

итеҥ. 

Бҿжҽктҽр тураһындағы тҿшҿнсҽлҽр киңҽйҽ: уларҙың туҡланыу тҿрҙҽре (ҥҫемлектҽр, сҽскҽ 

һуты, бҿжҽктҽр менҽн). Уларҙы тҿркҿмлҽй, бер-береһенҽн айыра белеҥ. 

Миҙгелдҽрҙе йҽнһеҙ һҽм йҽнле тҽбиғҽттҽге, шулай уҡ кешелҽр тормошондағы ҥҙгҽрештҽр 

буйынса билдҽлҽргҽ ҿйрҽнеҥ: 

Кҿҙ: сентябрь айы кҿҙҙҿң беренсе айы тигҽн тҿшҿнсҽне хҽтерҙҽ нығытыу. Кҿҙ миҙгеленең 

башҡорт халҡының һынамыштары аша билдҽлҽй, ҥҙгҽрештҽрен кҥрҽ белергҽ ҿйрҽнеҥ (һыуытты; 

ҡырау тҿшҽ, ер , йыйылып торған һыуҙар туңа башлай, япраҡтар ҡойола). 

Баҡса ҡыуаҡтарының ботаҡтарын киҫеҥ, ниңҽ шулай эшлҽргҽ кҽрҽклеген аңлатыу. Кҿҙҙҽн 

ултыртып ҡалдыра торған ҥҫемлектҽрҙе ултыртыу (һарымһаҡ, йҽшел һуған, кишер). 

Тҽбиғҽт материалдарын йыйырға ҿйрҽтеҥ (орлоҡтар, тубырсыҡтар, сҽтлҽҥектҽр, япраҡтар). 

Ҡыш:  тҽбиғҽттҽге миҙгел ҥҙгҽрештҽре тураһында белемдҽрен ҥҫтереҥ (тҿн оҙон, кҿн ҡыҫҡа, 

һыуыҡ, һалҡын, боҙлауыҡ һ.б.) 

Балаларҙың иғтибарын оҙаҡ емештҽрен ҡоймай ултырған ағастарға (милҽш, балан, һ.б.) 

йҥнҽлтеҥ. Был емештҽрҙең ҡош-ҡортҡа ризыҡ булыуын аңлатыу. 

Ҡарҙың ҥҙенсҽлеген билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ (һыуыҡ, ҡабарып торған, йомшаҡ, ҡойола, йҽбешҽ 

һ.б.). 

Февраль айында һауа торошоноң ҥҙгҽреҥен билдҽлҽп ҥтеҥ (йҽ ҡояш яҡтырта, йҽ ел иҫҽ, йҽ 

булмаһа ҡар яуырға тотона, ҿй ҡыйыҡтарында боҙлауыҡ барлыҡҡа килҽ). 

22 декабрь – иң ҡыҫҡа кҿн икҽнлеген аңлатыу. 

Яҙ: балаларға тҽбиғҽттең яҙ миҙгелендҽге ҥҙгҽрештҽре тураһында һҿйлҽҥ (ҡояш йышыраҡ 

яҡтырта һҽм йылыта, умырзаялар сыға башлай, ағастар һҽм ҡыуаҡтар бҿрҿлҽнҽ, боҙ китергҽ 

йыйына; тҽлмҽрйендҽр, кеҫҽрткелҽр уяна; ҡоштар оя ҡора; кҥбҽлҽктҽр килеп сыға, ҡырмыҫҡалар 

уяна). 

Термометр менҽн таныштырыу (бағаналағы терегҿмҿш һауа торошона ҡарап кҥтҽрелергҽ 

һҽм тҿшҿргҽ мҿмкин). Ағас-ҡыуаҡтарҙы ултыртҡанды уларҙың ботаҡтарын киҫкҽнде кҥҙҽтеҥ. 

Тҽбиғҽт мҿйҿшҿндҽге ҥҙгҽрештҽрҙе кҥҙҽтеҥ (бҥлмҽ гҿлдҽре япраҡ  бирҽ, сҽскҽ ата һ.б.) 

Сҽсҡҽлҽрҙе тҽрбиҽлҽргҽ ҿйрҽнеҥ. 

Балаларҙы башҡорт халыҡ һынамыштары менҽн таныштырыу: «Оҙон боҙбармаҡ – оҙон яҙға» 

һ.б. 

Йҽй. Тҽбиғҽттҽ булған ҥҙгҽрештҽрҙе асыҡлау (оҙон кҿндҽр, ҡыҫҡа тҿндҽр, йылы, эҫе; ҡойма 

ямғыр, йҽшен, йҽйғор). Йҽй кҿнҿ ҥҫемлектҽргҽ ҥҫергҽ уңайлы шарттар булыуын аңлатыу. 

Башҡорт халыҡ һынамыштары менҽн таныштырыу: «Ямғырҙан  һуң йҽйғор оҙаҡ торһа – 

һауа боҙолоуға, тиҙ юғалһа – яҡшы һауа торошона», «Кис  серҽкҽйҙҽр кҥп булһа-кҿн йылытыуға». 

22 июнь – иң оҙон кҿн тип атала, был кҿндҽн һуң тҿн оҙоная, ҽ кҿн ҡыҫҡара башлай.  

Кешелҽрҙең баҡсалағы, баҫыуҙағы эштҽре менҽн таныштырыу. Ололарға ярҙам итеҥ телҽге 

уятыу. 

 

«ТЕЛМҼР  ҤҪЕШЕ» БЕЛЕМ  БИРЕҤ  ҾЛКҼҺЕ 
Телмҽр ҥҫеше: телмҽрҙе аралашыу һҽм тирҽ-йҥнде ҿйрҽнеҥ сараһы итеп ҡабул итергҽ 

кҥнектереҥ. Балаларҙың һҥҙ байлығын, грамматик яҡтан дҿрҿҫ ҡоролған бҽйлҽнешле телмҽрен, 

уның диалог һҽм монолог формаларын ҥҙлҽштереҥен ойоштороу; ҿндҽр мҽҙҽниҽтен тҽрбиҽлҽҥ һҽм 

тауыш менҽн идара итҽ белеҥ ҿҫтҿндҽ эш алып барыу.  

Ижади телмҽр нигеҙҙҽрен, фонематик ишетеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥҙе, китап мҽҙҽниҽте һҽм 

балалар ҽҙҽбиҽте, ҽҫҽрҙең тҿрлҿ жанрҙары менҽн таныштырыуҙы, ҿндҿң аналитик-синтетик 

ҽҥҙемлеге аша грамотаға ҿйрҽтеҥҙе формалаштырыу. 
 

Тҿп маҡсаттары һҽм бурыстары 
Телмҽр ҥҫтереҥ. Ололар һҽм балалар менҽн ирекле аралашыу телмҽрен конструктив 

алымдар менҽн ҥҙлҽштереҥ һҽм тирҽ-йҥндең йоғонтоһо булараҡ ҥҫтереҥ. Балаларҙың һҿйлҽҥ 

телмҽрен, грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿн, бҽйлҽнешле телмҽрҙең диалогик һҽм монологик 

формаларын ҥҙлҽштереҥ, һҥҙлек байлығын, ҿндҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтеҥ мҽҙҽниҽтен ҥҫтереҥ. 
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Нҽфис ҽҙҽбиҽт. Нҽфис ҽҙҽбиҽткҽ һҿйҿҥ һҽм ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, ҽҙҽби телмҽрҙе ҥҫтереҥ, 

ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе телҽк менҽн тыңларға һҽм ҽҫҽрҙҽге хҽл-ваҡиғаларҙы тойғолар аша кисерҽ белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

 

ПСИХОЛОГИК ҺҼМ ПЕДАГОГИК ЭШТЕҢ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

 

Телмҽр ҥҫтереҥ 
Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Телмҽр ҥҫтереҥсе мҿхит. Балаларға ҥтҽргҽ тҿрлҿ эштҽр ҡушып (Ҡара, кем килде!  Ҽминҽ 

ҡурсағын  кҽштҽгҽ һалдымы?), уны башҡа балалар һҽм тҽрбиҽсе менҽн һҿйлҽшергҽ мҽжбҥр итеҥ. 

Ҿс йҽшендҽ баланың тиҫтерҙҽре менҽн ярайһы ғына кимҽлдҽ аралаша алыуына ирешеҥ. 

Китаптан, альбомдан һҥрҽттҽр ҡарап, һорауҙарға аңлы рҽҥештҽ яуаптар бирергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Персонаждарҙың эмоциональ торошона иғтибар итеҥ (шатлана, ҡайғыра, илай, кҿлҽ, асыулана 

һ.б.). 

Һҥҙлек эше. Тирҽ-йҥндҽге предметтар, уларҙың ҥҙенсҽлектҽре һҽм сифаттары менҽн 

таныштырыу һҽм уларҙы аңлатҡан һҥҙҙҽрҙе ҿйрҽтеҥ. Уйынсыҡтарҙы, кейем-һалымды, һауыт-

һабаны айыра, атамаларын дҿрҿҫ ҽйтҽ белеҥ. Уларҙың тҿрҙҽрен дҿйҿмлҽштерергҽ ҿйрҽтеҥ: кейем – 

бүрек, пальто, тун, күлдәк, итек, быйма; йорт йыһаздары – өҫтәл, карауат, ултырғыс; һауыттар 

– сәйнүк, сынаяҡ, ҡалаҡ, тәрилкә; уйынсыҡтар – ҡурсаҡ, айыуҡай, машина, туп. 

Предметтарҙың, ҽйберҙҽрҙең ҿлҿштҽрен айырып ҽйтеҥ: сынаяҡтың тотҡаһы, өҫтәлдең 

аяҡтары. 

Физик сифаттарҙы һҽм ҥҙенсҽлектҽрҙе ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ: йылы, һыуыҡ, йомшаҡ, шыма, өҙөлә, 

ватыла, тәмле, татлы, әсе. 

Йыуыу, һөртөү, сисеү, кейеү, йәйеү, кейендереү кеҥек хҽрҽкҽттҽрҙе аңлатҡан һҥҙҙҽрҙең 

мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҿргҽ һҽм ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. Бының ҿсҿн балаларҙы кҥберҽк хҽрҽкҽт иттереп, шул 

хҽрҽкҽттҽрҙе бергҽлҽп башҡарып, уйындар уйнатып аңлатыу. 

Ҡапма-ҡаршы мҽғҽнҽне аңлатҡан ҡылымдарҙы ҡулланырға ҿйрҽтеҥ: ас – яп, тор – ултыр, 

бир – ал, ят – тор һ.б. 

Кешелҽр араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽрҙе һҽм хис-тойғоларҙы аңлатҡан ҡылымдар менҽн 

таныштырыу: ҡосаҡлай, ярата, һыйпай, көлә, шатлана, илай, ҡыуана, үсегә, илай. 

Тҿҫтҿ, дҽҥмҽлде, тҽмде, температураны аңлатҡан сифаттар менҽн таныштырыу: ҡыҙыл, күк, 

тәмле, әсе, һыуыҡ, һалҡын, эҫе, йылы, ҙур, бәләкәй, матур, насар һ.б. 

Арауыҡта торошто билдҽлҽҥсе һҽм башҡа рҽҥештҽрҙең мҽғҽнҽһе һҽм улар аңлатҡан 

һҥҙҙҽрҙең ҽйтелеше менҽн таныштырыу: аҫта, өҫтә, алыҫ, яҡын, аҙ, күп, шәп, тиҙ һ.б. 

Ҿндҽр ҿҫтҿндҽ эш. Балаларҙың телмҽр ағзалары мускулдарын нығытыу, ҥҫтереҥ. Ҿндҽрҙең 

дҿрҿҫ ҽйтелешенҽ кҥнегеҥҙҽр башҡарыу: уларҙы тиҙ, яй, ҽкрен, кҿслҿ тауыш менҽн ҽйтеҥ. 

ҿноҡшаш һҥҙҙҽр менҽн уйындар ҥткҽреҥ.  

Телмҽр ағзаларының ҥҫешенҽ, һығылмалығына, дҿрҿҫ тын алыуға, ҿндҽрҙе ишетеп ҡабатлай 

белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥгҽ кҥнегеҥҙҽр ҥткҽреҥ. Һуҙынҡы ҿндҽрҙе тауыштың кҿсҿн, тембрын ҥҙгҽртеп 

йырлатыу.  

Башҡорт теленҽ хас булған ҿндҽр ҡушымтаһын айырырға, дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ: ҡул – күл, 

ҡор – көр, тор – төр, мал – мәл һ.б. һҥҙҙҽрҙе тҽрбиҽсе менҽн бергҽлҽп, аҙаҡ – баланың ҥҙенҽн 

айырым ҡабатлап ҽйтергҽ кҥнектереҥ. 

Саф һауала кҥҙҽтеҥҙҽрҙҽ, уйын ваҡытында, тҿҫлҿ һҥрҽттҽр ҡарағанда һҽм башҡа кҿн 

тҽртибенҽ ярашлы эшмҽкҽрлектҽ һҥҙҙҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелеҥ ҿлгҿһҿн биреп, уларҙы ишетеп, 

ҡабатлап ҽйтҽ белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Бармаҡ уйындарының һҥҙҙҽрен ҽйтеп  уйнарға ҿйрҽтеҥ. 

Телмҽрҙең грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿн ҥҙлҽштереҥ. Исемдҽрҙе алмаш менҽн 

алмаштырырға ҿйрҽтеп, телмҽрҙҽ ҡулланыу ҥрнҽктҽре биреҥ. Ябай ғына һорауҙар бирергҽ 

ҿйрҽтеҥ, уларҙы тауыш менҽн кҥрһҽтҽ белеҥ. Телмҽрҙҽ предметтарҙың торошон билдҽлҽгҽн 

һҥҙҙҽрҙе ҡуллана белеҥ кҥнекмҽлҽре ҥткҽреҥ. 
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Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ. Ололарҙың һорауын аңлап, яуап бирергҽ ҿйрҽтеҥ. Бҽлҽкҽй генҽ 

дидактик хикҽйҽлҽрҙе кҥргҽҙмҽлелекһеҙ аңларға ҿйрҽтеҥ. «Был нимҽ?», «Был кем?», «Нимҽ 

эшлҽй?» һорауҙарына яуап бирергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Ҡатмарлыраҡ булған «Кем нимҽ кейгҽн?», «Кемгҽ бирҽ?», «Ҡайҙа?», «Ҡайсан?», 

һорауҙарының мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿндҿрҿҥ. 

Ике йҽш ярымлыҡ балаларҙың ҥҙ-аллы йҽки тҽрбиҽсе тҽҡдиме буйынса уйынсыҡ тураһында 

йҽки һҥрҽт буйынса һҿйлҽргҽ маташыуын хуплау.  

Диалог формаһында һҿйлҽшеҥ ҿлгҿлҽре биреп, уларҙы бала телмҽрендҽ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Ябай ғына фразаларҙы ҡабатлатып, хҽтерҙҽ ҡалдырырға тырышыу. Ике йҽш ярымлыҡ балаларҙан 

ҡурсаҡтар ярҙамында бҽлҽкҽй генҽ ҽҫҽр ҿҙҿктҽрен уйнатып, телмҽр ҿлгҿлҽрен хҽтерҙҽ ҡалдырыу. 
 

Кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Телмҽр ҥҫтереҥсе мҿхит. Телмҽр ҥҫешенҽ тҽъҫир итеҥсе мҿхит булдырыу ҿҫтҿндҽге эште 

дауам итеҥ: балаларҙы тиҫтерҙҽре һҽм уларға таныш ололар менҽн тҿрлҿ йомоштар аша 

аралашыуҙы ҥҫтереҥ (һора, ҽйт, ярҙам ит, рҽхмҽт ҽйт һ.б.) «Ҡарағыҙ ҽле, беҙгҽ кем килгҽн?», «Был 

кемдең  ҡурсағы?», «Уйынсыҡтар ҡайҙа, кем таба?» һ.б. 

Уйнағанда ҥҙ-ара килешеп, бер-береһен ҡыйырһытыу, рҽнйетеҥ осраҡтары килеп сыҡмаһын 

ҿсҿн алдан ҿйрҽтелгҽн телмҽр ҥрнҽктҽрен ҡулланырға ҿйрҽтеҥ: «Саматҡа ярҙам ит? », «Кирбесте 

машинаға икҽҥлҽп һалығыҙ?», «Һин ҙур, аҡыллы малай, улай эшлҽмҽ?» һ.б. 

Ҥҙ-аллылыҡ ҥҫтереҥ һҽм аҡыл-зиһен кимҽлен ҥҫтереҥ маҡсатында балаларға китаптар, 

һҥрҽттҽр ҡарарға, тҿрлҿ тҽбиғи предметтар (таш, ҡабырсаҡ, сҽтлҽҥек, ағас ҡайрылары, кипкҽн 

япраҡтар һ.б.) менҽн ҥҙ-аллы уйнау мҿмкинлеген тыуҙырыу. 

Балаларға аңлайышлы, фҽһемле, уларға ҡыҙыҡ булған ҽкиҽттҽр уҡыу, саф һауала йҿрҿгҽндҽ 

кҥҙҽтеҥҙҽр ойоштороу, улар тураһында бергҽлҽп һҿйлҽшеҥ һ.б. 

Һҥҙлек эше. Ҿҫ, аяҡ, баш кейемдҽрен, һауыт-һабаны, бҥлмҽ йыһаздарын, транспорт тҿрҙҽрен 

аңлатҡан һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ һҽм тҽғҽйенлҽнешенҽ тҿшҿндҿрҿҥҙе дауам итеҥ. 

Предметтарҙың ҿлҿштҽрен айыра һҽм ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ (мҽҫҽлҽн, кҥлдҽктең еңе, яғаһы, 

кеҫҽһе, тҿймҽлҽре, итҽге бар),  сифаттарын (тҿҫ һҽм уның сағылыштары, формаһы, дҽҥмҽле); 

тышҡы яҡтан ҥҙенсҽлектҽре (шыма, йомшаҡ, ҡытыршы һ.б.); ҡайһы бер материалдар һҽм уларҙың 

сифаттары тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ (ҡағыҙ йыртыла, һыулана; быяла ярыла; резина ҽйберҙҽр 

ҡыҫыла, ебҽрһҽң – яңынан элекке формаһын ала); урынлашҡан урынын аңлатҡан һҥҙҙҽр (тҽҙрҽ 

артында; ҿҫтҽл ҿҫтҿндҽ; юғары, бейек, алыҫ, карауат аҫтында һ.б.). 

Балалар иғтибарын ҡайһы бер предметтың ҡулланыу буйынса оҡшаш булыуҙарына йҽлеп 

итеҥ: тәрилкә, сынаяҡ аҫты, сеүәтә һ.б. – ашау ҿсҿн кҽрҽкле ҽйберҙҽр;  ултырғыс, диван, эскәмйә 

– ултырыу ҿсҿн кҽрҽкле йыһаздар һ.б. 

Дҿйҿмлҽштереҥсе һҥҙҙҽрҙе ҽйтергҽ һҽм уларҙың мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҿргҽ ҿйрҽтеҥ: кейем-

һалым, һауыт-һаба, йорт йыһаздары, емеш-еләк, йәшелсәләр, ҡоштар һ.б. 

Тҽҥлек ҿлҿштҽрен ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ: иртәнсәк (иртән), көндөҙ (төш), кис, төн. 

Тышҡы ҡиҽфҽтенҽ ҡарап йорт хайуандарын һҽм уларҙың балаларын айырырға, ҽйтергҽ 

ҿйрҽтеҥ.  

Кҥҙ ҡарашы менҽн йҽшелсҽлҽрҙе һҽм емеш-елҽкте таный һҽм атамаһын ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҿндҽр ҿҫтҿндҽ эш.  

Башҡорт теленең бҿтҽ һуҙынҡы һҽм тартынҡы ҿндҽрен дҽ дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҿндҽр ҽйтелешендҽге кҽмселектҽрҙе асыҡлау. Һҽр бала менҽн айырым эш алып барыу. 

Тын, һулыш менҽн идара итҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. Фонематик ишетеҥ һҽлҽтлеген ҥҫтереҥгҽ 

кҥнекмҽлҽр ҥткҽреҥ.  

Ҡ-к, ғ-г, ҙ-з, ҫ-с, һ-ф, һ-х, а-ҽ, у-ҥ, о-ҿ ҿндҽренең айырмаһын ишетҽ, дҿрҿҫ итеп ҽйтҽ белергҽ 

кҥнектереҥ. 

Телмҽр тасуирлығын (баҫым, тауыш тембры, темпы, кҿсҿ) тҽрбиҽлҽҥ. 

Телмҽрҙең грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿн ҥҙлҽштереҥ. 

Телмҽрҙҽ исемдҽрҙе һҽм ҡылымдарҙы (терминды ҽйтмҽйенсҽ) берлектҽ һҽм кҥплектҽ 

ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Исемдҽрҙе алмаштар менҽн алыштырып һҿйлҽргҽ кҥнектереҥ. Эйҽлек заты ялғауын дҿрҿҫ 

ҡулланырға, бирелгҽн һорауҙарға тулы яуап бирергҽ кҥнектереҥ. 
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Ябай һҿйлҽмдҽргҽ тултырыусы, аныҡлаусы һҽм хҽлде, урынды белдереҥсе һҥҙҙҽр индереп 

һҿйлҽргҽ тырышыуҙы хуплау, һҿйлҽм ҿлгҿлҽре биреп, уларҙы хҽтерҙҽ ҡалдыртырға ҿйрҽтеҥ. 

Тҿрлҿ һҥҙҙҽр уйлап табып, уларҙы рифмаға һалыуҙы ҡеҥҽтлҽҥ. 

Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ.  
Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽрҙе бер-береһенҽ бҽйлҽп, килеш ялғауҙарын дҿрҿҫ ҡулланып, уй-фекерҙе 

эҙмҽ-эҙлекле, йҿкмҽткеле итеп һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Балалар тормошонан ҡыҙыҡлы ваҡиғаларҙы һҿйлҽҥ. Уйындар уйнағанда ябай ғына 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ, ҡапма-ҡаршы һҿйлҽшеҥҙҽр ойоштороу. 

Бала телмҽрендҽге «ижади асыштар»ҙы хуплау. Шиғырҙар ятлатыу, ҽкиҽтте ҡабатлатып 

һҿйлҽтеҥ, йомаҡтар ҡойоу. 

Китапҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу, һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. Сҽхнҽлҽштерелгҽн уйындарға 

ылыҡтырып, тасуири һҿйлҽҥ мҽҙҽниҽтен ҥҫтереҥ. 

Ҥҙ ғаилҽһе тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Телмҽр ҥҫтереҥсе мҿхит. Тирҽ-йҥндҽге кҥренештҽрҙе, предметтарҙы ҿйрҽнеҥҙе, 

ҥҙлҽштереҥҙе тҽрҽнҽйтеҥ аша балаларҙың һҥҙ байлығын арттырыу. 

Телмҽр ҥҫтереҥгҽ ярҙам итеҥсе шарттар булдырыу: тҿркҿмдҽ китапхана мҿйҿшҿ ойоштороу; 

ҿҫтҽлмҽ мҽғлҥмҽттҽр алырлыҡ тҿрлҿ ҡыҙыҡлы ҽйберҙҽр (глобус, карталар, ер шарындағы тҿрлҿ 

хайуандар, йҽнлектҽр, ҥҫемлектҽр, бҿжҽктҽр, транспорт тҿрҙҽре, тҽбиғҽт ҡомартҡылары 

һҥрҽтлҽнгҽ фотолар, журналдар, тҿрлҿ халыҡтың милли кейемдҽре, эш ҡоралдары, һҥрҽттҽр менҽн 

биҙҽлгҽн һҥҙлектҽр, белешмҽлҽр йыйынтығы һ.б.) урынлаштырылған мҿйҿш; тикшереҥ-

эксперимент ҥткҽреҥ мҿйҿшҿ ойоштороу. 

Аралашҡанда бер-береһе менҽн ыңғай мҿнҽсҽбҽттҽ булырға ҿйрҽтеҥ, «тылсымлы һҥҙҙҽр»ҙе 

ҡулланырға кҥнектереҥ. 

Баланы ҡыҙыҡһындырған кҥренештҽрҙең айышына тҿшҿнҿргҽ, тҿрлҿ һорауҙарын яуапһыҙ 

ҡалдырмаҫҡа тырышып, ярҙам итеҥ. 

Һҥҙлек эше. Һҥҙлеккҽ яңы һҥҙҙҽр, һҥҙбҽйлҽнештҽр индереҥ (исем, сифат, ҡылым, рҽҥеш, 

алмаш, һан һ.б.). 

Һҥрҽттҽн һҽм ысынбарлыҡтан кейем-һалым (кҥлдҽк, бҥрек, яулыҡ, тҥбҽтҽй һ.б.), уйынсыҡ 

(ҡурсаҡ, айыуҡай, ат, туп, бесҽй, ҡуян, һ.б.), һаут-һаба (сҽйнҥк, сынаяҡ, ҡалаҡ, тҽрилкҽ, самауыр 

һ.б.), йҽшелсҽ (ҡыяр, кишер, һуған һ.б.), елҽк-емеш (алма, сейҽ, елҽк һ.б.), бҥлмҽ йыһаздары-ҿҫтҽл, 

ултырғыс, карауат, һике һ.б.; ауыл, ҡала йорттары айырмаһын (ҙур, бейек һ.б.); 

ғаилҽ ағзалары һҽм яҡын кешелҽренең (атай, ҽсҽй, ҡусты, һеңле, апай, ағай, олатай, ҿлҽсҽй, 

ҡартатай) нисек аталыуын; 

кеше кҽҥҙҽһе ҿлҿштҽре (кеше, ҡул, аяҡ, баш, бармаҡтар); 

предметтарҙың сифаттары: тҿҫтҽре (ҡыҙыл, кҥк, йҽшел, аҡ, ҡара); сифаты, дҽҥмҽле (ҙур, 

бҽлҽкҽй, бейек, тҽпҽш, таҙа, бысыраҡ); миҡдары (ҽҙ, кҥп, ҽҙерҽк, кҥберҽк); бер, ике, ҿс һандары 

тҿшҿнсҽлҽрен; 

кҿнкҥреш һҿм уйын хҽрҽкҽттҽрен аңлаткан (йыу(-а, -алар, -ҙы, -ына), аша (-а, -й, -ҙар), эс (-ҽ, 

-лҽр), кей (-ҽ, -ен, -ҽлҽр) сис (-ҽ, -енҽ, -ендек, -енделҽр), йоҡлай, йҿрҿй, ултыра, атлай, ята, кил, баҫ, 

бир, мҽ, ал, тор, алып бир, һҽм башҡа хҽҙерге һҽм ҥткҽн заман ҡылымдары, уларға кҥплек 

ялғауҙары ҡушыуҙы: (йыуҙы (-лар), ашаны (-лар); 

балаларҙың ҥҙ-ҥҙҙҽрен нисек тотарға кҽрҽклеген аңлата торған  һҥҙҙҽр: ярай, ярамай, кҽрҽк, 

кҽрҽкмҽй, яҡшы, насар, теймҽ, ташла, алма, тапама, тҥкмҽ һҽм башҡалар; 

предметтың урынын билдҽлҽй белеҥ (уңда, һулда, арала, эргәлә, янында, тегендә, бында); 

тҽҥлек ваҡытын (иртә, кис, төш, төн, кис, таң);кешенең кҽйеф торошон билдҽлҽҥсе (асыулы, 

күңелһеҙ, шат, бойоҡ); һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿндҿрҿҥ; 

телмҽрҙҽ предметтарҙың ҿлҿшҿн, сифатын, ниндҽй материалдан эшлҽнгҽнде аңлатҡан 

һҥҙҙҽрҙе, кеше һҿнҽрҙҽре һҽм улар башҡарған эш-хҽрҽкҽтте аңлатыусы һҥҙҙҽрҙе ҡулланырға 

ҿйрҽтеҥ; 

Телмҽрҙҽ дҿйҿмлҽштереҥсе һҥҙҙҽрҙҽн һуң тиң киҫҽктҽрҙе теҙҽ белеҥ (мал-тыуар: һарыҡ, кәзә, 

ат, һыйыр, тана, үгеҙ, быҙау, бейә, айғыр, ҡолон һ.б.; кейем-һалым: башлыҡ, бүрек, кәпәс, 

ҡолаҡсын, шәл, яулыҡ, пальто, тун, быйма, итек, калуш, бейәләй һ.б.). 
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Ҡапма-ҡаршы мҽғҽнҽле һҥҙҙҽрҙе аңлы рҽҥештҽ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ: йыуан-нәҙек, таҙа-

бысраҡ, төҙ-ҡыйыш, ҡаты-йомшаҡ. 

Бер ҥк тҿрлҿ ҽйтелгҽн, лҽкин тҿрлҿ мҽғҽнҽ аңлатҡан һҥҙҙҽр менҽн таныштырыу: май, баҫма, 

тартма, ҡала. 

Ҿндҽр ҿҫтҿндҽ эш.  

Башҡорт теленең ҿндҽрен дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ ҿҫтҿндҽ даими эш алып барыу. Ҿндҽр 

ҽйтелеше ирен, тел һҽм тештҽрҙең торошона бҽйле булыуын аңлатыу һҽм кҥрһҽтеҥ. 

Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле һуҙынҡы (ҽ, ҿ, ҥ) һҽм тартынҡы (ҫ, һ, ҙ, ғ ,ң, ҡ) ҿндҽрен дҿрҿҫ 

ҽйтергҽ кҥнегеҥҙҽр ҥткҽреҥ. 

Кескҽйҙҽрҙең телмҽр аппаратын (ирендҽр, тештҽр, тел, тамаҡ) тҿрлҿ позицияларға ҡуйып, 

кҥнегеҥҙҽр ҥткҽреҥ, уларҙы дҿрҿҫ итеп тын алырға ҿйрҽтеҥ, тынды кҽрҽгенсҽ сығара белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Тауыш менҽн идара итҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылыарҙың айырмаһын ишетҽ, айыра белеҥҙе, уларҙың ҽйтелешен 

ҥҙлҽштереҥҙе нығытыу. Һуҙынҡы һҽм тартынҡы ҿндҽрҙең ҽйтелешен нығытыу. Ҿндҿң һҥҙҙҽ 

урынын билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ (башында, аҙағында). 

Рус теленҽн ингҽн ц, ч, ш, щ ҿндҽренең ҽйтелешен ҥҙлҽштереҥ һҽм нығытыу. 

Телмҽрҙең грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿн ҥҙлҽштереҥ.  

Эйҽлек заты ялғауын дҿрҿҫ ҡулланыуҙы ҥҙлҽштереҥ: минең ҽсҽйем (ҡурсағым, ҡалағым, 

бармағым һ.б.). 

Ҡыҙыл туп, татыу ғаилҽ, тҽпҽш тҽрилкҽ, һ.б. ошоларға оҡшаш һҥҙбҽйлҽнештҽрҙҽ исемдҽрҙең 

сифатын аңлаткан һҥҙҙҽрҙе мҽғҽнҽһе буйынса дҿрҿҫ ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Эйҽ менҽн хҽбҽрҙе яраштыра белеҥ: мин уйнайым, ашайым, ҡоям, бирҽм һ.б. Мин ҽсҽйемде 

яратам (атайымды, ағайымды, ҿлҽсҽйемде, ҡурсағымды, бесҽйемде һ.б.) 

Кҥплек ялғауҙарының яңғырашына һҽм дҿрҿҫ ҡулланышына иғтибар йҥнҽлтеҥ. 

Ябай ғына һҥҙъяһалыш ысулдары менҽн таныштырыу: ҡурай – ҡурай – сы (һҥҙ яһаусы ялғау 

ярҙамында); билбау, Аҡъяр (һҥҙҙҽрҙе ҡушып; матур-матур (һҥҙҙҽрҙе ҡабатлау юлы менҽн). 

Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ.  
Балаларҙы ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽр ярҙамында ҽйтелгҽн ҥтенестҽрҙе аңларға һҽм ҥтҽргҽ 

ҿйрҽтеҥ: Зифаға ҡурсағыңды биреп тор, уның да уйнағыһы килә. Гүзәлгә ярҙам ит, ул бәләкәй генә 

әле. 

«Мин, һин, беҙ, һеҙ, ул, улар» алмаштарының һҽм «Унда, бында, аҫта, ҿҫтҽ» рҽҥештҽренең 

мҽғнҽлҽрен аңлы рҽҥештҽ һҿйлҽмдҽ  ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Балаларҙы уларҙың ҥҙҙҽре кҥҙҽткҽн, кҥргҽн ваҡиғалар хаҡында һҽм шулай уҡ сюжетлы 

һҥрҽттҽр буйынса ҿлкҽндҽрҙең хеҙмҽте тураһында ябай ғына хикҽйҽ тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Телмҽрҙҽ 3-4 һҥҙле һҿйлҽмдҽр ҡуллана, алмаштар, сифаттар, рҽҥештҽр һҽм һандар индереп, 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿй белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Диалогик телмҽр ҥҫтереҥ ҿҫтҿндҽ даими рҽҥештҽ эш алып барыу. 

Уйынсыҡтар менҽн бер-ике кҥренештҽн торған кескҽй генҽ ҽҫҽрҙе, йҽ уның ҿҙҿгҿн уйнарға 

ҿйрҽтеҥ. 

Балаларҙы нҽфис ҽҙҽбиҽт  һҽм ауыҙ-тел ижады ҿлгҿлҽре менҽн таныштырыу. 

Уйынсыҡтар йҽки һҥрҽттҽр ярҙамында еңел аңлашыла торған, бҽлҽкҽй кҥлҽмле хикҽйҽлҽрҙе, 

шиғырҙарҙы, ҽкиҽттҽрҙе тыңларға һҽм  уларҙың йҿкмҽткеһен аңларға кҥнектереҥ, яттан һҿйлҽргҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ  (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Телмҽр ҥҫтереҥсе мҿхит. Аралашыу аша телмҽр ҥҫтереҥгҽ булышлыҡ итеҥ. Ололар һҽм 

тиңдҽштҽре менҽн аралашыу-һҿйлҽшеҥ мҿмкинлеге тыуҙырыу ҿсҿн балаларға тҿрлҿ эштҽр 

ҡушыу: («Сисенеҥ бҥлмҽһенҽ сығып ҡара ҽле, кем килгҽн», «Апайҙан һора һҽм миңҽ һҿйлҽ! », 

«Таһирға нимҽ тип ҽйттең?. Ул һиңҽ нимҽ тип яуап бирҙе? ». 

Баланың тҽрбиҽселҽр менҽн ҥҙенең кҥргҽне, уҡығаны, кемдер менҽн бергҽ аралашҡандағы 

тҽъҫораттары тураһында ҽңгҽмҽлҽшергҽ телҽҥен хуплау. 

Телмҽр ҥҫтереҥ маҡсатында балаларға башҡорт халҡының кҽсептҽре (бал ҡорто, йылҡы 

малы һ.б. ҥрсетеҥ); биҙҽнеҥ-тҿҙҽнеҥ ҽйберҙҽре эшлҽҥ (мамыҡ шҽл бҽйлҽҥ; нағыш сигеҥ; ҡашмау, 
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селтҽр һ.б. тегеҥ, кҿмҿштҽн алҡа, белҽҙек, балдаҡ сҥкеҥ);  милли аштар тҿрҿ (ҡымыҙ, ҡорот, 

ҡатыҡ, сҽк-сҽк, бауырһаҡ һ.б.) милли кейем тҿрҙҽре (сарыҡ, камзул, елҽн һ.б.), музыка ҡоралдары 

(ҡурай, ҡумыҙ, думбыра) менҽн таныштырыу. 

Баланың телмҽрен байытыуға Башҡортостан һҽм Рҽсҽй тарихындағы иҫтҽлекле ваҡиғалар 

(Башҡортостандың Рҽсҽйгҽ ҥҙ-аллы ҡушылыуы, 1812 йылда, шулай уҡ Бҿйҿк Ватан һуғышында 

бергҽлҽп кҥрһҽткҽн батырлыҡтары  һ.б.), «Урал батыр» эпосында һҥрҽтлҽнгҽн кҥренештҽр, 

республика сҽнҽғҽтенең ҥҫеше (нефть табыусы һҽм эшкҽртеҥсе заводтар, файҙалы ҡаҙылмалар 

табыу, ауыл хужалығындағы уңыштар, мҽҙҽниҽт ҿлкҽһендҽге ҡаҙаныштар һ.б. мҽғлҥмҽттҽр менҽн 

таныштырыу ярҙам итҽ. Тыуған ерҙең тҽбиғҽте, халҡының йолалары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре, йыр-

бейеҥҙҽре, ауыҙ-тел ижады ҽҫҽрҙҽре һ.б. был юҫыҡта ҽҥҙем ҡулланылырға тейеш. 

Балаларға кҥргҽҙмҽ материал булараҡ ололар һҽм ҥҙ-ара аралашыу ҿсҿн ҥҙ-аллы ҿйрҽнергҽ 

китаптар, һҥрҽттҽр, уйынсыҡтар тҽҡдим итеҥ.  

Балаларға ҡыҙыҡлы ваҡиғалар һҿйлҽҥ (мҽҫҽлҽн, йорт хайуандарының ҡылыҡтары тураһында 

кешелҽрҙең һҽм хайуандарҙың хҽл-торошон аңлатҡан һҥрҽттҽр кҥрһҽтеҥ (шатлана, моңһоулана 

һ.б.). 

Һҥҙлек эше. Тирҽ-йҥндҽге ҿйберҙҽр, ваҡиғалар һҽм кҥренештҽр тураһында тҿшҿнсҽлҽр 

биреҥ аша балаларҙың һҥҙ байлығын арттырыуҙы һҽм ҽҥҙемлҽштереҥҙе дауам итеҥ. 

Ҽйберҙҽрҙең ҡайҙа, нисек урынлашыуын (артында, алдында, юғарыла, тҥбҽндҽ, аҫта, ҿҫтҽ, 

уңда, һулда), тҽҥлектең ҡайһы ваҡыты булыуын (иртҽ, кис, кҿндҿҙ, тҿнҿн), кешелҽрҙең хҽлен 

(шатланыу, ҡыуаныу, ҥпкҽлҽҥ) белдерҽ торған һҥҙҙҽрҙе ҽйтҽ һҽм һҿйлҽшкҽндҽ ҡуллана белеҥ. 

Предмет ҿлҿштҽренең исемдҽрен ҽйтеп, уларҙың ҥҙенсҽлеген белдерҽ торған сифаттарҙы, 

рҽҥештҽрҙе һҽм ялғауҙарҙы дҿрҿҫ ҡулланып һҿйлҽҥ. Ҥҫемлектҽр, ҡоштар, емештҽр, иген кеҥек 

дҿйҿм тҿшҿнсҽ белдерҽ торған  һҥҙҙҽрҙе аңларға һҽм һҿйлҽмдҽ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Балаларҙың һҥҙлеген ташсы, тракторсы, табиб, таусы, осоусы, малсы, уҡытыусы, кейем 

тегеүсе һҿнҽрҙҽрен аңлата торған һҥҙҙҽр; һыуытҡыс, саңһурғыс, үтек, компьютер, кеҫә 

телефоны, кер йыуғыс, ит турағыс, ҡар таҙартҡыс кеҥек кҿнкҥреш техникаһы исемдҽре; кҿрҽн, 

зәңгәр, яҡты, ҡараңғы, әсе, шифалы, күңелһеҙ, йомшаҡ кеҥек сифаттар; уңған, оҫта, батыр кеҥек 

рҽҥештҽр; кешенең эш-хҽрҽкҽтен, хеҙмҽт эшмҽкҽрлеген белдерҽ торған ҡылымдар иҫҽбенҽ 

байытыу һҽм ҡулланыуға индереҥ. 

Мҽғҽнҽһе яғынан бер булған (синоним) һҥҙҙҽрҙе ҡулланыу буйынса кҥнегеҥҙҽр ҥткҽреҥ, ябай 

ғына кроссвордтар сисеҥ. 

Һҥҙ яһаусы ялғауҙарҙы, кҥплек ялғауҙарын, дҿйҿмлҽштереҥсе һҽм ҡушма һҥҙҙҽрҙе, алмаш, 

һандарҙы телмҽрҙҽ урынлы ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Ҿндҽр  ҿҫтҿндҽ эш. Балаларҙың артикуляция аппаратын нығытыу, фонематик ишетеҥ 

һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ, ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ йҥнҽлешендҽ элек башланған эштҽрҙе дауам итеҥ. 

Теге  йҽки был ҿндҿң яһалышында ҡатнаша торған телмҽр органдары тураһында тҿшҿнсҽ 

биреҥ. Һҥҙҙҽрҙҽге айырым ҿндҽргҽ баҫым яһатып, уларҙы асыҡ һҽм дҿрҿҫ ҽйттереҥ кҥнекмҽлҽре 

башҡартыу (ааа-т, а-ттт, ббб-ал, бааа-л, ба-ллл). 

Ҿндҽрҙе һҽм һҥҙҙҽрҙе, шул һҥҙҙҽр ингҽн һҿйлҽмдҽрҙе, балаларҙың асыҡ тауыш менҽн дҿрҿҫ 

итеп ҽйтҽ белеҥҙҽренҽ ҿлгҽшеҥ. Балаларҙың ҥткҽн йылдарҙа (тҿркҿмдҽрҙҽ) ҿйрҽнгҽн 

һуҙынҡыларҙы һҽм тартынҡыларҙы дҿрҿҫ итеп ҽйтҽ һҽм уларҙы бер-береһенҽн айыра белеҥҙҽренҽ 

ҿлгҽшеҥ. 

Ҿндҽрҙең һҥҙ яһауҙағы ҽһҽмиҽтен асыҡ миҫалдар аша тҿшҿндҿрҿҥ. 

Телмҽрҙең грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿн ҥҙлҽштереҥ. «Ҡайсан?», «Нисҽнсе?», «Был 

нимҽнҽн эшлҽнгҽн?», «-мы, -ме, -мо, -мҿ» һорау киҫҽксҽлҽрен ҡушып, һорау бирҽ белеҥ. 

«Ошо, шул, теге, был» кҥрһҽтеҥ алмаштарын, рҽт һандарын (беренсе, икенсе) ҡуллана белеҥ. 

Һҥҙҙҽргҽ кҥплек (-лар, -лҽр, -тар, -тҽр, -дар, -дҽр, ҙар, -ҙҽр) һҽм эйҽлек заты һҽм килеш 

ялғауҙарын ҡушырға (ҽсҽйем, атайым, ҡурсағым һ.б.), сифат һҽм ҡылымдар менҽн яраштырып, 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿҥ; 

ҡылымдарҙың хҽҙерге, ҥткҽн, килҽсҽ заман формаларын дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтҽ башлау 

(ашай, ашаны, ашар); 

тҽрбиҽсе ҥрнҽге буйынса тамырҙаш һҥҙҙҽр тҿҙҽ белеҥ; ҡояш – ҡояшкай, ҡояшлы; тау-тауҙар, 

таулы, тауҡай; 
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һҥҙъяһалыштың тҿрлҿ ысулдары менҽн таныштырыу. Ижад итеҥ мҿмкинлеген биреҥ һҽм 

хуплау. 

Балаларҙы ҿлгҿ буйынса ябай һҿйлҽмдҽр тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ. Балаларҙың  диалогик һҽм монологик телмҽрен ҥҫтереҥҙе 

дауам итеҥ: уларҙың ҽңгҽмҽгҽ ҡатнаша белеҥҙҽренҽ ирешеҥ, бер-береһенҽ һорауҙар бирҙертеҥ, шул 

һорауҙарға яуап ҡайтара белергҽ ҿйрҽтеҥ. Яуап ҡайтарғанда, һҥҙҙҽрҙе асыҡ һҽм башҡалар 

аңларлыҡ итеп, тамамланған һҿйлҽмдҽр менҽн ҽйтергҽ кҥнектереҥ. 

Ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽр тҿҙҿп, һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Ҡыҙыҡлы ҽңгҽмҽлҽргҽ йҽлеп итеп, 

балаларҙың ижад итеҥ һҽлҽте ҥҫешенҽ булышлыҡ итеҥ. 

План йҽки ҿлгҿ буйынса ҥҙ-аллы берҽй предмет тураһында яңы ишеткҽн һҽм уҡылған 

бҽлҽкҽй кҥлҽмле хикҽйҽне, йҽ ҽкиҽтте эҙмҽ-эҙлекле һҽм тасуири һҿйлҽй белергҽ ҿйрҽтеҥ. Һҥрҽт 

буйынса хикҽйҽлҽр, ҽкиҽттҽр тҿҙҿҥ. Телмҽрҙҽ тура һҽм ситлҽтелгҽн телмҽрҙе ҡулланыу. 

Кескҽй кҥлҽмле ҽҫҽрҙҽрҙе сҽхнҽлҽштергҽндҽ тура һҽм ситлҽтелгҽн телмҽр ҡуллана белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Ҽҙҽби һҽм халыҡ ижады ҽҫҽрҙҽрен уҡыу. Китапҡа ҡыҙыҡһыныу һҽм һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Телмҽр ҥҫтереҥсе мҿхит. Телмҽр саралары аша һҿйлҽшеҥҙе, аралашыуҙы ҥҫтереҥҙе дауам 

итеҥ. Балаларға тирҽ-яҡ донъяның кҥп тҿрлҿ булыуы тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ.  

Халыҡ кҽсептҽре ҽйберҙҽре, мини-коллекциялар (тҿрлҿ материалдарҙан эшлҽнгҽн 

открыткалар, маркалар, тҽңкҽлҽр, уйынсыҡтар йыйылмаһы), иллюстрациялы китаптар (тҿрлҿ 

рҽссамдар тҿшҿрҿҥендҽге ҽкиҽттҽр һҥрҽттҽре), электрон аң-белем биреҥ саралары аша башҡорт 

телендҽге видеояҙмалар, роликтар, йырҙар, спектаклдҽр ҡарау һ.б. аша башҡортса һҿйлҽшеҥ, 

аралашыу телмҽрен ҥҫтереҥ. 

Башҡортостандың, тыуған яҡтың (ҡаланың/ауылдың) иҫтҽлекле урындарын сағылдырған 

фотолар, презентациялар, альбомдар; Ҿфҿнҿң, Мҽскҽҥҙең элекке тормошон сағылдырған 

картиналар, һҥрҽттҽр, музей экспонаттары менҽн таныштырыу, улар тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ.  

Баланың тҿрлҿ информация сығанаҡтарынан алған тҽьҫораттары (телетапшырыу, 

яҡындарының һҿйлҽҥе, кҥргҽҙмҽлҽргҽ барып, балалар ҿсҿн ҡуйылған спектаклдҽр ҡарап), улар 

тураһында ябай ғына кимҽлдҽ ҥҙ фекерен ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ.   

Кҿндҽлек тормошта, уйнағанда балаларҙың  бер-береһенҽ ҡарата яғымлы мҿнҽсҽбҽттҽ 

булырға ҿйрҽтеҥ (ғҽфҥ ҥтенеҥ, рҽхмҽт ҽйтеҥ, хуплау ҽйтеҥ). 

Балаларҙы тҿрлҿ бҽхҽстҽрҙе, конфликтлы моменттарҙы дҽлиллҽп, аңлатып сисергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Яңы һҥҙҙҽр ҥҙлҽштереп, телмҽрҙе байытыу. 

Һҥҙлек эше. Тирҽ-йҥнде кҥҙҽтеҥ аша кейем-һалым (кҿҙгҿ, яҙғы, ҡышҡы, йҽйге кейемдҽр), 

кешелҽрҙең ҿйҙҽге кҿндҽлек эштҽре (мал ҡарау, аш-һыу ҽҙерлҽҥ, ҿй йыйыштыру), ҿлкҽндҽрҙең 

баҫыуҙа, фермала, заводта, фабрикала башҡарған хеҙмҽттҽре атамаларын, сифатын, эш-хҽрҽкҽтен, 

эшлҽҥ рҽҥешен аңлатҡан һҥҙ-тҿшҿнсҽлҽрҙе дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

«Ҡыш», «Яҙ», «Йҽй», «Кҿҙ» темаларына ҥткҽрелгҽн кҥҙҽтеҥҙҽр балаға миҙгелдең тҿп 

билдҽлҽрен белдергҽн һҥҙҙҽрҙе тҿшҿнергҽ һҽм ҡулланырға ярҙам итҽ.  

Телмҽрҙҽ (терминдың ҥҙе менҽн таныштырмайынса) бер ҥк мҽғҽнҽле һҥҙҙҽр-синонимдар 

(яғымлы, һҿйкҿмлҿ) менҽн, шулай уҡ дҿйҿм тҿшҿнсҽ белдергҽн һҥҙҙҽрҙе ҥҙ телмҽрендҽ ҡуллана 

белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Балалар телмҽренҽ антонимдар (ҡапма-ҡаршы мҽғҽнҽле һҥҙҙҽр) индереҥ: ҡараңғы-яҡты, 

тҽпҽш-бейек; эшсҽн, тырыш, уңған. 

Һҥҙъяһалыш ысулдары менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ: һҥҙҙҽрҙе ҡушып – билбау, 

ҡулъяулыҡ; һҥҙ яһаусы ялғауҙар ярҙамында – ташсы, уҡыусы, ҡайынлыҡ. 

Ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеҥ мҽҙҽниҽтен тҽрбиҽлҽҥ. Фонематик ишетеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ, телмҽр 

аппаратын формалаштырыу йҥнҽлешендҽ даими эшлҽҥ. Ҿндҽр ҽйтелешен нығытыу буйынса 

кҥнегеҥҙҽр ҥткҽреҥ. Башҡорт теленең барлыҡ һуҙынҡыларын, бигрҽк тҽ ышҡыулы [ж, ш, щ, х, в, 

ф, ҙ, ҫ, һ, й, уа], ҡуш [ц, ч] тартынҡыларҙы дҿрҿҫ ҽйтергҽ иғтибар биреҥ. Шулай уҡ [с-з], [с-ц], [ш-

ж], [ч-ц], [с-ш], [ж-з], [к-ҡ], [л-р] һҽм шуның кеҥек йыш ҡына бутап ҽйтелҽ  торған ҿндҽрҙе айыра 

белергҽ ҿйрҽтеҥ, уларҙы аҫыҡ, дҿрҿҫ итеп ҽйтҽ алыуҙарына ирешеҥ. 
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Фонематик ишетеҥ һҽлҽтен камиллаштырыу: балаларҙы билдҽле ҿнгҽ һҥҙ таба белергҽ, ошо 

ҿн булған һҥҙҙе һҿйлҽмдҽн айырып ала белергҽ һҽм һҥҙҙҽ ул ҿндҿң урынын (һҥҙҙең башында, 

уртаһында, аҙағында) билдҽлҽй белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҿндҽргҽ ябай ғына анализ биреҥ: һуҙынҡы ҿндҽр һуҙылып ҽйтелҽ, уларҙы йырлап була; 

тартынҡы ҿндҽр ҡаршылыҡ аша ҽйтелҽлҽр. 

Телмҽрҙең грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿн ҥҙлҽштереҥ. Балаларҙы һҿйлҽмдҽ эйҽ менҽн 

хҽбҽрҙҽре һҽм һҿйлҽмдең башҡа киҫҽктҽрен яраштырып һҿйлҽргҽ, берлек һандағы һҥҙҙҽрҙе кҥплек 

формаһына ҽйлҽндерҽ белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Исемдҽрҙе алмаштар менҽн алмаштырыу буйынса кҥнегеҥҙҽр ҥткҽреҥ: Сания ҡалаҡ йыуа. Ул 

– ярҙамсы. 

Балаларҙың һҿйлҽмдҽге һҽр һҥҙҙе ҥҙ урынына ҡуйып, ялғауҙарҙы дҿрҿҫ ялғап һҿйлҽй белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Телмҽрҙҽ ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽр ҡулланырға ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Ҽкиҽттҽрҙе ролдҽргҽ бҥлеп һҿйлҽгҽндҽ геройҙарҙың кисерештҽренҽ бҽйле рҽҥештҽ 

интонацияны ҥҙгҽртеп, кҽрҽкле урында пауза яһап һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ. Диалогик һҽм монологик телмҽр формаларын 

камиллаштырыу. Һорауҙарға тулы, һҽр кем ишетерлек һҽм аңларлыҡ итеп, һорауҙарҙы 

ҡабатлатмайынса, яуап бирергҽ кҥнектереҥ эшен дауам итеҥ. Балаларҙың ҥҙҙҽренең дҽ һорау бирҽ 

белеҥ кҥнекмҽлҽрн нығытыу; телмҽр, ҥҙ-ара аралашыу мҽҙҽниҽтен тҽрбиҽлҽҥ. 

Балаларҙы бҽлҽкҽй кҥлҽмле хикҽйҽ һҽм ҽкиҽттҽрҙе тҽрбиҽсе һорауҙарынан башҡа 

бҽйлҽнешле, эҙмҽ-эҙлекле һҽм тасуири итеп һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Балаларҙы билдҽле бер ҽйбер тураһында йҽки сюжетлы һҥрҽттҽргҽ ҡарап, тҽрбиҽсе 

ҿлгҿһҿндҽ йҽки сюжетлы һҥрҽттҽргҽ ҡарап, тҽрбиҽсе ҿлгҿһҿндҽ йҽки бирелгҽн план һҽм схема-

модель нигеҙендҽ бҽлҽкҽй генҽ хикҽйҽлҽр тҿҙҿп һҿйлҽргҽ, иптҽшенҽ йҽки тҽрбиҽсегҽ фекерен ҥҙ 

һҥҙҙҽре менҽн ҽйтеп бирергҽ кҥнектереҥ. 

Баланы ҥҙ кисерештҽрен, хистҽрен кҽрҽкле һҥҙҙҽр менҽн һҿйлҽп бирергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Грамотаға ҿйрҽтеҥ. Һҿйлҽм тураһында ябай тҿшҿнсҽ биреҥ (грамматик билдҽ бирмҽйенсҽ). 

Ике-ҿс һҥҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽр тҿҙҿп, уларҙы һҥҙҙҽргҽ бҥлеҥ. Һҥҙҙҽрҙе ижеккҽ бҥлеҥ. Ижектҽрҙҽн 

һҥҙҙҽр тҿҙҿҥ. Ижектҽрҙең һҽм һҥҙҙҽрҙең тартынҡы һҽм һуҙынҡы  ҿндҽрҙҽн тороуон тҿшҿндҿреҥ. 

Ике һҽм ҿс һҥҙҙҽн торған һҿйлҽмдҽрҙең схемаһын тҿҙҿргҽ һҽм ошо схемаларҙы ҡулланып, 

һҿйлҽм тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҿндҽрҙең билдҽһе булған киҫмҽ хҽрефтҽр менҽн таныштыра башлау. 

 

НҼФИС ҼҘҼБИҼТ  
(тҽҡдим ителгҽн нҽфис ҽҙҽбиҽт исемлеге  5-се номерлы ҡушымтала бирелде) 

 

Иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿ (2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Кескҽйҙҽрҙе башҡорт халҡының һҽм башҡа халыҡтарҙың ауыҙ-тел ижады, яҙыусылар 

ҽҫҽрҙҽре менҽн таныштырыу. Ҽҫҽр уҡыуҙы тҿрлҿ уйынсыҡтар, һҥрҽттҽр, театрҙың тҿрлҿ тҿрҙҽрен 

(ҿҫтҽл, алъяпҡыс, кҥлҽгҽ, бармаҡ һ.б. театры) ҡулланып, кҥргҽҙмҽлелек аша башҡарыу. 

Ҡайһы бер поэтик ҽҫҽрҙҽрҙе бергҽлҽп уйнап башҡарыу. Шиғырҙың һҥҙҙҽрен, ябай 

фразаларҙы балаларҙың ҥҙҙҽренҽ ҽйтеп бҿтҿрҿҥ мҿмкинлеген биреҥ. Шиғырҙарҙы балалар менҽн 

бергҽлҽп һҿйлҽҥ. 

Балаларҙы сағыу һҥрҽтле китаптарҙы бергҽлҽп ҡарарға кҥнектереҥ, таныш персонаждарҙың 

исемдҽрен ҽйттереҥ, һорауҙарға яуаптар бирҙертеҥ. 

Ябай ғына сюжетлы һҥрҽттҽр эстҽлеген балаларға һҿйлҽп ишеттереҥ. Балаларға яҡшы таныш 

булған ҽкиҽттҽрҙе сҽхнҽлҽштереҥ. 

Ҽҫҽр геройҙарының эш-хҽрҽкҽттҽрен ҡабатлап, балаларҙың ҥҙҙҽренҽн уларҙы башҡарыуын 

ойоштороу. 

 

Кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларға таныш булған һҽм улар яратҡан ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыу. 

Яңы ҽҫҽрҙҽрҙе уҡып, эстҽлеге буйынса ҽңгҽмҽлҽшеп, ундағы персонаждар менҽн бергҽ 

шатланырға, ҡыуанырға ҿйрҽтеҥ, уларҙың насар ҡылыҡтарына кире ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 
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Ҽҫҽр ҿҙҿктҽрен ҡат-ҡат уҡып, һҿйлҽмдҽрҙе бергҽ ҡабатлау, йҽ балаларҙың ҥҙҙҽренҽн ҽйтеп 

бҿтҿртҿҥ. 

Тҽрбиҽсе кҥрһҽтеҥе һҽм ҿйрҽтеҥе буйынса бҽлҽкҽй генҽ ҽҫҽр ҿҙҿктҽрен сҽхнҽлҽштереп 

уйнау. 

Яттан һамаҡтарҙы, ҡыҫҡа кҥлҽмле шиғырҙарҙы һҿйлҽҥ. 

Китаптарҙың һҥрҽттҽрен бергҽлҽп ҡарау. Һҥрҽт буйынса ҽҫҽрҙең эстҽлеген иҫкҽ тҿшҿрҿҥ, 2-3 

һҿйлҽм менҽн һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙы уҡыған ҽҫҽрҙе иғтибар менҽн тыңларға, уның эстҽлегенҽ тҿшҿнҿргҽ, сюжетҡа 

ҡарап, ҥҙенең хис-тойғоларын һҥҙҙҽр ярҙамында аңлата белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҽҫҽрҙең ҡыҙыҡлы урындарынан ҿҙҿктҽрҙе һайлап алып, уларҙы ҡат-ҡат уҡып сығыу, 

балаларҙың ҥҙҙҽренҽн уның йҿкмҽткеһен ҡабатлап һҿйлҽтеҥ. 

Һҥҙҙҽрҙең матур ҽйтелешенҽ, уларҙың аңлатҡан мҽғҽнҽһенең тҽрҽнлегенҽ балаларҙың 

иғтибарын йҽлеп итеҥ. 

Китапҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ, таныш ҽҫҽрҙҽр эстҽлегенең һҥрҽттҽр 

аша асылышын тҿшҿндҿрҿҥ. Китап ҡарағанда уны биҙҽгҽн рҽссамдар менҽн таныштырыу. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Нҽфис ҽҙҽбиҽткҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ. Ҽкиҽттҽрҙең, хикҽйҽлҽрҙең, 

шиғырҙарҙың эстҽлегенҽ тҿшҿнҿргҽ, уларға ҡарата хис-тойғоларҙы сағылдыра белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҽҫҽр персонаждарының холоҡ-фиғеленҽ, башҡарған эштҽренҽ ҥҙ фекерен ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ, 

уларҙың ниндҽй маҡсатта тегелҽй, йҽ былай эш итеҥенҽ тҿшҿндҿрҿҥ. 

Ҽҫҽрҙҽге һҥҙ матурлығына иғтибар биреҥ, жанр тҿрҙҽрен айыра белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ 

(ҽкиҽт, хикҽйҽ, шиғыр, йомаҡ, мҽҡҽл). 

Шиғырҙарҙы тасуири һҿйлҽргҽ, сҽхнҽлҽштерелгҽн ҽҫҽрҙе башҡарғанда тауыш менҽн идара 

итергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Китап биҙҽктҽренҽ, һҥрҽттҽренҽ баланың иғтибарын йҽлеп итеҥ. Рҽссамдар тураһында 

мҽғлҥмҽттҽр биреҥ, бер ҥк ҽҫҽрҙең тҿрлҿ рҽссамдар тарафынан биҙҽлгҽн ҿлгҿлҽрен сағыштырыу. 

Балаларҙың ҥҙҙҽренҽ лҽ уҡылған ҽҫҽр буйынса һҥрҽттҽр тҿшҿрҿргҽ тҽҡдим итеҥ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Нҽфис ҽҙҽбиҽткҽ һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ. Ҽҫҽр геройҙары менҽн бергҽлҽп шатланыу, 

ҡайғырыу, борсолоу, ҡыуаныу тойғолары кисереҥ һҽлҽтен тҽрбиҽлҽҥ. 

Ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽге тҿрлҿ һҥрҽтлҽҥ сараларына балаларҙың иғтибарын йҽлеп итеҥ. 

Яттан шиғыр һҿйлҽгҽндҽ, ҽҫҽрҙҽрҙе сҽхнҽлҽштергҽндҽ тауыш, ым-ишара, бит мускулдары 

менҽн ҽҫҽргҽ ҥҙ ҡарашын сағылдырып, кҥрһҽтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҽҙҽби жанрҙар тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ: ҽкиҽт, хикҽйҽ, ҡобайыр, һамаҡ, шиғыр, йомаҡ, 

мҽҡҽл. 

 

«ХУДОЖЕСТВОЛЫ-ЭСТЕТИК ҤҪЕШ»  БЕЛЕМ БИРЕҤ ҾЛКҼҺЕ 
Донъялағы тҽбиғҽт кҥренештҽре матурлығын, кешелҽр араһындағы яҡшы мҿнҽсҽбҽттҽрҙе 

дҿрҿҫ ҡабул итҽ һҽм баһалай белеҥ нигеҙҙҽре ғҥмерҙең тҽҥге йылдарында – бала саҡта формалаша.  

Балаларҙың тҿрлҿ сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽре (һҿйлҽҥ, йыр-моң, һынлы сҽнғҽт), тҽбиғҽт кҥренештҽре  

аша матурлыҡты кҥрҽ, тоя, һиҙҽ, ҡабул итҽ алыу һҽлҽтен ҥҫтереҥ.  

Тирҽ-йҥндҽге матур предметтарға, кҥренештҽргҽ иғтибар итеҥҙе, улар менҽн һоҡлана, 

шатлана, ҡыуаныс хистҽре кисерҽ белеҥҙе ябай ғына саралар аша тҿшҿндҿрҿҥ.  

Матурлыҡҡа ҡарата хис-тойғоларҙы ҥҫтереҥсе мҿхит булдырыу, сҽнғҽттең тҿрҙҽрен һҽм 

жанрҙарын билдҽлҽй белергҽ ҿйрҽтеҥ, музыка һҽм халыҡ сҽнғҽте тҿрҙҽре менҽн таныштырыу.  

Сҽнғҽткҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, уның ижади эшмҽкҽрлек булыуы һҽм сҽнғҽттең 

тҿрлҿ тҿрҙҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреп, уларҙы айыра, тҿркҿмлҽй, атай белергҽ ҿйрҽтеҥ 

(кҿнкҥреш ҿсҿн зауыҡлы ҽйберҙҽр эшлҽҥ сҽнғҽте, һынлы сҽнғҽт, ҽҙҽбиҽт, музыка, архитектура, 

театр, бейеҥ, кино, цирк һ.б.).  
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Ҥҙ-аллы ижад итеҥҙе хуплау һҽм ҥҫтереҥ (һынлы сҽнғҽт, музыка, ҡоролмалар тҿҙҿҥ һ.б.).  

Тҿп маҡсаттары һҽм бурыстары 
Балаларға сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽрендҽ матурлыҡты кҥрҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ, уға ҡарата ыңғай мҿнҽсҽбҽт 

формалаштырыу; сҽнғҽт тҿрҙҽрен айыра, тҿркҿмлҽй, телмҽрҙҽ уларҙы ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ 

(музыка, ҽҙҽбиҽт, һынлы сҽнғҽт).  

Балаларҙы ижади яҡтан ҥҫтереҥ, ижади эшмҽкҽрлеккҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу, шҿғҿллҽнеҥ ҿсҿн 

шарттар тыуҙырыу (һынлы сҽнғҽт, музыка, ҡоролмалар тҿҙҿҥ һ.б.).  

Сҽнғҽт тҿрҙҽре менҽн таныштырыу. Ҽҙҽби һҽм музыка ҽҫҽрҙҽре, башҡорт халҡының 

биҙҽнеҥ сҽнғҽте менҽн таныштырыу. Тирҽ-йҥндең матурлығын кҥрҽ белеҥҙе, сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽрен 

ҡабул итеп, автор тарафынан һалынған идеяны аңлай белергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Донъя, Рҽсҽй һҽм Башҡортостан халыҡтарының сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽре аша балаларҙы сҽнғҽт 

тҿрҙҽре менҽн таныштырыу, уларҙың йҿкмҽткеһен аңларға, тҿрҙҽрен һҽм жанрҙарын билдҽлҽргҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Һынлы һҽм музыка сҽнғҽтендҽге жанрҙар менҽн таныштырыу. Һынлы сҽнғҽттҽге, музыка һҽм 

театр эшмҽкҽрлегендҽге һҥрҽтлҽҥ саралары менҽн таныштырыу. 

Буяу менҽн һҥрҽт тҿшҿрҿҥ сҽнғҽте (живопись) ҽҫҽрҙҽре һҽм рҽссамдар, тыуған яҡ 

һҥрҽтлҽнгҽн ҽҫҽрҙҽр менҽн таныштырыу. 

Графика тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ, китап биҙҽҥсе рҽссамдар менҽн таныштырыу. 

Архитектура менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ: кешелҽр йҽшҽгҽн йорттар, театр, мҽсет, 

йҽмғиҽт йорто тигҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе аңлатҡан ҡоролмалар менҽн таныштырыу. 

Ҽкиҽттҽ һҥрҽтлҽнгҽн йорттар тҿрҿ менҽн таныштырыу: тирмҽкҽй, бейҽлҽй, ҡомған, япраҡ 

һ.б. 

Ижади һҿнҽр эйҽлҽренең эше менҽн таныштырыу. Телевидение, музей, театр, цирк, кино 

тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ һҽм уларға ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. 

Халыҡ сҽнғҽте һҽм уларҙың тҿрҙҽре тигҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе һиҙемлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Ҡобайыр, 

башҡорт халыҡ йыры, бейеҥе, һҿнҽрҙҽре менҽн таныштыра башлау. 

Библиотека, музей тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. Сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽренҽ ҡарата һаҡсыл 

ҡараш, ҡурсылыҡ тҽрбиҽлҽҥ. 

Һынлы сҽнғҽт эшмҽкҽрлеге. Һынлы сҽнғҽт эшмҽкҽрлеге тҿрҙҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр 

биреҥ; һҥрҽт тҿшҿрҿҥ, ҽҥҽлҽҥ, йҽбештереҥ, биҙҽҥ-ҡулланма ҽйберҙҽренең тҿрҙҽре (камзул, 

тҽбҽтҽй, тҥшелдерек, балдаҡ, белҽҙек, билбау, елҽн, кейеҙ, таҫтамал һ.б.), уларҙың яһалышы менҽн 

таныштырыу; балаларҙың практик яҡтан уларҙы башҡарыуҙа ижады һҽлҽтен ҥҫтереҥ һҽм 

камиллаштырыу.  

Һынлы сҽнғҽт мҽҙҽниҽте ҽҫҽрҙҽрендҽ матурлыҡты кҥрҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ, матурлыҡҡа 

ынтылыш, ыңғай ҡараш һҽм ошо матурлыҡты барлыҡҡа килтергҽн һҿнҽр эйҽлҽренҽ ҡарата хҿрмҽт 

тҽрбиҽлҽҥ.  

Коллектив эштҽр башҡарғанда йҽштҽштҽре менҽн бергҽ эшлҽҥ телҽген ҥҫтереҥ. 

Конструкция һҽм модель ҡороу эшмҽкҽрлеге. Тҿрлҿ ҡоролмалар тҿҙҿҥгҽ ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽҥ, конструктор тҿрҙҽре менҽн таныштырыу, кҥмҽклҽп эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу, 

кемдең эштең ниндҽй ҿлҿшҿн башҡарыуҙы билдҽлҽҥ, алдан нисек ҡоролма тҿҙҿҥҙҿ 

планлаштырыу, һҽр баланың башҡаларға ҡамасауламай дҿйҿм планға ярашлы эшлҽй белеҥ 

кҥнекмҽлҽрен ойоштороу. 

Музыкаль эшмҽкҽрлек. Музыка сҽнғҽтенҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, уның ижади 

эшмҽкҽрлек булыуын тҿшҿндҿрҿҥ. 

Тҿрлҿ инструменттарҙа, яҙмаларҙа башҡарылған музыкаль пьесаларға, бҽлҽкҽй кҥлҽмле 

йырҙарға ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. 

Тҿрлҿ жанрҙағы музыка ҽҫҽрҙҽренең йҿкмҽткеһен аңлау һҽлҽтен ҥҫтереҥ, музыканың кеше 

кҥңеленҽ нисек тҽъҫир итеҥен, ниндҽй  хис-тойғолар уятыуын тҿшҿндҿрҿҥ. 

Музыканы ҡабул итеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ, ритмды, кҿйҙҿ тыңларға,  һҽм уның характерын 

тойорға ҿйрҽтеҥ. Музыкаға һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ, унан алған тҽьҫораттарҙы байытыу, кҿй-моң аша 

баланың сенсор һҽлҽтен һҽм ҥҙ-аллы ижад итеҥ эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ. 

 

 

ПСИХОЛОГИК ҺҼМ ПЕДАГОГИК ЭШ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 
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Сҽнғҽт тҿрҙҽре менҽн таныштырыу 
 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Бала яратып ҡараған һҥрҽттҽрҙе, кҥңел биреп тыңлаған ҽҙҽби һҽм ауыҙ-тел ижады ҽҫҽрҙҽрен, 

йҿрҽгендҽ тҿрлҿ  хис-тойғолар уятҡан йырҙың, кҿйҙҿң яңғырауын зауыҡ менҽн ҡабул итергҽ 

ҿйрҽтеҥ.  

Уҡылған китаптарҙың һҥрҽттҽрен ҡарау. Улар буйынса һорауҙарға яуап бирергҽ, ҽкренлҽп 

ҽңгҽмҽлҽшергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бала йҽшенҽ ярашлы халыҡ уйынсыҡтары тҿрҙҽре менҽн таныштырыу: ҡатлы ағас 

ҡурсаҡтар, һыҙғыртҡыстар, һыбыҙғылар, хҽрҽкҽтлҽнгҽн уйынсыҡтар (тауыҡ ем сҥплҽй, бабай 

утын яра һ.б.), дымка, филимон, хохлома уйынсыҡтары. Уларҙың биҙҽлешенҽ, уйнау ысулдарына 

иғтибар биреҥ. Уйынсыҡтарҙың  формаһына, биҙҽлешенҽ,  ниндҽй характерҙы сағылдырыуына 

(шатлыҡлы, асыулы, кҥңелһеҙ һ.б.) иғтибар итергҽ, улар менҽн уйнағанда ошо холоҡ-фигел 

ҥҙенсҽлектҽрен кҥрһҽтҽ белергҽ кҥнектереҥ. 

 

2-се кескҽйҙҽр  тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Балаларҙы тирҽ-йҽндҽге предметтарҙа, кҥренештҽрҙҽ матурлыҡты кҥрергҽ, тойорға, һиҙергҽ, 

уны ыңғай хис-тойғолар аша ҡабул итергҽ, кҥңелендҽ шатлыҡ, ҡыуаныс тойғолары кисерергҽ 

ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ (китаптағы сағыу һҥрҽттҽр, халыҡ кҽсептҽре ҽйберҙҽре, кҿнкҥреш 

предметтары аша, кейем-һалымда, йорт биҙҽлешендҽ һ.б.). 

Тирҽ-йҥндҽ сҽнғҽттең ябай ғына саралар аша сағылыуына тҿшҿндҿрҿҥ (тҿҫ, тауыш, форма, 

хҽрҽкҽт, ым-ишара аша). 

Балаларҙы ҡурсаҡ театрына, һҥрҽттҽр кҥргҽҙмҽһенҽ, балалар баҡсаһындағы этномузейға 

барыуға ҽҙерлҽҥ һҽм ойоштороу. 

Ауыҙ-тел ижадына ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ (ҽкиҽттҽр, һамаҡтар, халыҡ уйындары), биҙҽҥ-

кҿнкҥреш ҽйберҙҽре менҽн, халыҡ йырҙары, музыкаль ҽҫҽрҙҽр һҽм музыка ҡоралдары менҽн 

таныштырыу; йыл миҙгелдҽренең матурлығын таба, кҥрҽ һҽм һоҡлана белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Балаларҙың матурлыҡҡа булған хис-тойғоларын ҥҫтереҥсе мҿхит булдырыу: бҥлмҽлҽрҙҽге 

йыһаздарҙың, уйынсыҡтарҙың, һауыт-һабаның, стена-тҽҙрҽлҽр биҙҽлешенең эстетик талаптарға 

тура килеҥе; һҽр нҽмҽнең ҥҙ урыны булып, кҽрҽкле тҽртиптҽ урынлаштырылыуы; таҙалыҡ, 

бҿхтҽлек булдырыу. 
 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙа сҽнғҽткҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыуҙы дауам итеҥ, халыҡ сҽнғҽте ҽҫҽрҙҽре менҽн 

таныштырыу (биҙҽнеҥ ҽйберҙҽре, һҥрҽттҽр, йорт йыһаздары, кҿнкҥреш предметтары һ.б.), музыка 

ҽҫҽрҙҽрен тыңлатыу аша уларҙа тҿрлҿ хис-тойғолар тыуҙырыуға ынтылыу. 

Артист, рҽссам, композитор һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыу. Башҡортостан Республикаһының 

арҙаҡлы сҽнғҽт оҫталары менҽн таныштырыу (Арыҫлан Мҿбҽрҽков, Хҿрмҽтулла Ҥтҽшев, Камиль 

Вҽлиев, Хҿсҽйен Ҽхмҽтов, Рудольф Нуриев, Ҽхмҽт Лотфуллин һ.б.) 

Ҽҙҽби, музыка ҽҫҽрендҽ, һҥрҽттҽ тасуирланған образдарҙа таныш предметтарҙы, 

кҥренештҽрҙе таный белеҥ. 

Ҡурсаҡ театрына, һынлы сҽнғҽт кҥргҽҙмҽлҽренҽ йҿрҿргҽ кҥнектереҥ. 

Сҽнғҽт тҿрҙҽрен һҽм жанрҙарын билдҽлҽй белергҽ ҿйрҽтеҥ: ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽ: шиғыр, сҽсмҽ ҽҫҽр, 

йомаҡ һ.б.; йыр, бейеҥ, музыка, һҥрҽт (репродукция), скульптура (һынлы сҽнғҽт), бина һҽм 

ҡоролмалар (архитектура). 

Тасуирлауҙың тҿп тҿрҙҽрен айырырға һҽм атарға ҿйрҽтеҥ (тҿҫ, форма, дҽҥмҽл, ритм, хҽрҽкҽт, 

ым-ишара, тауыш). 

Архитектура менҽн таныштырыу. Балалар баҡсаһы, мҽктҽп, ҿйҙҽр – бҿтҽһе лҽ архитектура 

ҡоролмалары. Балаларға биналарҙы ҡарап, уларҙың ҿлҿштҽрен айырып, формаһын, урынлашҡан 

урынын ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. Йорттарҙың айырмаһын һҽм оҡшашлығын билдҽлҽҥ.  

Балаларҙың һҥрҽттҽ, ҽҥҽлҽҥҙҽ, йҽбештереҥҙҽ ысынбарлыҡтағы йҽки ҽкиҽт донъяһындағы 

ҡоролмаларҙы һҥрҽтлҽҥен хуплау. 
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Музейға ата-ҽсҽлҽр менҽн берлектҽ экскурсия ойоштороу. Музей тураһында мҽғлҥмҽттҽр 

биреҥ, унда ҥҙ-ҥҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Китапхана менҽн таныштырыу, уның сҽнғҽттҽ тотҡан урыны – шағирҙар һҽм яҙыусылар 

ижад иткҽн китаптар йыйыла һҽм кешелҽргҽ уларҙы уҡый алыу мҿмкинлеген бирҽ. Китапханала 

ҥҙ-ҥҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Халыҡ сҽнғҽте менҽн таныштырыу (ауыҙ-тел ижады, халыҡ йырҙары, ҡурай моңо, кҿнкҥреш 

һҽм биҙҽнеҥ-тҿҙҽнеҥ ҽйберҙҽре, йорт-ҡура йыһаздары, һауыт-һаба ҿлгҿлҽре һ.б.).  

Балаларҙы тҿркҿм бҥлмҽлҽренең һҽм балалар баҡсаһы бинаһы эсенең нисек 

йыһазландырылыуы менҽн таныштырыу. 

Балаларҙа сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽренҽ ҡарата һаҡсыл булыу сифаттарын тҽрбиҽлҽҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Тирҽ-йҥндҽ һҽм сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽрендҽ (музыка, һынлы сҽнғҽт, ҽҙҽбиҽт, халыҡ кҽсептҽре, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография һ.б.) матурлыҡты кҥрҽ белергҽ, аңларға ҿйрҽтеҥҙе һҽм 

уға ҡарата ыңғай мҿнҽсҽбҽт формалаштырыуҙы дауам итеҥ.  

Эстетик хис-тойғоларҙы, зауыҡлы ҽҫҽрҙҽрҙҽн алынған тҽьҫораттарҙы ҥҫтереҥҙе, сҽнғҽт 

ҽҫҽрҙҽренең тҿрҙҽрен айыра белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Зауыҡлы сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽрендҽ 

тыуҙырылған образды һҽм уның ниндҽй саралар аша һҥрҽтлҽнеҥен танырға, уның тураһында 

һҿйлҽй,  ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек ҿсҿн тейешле материалдар һҽм ҽсбаптар һайларға кҥнектереҥ. 

Сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽрен тҿрҙҽре буйынса (ҽҙҽбиҽт, музыка, һынлы сҽнғҽт, архитектура, театр һ.б.) 

айырырға, уларҙы һҥҙ ярҙамында ҽйтергҽ, тҿркҿмлҽҥҙе формалаштырыу.  

Һынлы сҽнғҽт һҽм музыка жанрҙары менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Баланы һынлы 

сҽнғҽттҽ, музыкаль һҽм ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе театрлаштырыу эшмҽкҽрлегендҽ тҽъҫирле сараларҙы 

һайлау һҽм ҡуллана белеҥ нигеҙҙҽренҽ ҿйрҽтеҥ, тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ ҽҥҙем ҡатнашыу телҽге 

уятыу, уларҙы башҡарыуға кҽрҽк-яраҡтарҙы ҽҙерлҽҥ, башҡарыу ысулдарына, алымдарына ҿйрҽтеҥ. 

Һынлы сҽнғҽт һҽм музыкаль ҽҫҽрҙҽр менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Рҽссамдарҙың 

(И.Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, Ҽ. Лотфуллин, М.Нестеров, һ.б.) тыуған яҡтың 

матурлығын һҥрҽтлҽгҽн живопись ҽҫҽрҙҽрен ҿйрҽнеҥҙе дауам итеҥ. Графика тураһында 

тҿшҿнсҽлҽр биреҥ, уның һҥрҽтлҽҥ ысулдары менҽн таныштырыу. Китап биҙҽҥсе рҽссамдар ижады 

тураһында һҿйлҽҥ, уларҙың ҽҫҽрҙҽрен ҡарау, йҿкмҽткеһен һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Архитектура тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ. Башҡарған функцияһы буйынса 

йорттарҙың, биналарҙың тҿрлҿ булыуын аңлатыу: кеше йҽшҽҥ ҿсҿн тҿҙҿлгҽн йорттар, һатыу итеҥ 

ҿсҿн магазиндҽр, кҥңел асыу ҿсҿн һалынған театр биналары, мҽсет, йҽмғиҽт йорто һ.б. 

(Мҽскҽҥҙҽге Останкино телебашняһы, Ҿфҿлҽге Конгресс-холл, Ҿфҿ-Арена, Мҽжит Ғафури 

исемендҽге Башҡорт дҽҥлҽт драма театры бинаһы һ.б.), уларҙың оҡшашлығын һҽм айырмаларын 

билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Балаларға ҡоролмаларҙың тҿҙҿлҿшҿ уның ниндҽй маҡсатта ҡулланыуына 

бҽйле икҽнлекте тҿшҿндҿрҿҥ. Иғтибарлыҡ тҽрбиҽлҽҥ: биналарҙың тҿрлҿ пропорцияла, ҡоролошо 

буйынса тҿрлҿ формала, биҙҽлештҽренең дҽ бер-береһенҽн айырылып тороуын кҥҙҽтеп, айырырға 

һҽм ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽр, ҽкиҽттҽр менҽн таныштырғанда тҿрлҿ ҡоролмаларға иғтибар итергҽ ҿйрҽтеҥ 

(тирмҽ, бейҽлҽй ҿй, боҙҙан ҡоролған ҿй, ҡомған, япраҡ һ.б.) 

«Халыҡ сҽнғҽте», «халыҡ сҽнғҽте тҿрҙҽре һҽм жанрҙары» тигҽн тҿшҿнсҽлҽр менҽн 

таныштырыу. Ҡобайыр, халыҡ йыры, бейеҥе, сигеҥ, балаҫ һуғыу, кейеҙ баҫыу халыҡ һҿнҽрҙҽре 

тҿрҙҽре менҽн таныштыра башлау. 

Сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽренҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ. 
 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Сҽнғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеп, уның ижади эшмҽкҽрлек булыуы һҽм 

сҽнғҽттең тҿрлҿ тҿрҙҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ (кҿнкҥреш ҿсҿн зауыҡлы ҽйберҙҽр эшлҽҥ 

сҽнғҽте, һынлы сҽнғҽт, ҽҙҽбиҽт, музыка, архитектура, театр, бейеҥ, кино, цирк, һ.б.). 

Һынлы сҽнғҽт тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ. Рус һҽм башҡорт рҽссамдары ҽҫҽрҙҽре 

менҽн таныштырыу: И. Шишкин «Арыш», И. Левитан «Алтын кҿҙ», А. Саврасов «Ҡара ҡарғалар 

ҡайтты», В.Васнецов «Аленушка», «Батырҙар»; К.Дҽҥлҽткилдеев «Башҡорт һунарсыһы», 

Б.Домашников «Ҡыш», М. Елгаштина «Сим йылғаһы». Лотфуллин «Алтын кҿҙ», «Ҿс ҡатын», А. 
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Кузнецов «Салауат Юлаевтан һорау алыу», «Динислам бабай», А. Ситдикова «Башҡорт балы», 

«Зҽңгҽр мендҽрҙҽр», А. Тюлькин «Башҡорт урамы», «Архиерей биҫтҽһе», М.Нестеров «Ағиҙел 

йылғаһы». 

Бҽлҽкҽй формалағы скульптура тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ (форма, пропорция, 

тҿҫ, хҽрҽкҽт торошо һ.б.), китап биҙҽҥсе рҽссамдар менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ (И. Билибин, 

Ю.Васнецов, В.Конашевич, Е. Чарушин, А.Мҿхтҽруллин, Ф.Ислахов, Л.Фролова, А.Василов һ.б.). 

Халыҡ кҿнкҥреш сҽнғҽте менҽн таныштырыу: кейеҙ баҫыу, келҽм туҡыу, шҽл бҽйлҽҥ, ағас 

семҽрлҽп биҙҽҥ, таҫтамал сигеҥ, тире илҽҥ һ.б. 

Архитектура ҿлгҿлҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеп, архитектура ҡоролмаларының 

тҿрлҿ тҽғҽйенлҽнешле булыуын (Карауан һарай, Конгресс-холл, Лҽлҽ-тюльпан мҽсете, Спорт-

арена һарайы, Башҡортостан опера һҽм балет театры һ.б.), йҽшҽҥ ҿсҿн тҿҙҿлгҽн йорттар, 

мҽктҽптҽр, дауаханалар, санаторийҙар, магазиндар һ.б. тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ. 

Ер шарында бҿтҽ донъяға танылған билдҽле архитектура ҡомартҡылары булыуы тураһында 

таныштырыу: Мҽскҽҥҙҽге Кремль, Санкт-Петербургтағы Исаакиев соборы, Франциялағы 

Эйфелево башняһы, Бҿйҿк Ҡытай стенаһы, Ҿфҿлҽге Конгресс-холл бинаһы һ.б. 

Зауыҡлы эшмҽкҽрлектҽ архитектура ҡоролмаларының матурлығын һҥрҽтлҽргҽ ҿйрҽтеҥ: 

семҽрле тҽҙрҽ ҡапҡастары, ҿй ҡыйығы ситтҽре, мҿһабҽт ҡапҡалар һ.б. 

Зауыҡлы ижад итеҥсе сҽнғҽт эйҽлҽренең һҿнҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр (рҽссам, композитор, 

артист, бейеҥсе, йырсы, пианист, ҡурайсы, режиссер, архитектор һ.б.) биреҥ. 

Һиҙеҥ-тойоу ағзалары ҥҫешенең сҽнғҽт тҿрҿнҽ тҽьҫире: йырҙы, музыкаль ҽҫҽрҙе тыңлайҙар; 

һҥрҽтте ҡарайҙар һ.б.). 

Сҽнғҽт тҿрҙҽре һҽм уларҙың ҥҫеш тарихы менҽн таныштырыу. Халыҡ һҽм профессиональ 

сҽнғҽт менҽн таныштырыу, уларға ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, ҥҙ кҿсҿн ниндҽйҙер сҽнғҽт 

тҿрҿндҽ һынап ҡарау телҽге уятыу. 

 

ҺЫНЛЫ СҼНҒҼТ ЭШМҼКҼРЛЕГЕ 
1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙа ҡҽлҽмгҽ, фломастерҙарға, бумалаға, буяуҙарға, балсыҡҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. Ҡҽлҽм, фломастер, буяу менҽн һҥрҽт тҿшҿрҽлҽр, ҽ балсыҡты ҽҥҽлҽйҙҽр икҽнлеге тураһында 

тҿшҿнсҽлҽр биреҥ. 

Предметлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Дҿрҿҫ ултырырға, ҡҽлҽмде, фломастерҙы менҽн бумаланы ныҡ 

ҡыҫмайынса тоторға, буяуҙар (гуашь) менҽн бысранмай эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҡыҙыл, һары, йәшел, күк, аҡ, ҡара тҿҫтҽрҙе таный, айыра белеҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу. 

Тҿҫтҽрҙе дҿрҿҫ һайлай белеҥ. 

Баланы ритмлы хҽрҽкҽттҽр менҽн ҡҽлҽм ярҙамында нҽҙек, ҡыҫҡа һыҙыҡтар, бумала менҽн 

буяу һалыу алымдары аша тирҽ-йҥндҽге ҽйберҙҽрҙе һҽм кҥренештҽрҙе һҥрҽткҽ тҿшҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ: 

япраҡтар ҡойола, ямғыр яуа. 

Тҿрлҿ йҥнҽлештҽге тура һыҙыҡтар ҥткҽреҥ: оҙон, ҡыҫҡа, ауыш, арҡыры һәм тура 

һыҙыҡтарҙы сиратлаштырырға ҿйрҽтеҥ. 

Тҥңҽрҽк формалағы ҽйберҙҽрҙе һҽм тҽбиғҽт кҥренештҽрен һҥрҽтлҽргҽ ҿйрҽтеҥ: туп, шар, 

ҡояш, болоттар һ.б. Уларға ҡҽлҽм, бумала менҽн тура һыҙыҡтар тҿшҿрҿҥ: ҡояш яҡтырта, болонда 

бҽпембҽлҽр ҥҫҽ. 

Дҥртмҿйҿшлҿ предметтарҙы тҿшҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ: ҡулъяулыҡ, ашъяулыҡ, байраҡ һ.б. 

Баланы ҡҽлҽм, буяу, ҡағыҙ, бумала һҽм штамп (ҡалып) менҽн таныштырыу, улар менҽн эш 

итеҥ кҥнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ. 

Предметтарҙың, тирҽ-яҡтағы кҥренештҽрҙең, уйынсыҡтарҙың, китаптағы һҥрҽттҽрҙең 

(кҿнкҥреш ҽйберҙҽре, ҿҫ кейемдҽре һ.б. нҽмҽлҽрҙең матурлығына һоҡланыу, ҡыуаныу тойғоларын, 

уларҙы кҥрҽ, айыра белеҥ һҽлҽтлелеген тҽрбиҽлҽҥ һҽм ҥҫтереҥ. 

Балала ижади эшмҽкҽрлек һҿҙҿмтҽһенҽ ыңғай мҿнҽсҽбҽт тҽрбиҽлҽҥ, ҥҙ телҽге һҽм уйы, йҽ 

тҽрбиҽсе ҽйтеҥе буйынса тҿшҿрҿргҽ телҽк уятыу. 

Ҽҥҽлҽҥ. Ҽҥҽлҽҥгҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу. Балсыҡтың ҥҙенсҽнлеге менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеҥ: йомшаҡ, киҫәктәргә бүленә, йомарлана, йәйелә, ҡата, кибә. 
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Устар эсендҽ балсыҡ киҫҽген тура йҥнҽлештҽ һҽм ҿйрҿлтҿп тҽгҽрҽтеп йомарлау (ҡәләм, 

шар); йомро балсыҡты усҡа һалып, йҽлпҽштереҥ; тура йҥнҽлештҽ тҽгҽрҽтеп алған форманың ике 

башын бер-береһенҽ бҿгҿп, тҥңҽрҽк эшлҽҥ (тәгәрмәс). 

Йомро форманың уртаһына бармаҡ менҽн баҫып, соҡор эшлҽҥ (түбәтәй, тәрилкә). 

Биҙҽк тҿшҿрҿҥ ҿсҿн таяҡса, йҽ пластмассанан эшлҽнгҽн бысаҡ (стека) ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Форманың ситтҽрен бармаҡ остары менҽн семтеҥ (тәрилкә, сынаяҡ аҫты). 

Формаһы буйынса бер тҿрлҿ, йҽ тҿрлҿсҽ булған, бер нисҽ ҿлҿштҽн торған ябай предметтарҙы 

ҽҥҽлҽргҽ, ҿлҿштҽрҙе бер-береһенҽ йҽбештерергҽ ҿйрҽтеҥ (ҡурсаҡ, ҡошсоҡ). 

Эш башҡарғанда йыйнаҡ, бҿхтҽ булырға ҿйрҽтеҥ: ҿҫтҽлде, кейемде бысратмай, таҡта 

ҿҫтҿндҽ эшлҽй белеҥ. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4йҽшкҽ тиклем)  
Тирҽ-йҥндҽге матурлыҡҡа балаларҙың иғтибарын йҽлеп итеҥ. Һынлы сҽнғҽт дҽрестҽренҽ 

ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. Рҽсем тҿшҿргҽндҽ, ҽҥҽлҽгҽндҽ, ҡорамалар йҽбештергҽндҽ ябай ғына 

предметтар һҽм кҥренештҽр аша ниндҽйҙер образ тыуҙырырға тырышыуҙы хуплау, айырым һҽм 

кҥмҽклҽп эш  итҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. Предметты тикшергҽндҽ уны ике ҡул ярҙамында ҡапшап, 

һыйпап уның ҥҙенсҽлектҽрен билдҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Предметлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Бумала, ҡҽлҽм, граттаж таяҡсаһын ҡулланырға, буяуҙар менҽн 

эш итергҽ ҿйрҽтеҥ. Алһыу, кҥкһел (зҽңгҽр), буҙ (серый) тҿҫтҽр менҽн таныштырыу. Ҽйберҙҽрҙе 

һҽм тирҽ-йҥн кҥренештҽрен оҡшатып һҥрҽтлҽгҽндҽ баланың ҥҙ-аллы тҿҫлҿ буяу һайларға һҽм уны 

ҡуллана белергҽ тҿшҿндҿрҿҥ. Бумаланың артыҡ һыуын йомшаҡ сепрҽктҽ киптереп эш итергҽ 

кҥнектереҥ. 

Предметлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ ысулдары: бумала осо менҽн тҿртҿп алыу, ҿҙҿк һҽм тура 

һыҙыҡтар ярҙамында, уңдан һулға, ҿҫтҽн аҫҡа, тҿрлҿ киңлектҽ һҽм оҙонлоҡта булған һыҙыҡтарҙы 

бер-береһе аша ҥткҽреҥ (таҫма, балаҫ, билбау, таҫтамалдар тҿшҿрҿҥ). 

Тура дҥртмҿйҿшлҿ, тҥңҽрҽк формалағы предметтарҙы һҽм улар менҽн сиратлашып килгҽн, 

тҥңҽрҽк һҽм тура һыҙыҡтарҙан торған йҽки тҥңҽрҽк һҽм ҿсмҿйҿштҽн торған башҡа предметтарҙы 

тҿшҿрҿҥ: ҡар бабай, себеш, машина, вагон и др. (бер ҥк формалы, лҽкин тҿрлҿ кҥлҽмдҽге). 

Һҥрҽтте ҡағыҙ битендҽ дҿрҿҫ (уртаһында, йҽ бҿтҽ яҫылығында) урынлаштыра белеҥ. 

Тҿрлҿ формалағы ҡалып (шаблон) ярҙамында биҙҽк тҿшҿрҿҥ. 

Халыҡтың биҙҽҥ-ҡулланма сҽнғҽте буйынса биҙҽктҽр эшлҽй белеҥ (А.В.Молчева методикаһы 

буйынса). 

Бер ҥк предметтың ҡабатланып килеҥе аша ябай ғына сюжетҡа ҡоролған һҥрҽт тҿшҿрҿргҽ 

ҿйрҽтеҥ (беҙҙең баҡсалағы шыршылар, ҡоштар оса,  сәскәләргә һыу һибәбеҙ һ.б.).  

Башҡортостан һҽм Рҽсҽй рҽссамдарын һҽм уларҙың ҽҫҽрҙҽрен (4-5) белеҥ. 

Ҡорама йҽбештереҥ. Балаларҙа ҡорама йҽбештереҥгҽ ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу. 

2-3 ҿлҿштҽн торған һҽм тҿрлҿ формалағы, ҙурлыҡтағы предметтарҙың һҥрҽтен (тҽрбиҽсе 

алдан ҽҙерлҽй) ҡағыҙ битендҽ йыйыу һҽм елем менҽн йҽбештереҥ. Елемде бумалаға аҙлап алырға, 

предметтың ҿлҿштҽрен клеенка ҿҫтҿнҽ һалып, ҽкрен генҽ елем һҿртҿргҽ һҽм уларҙы ҡағыҙ битенҽ 

йҽбештерергҽ ҿйрҽтеҥ. Йҽбештергҽндҽ сепрҽк ҡулланырға кҥнектереҥ. 

Тҿҫҿ, формаһы, ҙурлығы буйынса тҿрлҿсҽ булған геометрик фигураларҙан (алдан 

ҽҙерлҽнгҽн) ҿсмҿйҿш, дҥртмҿйҿш һҽм тҥңҽрҽк эсендҽ бер-береһен аралаштырып, биҙҽктҽр тҿҙҿргҽ 

ҿйрҽтеҥ. Ошо уҡ эште фланелеграфта, магнит таҡтала башҡартыу. 

Тҿрлҿ предметтарҙы айырым ҿлҿштҽрҙҽн йыйырға тҿшҿндҿрҿҥ. 

Ҡайсы менҽн ирекле эш итергҽ ҿйрҽтеҥ. Квадрат, дҥртмҿйҿш ҡырҡа белеҥ. Квадраттан – 

тҥңҽрҽк, дҥртмҿйҿштҽн – оҙонса тҥңҽрҽк (овал) ҡырҡыу. 

Тҿрлҿ ҡалыптар (шаблон) ярҙамында биҙҽк тҿшҿрҿҥ. 

Предметтарҙы ҡағыҙ битендҽ дҿрҿҫ урынлаштырырға ҿйрҽтеҥ. 

Дҥртмҿйҿшлҿ һҽм тҥңҽрҽк формалағы предметтарҙы ҡағыҙ бите ҿҫтҿндҽ таратып һала һҽм 

йҽбештерҽ белеҥ (алма, шар); ике йҽки унан да кҥберҽк бер ҥк формалағы, ҽммҽ ҙурлығы буйынса 

тҿрлҿ булған (пирамида, ҡар бабай), формаһы һҽм ҙурлығы буйынса тҿрлҿ булып, бер нисҽ 

ҿлҿштҽн торған предметтарҙы (өй, машина) йыя, йҽбештерҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҽҥҽлҽҥ. Балсыҡтың һҽм пластилиндың ҥҙенсҽлектҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. 

Балсыҡтан һҽм пластилиндан ҿйрҿлтҿп тҽгҽрҽтеп йомарлау, йҽйеҥ, йҽлпҽштереҥ, ныҡ итеп устар 
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араһында ҡыҫыу, бармаҡ батырыу, таяҡтан бҿгҿп тҥңҽрҽк яһау, ситтҽрен семтеҥ ысулдарын 

ҡулланып, таныш предметтарҙы ҽҥҽлҽҥ, стека менҽн эш итҽ белеҥ. 

Ике-ҿс ҿлҿштҽн торған, бер ҥк формалы һҽм ҙурлыҡтағы йҽки тҿрлҿ формалы һҽм кҥлҽмле 

предметтарҙы ҽҥҽлҽй белеҥ: самолет, баҫҡыс, себеш һ.б. 

Башҡорт халҡының кҿнкҥреш-ҡулланыу ҽйберҙҽре менҽн таныштырыу, һауыт-һаба 

(туҫтаҡ, тәпән, ижау һ.б.) ҽҥҽлҽҥ һҽм уларҙы халыҡ биҙҽктҽре менҽн матурлау. 

Тҽрбиҽсе ҡарамағы буйынса 1-2 халыҡ уйынсыҡтары менҽн таныштырыу (башҡорт, дымка, 

филимон һ.б.). 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Һынлы сҽнғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. Ҡҽлҽм, буяу (гуашь), фломастер, тҿҫлҿ аҡбур, ҡом  

һ.б. ҡулланып, тҿрлҿ предметтарҙы һҽм кҥренештҽрҙе һҥрҽтлҽҥ мҿмкин икҽнлекте аңлатыу. 

Рҽсем тҿшҿрҿҥгҽ, ҡорамалар йҽбештереҥгҽ, балсыҡтан тҿрлҿ ҽйберҙҽр ҽҥҽлҽҥгҽ телҽк, 

ынтылыш уятыу. 

Предметтарҙы тикшереп ҡарарға, ҡулдар ярҙамында ниндҽй образдар тыуҙырып була 

алғанлығын кҥҙаллап, кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ. Тҿрлҿ формалағы, тҿҫтҽге, дҽҥмҽлдҽге предметтарҙы 

эстетик яҡтан дҿрҿҫ ҡабул итергҽ ҿйрҽтеҥ. Шул предметтарға оҡшатып эште нисек башҡарыу 

кҽрҽклеген балаларға алдан планлаштырырға ҿйрҽтеҥ.  Уларға эштең ҥтҽлеҥ ысулын кҥрһҽтеп, 

тҽҥҙҽ балалар менҽн бергҽ, аҙаҡ – уларҙан ҥҙ-аллы был эште башҡартыу. 

Коллектив эштҽр башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Предметлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Тасуири образ тыуҙырыу ҿсҿн тҿҫтҽрҙе һҽм уларҙың 

сағылышын дҿрҿҫ ҡуллана, аҡ һҽм ҡара буяуҙы ҡушып, тҿҫтҽрҙең тон ҡуйылығын ҥҙгҽртеҥ. 

Контурҙан сыҡмай, асыҡ урын ҡалдырмай, һҥрҽттҽрҙе буяй, бумаланың бҿтҽ яҫылығын 

ҡулланып, киң һыҙыҡтар, ҽ осо менҽн нҿктҽ һҽм нҽҙек һыҙыҡтар ҥткҽрҽ белеҥ тҽжрибҽһе биреҥ.  

Бер нисҽ ҿлҿштҽн торған тҥңҽрҽк, дҥртмҿйҿш, ҿсмҿйҿш формаһындағы предметтарҙы 

яҫылыҡта урынлашҡан урындарын билдҽлҽп (ҿҫтҽ, аҫта, уңда, һулда) тҿшҿрҽ белеҥ. 

Бер һыҙыҡ кимҽлендҽ бер-бер артлы 2-3 предметты тҿшҿрҽ белеҥ: себештҽр урамда йҿрҿй. 

Тҿшҿрҿлгҽн һҥрҽттең формаһын һҽм уның яҫылыҡта урынлашҡан урынын дҿрҿҫ кҥрһҽтеҥ 

ниҽтендҽ ҡағыҙ битенең торошон һайлай белеҥ. 

Балаларға рҽсемдең тҿп мҽғҽнҽһен аңлатҡан ҿлҿшҿ ҡағыҙ битенең уртаһында 

урынлаштырылыуын һҽм уның һҥрҽттҽге башҡа предметтарҙан ҙурлығы менҽн айырылыуын 

аңлатыу һҽм һҥрҽт тҿшҿргҽндҽ был ҡағиҙҽне ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Декоратив рҽсем тҿшҿрҿҥ. Биҙҽк элементтарын халыҡ орнаменты мотивтары менҽн тҿшҿрҽ 

белеҥ (рустарҙың – мазки, нҿктҽ, тура һыҙыҡтар, дуға һ.б., башҡорттарҙың – ҡусҡар, кҽкерсҽ, 

ромб, ҽҥернҽ).Тҿрлҿ биҙҽктҽрҙе киң таҫмала (ҡашмау, һарыуыс), квадрат эсендҽ (келҽм, балаҫ), 

дҥртмҿйҿштҽ (алъяпҡыс, ашъяулыҡ) һ.б. тҿшҿрҿҥ. 

Рус халыҡ биҙҽктҽре (дымка, филимон, городец) менҽн таныштырыу. Дымка һҽм филимон 

биҙҽктҽрен ҡулланып, сюжетлы композиция тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. Дымка һҽм филимон биҙҽктҽре аша 

зауыҡлыҡты һҽм матурлыҡты кҥрҽ белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ, был биҙҽктҽрҙе ҿлгҿ ҿсҿн ҡулланыу 

(ҿлгҿ ҿсҿн балаларҙың элек ҽҥҽлҽп һҽм ҡырҡып эшлҽнгҽн уйынсыҡтарын ҡулланырға була).  

Горордец биҙҽктҽре менҽн таныштырыу. Городец биҙҽгенең тҿҫҿн кҥрҽ һҽм уның 

элементтарын айыра белергҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ, тҿшҿрҿлгҽн һҥрҽттҽрҙҽ городец биҙҽктҽрен 

ҡулланыу. 

Ҽҥҽлҽҥ. Балсыҡты тҽгҽрҽтеп йомарлау, бармаҡ батырып соҡоу, йҽйеп баҫыу, бармаҡ остары 

менҽн ҡыҫып йҽмшҽйтеҥ, йоҡартыу, семтеп ситтҽрен бҿгҿҥ, балдаҡ һымаҡ бҿгҿҥ, бармаҡ менҽн 

тҿп деталдҽн тартып, семтеп сығарып, ҿҫтҽлмҽ деталдҽр эшлҽҥ, һылау, һыйпау ысулдарына 

ҿйрҽтеҥ. 

Тҿрлҿ ысулдар менҽн тҥңҽрҽк һҽм оҙонса тҥңҽрҽк формалы (елҽк-емеш, йҽшелсҽлҽр, 

балыҡтар, ҡоштар), конус формалы (сысҡан, кишер), тумалаҡ форманы бармаҡ батырып соҡоп, 

эсен ҡыуыш итеп (сынаяҡ, тҽпҽн), йҽлпҽштерелгҽн тҥңҽрҽктең ситен бҿгҿп (сынаяҡ аҫты, 

тҽрилкҽ), ике ҿлҿштҿ бергҽ йҽбештереп һылап ҡуйыу юлы менҽн (сынаяҡ тотҡаһы, сҽйнҥк 

мороно) эшлҽй белеҥ. 
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Халыҡ уйынсыҡтары ҿлгҿһҿ буйынса эшлҽй белеҥ: тҽпҽн, тырыз, туҫтаҡ һҽм башҡа һауыт-

һаба, муйынсаҡтар, белҽҙектҽр, ҡатлы-ҡатлы рус ағас ҡурсаҡтары, дымка ҽтҽстҽре, кҽзҽлҽре һ.б. 

һҽм уларҙы стека ярҙамында, йҽ ҿҫтҿнҽ йҽбештереҥ ысулы менҽн биҙҽҥ. 

Бер нисҽ предметтан торған (тҿрлҿ ҙурлыҡтағы һҽм формалағы) композицияны бергҽлҽп 

эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Йҽбештереҥ.Ҡайсыны дҿрҿҫ тотоп, уның менҽн эш итҽ белеҥ, тар һҽм киң таҫмаларҙы – бер 

ҥк хҽрҽкҽтттҽр менҽн, квадратты диагональ буйынса һҽм ҡыя һыҙыҡлап киҫҽ белеҥ; тҥңҽрҽкте, 

квадраттың, оҙонса тҥңҽрҽктең, дҥртмҿйҿштҿң остарын (мҿйҿштҽрен) тҥңҽрҽклҽтеп ҡырҡыу. 

Бер нисҽ ҿлҿштҽн торған предметтарҙы йыйып, йҽбештерҽ белеҥ. 

Бер ҥк йҽки бер нисҽ тҿрлҿ геометрик элементтарҙы ҡулланып, киң таҫмала, квадратта, 

таныш ҽйберҙҽрҙең силуэты эсендҽ биҙҽк, орнамент тҿҙҿп, йҽбештерҽ белеҥ. 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Һынлы һҽм музыка сҽнғҽтендҽге жанрҙар менҽн таныштырыу.  

Һынлы сҽнғҽттҽ, музыка ҽҫҽрҙҽрендҽ һҽм театр эшмҽкҽрлегендҽ һҥрҽтлҽҥ саралары менҽн 

таныштырыу. 

Буяу менҽн һҥрҽт тҿшҿрҿҥ сҽнғҽте (живопись) ҽҫҽрҙҽре һҽм рҽссамдар, тыуған яҡ 

һҥрҽтлҽнгҽн ҽҫҽрҙҽр менҽн таныштырыу. 

Графика тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ, китап биҙҽҥсе рҽссамдар менҽн таныштырыу 

(А.Мҿхтҽруллин, А.Хҽйруллин, А Чудинов һ.б.). 

Архитектура менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ: кешелҽр йҽшҽгҽн йорттар, театр, мҽсет, 

йҽмғиҽт йорто тигҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе аңлатҡан ҡоролмалар менҽн таныштырыу: «Ихлас» мҽсете, 

«Ҡунаҡһарай-Гостиный двор», Ҿфҿлҽге «Даско Гарден» ресторандар комплексы, «Планета» 

аквопаркы, Башҡортостан Республикаһының Дҽҥлҽт йорто, Ҿфҿ дҽҥлҽт татар театры«Нур», ―Ете 

ҡыҙ‖ фонтаны һ.б. 

Ҽкиҽттҽ һҥрҽтлҽнгҽн йорттар тҿрҿ менҽн таныштырыу: тирмҽкҽй, бейҽлҽй, ҡомған, япраҡ 

һ.б. 

Ижади һҿнҽр эйҽлҽренең эше менҽн таныштырыу. Телевидение, музей, театр, цирк, кино 

тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ һҽм уларға ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. «Башҡортостан», 

―Тамыр‖ студияһы тураһында мҽғлҥмҽт биреҥ. 

Халыҡ сҽнғҽте һҽм уларҙың тҿрҙҽре тигҽн тҿшҿнсҽлҽрҙе һиҙемлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Ҡобайыр, 

халыҡ йыры, бейеҥе, кҿнкҥреш һҿнҽрҙҽре тҿрҙҽре менҽн таныштыра башлау. 

Библиотека, музей тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеҥ: Третьяков исемендҽге дҽҥлҽт 

галерияһы, Зҽки Вҽлиди исемендҽге милли библиотека, Башҡортостан Республикаһының милли 

музейы һ.б. 

Сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽренҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш, ҡурсылыҡ тҽрбиҽлҽҥ. 

Предметлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Натуранан һҽм кҥҙ алдына килтереп, сҽскҽ, елҽк-емеш, 

уйынсыҡ һ.б. тҿшҿрҽ белеҥ, уларҙың формаһын, пропорцияһын, тҿҫҿн; яҫылыҡта нисек 

урынлашыуына ҡарап, форманың ҥҙгҽреҥен кҥрһҽтҽ белеҥ. Натюрморт тҿшҿрҿҥ. 

Таныш тҿҫтҽрҙе нығытыу, көрән, зәңгәр, күк, миләүшә (фиолетовый) һҽм тҿҫтҽрҙең 

сағылыштары – зәңгәр, алһыу, аҡһыл йәшел (салатный), сейә (вишневый) менҽн таныштырыу. 

Гуашь менҽн эш иткҽндҽ тҿҫтҽрҙе бер-береһе менҽн ҡушып, яңы тҿҫтҽр алырға, уларҙы ҡуйы 

йҽки асыҡ итер ҿсҿн һыу ҿҫтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Акварель, гуашь һҽм башҡа материалдар менҽн, тҿрлҿ ысулдарҙы ҡулланып, һҥрҽт тҿшҿрҽ 

белеҥ (штрих, тушевка, размывка, по-сырому, «сухая кисть» һ.б.). 

Тҿрлҿ һҥрҽт тҿшҿрҿҥ материалдарын ҡулланып (тҿҫлҿ аҡбур, фломастер, гуашь, акварель, 

кҥмер ҡҽлҽм, тҿрлҿ бумалалар һ.б.) эш итергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Предметтың контурын ябай ҡҽлҽм менҽн ныҡ баҫмай тҿшҿрҿргҽ һҽм рҽсемде буяғанда 

бысраҡ эҙҙҽр ҡалдырмай эшлҽргҽ кҥнектереҥ.  

Бумала менҽн тҿрлҿ ысулдар ҡулланып буярға ҿйрҽтеҥ: киң һыҙыҡтарҙы бумала ҿбҿрҿһҿнҿң 

(ворс) бҿтҽ киңлеге менҽн, нҽҙек кенҽ һыҙыҡтарҙы – ҿбҿрҿнҿң осо менҽн; бумаланың тик осо 

ярҙамында нҿктҽлҽр тҿшҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ.  

Сюжетлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Тирҽ-яҡ мҿхиткҽ һҽм ҽҙҽби ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһе буйынса 

сюжетлы композиция тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ («Йомро икмҽк ҥҙ юлында кемдҽрҙе 

осратҡан?», «Ике һаран айыу»). 
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Һҥрҽттҽ предметтарҙың, тирҽ-йҥндҽге кҥренештҽрҙең һҽм ҽҙҽби ҽҫҽр геройҙарының образын 

бирергҽ ынтылдырыу. Предметтарҙы яҫылыҡта тҿрлҿсҽ урынлаштырып булыуҙы тҿшҿндҿрҿҥ 

(ята, тора, тҽгҽрҽй, йҽнле предметтар хҽрҽкҽтлҽнҽ, ел иҫкҽндҽ ағастар бҿгҿлҽ һ.б.). Һҥрҽттҽ 

кешенең һҽм йҽнлектҽрҙең ябай ғына хҽрҽкҽтен ҡул һҽм аяҡ тороштарын ҥҙгҽртеҥ аша кҥрһҽтҽ 

белеҥ. 

Ҡағыҙҙа композицияны дҿрҿҫ урынлаштыра белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Сюжеттағы 

предметтарҙың дҽҥмҽленҽ, формаһына балаларҙың иғтибарын йҽлеп итеҥ (ҿйҙҽр ҙур, ағастар 

тҽпҽш һҽм бейек). 

Декоратив һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Халыҡ биҙҽнеҥ-тҿҙҽнеҥ ҽйберҙҽренең, кҿнкҥреш кҽрҽк-

яраҡтарының биҙҽктҽре менҽн таныштырыу. Башҡорт һҽм рус халыҡ биҙҽктҽре элементтарын 

(ҽҥернҽ, ромб; сҽскҽ, япраҡ, сҽскҽ бҿрҿһҿ, япраҡ мыйығы) ҡулланып, биҙҽктҽр, орнаменттар тҿҙҿҥ 

һҽм улар менҽн һҥрҽттҽрҙе биҙҽҥ (ҡулъяулыҡ, һарауыс, таҫтамал, билбау).  

Һынлы сҽнғҽттең тҿрлҿ тҿрҙҽрендҽ тасуирлау сараларын айыра белергҽ ҿйрҽтеҥ (формаһы, 

тҿҫҿ, композицияһы һ.б.). Һҥрҽтлҽҥ материалдарының ҥҙенсҽлектҽре, тасуирлау маҡсатында тҿрлҿ 

тҿҫтҽрҙе һҽм уларҙың сағылыштарын ҡуллана, башҡорт һҽм рус халыҡ биҙҽҥ сҽнғҽте биҙҽктҽрен 

айыра һҽм тҿшҿрҽ белеҥҙҽге кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. 

Ҽҥҽлҽҥ. Балсыҡтан, пластилиндан, тоҙло ҡамырҙан һ. б. ҽҥҽлҽҥ ысулдарына ҿйрҽтеҥҙе дауам 

итеҥ. 

Һҽр тҿрлҿ ҽҥҽлҽҥ ысулдарын белеҥ: скульптуралы һҽм конструктив ҽҥҽлҽҥ йҽки икеһен бергҽ 

ҡатнаштырып эшлҽҥ ысулы; стеканы ҡуллана белеҥ, ҽҥҽлҽгҽн предметтың ҿҫтҿн еҥеш сепрҽк 

менҽн һылау, һыйпау. 

Натуранан йҽки кҥҙ алдына килтереп, 2-3 таныш предметты ябай хҽрҽкҽттҽрҙҽ кҥрһҽтеп, 

скульптура тҿркҿмҿ ҽҥҽлҽҥ. Ҥҙаллы сюжет таба, тҿрлҿ алымдар ҡулланып, ҥҙенең планы буйынса 

эш итергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Һауыт-һабаны, тҿрлҿ ҙурлыҡтағы балдаҡтарҙы бер-береһенең ҿҫтҿнҽ һалыу, йҽ стека 

ярҙамында йомро балсыҡ киҫҽгенең эсенҽн балсыҡ соҡоп сығарыу ысулы менҽн эшлҽй белеҥ. 

Ҽҥҽлҽнгҽн предметтың ҿҫтҿн стека менҽн эшкҽртҽ, рельеф, йҽ буяуҙар менҽн  биҙҽй белеҥ. 

Ҥҙлҽштерелгҽн ысулдар һҽм алымдар ҡулланып, тҿрлҿ формалағы предметтарҙы, уларҙың 

хҽрҽкҽтен, торошон һҥрҽтлҽп, ябай ғына сюжетлы композиция уйлап ҽҥҽлҽҥ. 

Декоратив ҽҥҽлҽҥ. Натуранан, йҽ кҥҙ алдына килтереп, балсыҡ киҫҽгенҽн формаһы буйынса 

ҡатмарлы булған уйынсыҡтар, декоратив пластиналарға йҽбештереп, йҽ соҡоп эшлҽнгҽн рельеф 

ысулын ҡулланып, орнаменттар тҿшҿрҽ белеҥ. 

Халыҡ уйынсыҡтарына (филимон, дымка, һ.б.) оҡшатып ҡоштарҙы, хайуандарҙы, кешелҽрҙе 

ҽҥҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ (ҡошсоҡ-һыҙғыртҡыс, утын ҡырҡҡан айыу, ем сҥплҽгҽн тауыҡ һ.б.). 

Коллектив эште бергҽлҽп башҡарыу. 

Ҡорама йҽбештереҥ. Ҡайсы менҽн эш итҽ белеҥ кҥнекмҽһе: тура һыҙыҡ буйынса, йҽ тҿрлҿ 

йҥнҽлештҽрҙҽ киҫеҥ, тиражлап киҫеҥ ысулы; ҡатмарлы һҥрҽтте силуэты буйынса киҫеҥ. 

Икегҽ, йҽ гармун һымаҡ бҿклҽнгҽн ҡағыҙҙан дҥртмҿйҿш, тҥңҽрҽк, оҙонса тҥңҽрҽк формалар 

киҫеҥ. 

Һҥрҽтте бер нисҽ ҿлҿштҽн йыйып йҽбештерҽ, уларҙан сюжетлы композиция тҿҙҿй белеҥ. 

Башҡорт һҽм руҫ халҡының биҙҽҥ-ҡулланма сҽнғҽтенҽ таянып, геометрик фигураларҙы, 

ҥҫемлек элементтарын, ҡош, йҽнлек һҥрҽттҽрен ҡулланып, орнамент тҿҙҿй, киҫҽ, йыя белеҥ. 

Биҙҽк (орнамент) элементтарын квадрат, тура дҥртмҿйҿш, киң таҫма, силуэт эсендҽ 

симметрия һаҡлап урынлаштырыу ҡағиҙҽлҽрен белеҥ һҽм ҡулланыу. 

Кҿнкҥреш ҿсҿн зауыҡлы ҽйберҙҽр эшлҽҥ ижады. Ҡағыҙ менҽн эш итеҥ алымдарын 

камиллаштырыу. Ҡағыҙҙы тҿрлҿ йҥнҽлештҽ дҥрт ҿлҿшкҽ бҿклҽҥ, ҽҙер ҿлгҿлҽр буйынса эшлҽҥ 

(кҽпҽс, кҽмҽ, ҿй).  

Ҡағыҙҙан кҥлҽмле фигуралар эшлҽҥ: тура дҥртмҿйҿшлҿ ҡағыҙҙы бер нисҽ тигеҙ ҿлҿшкҽ 

бҥлеҥ, бҿклҽҥ, бҿклҽнгҽн урындан уны ҡырҡып, тҿрлҿ кҥлҽмле ҽйберҙҽр эшлҽҥҙе нығытыу 

(кҽрзинҽ, ҿй).  

Тҽбиғҽт (тубырсыҡ, ботаҡ, япраҡ) һҽм башҡа материалдарҙан (тимер сыбыҡ, коробка) тҿрлҿ 

уйынсыҡтар, сувенирҙар эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ (ҡулъяулыҡ, сҽскҽ һ.б).  

Ата-ҽсҽйҙҽргҽ, балалар баҡсаһының хеҙмҽткҽрҙҽренҽ, сюжетлы-ролле уйындар уйнау ҿсҿн 

ҥҙллы уйынсыҡтар эшлҽй белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ.  
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Материалдарҙы һаҡсыл ҡулланырға кҽрҽклеген аңлатыу. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Һынлы сҽнғҽткҽ тотороҡло ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. Предметты ҡул суҡтары ярҙамында 

тикшереп, ҿйрҽнеп, уның нимҽнҽн эшлҽнгҽнлеген һҽм ниндҽй сифаттарға эйҽ булыуын белергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Кҥренештҽрҙе, предметтарҙы эстетик яҡтан образлы итеп ҡабул итергҽ, һынлы сҽнғҽт 

саралары ярҙамында һҥрҽтлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Ҿйрҽнелгҽн алымдарҙы ҡулланып, ҥҙ-аллы һҥрҽт 

тҿшҿрҿргҽ, ҽҥҽлҽргҽ, ҡорамалар йҽбештерергҽ ылыҡтырыу. 

Предметтың ҥҙенҽ ҡарап (натуранан); уның формаһын, дҽҥмҽлен, ҿлҿштҽренең 

пропорцияһын дҿрҿҫ итеп биреп, һҥрҽт тҿшҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Кҥмҽклҽп ижад итеҥҙе хуплау. Ҥҙенең эшендҽ етешһеҙлекте табып, тҿҙҽтҽ белергҽ 

кҥнектереҥ. 

Предметлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Предметтарға ҡарап һҽм хҽтер буйынса һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. 

Кҥҙҽтеҥсҽнлек тҽрбиҽлҽҥ, предметтарға хас һыҙаттарҙы билдҽлҽй һҽм рҽсемдҽ уны сағылдырып, 

тҿшҿрҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ (формаһын, пропорцияһын һаҡлау, альбом битендҽ дҿрҿҫ 

урынлаштырыу). 

Рҽсем тҿшҿрҿҥ ысулдарын нығытыу. Тҿрлҿ материалдар ҡулланып (гуашь, акварель, күмер, 

аҡбур, фломастер, ҡәләм һ.б.) һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. 

Ҡҽлҽм менҽн тура һҽм тулҡын һыҙыҡтарҙы ҡул суҡтарын тҿрлҿ йҥнҽлештҽ бороп тҿшҿрҽ 

белеҥ; ҡыҫҡа, оҙон һыҙыҡтарҙы, бҿҙрҽлҽнгҽн тҥңҽрҽктҽрҙе бармаҡтар ярҙамында башҡара белеҥ. 

Тҿҫтҽрҙең һҽм улар сағылыштарының тҿрлҿ булыуын, тҿп тҿҫтҽрҙе бер-береһенҽ ҡушып, 

тҿрлҿ буяу сағылыштарын алып булыуҙы тҿшҿндҿрҿҥ. Тҿҫтҽрҙең тҽбиғҽттҽ лҽ тҿрлҿсҽ ҥҙгҽреҥен 

кҥҙҽтеҥҙе ойоштороу (бер ҥк предметты уйынсыҡ майҙансығында кҿҙҿн, яҙын, ҡышын, йҽйен);. 

Тҿҫтҽрҙең атамаларын ҽйтҽ, уларҙың айырмаһын, тҿрлҿ сағылыштарын билдҽлҽй һҽм 

рҽсемдҽ ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Сюжетлы һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Сюжетлы рҽсем тҿшҿрҿҥгҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Предметтарҙың дҽҥмҽл буйынса айырмаһын һҥрҽтлҽй белеҥ (турғай бҽлҽкҽй, ҡарға ҙур), 

кешелҽрҙең, йҽнлектҽрҙең хҽрҽкҽтен кҥрһҽтеп тҿшҿрҿҥ.  

Һҥрҽтте ҡағыҙҙа нисек урынлашҡан, шулай уҡ урынлаштырырға ҿйрҽтеҥ, һҥрҽтлҽнгҽн 

предметтарҙың ҙурлығына иғтибарҙарын йҽлеп итеҥ (ағас бейек, сҽскҽ тҽпҽшерҽк). Һҥрҽттҽ 

композиция тҿҙҿгҽндҽ кешелҽрҙең, йҽнлектҽрҙең хҽрҽкҽтен, ҥҫемлектҽрҙең елгҽ эйелеҥен дҿрҿҫ 

кҥрһҽтеҥ.  

Халыҡ ижадын һҽм автор ҽҫҽрҙҽренең сюжетын дҿрҿҫ һҥрҽтлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Ҥҙ-

аллылыҡты ҥҫтереҥ һҽм композицияның темаһын, тҿҫҿн ҥҙ-аллы һайлау. 

Декоратив һҥрҽт тҿшҿрҿҥ. Халыҡ биҙҽктҽрен тҿҙҿҥ: рус, башҡорт халыҡ биҙҽктҽрен айыра, 

тҿшҿрҽ, буяй белеҥ. Кҿнкҥреш ҽйберҙҽре силуэттарын биҙҽҥ. 

Балаларҙа декоратив ижадты ҥҫтереҥ. Халыҡ сҽнғҽте менҽн (гжель, городец, хохлома) 

таныштырыуҙы дауам итеҥ. Халыҡ декоратив сҽнғҽтенең айырым тҿрҙҽрендҽге тҿҫтҽрҙе айырырға 

һҽм дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. Тҿрлҿ формалағы ҡағыҙҙа, уйынсыҡтар һҽм предметтар 

силуэтында композиция тҿҙҿҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Декоратив композиция тҿҙҿгҽндҽ халыҡ 

сҽнғҽтенең биҙҽктҽрен һҽм тҿҫтҽрен урынлы ҡулланырға ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Ҽҥҽлҽҥ. Предметтың тҿп һҽм башҡа ҿлҿштҽренең пропорцияһын һаҡлап хҽрҽкҽтлҽнеҥен, 

кҽҥҙҽ торошон сағылдырып ҽҥҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Ҽҥҽлҽгҽн предметтың ҿҫтҿн бармаҡтар 

һҽм стека ярҙамында тигеҙлҽҥ, матурлау, биҙҽклҽҥ. 

Бергҽлҽп тҿрлҿ сюжетҡа скульптура тҿркҿмҿнҽн композиция тҿҙҿп ҽҥҽлҽҥ. Ҡатмарлы 

формалы предметтарҙы ҽҥҽлҽгҽндҽ пропорция һаҡларға, стека менҽн соҡоп биҙҽргҽ ҿйрҽтеҥҙе 

дауам итеҥ. 

Декоратив ҽҥҽлҽҥ. Декоратив ҽҥҽлҽҥ алымдарын ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ, тҿрлҿ ҽҥҽлҽҥ 

алымдарын ҡулланыу (һылау, соҡоп, тҽрҽн рельеф). Балсыҡтан ҽҥҽлҽгҽндҽ пластинаны таяҡса 

ярҙамында биҙҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Тҿрлҿ тҿҫтҽге пластилиндан һҽм балсыҡтан предметлы, сюжетлы, 

коллектив композиция тҿҙҿҥҙҿ дауам итеҥ. 

Ике-ҿс предметты ҽҥҽлҽп, уларҙан сюжетлы композиция тҿҙҿҥ, ҽҥҽлҽнгҽн предметтарҙы 

халыҡ биҙҽктҽре һҽм орнаменттары менҽн биҙҽй белеҥҙе камиллаштырыу. 
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Ҡорама йҽбештереҥ. Предметты һҽм берҽй темаға бҽйле сюжетты ҡорамаларҙан йҽбештерҽ 

белеҥҙе дауам итеҥ: альбом битендҽ дҿрҿҫ урынлаштырып, һҽр ҿлҿштҿң пропорцияһын һаҡлап, 

эш итергҽ кҥнектереҥ. 

Тҿрлҿ биҙҽктҽрҙе, орнаменттарҙы һҽм композицияларҙы геометрик фигуралар һҽм 

ҥҫемлектҽр элементтарын ҡулланып тҿҙҿҥ. 

Ҡоштарҙы, йҽнлектҽрҙе балалар уйы буйынса йҽки халыҡ сҽнғҽте ҿлгҿһҿндҽ йыйып, 

йҽбештерҽ белеҥ. 

Ҡағыҙҙы тҿрлҿ ысул менҽн ҡырҡыу, йыртыу, ҿҙҿҥ, кҥлҽм биреп йомарлау, елем менҽн 

кҽрҽкле урынын һылап йҽбештерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҡҽлҽм менҽн предметтың силуэтын тҿшҿрҿп, мозаика ысулы менҽн йҽбештереҥ. 

Биҙҽҥ-ҡулланма ижады: ҡағыҙ һҽм ҡатырға менҽн эш. Дҥртмҿйҿшлҿ, тура дҥртмҿйҿшлҿ, 

тҥңҽрҽк формалы ҡағыҙҙы тҿрлҿ йҥнҽлештҽ бҿклҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ (пилотка); тҿрлҿ фактуралы 

ҡағыҙҙы ҡулланыу, шаблон ярҙамында билдҽлҽп эшлҽҥ, уйынсыҡтар тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам 

итеҥ. Тҿҫлҿ ҡағыҙ киҫҽгенҽн предметтар эшлҽҥ (балаҫ, юл), уйынсыҡтар, сувенирҙар, байрам ҿсҿн 

биҙҽҥестҽр эшлҽгҽндҽ тҿҫтҽрҙе дҿрҿҫ һайлау.  

Ҿлгҿ буйынса эшлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Оригами ысулын ҡулланып кҥлҽмле уйынсыҡтар 

эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Биҙҽҥ-ҡулланма ижады: туҡыма менҽн эш. Энҽгҽ еп һаплау, тҿйҿн тҿйнҽҥ, тҿймҽ тегеҥ, 

ябай ҽйберҙҽр тегеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ (ҡурсаҡ ҿсҿн алъяпҡыс, орлоҡтар ҿсҿн тоҡ), тҿрлҿ 

фактуралағы туҡыма киҫҽген ҡулланып, аппликация эшлҽҥ, алдан уйланылған сюжеттың 

контурын аҡбур ярҙамында һыҙыу һҽм дҿрҿҫ итеп ҡырҡыу алымдарын нығытыу. 

Биҙҽҥ-ҡулланма ижады: тҽбиғи материалдар менҽн эш. Тубырсыҡтан, ботаҡтан, ҥлҽндҽн 

һҽм башҡа тҽбиғи материалдарҙан кешелҽрҙең, йҽнлектҽрҙең, ҡоштарҙың һындарын эшлҽҥ һҽлҽтен 

ҥҫтереҥ, дҿйҿм композиция тҿҙҿҥ (ҽкиҽт геройҙары, ялан), образдарҙы дҿрҿҫ тасуирларға 

ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. Кҥҙ алдына килтерҽ белеҥ һҽм фантазияны ҥҫтереҥ. Материалдар менҽн һаҡ 

һҽм һаҡсыл эш итергҽ ҿйрҽтеҥ. 

 

ҠОРОЛМАЛАР  ҠОРОУ ҺҼМ МОДЕЛЛҼШТЕРЕҤ ЭШМҼКҼРЛЕГЕ  
 

1-се кескҽйҙҽр  тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Ҿҫтҽлдҽ йҽки иҙҽндҽ уйнау ҿсҿн ҡулланылған тҿҙҿлҿш материалдарын формаһына, 

ҙурлығына ҡарап танырға, айырырға, атамаһын ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ (кубик, кирбес, пластина, өс 

ҡырлы призма-ҡыйыҡ), яҫылыҡта тҿҙҿлҿш материалдарын урынлаштырыу варианттары менҽн 

таныштырыу. 

Ҿлгҿ буйынса ябай алымдар менҽн тҿрлҿ ҡоролмалар тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ: кирбесте пластинаға 

һалыу (машина), кирбесте, йҽ кубиктарҙы бер-береһе ҿҫтҿнҽ һалыу (башня, бағана, баҫҡыс). 

Кубик, пластина һҽм кирбестҽрҙе бер-береһенҽ текҽтеп, берлҽштереп ҿҫтҽлдҽ теҙеҥ (киң, тар 

юл). 

Тҿҙҿҥ материалдарын бер-береһенең ҿҫтҿнҽ йҽки терҽтеп һалыу юлы менҽн тҿрлҿ 

ҡоролмалар эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Уйынсыҡтар ҡулланып, сюжетлы ҡоролмалар тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ: ҙур машинаға – ҙур гараж; 

бәләкәй машинаға – бәләкәй гараж. 

Уйындан һуң тҿҙҿлҿш материалдарын урынына йыйырға кҥнектереҥ. 

Ябай ғына пластмассанан эшлҽнгҽн конструктор менҽн таныштыра башлау. 

Йҽй осоронда тҽбиғи материалдарҙы ҡулланып (ҡом, һыу, тубырсыҡ, ҡабырсаҡ, ҡырсын 

таш һ.б.) тҿҙҿргҽ  ҿйрҽтеҥ. 

Ололар ярҙамында  ябай ғына ҡоролмалар тҿҙҿй (бағана, машина, күпер һ.б.). Ҥҙе тҿҙҿгҽн 

ҡоролма тураһында бер-ике һҥҙ менҽн нимҽ эшлҽгҽнен ҽйтергҽ, ҡоролмаһы менҽн уйнарға 

ҿйрҽтеҥ. 

Баланың тҿҙҿҥ-ҡороу эшмҽкҽрлегендҽ ҥҙ-аллылыҡ кҥрһҽтеҥен хуплау. 
 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
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Формаһы, ҙурлығы буйынса тҿҙҿҥ-ҡороуҙа ҡулланылған материалдарҙы танып, атамаларын 

ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Тар, киң, бейек, тәпәш, оҙон, ҡыҫҡа тҿшҿнсҽлҽрен аңлап, ҡоролмаларҙа ҡуллана белеҥ. 

Ҡоролма ҿлгҿһҿн ябай ғына анализлап, уның ҿлҿштҽрен айырып, һҽр ҿлҿштҿң ниндҽй 

форманан тороуын билдҽлҽп, кҥрһҽтҽ белеҥ. 

Ҡоролманың яҫылыҡтағы йҥнҽлештҽрен билдҽлҽй белеҥ кҥнекмҽлҽрен формалаштырыу. 

Ябай ғына тҿҙҿҥ-ҡороу ысулдарын ҥҙлҽштереҥ: кубиктарҙы, кирбестҽрҙе, пластиналарҙы 

горизонталь рҽҥештҽ бер йҽки ике рҽткҽ теҙеҥ (машиналар өсөн юл) һ.б., тҿҫҿ, формаһы буйынса 

уларҙы сиратлатып бер-береһенҽн ҽҙ генҽ айырып баҫтырып ҡуйыу (ҡапҡа, өй), ҡоролмаларҙың 

ҿҫтҿн ҡаплай белеҥ һ.б. 

Ололарҙың кҥрһҽтеҥе буйынса, ҡоролмаларҙы ҡабатлап тҿҙҿй белеҥ. 

Бер тҿрлҿ ҡоролманы икенсегҽ ҽйлҽндереҥ; уның бер ҿлҿшҿн  икенсеһе  менҽн алмаштырыу; 

ҡоролманы йҽ юғарыға, йҽ буйға дауам итеп тҿҙҿҥ. 

Шарт буйынса, һҥрҽткҽ ҡарап, йҽки ҥҙенең уйы буйынса тҿҙҿй белеҥ. 

Тҿрлҿ тҿҫтҽге фигураларҙы ҡулланып, тҿҫлҿ ҡоролма-моделдҽр эшлҽҥ. 

Тҿҙҿлҿш материалдарын таный, атамаһын ҽйтҽ һҽм ҡоролмаларҙы ҡуллана белҽ. 

Кирбестҽрҙе, пластиналарҙы вертикаль рҽҥештҽ урынлаштыра ала. 
 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Тҿҙҿҥ-ҡороуҙы башҡарғанда конструкцияның деталдҽрен белеҥ: кубик, кирбес, призма, 

пластина, брус. Мҽҫҽлҽн: брус – дҥрт ҡырлы итеп юнылған ағас. Уларҙы таный, ҽйтҽ белеҥ: 

конструктив ҥҙсҽнлектҽренҽ (тотороҡлоғона, һығылмалығына, йомшаҡлығына, ныҡлығына, 

формаһына, ҙурлығына) ҡарап, уларҙы ҡуллана белеҥ. 

Тҿҙҿҥ объекттары тураһында дҿйҿмлҽштерелгҽн тҿшҿнсҽлҽр формалаштырыу. 

Тҿрлҿ кҥлҽмдҽге, бейеклектҽге, тҿҫтҽге ябай ғына бер нисҽ ҡоролма тҿҙҿҥ, дҿйҿм яҡтарын 

һҽм айырмаһын табып, уларҙы сағыштыра белеҥ. 

Ҿлгҿһҿҙ, тҽрбиҽсенең тҽҡдимдҽре, йҽ билдҽле шарт буйынса, ҡоролманың моделен кҥҙаллай 

һҽм тҿҙҿй белеҥ, уйынсыҡтарҙың ҙурлығына, бейеклегенҽ ҡарап, уларҙан тҿрлҿ конструкциялар 

һҽм ҡоролмалар тҿҙҽ белеҥ. 

Ижади эшкҽ ҽҙерлек: ҥҙ-аллы тема, материал һайлап ала белеҥ, тҿрлҿ ҡоролмаларҙың 

айырым деталдҽрен һҽм 62улл62еты алмаштырған ҽйберҙҽрҙе ҡулланыу кҥнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ. 

Икҽҥлҽп һҽм кҥмҽклҽп эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. 

Тҽбиғи материалдарҙың ҥҙсҽнлектҽрен белеҥ һҽм, уларҙы (ағас ҡайыры, ботағы, япраҡтары, 

тубырсыҡтар, сҽтлҽҥек ҡабығы, мҥк һ.б.) бер-береһенҽ йҽбештереп, тҿрлҿ предметтар эшлҽҥ. 

Ҡағыҙ менҽн эшлҽҥҙең тҿрлҿ ысулдарын ҥҙлҽштереҥ (бҿтҽрлҽҥ, йыртыу, бҿклҽҥ,тҿрлҿ 

ҙурлыҡтағы һҽм тҿҫтҽге йомарлаҡтар һ.б. эшлҽҥ), дҥртмҿйҿштҿ мҿйҿштҽрен һҽм ситтҽрен тап 

килтереп, уртаға бҿклҽп (автобус, байраҡ, ҿй, гараж һ.б.) эшлҽҥ. 
 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Тҿрлҿ тҿҙҿлҿш-ҡоролма материалдарын һҽм уларҙың ҥҙенсҽнлектҽрен белергҽ, айырырға  

ҿйрҽтеҥ.  

Предметтарҙы һҽм ҿлгҿлҽрҙе ҥҙ-аллы анализлап, уларҙың тҿп һҽм ярҙамсы ҿлҿштҽрен 

билдҽлҽп, бер-береһе араһында булған бҽйлҽнештҽрҙе табып, уларҙың мҿһим ҥҙенсҽлектҽрен 

тҿркҿмлҽп, ҡоролмалар тҿҙҿҥҙҽ тҿрлҿ ысул ҡулланып эш итҽ белеҥ. 

Һҥрҽткҽ, фотоһҥрҽткҽ, чертежға ҡарап, кҽрҽкле тҿҙҿлҿш материалдары һайлап алып тҿҙҿй 

белеҥ (ҿйҙҽр, спорт һҽм уйын ҡорамалары һ.б.). Оригами ысулы менҽн тҿрлҿ ҽйберҙҽр эшлҽй 

алыу. Тҽбиғи һҽм ташландыҡ материалдарҙан уйынсыҡтар эшлҽй белеҥ. 

Бер деталде икенсеһе менҽн алмаштырыу ҡағиҙҽһен белеҥ һҽм ҡулланыу.  

Предметтарҙы тҿҙҿп ҡороу планын кҥҙ алдына килтереҥ һҽм уны тормошҡа ашыра белеҥ 

һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

Кем ниндҽй ҡоролма тҿҙҿргҽ тейешлеген алдан билдҽлҽп, бергҽлҽп эш итергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Тҿҙҿлгҽн ҡоролманы анализлап, баһа бирергҽ ҿйрҽтеҥ, етешһеҙлектҽрен тҿҙҽтҽ белеҥ. 

Тҿрлҿ формалағы һҽм ҙурлыҡтағы пластина, брус , цилиндр, конус һ.б. яңы деталдҽр менҽн 

таныштырыу. 
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Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Тҿрлҿ ҡоролмалар тҿҙҿҥгҽ телҽк уятыу. Ҡоролмаларҙың тҿп һҽм ярҙамсы ҿлҿштҽрен айыра, 

уларҙың ҥҙенсҽлектҽрен, формаһын, дҽҥмҽлен, урынлаштырыу урынын билдҽлҽп, беркетергҽ 

ҿйрҽтеҥ, ҥҙ-аллы ижади эш итергҽ кҥнектереҥ. 

Кҥмҽклҽп, парлап эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу: кемдең эштең ниндҽй ҿлҿшҿн башҡарыуҙы 

билдҽлҽҥ, алдан нисек ҡоролма тҿҙҿҥҙе планлаштырыу, бер-береһенҽ ҡамасауламай дҿйҿм планға 

ярашлы эшлҽҥҙе ойоштороу. 

Ҡулланышы бер ҥк булған предметты тҿрлҿ маҡсатҡа ярашлы итеп ҡороу (йҽйҽҥлелҽр ҿсҿн 

кҥпер, ауыр йҿк машиналары ҿсҿн кҥпер, поезд ҥтер ҿсҿн кҥпер). 

Дҿйҿм темаға (сюжетҡа) бҽйле ҡоролмалар тҿҙҿҥ (урам, машиналар, ҿйҙҽр һ.б.). 

Тҿрлҿ пластмасс конструкторҙар менҽн таныштырыу. Һҥрҽт, тҽрбиҽсе ҽйтеҥе буйынса һҽм 

ҥҙе уйлап ҡоролмалар тҿҙҿҥ. 

Ҿлҿштҽре ағас сҿйҙҽр менҽн беркетелҽ торған ағас конструкторҙар ярҙамында йорт 

йыһаздарын, машиналарҙы һ.б. һҥрҽт, йҽки схема, йҽки тҽрбиҽсе ҽйтеҥе буйынса тҿҙҿҥ. Тҿҙҿлгҽн 

ҡоролмаларҙы пластмасс тотҡостар һҽм ағас сҥкештҽр ярҙамында сисеҥ. 

Предметтың тҿҙҿлҿшҿн кҥреп, уның ниндҽй ҿлҿштҽрҙҽн тороуын билдҽлҽй белеҥ. 

МУЗЫКАЛЬ ТҼРБИҼ 
1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Тҿрлҿ инструменттарҙа, яҙмаларҙа башҡарылған музыкаль пьесаларға, бҽлҽкҽй кҥлҽмле 

йырҙарға ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. 

Музыка уйын ҡоралдары менҽн таныштырыу. Йырлау интонацияларын, ябай ритмик 

хҽрҽкҽттҽр тҽрбиҽлҽҥ.  

Балаларҙың ихтибарын тыныс һҽм етеҙ йырҙарға, тҿрлҿ характерҙағы музыкаль пьесаларҙы 

тыңлауға йҥнҽлтеҥ. 

Музыкаль пьесаларҙың йҿкмҽткеһен аңлау. Музыкаль ҿндҽрҙең нҽҙек йҽки ҡалын тауышын, 

динамикаһын айырырға ҿйрҽтеҥ (ҡыңғырау, металлофон һ.б.). 

Тыңлау. Был тҿркҿмдҽ бигерҽк тҽ халҡыбыҙҙың боронғо йырҙарын тыңлатыу мҿһим. 

Ҡурайҙа, ҡумыҙҙа башҡарылған кҿйҙҽрҙе ишеттереҥ. Уларҙы барабанда, дҿңгҿрҙҽ (бубен) уйнарға, 

ҡурайҙа ҿрҿргҽ, ҡумыҙҙа уйнау хҽрҽкҽттҽрен ҡабатлай белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Йырлау. Йырҙа ҡабатланған музыкаль фразаларҙы тҽрбиҽсегҽ ҡушылып йырлау.  

Музыкаль – ритмик хҽрҽкҽттҽр. Ритмик хҽрҽкҽттҽрҙе кҿй менҽн бергҽ башларға һҽм 

кҿйҙҿң аҙағына бҿтҿрҿргҽ, кҿйҙҿң характерына ҡарап хҽрҽкҽтлҽнергҽ ҿйрҽтеҥ. Ябай бейеҥ 

хҽрҽкҽттҽрен ҿйрҽтеҥ (сәпәкәйләү, тыпырлатыу, ҡул суғын әйләндереү, бәүелтеү).  

Тҽрбиҽсе кҥрһҽтеҥе буйынса уйын кҥнегеҥҙҽрен ҡабатлатыу (ҡуяндар һикерҽлҽр, ҡоштар 

осалар, ем сҥплҽйҙҽр һ.б.). 

Бейеҥ ваҡытында тҥңҽрҽк буйлап хҽрҽкҽт итеҥ (ҡулдар менән тотоношоп, парлашып бер-бер 

артлы йырҙың тактына бәйле хәрәкәт итеү). 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Балаларҙа тҿрлҿ характерҙағы кҿйҙҽрҙе (бейеҥ, бишек йыры, марш) музыкаль яҡтан һиҙемлҽҥ 

һҽм уларҙы айыра белеҥ һҽлҽтен тҽрбиҽлҽҥ, уларҙы тыңлау телҽген уятыу. 

Таныш пьесаларҙы һҽм йырҙарҙы танырға ҿйрҽтеҥ.  

Балаларҙа йырлау һҽлҽтен ҥҫтереҥ. Бергҽлҽп йырларға ҿйрҽтҽ башлау. Хҽрҽкҽттең һҽм 

кҿйҙҿң берҙҽм ҥтҽлешенҽ иғтибарлыҡ ҥҫтереҥ. 

Тыңлау. Музыкаль ҽҫҽрҙе аҙағына тиклем тыңларға, унда нимҽ тураһында йырланыуын 

һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Музыканың характерын (кҥңелле, тыныс) аңларға ҿйрҽтеҥ. Ике бҥлекле 

пьесаны таный белеҥ. Ҿндҽрҙең октава һҽм септима араһындағы ҡалынлығын һҽм нҽҙеклеген 

айырыу. 

Яңғырауҙың (кҿслҿ, тыныс) ҥҙгҽреҥен һиҙемлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Музыкаль ҡоралдарҙың 

яңғырашын айырыу һҽм уларҙың атамаһын ҽйтҽ белеҥ (барабан, шалтырауыҡ, дҿңгҿр, ҡурай, 

металлофон, гармун). 
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Боронғо башҡорт халыҡ йырҙарын тыңлау. 

Йырлау. Ре (ми) – ля (си) диапазонында музыка ҡоралы уйнауына ҡушылып, кҥңелле һҽм 

шат кҽйеф менҽн, наҙлы итеп, артыҡ ҡысҡырмай ғына, бер темпта һҽм бер-береһенҽн ҡалышмай, 

һҥҙҙҽрҙе асыҡ итеп ҽйтеп йырларға ҿйрҽтеҥ. 

Йыр ижады. Балаларға сҽңгелдҽк йырҙарын «бҽҥ-бҽҥ» ҿндҽренҽ, кҥңелле кҿйҙҽрҙе «лҽ-лҽ» 

ҿндҽр ҡушылмаһына йырларға ҿйрҽтеҥ. Һалмаҡ  һҽм кҥңелле кҿйҙҽрҙе айырырға ҿйрҽтеҥ. 

Музыкаль – ритмик хҽрҽкҽттҽр. Ике ҿлҿштҽн торған кҿй формаһына ярашлы һҽм 

тауыштың яңғырау кҿсҿнҽ (кҿслҿ, ҽкрен) ҡарап хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҙгҽртергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Кҿйҙҿң башында һҽм аҙағында хҽрҽкҽтте ҥҙ-аллы башлау һҽм тамамлау. Уртаса һҽм шҽп 

темптағы, тыныс йҽки етеҙ характерлы кҿйгҽ ярашлы итеп (бҿтҽһе менҽн бергҽ һҽм яңғыҙ) маршта 

атларға ҿйрҽтеҥ: парлашып йҿрҿҥ, парлашып ҿйҿрҿлҿҥ, ике аяҡты алмашлатып тыпырлау, ҡул 

суғы ҿсҿн кҥнегеҥҙҽр башҡарыу, аяҡтарҙы алмашлап һикереп йҥгереҥ (галоп). 

Тҿп хҽрҽкҽттҽр (йҿрҿҥ һҽм йҥгереҥ) кҥнекмҽлҽрен камиллаштырыу. Башҡалар менҽн бергҽ 

һҽм яңғыҙ ғына атлап йҿрҿргҽ, музыка аҫтында еңел, һалмаҡ һҽм тиҙ темпта йҥгерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бейеҥ хҽрҽкҽттҽрен башҡарыу сифатын яҡшыртыу: сиратлаштырып, ике аяҡ һҽм бер аяҡ 

мелҽн тыпырҙау. 

Парлашып ҽйлҽнеҥ, тура галоп башҡарыу, музыкаль ҽҫҽрҙең темпына һҽм ритмына ҡарап, 

предметтар, уйынсыҡтар менҽн һҽм уларҙан башҡа кҿйгҽ тап килтереп хҽрҽкҽтлҽнҽ белеҥ 

кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. Уйын һҽм ҽкиҽт образдарын тҽьҫирле һҽм хис-тойғоло итеп сағылдыра 

алыуға булышлыҡ итеҥ: айыу килә, бесәй йәшеренеп кенә атлай,сысҡан балалары йүгерешә, ҡуян 

һикерә һ.б. 

Музыкаль-уйын һҽм бейеҥ ижады.  Кҿйгҽ ҡушылып ябай бейеҥ хҽрҽкҽттҽрен ҥҙ-аллы 

башҡарыуҙы тҽрбиҽлҽҥ. Йҽнлектҽрҙең холҡон һҥрҽтлҽгҽн хҽрҽкҽттҽрҙе дҿрҿҫ кҥрһҽтҽ белеҥ (айыу 

килҽ, бесҽй шыуыша һ.б.)  

Музыкаль ҡоралдарҙа уйнау. Балаларҙы ябай музыка ҡоралдарында уйнап һҽм уларҙың 

яңғырауышы менҽн таныштырыу: металлафон, ҡыңғырау, шалтырауыҡ, барабан, дҿңгҿр. Уларҙы 

һуҡма ҡоралдарҙа уйнарға ҿйрҽтеҥ. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Музыкаға һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ, уны тыңларға телҽк, ынтылыш тҽрбиҽлҽҥ, 

музыканан алған хис-тойғоно һҽм тҽьҫораттарҙы байытыу, музыкаль яҡтан мҽҙҽнилекте ҥҫтереҥ. 

Тыңлау. Кҿйҙҿ иғтибар һҽм ҡыҙыҡһыныу менҽн тыңларға, уның характерын тойорға 

ҿйрҽтеҥ. Кҿйҿ буйынса йырҙы, пьесаны таный белеҥ. Ҿндҽрҙе юғарылығы буйынса айыра белеҥ 

(секта, септима). 

Башҡорт музыка ҡоралдары – ҡурай һҽм ҡумыҙ менҽн яҡындан танышыу, уларҙа 

башҡарылған кҿйҙҽрҙе тыңлау, характерҙары буйынса айыра белергҽ ҿйрҽтеҥ. Башҡорт халыҡ 

йырҙарын тыңлау, улар тураһында ҡыҫҡаса тҿшҿнсҽ биреҥ. 

Йырлау. Йырҙы кҿсҽнмҽй, тасуири, етеҙ һҽм моңло итеп йырларға, тынды фразалар 

араһында алырға, һҥҙҙҽрҙе асыҡ ҽйтергҽ, кҿйҙҿң мелодияһын дҿрҿҫ тапшырырға ҿйрҽтеҥ. 

Йырҙы берҙҽм башларға һҽм тамамларға ҿйрҽтеҥ, музыка инструменты менҽн бергҽлҽп йҽки 

яңғыҙ йырлау. 

Йыр ижады. Бишек йырына кҿйҙҿ ҥҙ-аллы уйлап сығарып, ижад итҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Йырлап бирелгҽн һорауҙарға («Һинең исемең нисек?», «Бесҽй, һиңҽ ни кҽрҽк?», «Һин ҡайҙа?») 

яуап бирергҽ ҿйрҽтеҥ. Бирелгҽн текстҡа импровизация менҽн кҿй сығарыу һҽлҽтен 

формалаштырыу. 

Музыкаль-ритмик хҽрҽкҽттҽр. Балаларҙы кҿйҙҿң характерына ярашлы хҽрҽкҽт итергҽ 

ҿйрҽтеҥ, ике һҽм ҿс ҿлҿштҽн торған кҿйгҽ ҡарап, хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҙ-аллы ҥҙгҽртҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бейеҥ хҽрҽкҽттҽрен башҡара белеҥ: аяҡтарҙы алмаш-тилмҽш аяҡ осона һҽм ҥксҽгҽ ҡуйыу, 

ике аяҡты бергҽ ҡуйып, тубыҡтарҙы ҡыҫып, торған урында ҽҙ генҽ бер нисҽ тапҡыр эйелеҥ 

(«пружинка»); яңғыҙ һҽм парлашып ҽйлҽнеҥ; парлашып тҥңҽрҽктҽ йҿрҿҥ; ат булып сабыу; 

тҥңҽрҽктҽн сығып таралышыу һҽм кире тҥңҽрҽккҽ тора белеҥ; аяҡтарҙы бер-бер артлы 

алмаштырып баҫып, аҙымдар яһау һҽм тыпырлау; предметтар менҽн хҽрҽкҽттҽр башҡарыу; 

аяҡтан-аяҡҡа һикереҥ. 
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Музыкаль-уйын һҽм бейеҥ ижады. Уйынлы образдарҙы тасуири итеп кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ 

(япраҡ ҿйҿрҿлҽ, ҡар яуа). Йырҙарҙы уйнап хҽрҽкҽтлҽнеп башҡарыу һҽм сҽхнҽлҽштерҽ белеҥ (шаян 

ҡуян, хҽйлҽкҽр тҿлкҿ, уҫал бҥре һ.б.).   

Музыкаль ҡоралдарҙа уйнау. Ябай кҿйҙҽрҙе ағас ҡалаҡта, шалтырауыҡта, дҿңгҿрҙҽ, 

металлафонда ябай кҿйҙҽрҙе уйнарға ҿйрҽтеҥ. Ҡурайға, ҡумыҙға ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу. 
 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Музыкаға ҡарата ҡыҙыҡһыныу һҽм мҿхҽббҽт, уны тоя белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ. 

Классик музыка, халыҡ кҿйҙҽре һҽм хҽҙерге заман музыкаһы менҽн таныштырыу нигеҙендҽ 

музыкаль мҽҙҽнилекте  формалаштырыу. 

Балаларҙың музыкаль яҡтан һҽлҽттҽрен (тауыш юғарылығын, ритмын, тембрын, 

динамикаһын) айырыуҙы һҽм ишетеҥҙе  ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ. 

Йырлау, музыка аҫтында хҽрҽкҽттҽр яһау, балалар музыка уйын ҡоралдарында уйнау һҽм 

импровизациялау кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ; балаларҙың иҗади ҽҥҙемлегенҽ булышлыҡ итеҥ. 

Тыңлау. Музыкаль ҽҫҽрҙҽрҙең жанрҙарын (марш, бейеҥ, йыр) айырырға ҿйрҽтеҥ.  

Музыкаль хҽтерҙе ҥҫтереҥ, музыкаль ҽҫҽрҙең айырым ҿлҿштҽре (инеш, йомғаҡлау, музыкаль 

фраза) буйынса уларҙы таныуҙы камиллаштырыу. 

Квинта сиктҽре эсендҽ ҿндҽрҙең юғарылығын, яңғыраштары буйынса музыка уйын 

ҡоралдарын (клавишлы-бҽрмҽ һҽм ҡыллы: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) айырыу 

кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. Тҿрлҿ музыка ҡоралдарының яңғырауын таныу (фортепиано, баян, ҡурай, 

ҡумыҙ). Ҽйтелгҽн ҡоралдарҙа башҡарылған йырҙарҙы тыңлатыу. 

Йырлау. Балаларҙы тасуири итеп, тыныс, ҡысҡырмай, талғын, еңел, реҥ – доҽ диапазонында 

йырларға ҿйрҽтеҥ; тынды йыр алдынан һҽм музыкаль фразалар араһында алырға ҿйрҽтеҥ; һҥҙҙҽрҙе 

асыҡ ҽйтеҥ; йырҙы ваҡытында башлау һҽм тамамлау; кҿйҙҿ дҿрҿҫ итеп башҡарырға ҿйрҽтеҥ; элек 

ҿйрҽнелгҽн йырҙарҙы яңғыҙ башҡарыу. 

Йыр ижады. Бирелгҽн текстҡа ярашлы кҿй уйлап сығарырға ҿйрҽтеҥ. Тҿрлҿ кҿйҙҽрҙе 

яңғырашы буйынса ҡабул итеп, уларҙы ҥҙ-аллы характеры буйынса айыра белергҽ ҿйрҽтеҥ: моңло 

һҽм яғымлы бишек йырын, дҽртле һҽм теремек марш кҿйҿн, һалмаҡ вальсты, шат кҥңелле бейеҥ 

кҿйҿн һ.б. 

Музыкаль-ритмик хҽрҽкҽттҽр. Кҿйҙҿң характерына, музыкаль фразаларға ярашлы 

хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҙгҽртҽ белергҽ, тҿрлҿ предметтар менҽн, йҽки уларҙан башҡа башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Бейеҥ хҽрҽкҽттҽрен ҿйрҽтеҥ: аяҡтарҙы алмашлап баҫып, аҙымлап атлау; тубыҡтарҙы кҥтҽрҽ 

биреп баҫыу; ҡул суҡтарын һелкетеҥ; бармаҡтарҙы сиртеҥ; бер урында тыпырлау; бер аяҡта 

һикереп, алға табан аҙым яһау һҽм икенсе аяҡ менҽн дҽ шул уҡ хҽрҽкҽттҽрҙе башҡарыу. Балаларға 

ошо хҽрҽкҽттҽрҙҽн торған бейеҥҙҽрҙе ҿйрҽтеҥ. 

Йырлы тҥңҽрҽк бейеҥҙҽре, шулай уҡ башҡа халыҡтарҙың бейеҥҙҽре менҽн таныштырыу. 

Музыкаль уйындарҙы һҽм бейеҥҙҽрҙе ҥҙ-аллы башҡарыу. Йырлы тҥңҽрҽк бейеҥҙҽренең 

йҿкмҽткеһен сҽхнҽлҽштереҥ.  

Тҿрлҿ уйындарҙа ҽкиҽт хайуандарын һҽм ҡоштарын (ат, кҽзҽ, тҿлкҿ, айыу, ҡуян, торна, 

ҡоҙғон һ.б.) кҽҥҙҽлҽндерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Музыка ҡоралдарында ябай ғына кҿйҙҽрҙе яңғыҙ һҽм бҽлҽкҽй тҿркҿмдҽр менҽн уйнарға 

ҿйрҽтеҥ. 

Музыкаль-уйын һҽм бейеҥ ижады.  
Бейеҥ ижадын ҥҫтереҥ; ижадта ҥҙ-аллылыҡ кҥрһҽтеп, бейеҥҙҽр ҿсҿн хҽрҽкҽттҽр уйлап 

сығарырға, бейеҥ композицияһын тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҥҙ-аллы йырҙың эстҽлеген сағылдырыусы хҽрҽкҽттҽр уйлап сығарырға ҿйрҽтеҥ. 

Йырҙарҙың, ҽйлҽн-бҽйлҽн уйындарының эстҽлеген сҽхнҽлҽштереҥ телҽге уятыу. 

Балалар музыка уйын ҡоралдарында уйнау. Балаларҙы иң ябай кҿйҙҽрҙе балалар музыка 

уйын ҡоралдарында уйнарға; кҿйҙҿң ҥҫеш динамикаһын һҽм темпын һаҡлап, таныш йырҙарҙы 

шҽхси рҽҥештҽ һҽм бҽлҽкҽй тҿркҿмдҽр менҽн башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Балалар ижадын ҥҫтереҥ, уларҙы ҽҥҙем рҽҥештҽ ҥҙ-аллы башҡарыуға  дҽртлҽндереҥ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
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Балаларҙа тҿрлҿ жанрҙағы музыкаль ҽҫҽрҙҽргҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. Музыка 

тҽьҫире аҫтында алынған тҽьҫораттарҙы киңҽйтеҥ. 

Йырлау тауышы аппаратын формалаштырыуға, музыкаға эйҽреп хҽрҽкҽт итеҥ кҥнекмҽлҽрен 

ҥҫтереҥгҽ булышлыҡ итеҥ. 

Ябай ғына кимҽлдҽ музыкаль тҿшҿнсҽлҽр менҽн таныштырыу. 

Ансамблдҽ (тҿрлҿ музыка ҡоралдарында) уйнарға ҿйрҽтеҥ.  

Йырҙарҙы, бейеҥҙҽрҙе ҥҙ-аллы башҡарыуға ынтылыш тҽрбиҽлҽҥ. 

Тыңлау. Квинта – терция сиктҽре эсендҽ кҿйҙҿң моңон, яңғырау ҥҙенсҽлеген, кҿсҿн ишетҽ 

һҽм айыра белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥҙе дауам итеҥ. Ҿндҽрҙең юғары, тҥбҽн яңғырау нескҽлеген айыра 

белеҥ. Таныш ҽҫҽрҙе таный белеҥ.  

Балаларҙа музыкаль тҽьҫирҙҽрҙе байытыуҙы һҽм музыкаль зауыҡ формалаштырыуҙы дауам 

итеҥ, музыкаль хҽтерҙе ҥҫтереҥ. Фекерлҽҥ ҡеҥҽһен, кҥҙаллау, хҽтер, ишетеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥгҽ 

булышлыҡ итеҥ. 

Ябай ғына музыкаль тҿшҿнсҽлҽр (темп, ритм); музыкаль жанрҙар (опера, концерт, симфоник 

концерт), композиторҙар һҽм музыканттар ижады менҽн таныштырыу. 

Бейеҥҙе (полька, вальс, халыҡ бейеҥе), йырҙы, маршты айырып ҽйтҽ белеҥ һҽм 

йҿкмҽткеһенең ҿлҿштҽрен таный белергҽ ҿйрҽтеҥ (инеш, ҡушымта, аҙағы).  

Вокаль музыка менҽн таныштырыу: башҡорт халыҡ йырҙары,  башҡа халыҡ йырҙары, 

хҽҙерге заман йырҙары, инструменталь музыка менҽн таныштырыу: фортепиано, баян, скрипка, 

ҡурай, оркестр менҽн таныштырыу: халыҡ инструменттары, тынлы һҽм симфоник оркестр. 

Башҡорт халҡының тормошонда ҡурайҙың, йырҙың, ҡурайсыларҙың тотҡан урынын 

кҥрһҽтеҥ. Атаҡлы ҡурайсылар (Ишмулла Дилмҿхҽмҽтов, Роберт Юлдашев, һ.б.) башҡарыуында 

ҽҫҽрҙҽр тыңлау. Халыҡ йырҙарын һҽм бейеҥҙҽрен башҡарыусы арҙаҡлы шҽхестҽр  менҽн 

таныштырыу (Рҽшиҙҽ Туйсина, Риф Ғҽбитов һ.б.). 

Ҡобайырҙар менҽн таныштырыу. Башҡортостан һҽм Рҽсҽй Федерацияһының гимндары 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Уларҙы кҿйҿ аша таный белеҥ. 

Классик һҽм бҿгҿнгҿ заман композиторҙарының балалар ҿсҿн яҙған ҽҫҽрҙҽре менҽн 

танышыу. 

Балаларҙы Рҽсҽйҙең һҽм Башҡортостандың Дҽҥлҽт гимндары менҽн таныштырыу. 

Йырлау. Балаларҙы тасуири итеп, тыныс тауыш менҽн, талғын, еңел, реҥ – доҽ диапазонында 

йырларға ҿйрҽтеҥ. Тынды музыкаль фразалар араһында һҽм йырҙың башында дҿрҿҫ итеп алып, 

фразаның аҙағына тиклем тоторға ҿйрҽтеҥ. Йырҙы ҥҙ-аллы башлау һҽм тамамлау. Яңғыҙ һҽм 

бергҽлҽп йырлау. 

Йыр ижады. Халыҡ йырҙарына оҡшатып, ҥҙ-аллы кҿйҙҽр сығарырға; таныш йырҙарҙы, 

музыкаль пьесаларҙы һҽм бейеҥ кҿйҙҽрен  файҙаланып, ҿлгҿ буйынса, йҽки унан башҡа бирелгҽн 

темаға кҿйҙҽр уйлап сығарырға ҿйрҽтеҥ. 

Музыкаль-ритмик хҽрҽкҽтлҽр. Бейеҥ хҽрҽкҽттҽре кҥнекмҽлҽрен, бейеҥҙҽ хис-тойғоно 

сағылдырып, музыканың характерына тап килтереп, ритмик хҽрҽкҽтлҽнеҥ кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥгҽ 

булышлыҡ итеҥ. 

Кҿйҙҿң характерына ярашлы итеп ритмлы хҽрҽкҽттҽр башҡарыу һҽлҽтен нығытыу. Бейеҥ 

хҽрҽкҽттҽрен ҿйрҽтеҥ (аҙымдарҙы алмашлап атлау, полька, галоп, ҥксҽ һуғыу, бармаҡ сиртеҥ, 

тыпырлау һ.б.) Балаларға ошо хҽрҽкҽттҽрҙҽн торған бейеҥҙҽр ҿйрҽтеҥ. 

Милли халыҡ бейеҥҙҽре (рус, башҡорт, татар, белорус, украин һ.б.) менҽн таныштырыу. 

Бейеҥ-уйын ижадын ҥҫтереҥ; йырҙарҙы, ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе сҽхнҽлҽштергҽндҽ тҿрлҿ образдарҙы 

зауыҡлы итеп башҡарыу кҥнекмҽлҽрен формалаштырыу. 

Музыкаль-уйын һҽм бейеҥ ижады.  
Музыкаль ҥҫеште тҽьмин иткҽн эшмҽкҽрлектең аңлайышлы тҿрҙҽрендҽ (оркестрҙа уйнау, 

йырлау, бейеҥ хҽрҽкҽттҽре һ.б.) балаларҙың ижади ҽҥҙемлеген ҥҫтереҥгҽ булышлыҡ итеҥ. 

Тҿрлҿ характерҙағы музыкаға ярашлы импровизациялар уйлап табырға ҿйрҽтеҥ (саңғысы, 

конькиҙҽ шыуыусы, һыбайлы, балыҡсы, хҽйлҽкҽр бесҽй, асыулы кҽзҽ бҽрҽсе һ.б.) 

Йырҙың эстҽлеген сағылдырыусы хҽрҽкҽттҽр уйлап сығарырға, кҥҙ алдына килтергҽн 

предметтар менҽн тҿрлҿ образдар тыуҙырырға ҿйрҽтеҥ.  

Хҽрҽкҽттҽрҙҽ музыкаль образдарҙы сағылдырыу ысулдарын ҥҙ-аллы эҙлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Музыкаль һҽлҽтте ҥҫтереҥ; ҽҥҙемлек һҽм ҥҙ-аллылыҡ кҥрһҽтеҥҙе хуплау. 
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Балалар музыка уйын ҡоралдарында уйнау. Тҿрлҿ музыка уйын ҡоралдары ярҙамында 

башҡарылған һҽм оркестр ҿсҿн эшкҽртелгҽн музыкаль ҽҫҽрҙҽр менҽн таныштырыу. 

Балаларҙы металлофонда, һыбыҙғыла, бҽрмҽ музыка ҡоралдарында (барабан, шҿңгҿр 

(бубен), шалтырауыҡ), башҡорт халыҡ музыка ҡоралдарында (ҡумыҙ, ҡурай, думбыра, һ.б.) рус 

халыҡ музыка ҡоралдарында (ҿсмҿйҿш, ағас ҡалаҡ, дҿңгҿр, һ.б.) уйнарға ҿйрҽтеҥ.  

Ансамблдҽ, йҽ оркестрҙа музыкаль ҽҫҽрҙе  уйнарға ҿйрҽтеҥ. 

 

«ФИЗИК ҤҪЕШ»  БЕЛЕМ БИРЕҤ ҾЛКҼҺЕ 
«Физик ҥҫеш» эшмҽкҽрлектең йҿкмҽткеһе ҥҙ эсенҽ тҿрлҿсҽ хҽрҽкҽтлҽнеҥҙе, координация һҽм 

һығылмалылыҡ кеҥек физик сифаттарҙы ҥҫтереҥҙе һҽм организмдың тҿп хҽрҽкҽтлҽнеҥ 

системаһының дҿрҿҫ формалашыуына нигеҙ һалыуҙы кҥҙаллай.  

Баланың ҥҙ хҽрҽкҽт-торошо менҽн идара итҽ белеҥенҽ ҿйрҽнеҥҙе, ҡулдарҙың эре һҽм ваҡ 

моторикаһының ҥҫешенҽ булышлыҡ итеҥсе кҥнекмҽлҽр башҡара белеҥен, организмға зыян 

килмҽҫлек итеп тҿп хҽрҽкҽттҽрҙе дҿрҿҫ ҥтҽҥен (атлау, йҥгереҥ, һикереҥҙҽр, ике яҡҡа ла боролоу, 

эйелеҥ, тҽгҽрҽҥ һ.б.) ҿйрҽтеҥ ҙҽ инҽ. 

Спорттың ҡайһы бер тҿрҙҽре тураһында башланғыс тҿшҿнсҽлҽрҙең формалашыуын, 

хҽрҽкҽтле уйын ҡағиҙҽлҽре һҽм уларҙы уйнау ысулдары менҽн таныштырыуҙы ҥҙ эсенҽ ала.  

Сҽлҽмҽт тормош алып барыуҙы, сҽлҽмҽт һҽм хҽҥефһеҙ йҽшҽҥ ҡағиҙҽлҽрен дҿрҿҫ ҥтҽҥҙе 

(файҙалы ғҽҙҽттҽр, дҿрҿҫ туҡланыу, сынығыу алымдарын) ала. 

 

Тҿп маҡсаттары һҽм бурыстары 
 

Сҽлҽмҽт тормош тураһында башланғыс тҿшҿнсҽлҽр биреҥ, балаларҙың һаулығын һаҡлау 

һҽм нығытыу эшен даими рҽҥештҽ алып барыу; дҿрҿҫ һын, кҽҥҙҽ торошон  формалаштырыу; тҿп 

хҽрҽкҽттҽрҙе һҽм тирҽ-йҥндҽ дҿрҿҫ хҽрҽкҽтлҽнҽ белеҥҙе ҥҫтереҥ.  

Физик культура. Ҽҥҙемлек, ҥҙ-аллылыҡ, етеҙлек, хҽрҽкҽтте башҡарғанда уларҙың 

матурлығын, тасуирлығын, һомғоллоғон сағылдырыуға иғтибар биреҥҙе, хҽрҽкҽтле һҽм спорт 

уйындарына, физик һҽм спорт кҥнекмҽлҽренҽ, ҥҙ-аллы хҽрҽкҽтлҽнеҥ эшмҽкҽрлегенҽ ҡыҙыҡһыныу 

һҽм спортҡа ҡарата һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 
 

 

 

 

ПСИХОЛОГИК ҺҼМ ПЕДАГОГИК  ЭШТЕҢ  ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

Сҽлҽмҽт тормош тураһында башланғыс тҿшҿнсҽ биреҥ 
 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
 

Балаларҙың һаулығын нығытыуҙы дауам итеҥ. Хҽрҽкҽтлҽнеҥҙең тҿрлҿ тҿрҙҽрен ҥҙлҽштереҥгҽ 

ҿйрҽтеҥ. Баланың арыуын киҫҽтеҥ. Ҥҙ-ҥҙен хеҙмҽтлҽндереҥ һҽм ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ 

кҥнектереҥ.  

Ике йҽш ярымлыҡ баҡсаға яңы йҿрҿй башлаған балалар һаны тҿркҿмдҽ кҥп булһа, физик 

тҽрбиҽ эшен программаны еңелҽйтеп ҥткҽреҥ ҡарала. 

Йыл эсендҽ медицина хеҙмҽткҽрҙҽре ҡулы аҫтында тҽбиғи факторҙарҙы ҡулланып (һыу, һауа, 

ҡояш) сыныҡтырыу саралары ҥткҽреҥ. Был сараларҙы ҥткҽргҽндҽ балаларҙың шҽхси 

ҥҙенсҽлектҽрен һҽм һаулыҡ торошон иҫтҽн сығармауҙы кҥҙ алдында тотоу. 

Тҿркҿмдҽ балаларҙы еңел кейемдҽ йҿрҿргҽ кҥнектереҥ. Саф һауала йҿрҿҥ ваҡытын 

тулыһынса маҡсатлы ҥтҽҥгҽ ирешергҽ. 

Махсус сыныҡтырыу сараларын балалар баҡсаһы етҽкселеге рҿхсҽте  менҽн һҽм медицина 

хеҙмҽткҽрҙҽре ҡарамағындҽ атҡарыу. 
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2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙың һаулығын һаҡлау һҽм нығытыу эшен дауам итеҥ: дҿрҿҫ һын, кҽҥҙҽ торошон 

формалаштырыу, тҿп хҽрҽкҽттҽрҙе ҥтҽй белеҥҙе нығытыу, ҥҫтереҥ.  

Тирҽ-йҥндҽ дҿрҿҫ хҽрҽкҽтлҽнҽ белеҥҙе ҥҫтереҥ. Балаларҙың бергҽлҽп уйнауын, физик 

кҥнекмҽлҽр башҡарыуын хуплау.  

Ҽҥҙемлек, ҥҙ-аллылыҡ, кҥтҽренке кҥңел формалашыуына булышлыҡ итеҥ. 

Тҿрлҿ тҽбиғи факторҙарҙы (һыу, һауа, ҡояш) ҡулланып, медицина хеҙмҽткҽрҙҽрҙе кҥҙҽтеҥе 

аҫтында балаларҙы сыныҡтырыу саралары ҥткҽреҥ.  

Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ балаларҙы еңел кейемдҽ йҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ.  

Саф һауала кҿн тҽртибенҽ ярашлы кейем кейҙереҥ.  

Кҿн һайын 5-6 минутлыҡ иртҽнге гимнастика ҥткҽреҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындарҙа һҽм физик кҥнекмҽлҽрҙе башҡарыуҙа бергҽлҽп, ҡатнашып эш итергҽ 

кҥнектереҥ. 

Физик кҥнекмҽлҽргҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, буш ваҡытта физкультура йыһаздарын 

ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Мҿмкинлек булғанда балаларҙы йҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Медицина хеҙмҽткҽрҙҽре етҽкселегендҽ тҽбиғи факторҙар ҡулланып, сыныҡтырыу саралары 

ҥткҽреҥ. 

Кҿн һайын 6-8 минутлыҡ иртҽнге гимнастика ҥткҽреҥ. 

Йыл миҙгеленҽ ярашлы тҿрлҿ хҽрҽкҽтле һҽи спорт уйындары ҥткҽреҥ (ҡышын – санала, 

саңғыла шыуыу, боҙ юлдан аяҡ ҿҫтҿндҽ йҽки ултырып шыуыу; йҽйен – велосипедта, самокатта 

йҿрҿҥ). Мҿмкинлеккҽ ҡарап, йҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Айына 1 тапҡыр 20 минутлыҡ физкультура буйынса кҥңел асыуҙар, йылына 2 тапҡыр (йҽй 

һҽм ҡыш) 45 минутлыҡ физкультура байрамдары ҥткҽреҥ. 
 

Ҿлкҽн тҿркҿм (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Һаулыҡты нығытыу сараларын башҡарыу, тҿп хҽрҽкҽттҽрҙе ҥтҽҥ оҫталығын байытыу. 

Һҽр тҿр хҽрҽкҽттҽ кҽҥҙҽ торошон дҿрҿҫ тотоуҙы формалаштырыу, ҽҙҽп-гигиена ҡағиҙҽлҽрен 

ҥҙ-аллы һҽм телҽк менҽн башҡарыуҙы формалаштырыу. 

Тҽн, хҽрҽкҽт матурлығына иғтибар тҽрбиҽлҽҥ. 

Медицина хеҙмҽткҽрҙҽре кҥҙҽтеҥе аҫтында тҽбиғи сараларҙы ҡулланып, (һыу, һауа, ҡояш) 

сыныҡтырыу процедуралары физик кҥнекмҽлҽр менҽн аралаштырып башҡарыуҙы дауам итеҥ. 

Кҿн һайын 8-10 минутлыҡ иртҽнге гимнастика ҥткҽреҥҙе дауам итеҥ. Дҽрестҽрҙҽ 1-3 

минутлыҡ, улар араһында 10 минутлыҡ  ял минуттары ҥткҽреҥ. 

Балаларҙы ҥҙ-аллы спорт һҽм хҽрҽкҽтле уйындар уйнарға ҿйрҽтеҥ: ҡышын санала, саңғыла 

йҿрҿҥ; йҽйен – ике тҽгҽрмҽсле велосипедта, тҽгҽрмҽсле конькиҙа йҿрҿҥ, йҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ һ.б. 

Айына 1 тапҡыр 25-30 минутлыҡ физкультуранан кҥңел асыуҙар, 2 тапҡыр 1 сҽғҽтлек 

физкультура байрамдары ҥткҽреҥ. Уларға ҽҙерлекте бергҽлҽп башҡарыу, сараларҙа балаларҙың 

һҽм ата-ҽсҽлҽрҙең ҽҥҙем ҡатнашыуын ойоштороу. 

Физик яҡтан сыныҡтырыу һҽм һауыҡтырыу саралары аша балаларҙа ҥҙ-аллылыҡ, ижадилыҡ, 

психик яҡтан тотороҡлоҡ һҽм ҽхлаҡи һыҙаттар тҽрбиҽлҽҥ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙың һаулығын нығытыуҙы һҽм сҽлҽмҽт йҽшҽйеш кҥнекмҽлҽрен ҥтҽргҽ кҥнектереҥҙе 

дауам итеҥ. 

Хҽрҽкҽтлҽнеҥҙҽ ижадилыҡ, ҥҙ-аллылыҡ, ҽҥҙемлек ҥҫтереҥ. Спортҡа ҡыҙыҡһыныу һҽм һҿйҿҥ 

тҽрбиҽлҽҥ. 

Медицина хеҙмҽткҽрҙҽре кҥҙҽтеҥе аҫтында һҽр баланың шҽхси ҥҙенсҽлектҽренҽ ҡарап, тҿрлҿ 

сыныҡтырыу саралары ҥткҽреҥ. 

Кҿн һайын 10-12 минутлыҡ иртҽнге гимнастика ҥткҽреҥ. 
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Дҽрестҽр араһында һҽм психик энергия кҥберҽк талап ителгҽн дҽрестҽрҙҽ 1-3 минутлыҡ 

физминуткалар ҥткҽреҥ. 

Тейешле шарттар булдырыу мҿмкинлеге булған осраҡта йҿҙҿргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Баланың ҥҫеш кимҽленҽ тап килтереп, кҿн эсендҽ тейешле хҽрҽкҽтлҽнеҥҙе ойоштороу. 

Айына бер тапҡыр 40-ар минутлыҡ физкультуранан кҥңел асыу, йылына ике тапҡыр (ҡыш, 

йҽй) бер сҽғҽтлек физкультура байрамы ҥткҽреҥ. 

 
Физик культура 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Хҽрҽкҽтле уйындар. Тҽрбиҽсе менҽн бергҽлҽп, ябай ғына эстҽлекле хҽрҽкҽтле уйындар 

уйнарға ылыҡтырыу. Бҽлҽкҽй тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥленеп уйнарға ҿйрҽтеҥ. Хҽрҽкҽттҽрҙе йҽнлектҽр 

образы аша бирҽ белергҽ, хис-тойғолар аша һҥрҽтлҽргҽ ҿйрҽтеҥ (ҡуян кеҥек һикереп, себештҽр 

кеҥек ем сҥплҽп, ҽтҽс кеҥек тубыҡты кҥтҽреп атлау һ.б.). 

 

2-се ескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Хҽрҽкҽтлҽнеҥҙең тҿрлҿ тҿрҙҽрен ҥҫтереҥ. Балаларҙы аяҡтарын һҿйрҽмҽй, баштарын 

тҿшҿрмҽй, ҡулдарҙы сиратлап һелтҽп һҽм аяҡтарҙы алмашлап атлап, иркен һҽм еңел итеп йҿрҿргҽ 

һҽм йҥгерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Бейеклеккҽ һикергҽндҽ ике аяҡты ерҙҽн этеп кҥтҽрелергҽ һҽм ергҽ дҿрҿҫ тҿшҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ, 

бер урында һҽм алға табан ике аяҡта һикереҥ. 

Урындан алыҫҡа һҽм бейеклеккҽ һикергҽндҽ, туп ташлағанда, тҽгҽрҽткҽндҽ кҽҥҙҽне дҿрҿҫ 

тоторға ҿйрҽтеҥ. 

Ҥрмҽлҽгҽндҽ арҡыры ағасҡа дҿрҿҫ тотонорға, тупты ике ҡул менҽн тотоп ташларға ҿйрҽтеҥ. 

Берҽмлҽп колоннаға бер-береһе эргҽһенҽ, сафҡа, тҥңҽрҽккҽ теҙелергҽ һҽм ҥҙ урынын табырға 

кҥнектереҥ. Һҽр тҿр хҽрҽкҽтлҽнеҥҙҽ дҿрҿҫ кҽҥҙҽ торошон һаҡлауға ҿйрҽтеҥ. 

Санала, ҿс тҽгҽрмҽсле велосипедта ҥҙ-аллы ултырып йҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ. Саңғыларҙы кейергҽ, 

сисергҽ, шыуырға, аҙаҡ урынына ҡуйырға ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындарҙа ҡағиҙҽлҽрҙе ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Тҽҥҽкҽллек, ҥҙ-аллылыҡ, етеҙлек 

тҽрбиҽлҽҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Хҽрҽкҽтлҽнеҥ эшмҽкҽрлегендҽ балаларҙың ҽҥҙемлеген, ижадилығын 

хуплау. Ҡағиҙҽле уйындар уйнауҙы ойоштороу. Тҽгҽрмҽсле уйынсыҡтарҙа, машиналарҙа, 

велосипедта йҿрҿҥҙе, шар, туп менҽн ҥҙ-аллы уйнауҙы ойоштороу. Ябай ғына ҡағиҙҽлҽрҙе ҥтҽп, 

бер-береһе менҽн килешеп, тирҽ-йҥндҽге арауыҡта ҥҙҙҽре торған ерҙе билдҽлҽй белеҥ. 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Хҽрҽкҽтлҽнеҥҙең тҿрлҿ тҿрҙҽрен дҿрҿҫ башҡарыуҙы нығытыу. Хҽрҽкҽттҽрҙе башҡарғанда 

уларҙың матурлығын, мҽғҽнҽлеген, тасиурлығын, һомғоллоғон сағылдырыуға иғтибар биреҥ. 

Кҽҥҙҽнең дҿрҿҫ торошон формалаштырыу. 

Аяҡ һҽм ҡул хҽрҽкҽттҽрен бер-береһенҽ тап килтереп атлау, йҥгереҥ кҥнекмҽлҽрен 

камиллаштырыу. 

Аяҡ осона, ҥксҽгҽ баҫып атлауҙы нығытыу. 

Темпты, йҥнҽлеште ҥҙгҽртеп, тубыҡтарҙы  юғары кҥтҽреп йҥгерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Шыуышыу һҽм ҥрмҽлҽҥҙең тҿрлҿ тҿрҙҽрен (имгҽклҽп, шыуышып, эскҽмйҽ буйлап) нығытыу. 

Гимнастика стенкаһының ҽле бер яғына, ҽле икенсе яғына кҥсеп, ҥрмҽлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Һикереҥ, ҡом тултырылған тоҡсай ырғытыу, сҽпкҽ бҽреҥ, тупты тотоп алыу тҿрҙҽрен 

нығытыу. 

Тигеҙлек һаҡлауҙы нығытыуға айырыуса иғтибар итеҥ. 

Сафҡа теҙелеҥ буйынса кҥнегеҥҙҽр башҡарыуға, колоннаға берҽрлҽп, икешҽрлҽп, ҿсҽрлҽп 

теҙелергҽ, тҿрлҿ яҡҡа боролорға ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽтле, спорт, халыҡ уйындары менҽн таныштырыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Туптар, һикергестҽр, ҡоршауҙар һ.б. менҽн уйындар ҥткҽреп, ҽҥҙем 

хҽрҽкҽтлҽнеҥҙе ҥҫтереҥ. 
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Тирҽ-йҥндҽ йҥнҽлеш билдҽлҽҥҙе, ҥҙ-аллылыҡты, осҡорлоҡто, зирҽклекте, ижади һҽлҽтлекте 

ҥҫтереҥгҽ уйындар ҥткҽреҥ.  

Ололар ҽйтеҥен кҿтмҽй, уйында ҡағиҙҽлҽрҙе ҥҙ-аллы ҥтҽй белеҥгҽ ғҽҙҽтлҽндереҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Баланың кҽҥҙҽһенең дҿрҿҫ торошон формалаштырыуҙы дауам итеҥ. 

Хҽрҽкҽтлҽнеҥ кҥнекмҽлҽрен камиллаштырыу. 

Психофизилогик сифаттар – йылғырлыҡ, кҿс, сыҙамлыҡ, һығылмалыҡ – тҽрбиҽлҽҥ. 

Терҽк предметтан этенеп, еңел генҽ йҥгерҽ һҽм атлай белеҥ. Баҫтырышып йҥгереҥ, 

ҡаршылыҡтар ҥтеп йҥгереҥ. 

Тиҙлекте ҥҙгҽртеп, гимнастика  стенаһынан ҥрмҽлҽҥ. Йҥгереп килеп оҙонлоҡҡа һҽм 

бейеклеккҽ һикереҥ. Һикереҥ тҿрҿнҽ ҡарап, аяҡтар менҽн этенҽ белеҥ, йомшаҡ урынға һикергес 

аша һикереҥ, тигеҙлек һаҡлап ергҽ  һикереп тҿшҿҥ. 

Предметты ташлағанда ҡулдарҙы һелтҽҥ һҽм ҽйберҙе ырғытыуҙы бергҽ башҡара белеҥ, тупты 

һыңар ҡул менҽн тота белеҥ, тупты ергҽ ике ҡул менҽн алмашлап һуғып, хҽрҽкҽтлҽнеҥ. 

Саңғыла аяҡтарҙы шыуҙырып йҿрҿҥ, ҡалҡыу урынға саңғыла менҽ белеҥ, тауҙан шыуып 

тҿшҿҥ, ике тҽгҽрмҽсле велосипедта йҿрҿҥ, самокатта аяҡтарҙы алмаштырып этеп йҿрҿҥ. Тҥрҽ-

йҥндҽге аралыҡта йҥнҽлеште дҿрҿҫ билдҽлҽҥ. 

Спорт уйындарының ябай ғына элементтарына ҿйрҽтеҥ, ярыш рҽҥешендҽ уйындар 

ойоштороу. 

Ҿлкҽндҽргҽ спорт йыһаздарын ҽҙерлҽргҽ, аҙаҡ – йыйышырға ярҙамлашыу. 

Баланың шҽхес булараҡ формалашыуына һҽр яҡлап ярҙам итеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Таныш булған уйындарҙы ҥҙ-аллы ойошторорға тырышыуҙы, уйында 

ҽҥҙемлек кҥрһҽтеҥҙе хуплау.  

Балаларҙа хҽрҽкҽтле уйындарҙа, ярыштарҙа, эстафеталарҙа ҡатнашырға ынтылыш тҽрбиҽлҽҥ. 

Спорт уйындарына һҽм кҥнегеҥҙҽренҽ ҿйрҽтеҥ. 

Уйын ҡағиҙҽлҽрен дҿрҿҫ ҥтҽп, аҙағына тиклем уйнау. Ярышыу, кҥмҽклҽп бер командала 

уйнау һҽлҽтен ҥҫтереҥ.  

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Балаларҙың сҽлҽмҽтлеген нығытыуҙы, физик ҥҫешен камиллаштырыуҙы дауам итеҥ. Кҿн 

һуҙымында ҽҥҙем хҽрҽкҽт эшмҽкҽрлегенҽ ҿлгҽшеҥ. Хҽрҽкҽт итеҥҙең бҿтҽ тҿрҙҽрен (атлап йҿрҿҥ, 

йҥгереҥ, шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ, һикереҥ, туп ырғытыу, уны тотоп алыу, сҽпкҽ бҽреҥ һ.б.) 

камиллаштырыу. 

Тирҽ-йҥндҽ ҥҙ торошон билдҽлҽп, хҽрҽкҽтлҽнҽ, тигеҙлек һаҡлап, кҥнекмҽлҽр башҡара белеҥ. 

Сафта йҿрҿгҽндҽ хҽрҽкҽт итеҥ йҥнҽлешен ҥҙгҽртергҽ, сафҡа тҿрлҿсҽ яңынан теҙелергҽ 

ҿйрҽтеҥ. 

Физкультура кҥнегеҥҙҽренең бҿтҽ тҿрҙҽрен дҽ ҥҙ-аллы башҡарырға ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽт итеҥҙең тҿп тҿрҙҽрен нығытыу маҡсатында һҽр бала менҽн шҽхси эш ҥткҽреҥ. 

Йҿҙҿргҽ, ике тҽгҽрмҽсле велосипедта йҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥҙе дауам итеҥ. 

Еңел атлетика комплекстарын, йҥгереҥ, атлау, һикереҥ, сҽпкҽ бҽреҥ кеҥек тҿп хҽрҽкҽт 

тҿрҙҽрен киң ҡулланыу. 

Физик тҽрбиҽ сараларында халыҡ уйындарын ҡулланыу. Хҽрҽкҽтле уйындарҙы кҿн 

тҽртибенең икенсе яртыһында йышыраҡ ҥткҽреҥ. Ата-ҽсҽлҽр менҽн кҽңҽшлҽшеп, медицина 

хеҙмҽткҽрҙҽре кҥҙҽтеҥе аҫтында балалар организмын сыныҡтырыуҙа традицион булмаған алымдар 

ҡулланыу.  

Хҽрҽкҽтле уйындар. Балаларҙы тҿрлҿ хҽрҽкҽтле уйындарҙы  һайлай белергҽ ҿйрҽтеҥ 

(ярышыу элементтары менҽн), ошо уйындар уларға психофизик яҡтан ҥҫешергҽ булышлык итергҽ 

тейештҽр (йылдамлыҡ, кҿс, тиҙлек, сыҙамлыҡ, һығылмалыҡ). Хҽрҽкҽттҽрҙҽ ҥҙенең кҽҥҙҽ торошон, 

хҽрҽкҽтлҽнеҥ ысулдарын аңлы рҽҥештҽ арауыҡта дҿрҿҫ башҡара белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Таныш булған уйындарҙы иптҽштҽре менҽн берлектҽ ойоштора белеҥ, ҥҙҙҽренең һҽм 

дуҫтарынын һҿҙҿмтҽлҽрен баһалай белергҽ ҿйрҽтеҥ. Яңы уйындар уйлап сығарырға, хҽрҽкҽттҽрҙе 

тҿрлҿлҽндерҽ  белеҥҙе хуплау. 
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Спорт уйындарына, кҥнекмҽлҽренҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ (бура уйыны, бадминтон, 

баскетбол, ҿҫтҽл теннисы, хоккей, футбол). 
 

ПРОГРАММАНЫ ТОРМОШҠА АШЫРЫУ САРАЛАРЫ  
 

Программаны тормошҡа ашырыуға психологик һҽм  педагогик 

шарттар 
 

Аң-белем биреҥ һҽм тҽрбиҽ эшен ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре 
Программаны тормошҡа ашырыу ҿсҿн мҿһим шарттар булып, балалар ҥҫешенҽ ыңғай тҽьҫир 

иткҽн һҽм тҿрлҿ яҡлап уны ҥҫтереҥсе  мҿхит булдырыу тора. 

Балалар баҡсаһы балаларға шатлыҡ килтерергҽ, ҽ белем биреҥ эшмҽкҽрлеге мауыҡтырғыс 

итеп ойошторолорға тейеш.  

Белем биреҥ эшмҽкҽрлегенең маҡсаттары:  

- балаларҙың эмоциональ  яҡтан именлеген тҽьмин итеҥ; 

- балаларҙа башҡа кешелҽргҽ ҡарата иғтибарлы һҽм яҡшы мҿнҽсҽбҽттҽ булыуҙы тҽрбиҽлҽҥ 

ҿсҿн шарттар булдырыу; 

- балаларҙа ҥҙ-аллыҡты ҥҫтереҥ; 

- тҿрлҿ эшмҽкҽрлек тҿрҙҽрендҽ балаларҙың һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

Был маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу ҿсҿн педагогтарға тҥбҽндҽгелҽр тҽҡдим ителҽ:  

- баланы шҽхес булараҡ хҿрмҽт итеҥ һҽм башҡа педагогтар менҽн берлектҽ демократик 

алымдар ҡулланыу аша уны ҥҫтереҥ; 

- балаларҙа яуаплылыҡ һҽм башҡа кешелҽргҽ ҡарата хҽстҽрле һҽм яуаплы булыу һҽлҽтен 

ҥҫтереҥ ҿсҿн шарттар булдырыу; 

- килеп сыҡҡан кҥңелһеҙ ваҡиғаларҙы бергҽлҽп тикшереҥ, хҽл итеҥ, кҽрҽк саҡта ярҙам итеҥ, 

йҽшҽйештҽ дҿйҿм ҽҙҽп һҽм ҽхлаҡи ҡағиҙҽлҽр булдырып, уны ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ, бер-береһенҽ 

хҿрмҽтле булырға ҿйрҽтеҥ; 

- балаларҙың  йҽшҽйештҽге кҥренештҽргҽ, хҽл-ваҡиғаларға ҥҙ ҡарашы булыуын 

формалаштырыу һҽм уны дҽлиллҽргҽ, яҡларға ҿйрҽтеҥ; 

- балаларға һҽр бер кешенең ҥҙ фекере, ҥҙ баһаһы булыуы менҽн айырылып тороуын һҽм 

уларҙың нисек итеп кешенең тҽртибенҽ, холоҡ-фиғеленҽ тҽьҫир итеҥен аңлатыу, тҿрлҿ осраҡтарҙы 

бергҽлҽп тикшереҥ; 

- ата-ҽсҽлҽр һҽм педагогтар менҽн ҡуйылған маҡсаттарҙы ҥтҽҥгҽ йҥнҽлтелгҽн сараларҙы 

бергҽлҽп билдҽлҽҥ, тормошҡа ашырыу юлдарын асыҡлау. 

Балалар баҡсаһында баланың уйын аша аң-белемде ҥҙлҽштереҥ даирҽһе киң булырға һҽм 

балала был ҿлкҽлҽ ҽҥҙемлек кҥрһҽтеҥгҽ шарттар тыуҙырылған булырға тейеш. 

Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаларында балаларҙа тормошто яратыу, тирҽ-йҥнде ҿйрҽнеҥгҽ 

ҡыҙыҡһыныу, һҽр бер яңылыҡты белергҽ һҽм ҥҙлҽштерергҽ телҽге булыу кеҥек сифаттарҙы 

формалаштырыу ҿсҿн тейешле шарттар булдырыу мҿһим.  

Аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ мҿхитенең заман талаптарына тап килтереп 

ойошторолоуы балала ҥҙ-ҥҙеңҽ ышаныс тойғоһо ҥҫтереҥҙе,  йҽшҽйеште тҽрҽнерҽк ҿйрҽнергҽ 

ҡыҙыҡһыныу уятыуҙы, кҿндҽлек тормошта хаталаныу осраҡтарының булыуын, лҽкин уларҙы 

йырып сығыу сараларын ҿйрҽнеҥ мҿмкинлегенең һҽр саҡ булыуын тҽьмин итҽ. Баланың ауыр 

ваҡыттарҙа башҡаларға ярҙам итеҥ телҽген, танып-белеҥгҽ ҡыҙыҡһыныуын хуплау, уға социаль 

яҡтан уңышлы шҽхес булып ҥҫергҽ ярҙам итҽ. 

Балалар менҽн ҿйрҽнелгҽн темалар аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥҙҽ һҽм тҽрбиҽлҽҥҙҽ ҡуйылған 

маҡсаттарҙы ҥтҽҥ материалдары булып тора. Улар балаларҙың һҽлҽтен һҽм ҥҙ-аллылығын ҥҫтереҥ, 

кҿндҽлек тормошта уңышлы йҽшҽҥ ҿсҿн кҽрҽк булған эш-хҽрҽкҽттҽрҙе башҡарыу ысулдарын 

ҥҙлҽштереҥҙе һҽм ҡуллана белеҥҙе кҥҙаллай. 

Балалар баҡсаһы шарттарында кҿндҽлек йҽшҽйештҽ килеп тыуған тҿрлҿ осраҡтар баланы 

шҽхес булараҡ тҽрбиҽлҽҥҙҽ мҿһим урын билҽй: бала саф һауала уйнағанда, йҽки эшмҽкҽрлектең 

башҡа тҿрҙҽрендҽ башҡалар менҽн аралаша, тиҫтерҙҽре менҽн тҿрлҿ мҿнҽсҽбҽткҽ инҽ, ҽҥҙем 

булырға, ҥҙ-аллы ниндҽйҙер ҡарарға килергҽ, уйлап эш итергҽ кҥнегҽ. 
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Психологик-педагогик шарттарҙы ойоштороуҙа 

педагогтың тотҡан урыны 
Балаларҙың хис –тойғоларын эмоциональ яҡтан ҥҫтереҥ шарттары 

Балалар баҡсаһында педагогтар һҽр бер баланы шҽхес булараҡ хҿрмҽт итергҽ, уның холоҡ-

фиғелен нисек бар шулай ҡабул итеп, уны тыңлай һҽм аңлай белергҽ тейеш.  

Педагогтар тҿркҿмдҽ бала ҥҙен эмоциональ яҡтан тыныс һҽм иркен тойһон ҿсҿн: 

-балаларҙы ҡурҡытмай һҽм ғҽйеплҽмҽй улар менҽн яҡшы мҿнҽсҽбҽт булдырып, аралашыу 

кҽрҽк; 

-балаларҙы иғтибар менҽн тыңлау, уларҙың уй-фекерҙҽре һҽм хис-тойғоло кисерештҽре 

менҽн уртаҡлашыу; 

 -баланың ҡылыҡ-фиғелендҽ ҥҙ-ҥҙен дҿрҿҫ тотоу ҿсҿн иң яҡшы, уңайлы тҽртип 

варианттарын һайларға ҿйрҽтеҥ; 

-балаларҙың ҽҙҽп-ҽхлаҡи яҡтан ҥҫешенҽ тҽьҫир итеҥ маҡсатында уларға ҡағылышлы хҽл-

ваҡиғаларға ҥҙҙҽренең ҡарашын белдерергҽ ҿйрҽтеҥ. Уның ҿсҿн тҿрлҿ эшмҽкҽрлек (рҽсем, уйын, 

хҽрҽкҽт) барышында проблемалы осраҡтар тыуҙырыу һҽм уны сисеҥ юлдарын, алымдарын 

кҥрһҽтеҥ; 

 - кҿн барышында бергҽ һҽм яңғыҙ, йҽки бҽлҽкҽй генҽ тҿркҿмдҽ уйнаған балалар ҿсҿн 

эшмҽкҽрлек тҿрҙҽрен, формаларын, аралашыу алымдарын тҿрлҿлҽндереп тороу.  

 

Предметлы арауыҡ мҿхитендҽ баланың эмоциональ яҡтан ыңғай ҥҫешен 

ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре 
Балаларҙың эмоциональ яҡтан ыңғай ҥҫешен тҽьмин итеҥ ҿсҿн, балалар баҡсаһындағы 

шарттарҙы ҿйҙҽге кеҥек итеп ойоштороу. Тик ошо шарттарҙа ғына улар коллективҡа, балалар 

баҡсаһына тиҙ ҿйрҽнҽлҽр һҽм ҥҙҙҽренең хис-тойғоларын ирекле рҽҥештҽ белдерҽлҽр.  

Балалар баҡсаһының  бҥлмҽлҽре балалар ҥҙҙҽрен ирекле һҽм уңайлы тойһон ҿсҿн заманса 

йыһазландырыла. Уңайлы мҿхит – ул балаларға ҥҙҙҽрен тыныс, иркен тотоу мҿмкинлеген биреҥ, 

уларҙың ҡыҙыҡлы, яратҡан шҿғҿлдҽре менҽн шҿғҿллҽнеҥ урыны булып тора. Уңайлы мҿхит 

зауыҡлы һҽм матур итеп биҙҽлҽ, шул ваҡытта ғына ул балаларҙың кҽйеф торошона ыңғай тҽьҫир 

итҽ, кирелҽнеҥҙҽн, артыҡ борсолоуҙан, кҥңел бойоҡлоғонан арынырға ярҙам итҽ; балаға ҥҙ-аллы 

шҿғҿл тҿрҿн, эшмҽкҽрлек ҿсҿн материалдар, эш менҽн булышыу ҿсҿн урын, иптҽштҽр һайларға 

ярҙам итҽ. 

 

Яҡшы мҿнҽсҽбҽт һҽм иғтибарлы ҡараш тҽрбиҽлҽҥ 
Балаларҙа башҡа кешелҽргҽ ҡарата яҡшы мҿнҽсҽбҽт һҽм иғтибарлы ҡараш тҽрбиҽлҽҥ ҿсҿн, 

педагог ҥҙе балаларға ҡарата иғтибарлы һҽм яҡшы мҿнҽсҽбҽттҽ булырға, килеп сыҡҡан 

аңлашылмаусанлыҡтарҙы конструктив яҡтан хҽл итергҽ тейеш.  

Балаларҙа башҡа кешелҽргҽ ҡарата яҡшы мҿнҽсҽбҽт формалаштырыу ҿсҿн педагог:  

- балалар менҽн берлектҽ барыһы ҿсҿн дҽ аңлайышлы булған ҡағиҙҽлҽр булдыра һҽм уны 

ҥтҽҥ шарттарын хҽл итҽ; 

- ҡағиҙҽлҽрҙе һҽр яҡлап тикшереҥ ҿсҿн тейешле педагогик осраҡтар булдыра, уларҙы сисеҥ 

юлдарын балалар һҽм ата-ҽсҽлҽр менҽн бергҽлҽп эҙлҽҥҙе, сисеҥҙе, мҽғҽнҽһен аңлатыуҙы ойоштора;  

- кҿнкҥрештҽ ҥтҽҥ ҿсҿн ҽҙҽп-ҽхлаҡи ҡағиҙҽлҽр тҿҙҿгҽндҽ, ҿлкҽн тҿркҿм балаларын йҽлеп итҽ 

(ҡайһы бер хҽл- ваҡиғаларҙы уларҙың ҥҙ-аллы хҽл итеҥенҽ булышлыҡ итҽ). 

Ҥҙ-аллылыҡ ҥҫеше 
Ҥҙ-аллылыҡ ҥҫеше ҥҙ эсенҽ ике йҥнҽлеште: адаптив һҽм ҽҥҙемлек тҿрҙҽрен ала: адаптив 

(ҡабул ителгҽн социаль нормаларҙы аңлау һҽм уларға ярашлы ҥҙ-аллы эш итеҥ) һҽм әүҙемлек (ҥҙ-

аллы ҡарар ҡабул итеҥ).  

Программаны тормошҡа ашырыу барышында балалар социаль яҡтан ҙур тҽжрибҽ туплайҙар, 

ҥҙҙҽренең уй-фекерҙҽрен практик яҡтан башҡарырға ҿйрҽнҽлҽр. Ҽгҽр ҙҽ  аң-белем биреҥ һҽм 

тҽрбиҽ эштҽре балалар ҡыҙыҡһыныуын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ маҡсатында ойошторолған икҽн, улар 

кҿн тҽртибе барышында ҥҙ-аллы план ҡороп йҽшҽргҽ тырышалар һҽм был эштҽ педагогтың ыңғай 

ҡарашта булыуын тоялар.  
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Кешенең ҥҙ-аллылығы (ҽҥҙемлек, ҥҙ-аллы эш итҽ белеҥ, яуаплылыҡ) бала саҡтан уҡ 

формалаша, тик бының ҿсҿн ололар тейешле шарттар булдырырға тейеш.  

Балаларҙың ҥҙ-аллылығын формалаштырыу ҿсҿн педагог балаға тҥбҽндҽге мҿмкинлектҽрҙе 

бирҽ:  

- тҿрлҿ объекттар һҽм ҥҫемлектҽр менҽн тҽжрибҽ ҥткҽреҥ, ҥҙ тҽжрибҽһендҽ ниндҽйҙер яңы 

белемгҽ ҿйрҽнеҥ;  

- бала кҿн барышында тҿрлҿ йҽштҽге балалар һҽм тиҫтерҙҽре араһында булыу; 

- уйын ваҡытында килеп сыҡҡан хҽл-ваҡиғаларға ҡарап уйынды тҿрҿ, ҡағиҙҽһе,уйнаусылар 

һаны, урыны буйынса ҥҙгҽртеп тороу;  

- башҡарған эшендҽ ҥҙ-аллы булырға һҽм дҿрҿҫ ҡарар сығарырға ҿйрҽнеҥ.  

Баланың телҽген тормошҡа ашырыу һҽм уларҙың ҥҙ-аллығын ҥҫтереҥ маҡсатында педагог 

тҿрлҿ саралар ҡуллана: 

- ололар ярҙамында тиҫтерҙҽре менҽн тҿп ваҡиғалар тураһында фекер алыштыртыу; 

- ҥҙ телҽген ҽйтҽ белеҥ һҽм шуға нигеҙлҽнеп эшлҽтеҥ; 

- бҽлҽкҽй тҿркҿмдҽ һҽм командала ҥҙҙҽренең эш-хҽрҽкҽтен ҥҙ-аллы уйлай һҽм башҡара 

белеҥ;  

- эш-хҽрҽкҽтенҽ ҥҙ-аллы баһа бирергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Бҿтҽ байрамдарҙы һҽм иртҽлектҽрҙе балаларҙың телҽге буйынса ҡороу, балалар башҡарған 

эштҽрҙең презентацияһын, кҥргҽҙмҽһен ойоштороу. 

Ҥҙ-аллылыҡ ҥҫтереҥҙҽ предметлы арауыҡ мҿхитен ойоштороу 

ҥҙенсҽлектҽре 
Балаларҙың ҥҙ телҽге менҽн тҿрлҿ эшмҽкҽрлекте һайлап алыр ҿсҿн, мҿхит тҿрлҿ 

майҙансыҡтарҙан торорға тейеш (китапхана, уйын, сҽнғҽт студияһы, лаборатория һ.б.).  

Балаларҙың ҡыҙыҡһыныуын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ һҽм уларға тҿрлҿ проекттар башҡарыу 

мҿмкинлеген биреҥ маҡсатында предмет-арауыҡ мҿхите ике-ҿс аҙнаға бер тапҡыр ҥҙгҽреп торорға 

тейеш. Балаға кҿн оҙайында ҥҙенҽ кҽрҽкле майҙансыҡты һайлар ҿсҿн ваҡыт бҥленеҥе мотлаҡ тип 

һанала. 
 

Ирекле уйын эшмҽкҽрлеге ҥҫеше ҿсҿн шарттар булдырыу 
Уйын мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙың һҽр яҡлап ҥҫешенҽ тҽьҫир итеҥсе сара булып тора. 

Уйын ваҡытында балалар ихлас һҽм ирекле рҽҥештҽ донъяны ҿйрҽнҽ, шуға кҥрҽ ирекле уйын 

эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ ололарҙың тҿп бурыстарының береһе булып тора. Педагогтың уйында 

башҡарған роле балаларҙың йҽшенҽ һҽм уйын эшмҽкҽрлегенең кимҽленҽ ҡарап тҿрлҿсҽ булырға 

мҿмкин. Педагог уйын барышында иғтибарлы кҥҙҽтеҥсе, йҽ булмаһа ҡатнашыусы булырға 

мҿмкин.  

Уйын эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ маҡсатында педагогтар тҥбҽндҽгелҽрҙе ҥтҽй белергҽ тейеш:  

- кҿн барышында балаларҙың ирекле уйнауына шарттар булдырыу; 

- ҡайһы бер осраҡтарҙа уйын барышында балаларға ярҙам кҽрҽк булһа, уйын тҿрҙҽрен 

ҥҙгҽртеҥ; 

- уйнаусы балаларҙы кҥҙҽтеп, уйында ниндҽй ваҡиғаларҙың сағылышы барыуына тҿшҿнҿҥ 

һҽм кҽрҽк ваҡытта тейешле ҥҙгҽртеҥҙҽр индереп ебҽреҥ; 

- уйын эшмҽкҽрлегендҽ балаларҙың ҥҫеш кимҽлен айырырға, кем нисек уйнай, кемгҽ ярҙам 

кҽрҽк, кемгҽ – юҡ, шуларҙы билдҽлҽҥ һҽм ярҙам итеҥ; 

- уйындың барышын кҥҙҽтеп, уны икенсе йҥнҽлешкҽ бороп ебҽреҥ, йҽғни уйын менҽн ситтҽн 

генҽ етҽкселек итеҥ. 

Педагогтар балаларҙың уйынын, типик ролдҽрен һҽм уларҙың мҽғҽнҽһен аңларға тейеш.  

Тҽрбиҽселҽр уйын һҽм башҡа тҿр эшмҽкҽрлек араһында бҽйлҽнеш булдырырға тейеш. 

Ҡапыл ғына килеп сыҡҡан һҽм балалар уйнаған уйындар аң-белем сығанағы булыуҙан бигерҽк  тҽ 

уларҙың ҡиммҽтле яңы эшмҽкҽрлек тҿрҿ булып тора. 

 

Танып-белеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше ҿсҿн шарттар булдырыу 
Ҽгҽр бала тирҽ-йҥн менҽн ҡыҙыҡһынһа, ҥҙ-аллы, йҽ булмаһа ололар ярҙамында асыштар 

яһаһа, шул саҡта ғына ҿйрҽнеҥҙең файҙаһы була.  



74 
 

Педагог балаларҙың танып-белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ ҿсҿн шарттар булдырырға тейеш. Танып-

белеҥ ҥҫеше баланың кҿндҽлек тормошонда: саф һауала, ашаған ваҡытта, йоҡлаған саҡта һ.б. 

ҥҫешҽ.  

Баланың танып-белеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ һҽм ҽҥҙемлҽштереҥ ҿсҿн педагог:  

- балаларға уйланырға этҽреҥсе тҿрлҿ һорауҙар бирҽ; 

- теге йҽки был ваҡиғалар тураһында фекер алышҡанда проблемалы һорауҙар бирҽ, алынған 

тҿрлҿ яуаптарҙы тикшереҥ нигеҙендҽ дҿрҿҫлҿктҿ иҫбатлата; 

-бер ҥк һорау буйынса баланың тҿрлҿсҽ фекер йҿрҿтҿҥенҽ булышлыҡ итҽ һҽм фекерҙҽр тап 

килмҽһҽ, уларҙы асыҡларға ярҙам итҽ; 

 - ҥҙҙҽренең хаталарын танырға ҿйрҽтҽ; 

 -ҽңгҽмҽ ойошторорға ярҙам итҽ;  

- бирелгҽн һорауҙарға яуап табыуы ауыр булһа, ҿҫтҽлмҽ алымдар ҡуллана (хҽрҽкҽт, кҥҙ 

алдына килтереҥ, моделдар һҽм билдҽлҽр ярҙамында).  
 

Танып-белеҥ эшмҽкҽрлеге ҥҫеше ҿсҿн предметлы арауыҡ мҿхитен 

ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре. 
Мҿхит бай йҿкмҽткеле булырға, балаларға маҡсаттарына ирешеҥ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽнеҥ 

мҿмкинлеген бирергҽ, яңы материалдар (конструктор, тҽжрибҽ ҿсҿн йыйылмалар һ.б.) менҽн 

тҽьмин ителергҽ тейеш. 
 

Проект эшмҽкҽрлеге ҥҫеше ҿсҿн шарттар булдырыу 
Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙа ҥҙ проекттарын һҽм телҽктҽрен тормошҡа ашырыу тҽжрибҽһе 

формалашҡан булырға тейеш.  

Балалар тикшеренеп-ҿйрҽнеҥ, ижади проект эштҽрҙе һҽм ғҽҙҽттҽге норматив проекттарҙы 

ҥтҽҥ һҽлҽтенҽ ҿйрҽнҽ ала. 

Проект эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ маҡсатында  тҿркҿмдҽ балаларҙы проект эшенҽ 

илһамландырыу, проект эшмҽкҽрлеген башҡарыуға ваҡыт бҥлеҥ һҽм проект презентацияһын 

эшлҽҥгҽ шарттар булдырыу мҿһим.  

Проект эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ маҡсатында педагог:  

- нимҽнелер ҿйрҽнеҥгҽ балаларҙың ҡыҙыҡһыныуын һҽм ҿйрҽнеҥ ынтылышынын ҥҫтереҥ 

ҿсҿн, тҿрлҿ проблемалы хҽл-ваҡиғалар (ситуациялар) булдыра; 

- балаларҙың һорауҙарына иғтибарлы була;  

- балаларҙың ҥҙ-аллылығын хуплай һҽм проект һорауҙарына ҥҙ-аллы яуап табырға тҽҡдим 

итҽ; 

- балаларға ҥҙ уй-фекерен ғҽмҽли эшмҽкҽрлектҽ тормошҡа ашырырға ярҙам итҽ; 

- балаларға планлаштырылған ниҽттҽрен ҥтҽҥ маҡсатында эшмҽкҽрлек ойошторорға ярҙам 

итҽ; 

- ҽңгҽмҽ ваҡытында проект буйынса һорауҙарҙың һҽм яуаптарҙың тҿрлҿсҽ булыуын, 

яуаптарҙың ысынбарлыҡҡа тап килмҽҥен, шуға уларҙы тикшереҥ кҽрҽклеген, сағыштырып, 

һығымталар яһарға ҿйрҽтҽ; 

- ҽңгҽмҽ һҽм бҽхҽс ойошторорға ҿйрҽтҽ; 

- ҥҙ фекерлҽҥендҽ хатаһы барлығын кҥрһҽтҽ һҽм уны тҿҙҽтеҥ юлдарын билдҽлҽргҽ ярҙам итҽ; 

- проектты ҥтҽҥ ҡыйынлашһа, башҡа тҿр саралар тҽҡдим итҽ (кҥргҽҙмҽлелек, хҽрҽкҽтлҽнеҥ, 

образлы символдар, моделдҽр һ.б. аша).  

 

Проект эшмҽкҽрлекте ҥҫтереҥҙҽ предметлы арауыҡ мҿхитен ойоштороу 

ҥҙенсҽлектҽре 
Балаларҙың ҿйрҽнеҥ һҽм ижади һҽлҽтен ҥҫтереҥ ҿсҿн, уларға кҥп кҥлҽмле, ҡыҙыҡлы 

материалдар һҽм йыһаздар тҽҡдим итеҥ кҽрҽк. 

Тҽбиғҽт һҽм ҽйлҽнҽ тирҽ-йҥн эҙлҽнеҥ-тикшереҥ һҽм проект эшмҽкҽрлеге ҿсҿн бҿтмҽҫ-

тҿкҽнмҽҫ хазина сығанағы булып тора һҽм тҽрбиҽселҽр, ата-ҽсҽлҽр, балалар ҿсҿн бергҽлҽп 

эҙлҽнеҥ-ҿйрҽнеҥ эштҽрен ойоштороуға ярҙам итҽ. 
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Сҽнғҽт саралары аша ҥҙ мҿнҽсҽбҽттҽрен  белдереҥгҽ 

шарттар булдырыу 
Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар булған хҽл-ваҡиғаларҙы кҥҙҽтеҥ, тҿшҿнҿҥ аша тҽжрибҽ 

тупларға һҽм шул ваҡиғаларға ҡарата ҥҙ мҿнҽсҽбҽттҽрен тҿрлҿ мҽҙҽни саралар (тҿҫ, форма, кҿй-

моң, хҽрҽкҽт, сюжет һ.б.) аша сағылдыра белергҽ ҿйрҽнҽлҽр.  

Балалар ҥҙ мҿнҽсҽбҽттҽрен сҽнғҽт саралары аша кҥрһҽтергҽ ҿйрҽнһендҽр ҿсҿн, педагог 

тҥбҽндҽгелҽрҙе башҡарырға тейеш: 

- кҿн дауамында балалар ҥҙ эштҽрен ижад итергҽ мҿмкин булған ваҡытты планлаштырыу; 

- эшмҽкҽрлектең ижади тҿрҙҽре менҽн шҿғҿллҽнгҽндҽ уларҙың башҡарған эштҽрен ыңғай 

ҡабул итеҥ һҽм хуплау атмосфераһы булдырыу. 

- шҿғҿл ҿсҿн кҽрҽкле техник кҥнекмҽлҽрҙе ҥҙлҽштерергҽ ярҙам итеҥ һҽм булышыу; 

- балаларҙың ижади эштҽре бер тҿрлҿ булмаһын ҿсҿн, уларҙың уй-телҽктҽрен 

сағылдырырлыҡ кҥнегеҥҙҽр, темалар тҽҡдим итеҥ; 

- уй-телҽктҽрҙе, ниҽттҽрҙе кҽҥҙҽлҽндереҥҙҽ һҽм уның ҿсҿн кҽрҽкле саралар һайлауҙа балалар 

инициативаһын хуплау; 

- мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ҥҙ ижади эштҽрен тҿрлҿ тҿркҿм балаларына һҽм ата-ҽсҽлҽр 

иғтибарына тҽҡдим итерлек ваҡиғалар, саралар, проекттар кҥргҽҙмҽлҽре ойоштороу. 

Бала сҽнғҽт саралары аша ҥҙ мҿнҽсҽбҽттҽрен кҥрһҽтҽ алыу мҿмкинлеген биргҽн 

предмет-арауыҡ мҿхитте ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре. Аң-белем һҽм тҽрбиҽлҽҥ мҿхите кҽрҽкле 

материалдар булыуын, эшмҽкҽрлектең тҿрлҿ тҿрҙҽре (һынлы сҽнғҽт, музыка ҡоралдарында уйнау, 

йырлау, ҡоролмалар тҿҙҿҥ, йҽбештереҥ, ҽҥҽлҽҥ, актерлыҡ оҫталығын кҥрһҽтеҥ, бейеҥ һ.б.) менҽн 

шҿғҿллҽнеҥ ҿсҿн шарттар тыуҙырыу тора. 

Физик ҥҫеш ҿсҿн шарттар булдырыу 
Физик яҡтан ҥҫеш балалар һаулығы ҿсҿн мҿһим сара булып, баланың тыумыштан 

хҽрҽкҽтлҽнеҥ телҽген ҡҽнҽғҽтлҽндерҽ. Баланың ҥҙ-ҥҙен кешелек йҽмғиҽте ағзаһы итеп ҡабул итеҥе, 

«мин» образының формалашыуы уның физик яҡтан ҥҫеше, йылғырлығы, хҽрҽкҽтсҽнлеге, 

ҽҥҙемлеге менҽн бҽйле. 

Балаларҙың физик яҡтан ҥҫешен нығытыу ҿсҿн:  

- балаларға кҿн һайын ҽҥҙем хҽрҽкҽтлҽнергҽ мҿмкинлек биреҥ; 

- хҽҥефһеҙлек ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥ; 

- хҽрҽкҽтлҽнеҥҙҽ балаларҙың ҽҥҙемлеген ҥҫтереҥ ҿсҿн ыңғай шарттар һҽм кҽйеф 

кҥтҽренкелеге тыуҙырыу; 

- балаларҙы физик яҡтан ҥҫтереҥ ҿсҿн (йҥгереҥ, һикереҥ, ҥрмҽлҽҥ) тҿрлҿ алымдар ҡулланыу.  

Физик ҥҫеш ҿсҿн предметлы арауыҡ мҿхитен ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре 
Мҿхит балаларҙы физик яҡтан ҥҫергҽ (хҽрҽкҽтлҽнеҥ, тирҽ-йҥнде танып-белеҥ, хҽрҽкҽтле 

уйындар уйнау һ.б.) ынтылыш, телҽк булдырыу ҿсҿн байытылырға, тҿрлҿ уйын һҽм спорт 

йыһаздарын ҡулланыу мҿмкинлеген бирергҽ һҽм баланың эре моторикаһын ҥҫтереҥгҽ йҥнҽлтелгҽн 

булырға тейеш.  

Тҿркҿм бҥлмҽһендҽге, шулай уҡ урамдағы майҙансыҡта уйын арауығы тиҙ генҽ ҥҙгҽреҥсҽн 

(уйын тҿрҿнҽ һҽм хҽрҽкҽтлҽнеҥ ҽҥҙемлегенҽ ҡарап) һҽм балалар ҿсҿн етҽрлек урынды билҽргҽ 

тейеш.  

 

ҒАИЛҼ ҺҼМ БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ АРАҺЫНДАҒЫ ҤҘ-АРА БҼЙЛҼНЕШ 
Тҿп маҡсаттары һҽм бурыстары 

Баланы шҽхес булараҡ ҥҫтереҥ ҿсҿн иң мҿһим шарттарҙың береһе булып ғаилҽ һҽм балалар 

баҡсаһы араһындағы ҥҙ-ара бҽйлҽнештең нисек бер-береһенҽ ыңғай тҽьҫир итеҥе, йҽки йоғонтоһо 

тора. 

Тҿп маҡсат булып, балалар баҡсаһы педагогтары һҽм ғаилҽ ағзалары араһында тығыҙ һҽм 

нҽтижҽле ҥҙ-ара бҽйлҽнеште формалаштырыуға кҽрҽкле шарттар булдырыу, ата-ҽсҽлҽрҙең 

компетентлығын (бала тҽрбиҽлҽҥ буйынса килеп тыуған тҿрлҿ социаль-педагогик проблемаларҙы 

сисҽ белеҥ һҽлҽтен) ҥҫтереҥ; ата-ҽсҽлҽрҙең хоҡуҡтарын аңлауҙы һҽм хҿрмҽтлҽҥҙе тҽьмин итеҥ 

тора.  
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Ата-ҽсҽлҽрҙең һҽм педагогтарҙың бер-береһен ғҽйеплҽҥҙе, бала тҽрбиҽлҽҥҙҽ ҡулланылған 

алымдарҙы бергҽлҽп кҽңҽшлҽшмҽй эшлҽҥҙе булдырмай, тулы хоҡуҡлы партнерҙар берҙҽм эш 

итеҥҙе ойоштороу кҽрҽк.  

Балалар баҡсаһы һҽм ғаилҽ араһындағы ҥҙ-ара бҽйлҽнештең тҿп бурыстары: 

- ғаилҽлҽ һҽм балалар баҡсаһында балалар тҽрбиҽлҽҥҙҽ, уларҙы аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥҙҽ, һҽр 

тҿрлҿ ҥҫтереҥсе эшмҽкҽрлек барышында килеп сыҡҡан һорауҙарға, педагогик ситуацияларға 

ҡарата ата-ҽсҽлҽрҙең фекерен ҿйрҽнеҥ; 

- педагогтарҙы һҽм ата-ҽсҽлҽрҙе балалар баҡсаһы шарттарында һҽм ғаилҽлҽ тҽрбиҽлҽҥҙең иң 

отошло тҽжрибҽлҽре менҽн таныштырыу, шулай уҡ тҽрбиҽ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ эшендҽ килеп 

тыуған ҡыйынлыҡтар тураһында мҽғлҥмҽт биреҥ, уларҙы булдырмау юлдарын ҿйрҽтеҥ; 

- педагогтарҙы һҽм ата-ҽсҽлҽрҙе тҽрбиҽлҽҥ һҽм аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ процесының кҿнҥҙҽк 

мҽсьҽлҽлҽре менҽн системалы рҽҥештҽ таныштырып тороу, уларҙы тормошҡа ашырыуҙа балалар 

баҡсаһының һҽм ғаилҽнең мҿмкинлектҽре тураһында һҿйлҽшеҥҙҽр ҥткҽреп тороу; 

- педагогтар һҽм ата-ҽсҽлҽр араһындағы бҽйлҽнеште нығытыу һҽм ҥҫтереҥ маҡсатында 

балалар баҡсаһында йҿкмҽткеһе һҽм формаһы тҿрлҿ булған хеҙмҽттҽшлек итеҥ саралары һҽм 

уларҙы ойоштороу шарттары булдырыу; 

- районда (ҡалала, республикала) ойошторолған тҿрлҿ сараларға ата-ҽсҽлҽрҙе йҽлеп итеҥ һҽм 

мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ҿлкҽһендҽге проблемалар, ҡаҙаныштар менҽн таныштырыу; 

- баланың тҿрлҿ ынтылыштарына һҽм ихтыяждарына ҡарата иғтибарлы мҿнҽсҽбҽт кҥрһҽткҽн 

ата-ҽсҽлҽрҙе дҽртлҽндереҥ, хуплау,  ошо ихтыяждарҙы ғаилҽлҽ ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ ҿсҿн кҽрҽкле 

шарттар тыуҙырыу. 

 

Ғаилҽ менҽн балалар баҡсаһы араһындағы бҽйлҽнештең 

тҿп йҥнҽлештҽре һҽм формалары 
Балалар баҡсаһы ғаилҽнең тҽрбиҽҥи мҿмкинлектҽре менҽн таныш булһа, ҽ ғаилҽлҽ ҥҙе 

балаһын ышанып тапшырған балалар баҡсаһы тураһында етерлек кимҽлдҽ мҽғлҥмҽттҽр булған 

осраҡта, ҥҙ-ара бҽйлҽнештең уңышлы булыуы мҿмкин. Бындай бҽйлҽнеш бала ҥҫешендҽ бер-

береһенҽ ярҙам итергҽ һҽм дҿйҿм бурыстарҙы бергҽлҽп тормошҡа ашырырға ярҙам итҽ. 

Ике яҡтың да тҽрбиҽ һҽм бала ҥҫеше ҿлкҽһендҽге белем кимҽлен камиллаштырыуға 

тҥбҽндҽге саралар ярҙам итҽ: 

Физик ҥҫеш – спорт байрамы ―Атай,ҽсҽй һҽм мин – спорт һҿйҿҥсе ғаилҽ‖, ―Һаулыҡ кҿнҿ‖, 

―Ҡышҡы (йҽйге) уйындар‖, педагог-психолог, шҽфҡҽт туташы консультация, физкультура 

инструкторы  консультациялары. 

Танып-белеҥ ҥҫеше – олимпиада, конкурстар,викторина.  

Телмҽр ҥҫеше – Логпед, педагог-психологтың консультациялары. 

Социаль-коммуникатив ҥҫеш – асыҡ ишектҽр кҿнҿ, сюжетлы-ролле уйындар ҿсҿн 

атрибуттар ҽҙерлҽҥ, шҽжҽрҽ байрамы. 

Художестволы-эстетик ҥҫеш- иртҽлектҽргҽ саҡырыу, музыка етҽксеһенең консультациялары, 

ижади (ҡул)эштҽр конкурстары. 

Тҽҥге йыйылыш-осрашыуҙарҙың маҡсаты булып, педагогтарҙың ғаилҽлҽр менҽн һҽм 

ғаилҽнең педагогтар менҽн танышыуы тора. Аралашҡанда ике яҡтың да бер-береһенҽ ҡарата 

ыңғай ҡарашта, хҿрмҽтле, итҽғҽтле булыуы мҿһим.  

Тҽрбиҽселҽр һҽм ата-ҽсҽлҽр бер-береһенҽ балалар баҡсаһында һҽм ғаилҽлҽ балаларҙың 

тормошондағы тҿрлҿ факттар, хҽл-тороштары, балалар һҽм ололар араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽр 

тураһында хҽбҽр итеп торорға тейеш. Бындай мҽғлҥмҽттҽр осрашҡанда (ҽңгҽмҽ, консультация, 

йыйылыш, конференция), йҽ тҿрлҿ мҽғлҥмҽти сығанаҡтарҙан алына (стенд, газета, журналдар).  

Стендтар. Стендтарҙа стратегик, тактик һҽм оператив мҽғлҥмҽттҽр урынлаштырыла. 

Стратегик белешмҽлҽргҽ балалар баҡсаһы ҥҫешенең маҡсаттары һҽм бурыстары, балалар 

баҡсаһының инновацион проекттары, ҿҫтҽлмҽ белем биреҥ тураһындағы мҽғлҥмҽттҽр ҡарай.  

Тактик белешмҽлҽргҽ педагогтар һҽм уларҙың эш графигы, кҿндҽлек режим, бер йылға 

планлаштырылған тҽрбиҽҥи-белем биреҥ эштҽренең бурыстары һҽм йҿкмҽткеһе тураһындағы 

мҽғлҥмҽттҽр инҽ.  

Оператив стенд белешмҽһенҽ ололарҙы ҡыҙыҡһындырған хҽбҽрҙҽр, тҿркҿмдҽ (балалар 

баҡсаһында, районда) буласаҡ һҽм булған ваҡиғалар, акциялар, конкурстар, репетициялар, 
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кҥргҽҙмҽлҽр, осрашыуҙар, проекттар, ял кҿнҿндҽге экскурсиялар һ.б. тураһындағы мҽғлҥмҽттҽр 

ҡуйыла. Был мҽғлҥмҽт тҿрҙҽрен һҽр ваҡыт алмаштырып торорға кҽрҽк.  

Стендтағы мҽғлҥмҽттҽр ата-ҽсҽлҽрҙҽ һҽм педагогтарҙа ҡыҙыҡһыныу тыуҙырһын ҿсҿн улар 

биҙҽлеше яғынан сағыу булыуы (фотографиялар, тҿрлҿ сағыу һҥрҽттҽр ҡулланыла), ғаилҽне 

борсоған һорауҙарға тулы яуаптар бирелеҥе, стендты ҽҙерлҽҥҙҽ ата-ҽсҽлҽрҙең ҡатнашыуы менҽн 

айырылып тора. Мҽғлҥмҽттҽрҙе балалар баҡсаһының сайтында, йҽ булмаһа ғаилҽ календарында 

урынлаштырып, һҽр саҡ яңыртып тороу кҽрҽк.  

 

Бала тҽрбиҽлҽҥҙҽ ҡатнашыусы ололарҙың ҿҙлҿкһҿҙ белем алыуын 

камиллаштырыу 
Хҽҙерге замандың тиҙ ҥҙгҽреҥе шарттарында, ата-ҽсҽлҽр һҽм педагогтар ҥҙҙҽренең 

белемдҽрен ҥҫтереҥ ҿҫтҿндҽ туҡтауһыҙ эшлҽргҽ тейеш.  

Ата-ҽсҽлҽргҽ белем биреҥҙе халыҡ-ара ойошмалар берекмҽһе бала тҽрбиҽлҽҥҙҽ һҽм 

ҥҫтереҥҙҽ, ғаилҽлҽ татыу йҽшҽҥ ҿсҿн тейешле белемгҽ эйҽ булыуҙы, уны йҽшҽҥ оҙайында 

киңҽйтеҥ, тулыландырыу тип иҫҽплҽй. Ата-ҽсҽлҽргҽ бала тҽрбиҽлҽҥ һҽм уның ҥҫешенҽ 

ҡағылышлы мҽғлҥмҽттҽрҙе еткереҥ балалар баҡсаһы менҽн берлектҽ йҽмғиҽт ойошмалары, киң 

мҽғлҥмҽт саралары (телевидение, гҽзит-журналдар, интернет һ.б.) тарафынан башҡарыла.  

Ата-ҽсҽлҽрҙең тҽрбиҽ ҿлкҽһендҽге белемлеген, мҽҙҽнилеген арттырыуҙың тҿп формалары 

булып: конференциялар (онлайн-конференциялар), ата-ҽсҽлҽр йыйылышы (балалар баҡсаһында, 

районда, ҡалала, ҿлкҽлҽ), дискуссиялар, тҥңҽрҽк ҿҫтҽлдҽр һ.б. тора.  

Ата-ҽсҽлҽрҙең белемен камиллаштырыуҙа балалар баҡсаһы белгестҽренең  (социаль педагог, 

психолог, ҿлкҽн тҽрбиҽсе, ата-ҽсҽйҙҽр комитеты ағзалары) роле ҙур. Һҽр бер ата-ҽсҽгҽ белем алыу 

формаларын һҽм эстҽлеген һайлап алыу хоҡуғын биреҥ, уларҙы «ата-ҽсҽлҽр мҽктҽбе»нең белем 

биреҥ программалары эстҽлеген планлаштырыуҙа һҽм формалаштырыуҙа ҡатнашыуға йҽлеп итеҥ 

ҽһҽмиҽтле була. 

Ата-ҽсҽлҽрҙең белемен арттырыу программаларын тҥбҽндҽге  принциптарға таянып тҿҙҿҥ 

һҽм тормошҡа ашырыу мҿһим: 

- маҡсатлылыҡ – ата-ҽсҽлҽр белемен кҥтҽреҥҙең маҡсаттарын һҽм ҿҫтҿнлҿклҿ бурыстарын 

билдҽлҽҥ; 

- адреслылыҡ – ата-ҽсҽлҽрҙең белемгҽ булған ихтыяждарын иҫҽпкҽ алыу; 

- аңлайышлылыҡ — ата-ҽсҽлҽрҙең программала ҡаралған уҡыу материалын ҥҙлҽштереҥ 

мҿмкинлектҽрен иҫҽпкҽ алыу; 

- индивидуаллҽштереҥ — ата-ҽсҽлҽрҙең белемдҽре һҽм һҽлҽттҽренең кимҽленҽн сығып, 

уҡытыуҙың эстҽлеген, алымдарын һҽм программаның ҥҙлҽштерелеҥ темптарын ҥҙгҽртеҥ; 

- педагогтарҙың һҽм ата-ҽсҽлҽрҙең белемен камиллаштырыу программаларының эстҽлегенҽ 

һҽм уға тҿҙҽтмҽлҽр индереҥгҽ ҡағылышлы ҡарарҙарҙы тҽҡдим итеҥҙҽ, тикшереҥҙҽ һҽм ҡабул 

итеҥҙҽ бергҽ ҡатнашыуы. 

Ата-ҽсҽлҽрҙе уҡытыуҙың тҿп формаларына лекциялар, семинарҙар, мастер-кластар, 

тренингтар, проекттар, уйындар һ.б. инҽ. 

Мастер-кластар. Мастер-класс — саҡырылған белгестең ата-ҽсҽлҽрҙең иғтибарын бала 

тҽрбиҽлҽҥҙең кҿнҥҙҽк мҽсьҽлҽлҽренҽ һҽм уларҙы хҽл итеҥ сараларына йҥнҽлтеҥ маҡсатында, ҥҙ 

һҿнҽри оҫталығын кҥрһҽтеҥҙең-тҽҡдим итеҥенең (презентациялауының) айырым бер формаһы. 

Мастер-класты ата-ҽсҽлҽр араһынан ошо уҡ ҿлкҽлҽ эшлҽгҽн икенсе берҽҥ кҥрһҽтҽ ала. 

Мастер-класс ҥткҽреҥҙҽ практик алымдарға һҽм кҥргҽҙмҽлелеккҽ  ҙур ҽһҽмиҽт бирелҽ. 

Мастер-класс балалар баҡсаһы хеҙмҽткҽрҙҽре, ата-ҽсҽлҽр, саҡырылған белгестҽр (рҽссам, 

режиссер, табиб, эколог һ.б.) тарафынан ойошторолорға мҿмкин. 

 

Педагогтарҙың, ата-ҽсҽлҽрҙең, балаларҙың берҙҽм эшмҽкҽрлеге 
Дҿйҿм эштҽр кҥп тҿрлҿ традицион һҽм инновацион формаларҙа ойошторолорға мҿмкин 

(акциялар,  музыка һҽм шиғриҽт кисҽлҽре, ғаилҽ менҽн мҽҙҽниҽт һҽм сҽнғҽт сараларында 

ҡатнашыу,  һорау һҽм яуап кисҽлҽре, саф һауала йҿрҿҥҙҽр, экскурсиялар, проект эшмҽкҽрлеге, 

ғаилҽ театры, һ.б.). 

Ғаилҽ байрамдары. Илебеҙ тормошондағы иҫтҽлекле ваҡиғаларға бағышланған байрамдар 

мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмалары ҿсҿн ғҽҙҽти байрамдар булып торалар. Улар тҽрбиҽселҽр 
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менҽн ата-ҽсҽлҽрҙең уртаҡ ижадын ҥҫтереҥҙҽ, уларҙы байрамды бергҽлҽп ҽҙерлҽҥҙҽ, ҥткҽреҥҙҽ яңы 

этҽргес кҿс булып тора. 

Байрамдар ниндҽйҙер бер иҫтҽлекле кҿнгҽ бағышланып (Ҽсҽйҙҽр кҿнҿ, Атайҙар байрамы, 

Яңы йыл байрамы,  Еңеҥ кҿнҿ, Халыҡ-ара ғаилҽ кҿнҿ (15 май), Бҿтҽ Рҽсҽй ғаилҽ, мҿхҽббҽт һҽм 

тоғролоҡ кҿнҿ (8 июль) һ.б.). Ғаилҽ байрамдары иртҽ йҽштҽге балалар һҽм кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ 

балалары ҿсҿн ҥтҽ лҽ мҿһим. 

Проектлау эшмҽкҽрлеге. Бергҽлҽп башҡарылған проект эштҽре балалар баҡсаһы менҽн 

идара итеҥҙҽ, партнерлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽрен ҥҫтереҥҙҽ ярҙам итҽ, ата-ҽсҽлҽр менҽн педагогтарға 

«команда»ла эшлҽргҽ ҿйрҽнергҽ, коллектив рҽҥештҽ фекерлҽҥ, планлаштырып эшлҽҥ ысулдарына 

эйҽ булырға; бала ихтыяждарынан сығып, проект тҿҙҿҥ алгоритмын ҥҙлҽштерергҽ кҥнектерҽ; аң-

белем процесында ҡатнашыусы һҽр кемгҽ ҡарата позитив асыҡ булыуға ирешергҽ; проектты 

ғҽмҽлгҽ ашырыу маҡсатында педагогтарҙың, ата-ҽсҽлҽрҙең һҽм балаларҙың тырышлыҡтарын 

берлҽштерергҽ ярҙам итҽ. 
 

Белем биреҥ ҿлкҽлҽре буйынса мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ 

ойошмаһында коррекцион эш 
Хҽҙерге заманда инклюзив белем биреҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ концепцияһы илебеҙҙҽ махсус белем 

биреҥҙҽ иң тҿп йҥнҽлештҽрҙең береһе булып тора. Был һаулыҡ мҿмкинлектҽре сиклҽнгҽн (психик, 

физик, интеллект яғынан) шҽхестең  социумда һҽм тормошта башҡалар менҽн тигеҙ хоҡуҡлы 

гражданин булып йҽмғиҽттҽ ҥҙ урынын табыуын аңлата. 

Илебеҙҙҽ белем биреҥ учреждениеларында психик йҽки физик яҡтан сҽлҽмҽтлек 

мҿмкинлектҽре сикле балаларға инклюзив белем биреҥ «Рҽсҽй Федерацияһында мҽғариф 

тураһында» ғы закон нигеҙендҽ балаларҙың белем алыуға булған хоҡуҡтарын тормошҡа ашырыу 

булып тора. Инклюзив тҽрбиҽ һҽм уҡытыуҙы тормошҡа ашырыу ҿсҿн мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге 

балаларҙа хеҙмҽттҽшлек һҽм ҥҙ-ара аңлашыу нигеҙендҽ тҿрлҿ бҽйлҽнештҽргҽ инҽ белеҥ һҽлҽтен 

формалаштырырға кҽрҽк. Толерантлыҡ йҽмғиҽттең тормош позицияһы нигеҙенҽ ҽҥерелергҽ тейеш. 

Инклюзия сҽлҽмҽт балаларҙа тиҫтерҙҽренең физик һҽм психик яҡтан булған тайпылыштарына 

ҡарата тҥҙемлелек, ҥҙ-ара ярҙамлашыу һҽм хеҙмҽттҽшлеккҽ ынтылыу хистҽрен ҥҫтерергҽ ярҙам 

итҽ.  

Инклюзив уҡытыу теге йҽки был тҿр белем алыуҙы тигеҙ ойоштороуҙың һҽм аң-белем 

алыуҙа барлыҡ балаларҙың да уңышҡа ирешеҥе ҿсҿн кҽрҽкле шарттар тыуҙырыуҙың тҽьмин 

ителешен тормошҡа ашыра. 

Индивидуаль белем биреҥ маршруты аша бындай балаларҙы тиңдҽштҽре коллективына 

ололар ярҙамында ҽкренлҽп индереҥҙе кҥҙ алдында тота, был инде педагогты ҥҫешендҽ 

тайпылыштар булған балаларҙа берҙҽм балалар коллективында ҥҙ-ара бҽйлҽнештҽ булыу һҽлҽтен 

формалаштырыуҙа яңы йҥнҽлештҽр билдҽлҽҥгҽ ҽйҙҽй. 

Хҽҙерге ваҡытта ҥҫешендҽ тҿрлҿ тайпылыштар булған мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ҿсҿн 

махсус (коррекцион) белем биреҥ программалары эшлҽнгҽн, улар махсус (компенсация биреҥсе) 

белем биреҥ һҽм ҡатнаш тҿрҙҽге учреждениеларҙа тормошҡа ашырыла.  

 

Сҽлҽмҽтлек мҿмкинлектҽре сиклҽнгҽн (СМС) балаларҙы психологик-

медик-педагогик яҡтан тикшереҥ 
СМС балаларҙың мҿмкинлектҽрен дҿрҿҫ баһа биреп ҿйрҽнгҽндҽн һуң ғына уларҙың белем 

алыу ихтыяждарын ҥтҽп, уңышлы тҽрбиҽлҽп һҽм уҡытып була. Бигерҽк тҽ бының ҿсҿн 

психологик-медик-педагогик диагностика ҥткҽреҥ ҙур уңыштарға ирешеп була: 

- СМС балаларҙы ҥҙ ваҡытында асыҡлау; 

- СМС балаларҙың индивидуаль психологик-медик-педагогик ҥҙенсҽлектҽрен асыҡлау; 

- оптималь педагогик маршрутты билдҽлҽҥ; 

- һҽр бер СМС балаға мҽктҽпкҽсҽ ойошмаларҙа шҽхси педагогик һҽм психологик яҡтан 

ярҙамды (оҙатыуҙы) тҽьмин итеҥ; 

- тҿҙҽтеҥгҽ (коррекцияға) ҡоролған сараларҙы алдан планлаштырыу; 

- тҿҙҽтеҥгҽ (коррекцияға) ҡоролған эштҽрҙең эффектлығын һҽм динамик ҥҫешен баһалау;  

- баланың тҽрбиҽ һҽм уҡытыу шарттарын билдҽлҽҥ; 
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- СМС балаларҙың ата-ҽсҽлҽренҽ консультациялар ҥткҽреҥ. 

Боҙолған ҥҫеште асыҡлауҙы диагностикалау принцибы булып комплекслы ҡараш тора, йҽғни 

бала ҥҫешен һҽр яҡлап тикшереҥ һҽм баһалау. Баланың ҥҫешен барлыҡ белгестҽр ҙҽ ҿйрҽнергҽ, 

тикшерергҽ (һаулыҡ торошон, танып-белеҥ эшмҽкҽрлеген, тҽртибен, ҥҙ-ҥҙен тотоуын, эмоцияһын, 

ихтыяр кҿсҿн, кҥҙҙҽренең кҥреҥен, ҡолаҡтарының ишетеҥен, хҽрҽкҽтлҽнеҥ сфераһын, соматик 

хҽлен, неврологик торошон) тейеш. Шулай уҡ медицина, психологик-педагогик яҡтан 

тикшеренеҥҙҽр ҙҽ баланы ҿйрҽнеҥҙе кҥҙ уңында тота. 

Баланы медицина яғынан тикшереҥ бала тыуған осорҙан алып уның һаулығы тураһындағы 

документтарҙы ҿйрҽнеп, ата-ҽсҽлҽре менҽн ҽңгҽмҽлҽшеҥ нигеҙендҽ ҥткҽрелҽ. Шҽхси мҽғлҥмҽттҽр 

(анамнез) ҥҙ эсенҽ тҥбҽндҽгелҽрҙе ала: ҽсҽһенең балаға ауырлы булған ваҡыты нисек ҥткҽн; 

ауырлы саҡта ниндҽй дарыуҙар һҽм уларҙы ниндҽй ваҡыт оҙайында эскҽн; бала донъяға килгҽндҽ 

ҡыйынлыҡтар, проблемалар булғанмы; тыуыу ваҡытында балаға ниндҽй ярҙам кҥрһҽтелгҽн; 

тыуғанда балала ниндҽй кҽмселектҽр асыҡланған;  

СМС балаларҙы психологик диагностикалауҙың тҿп маҡсаты булып баланың аң-аҡыл 

ҥҫешен, интеллект торошон ҿйрҽнеҥ тора. 

Психологик тикшереҥҙе психолог ҥткҽрҽ. Психодиагностик тикшереҥ баланың психик яҡтан 

торошон бҿтҽ яҡлап (танып-белеҥ эшмҽкҽрлеген, телмҽр, эмоциональ-ихтыяр сфераһын, шҽхес 

булараҡ ҥҫеште) тикшерергҽ тейеш. 

Диагностик тикшереҥҙҽрҙең нигеҙендҽ С.Д, Забрамная, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелова, 

М.М. Семагоның һ.б. фҽнни-практик эҙлҽнеҥ-тикшеренеҥ эштҽре тора. 

Баланың холоҡ-ҡылығының һҽм эмоциональ сфераһын тҥбҽндҽге сифатлы кҥрһҽткестҽр 

сағылдыра: 

баланың аралашыу ҥҙенсҽлектҽре; 

тикшереҥ ситуацияһына ҡарата уның эмоциональ реакцияһы; 

хуплауға, маҡтауға ҡарата реакцияһы; 

уңыштарына ҡарата реакцияһы; 

кҥнегеҥҙҽрҙе башҡарғанда эмоциональ хҽле; 

эмоциональ хҽрҽкҽтсҽнлек; 

аралашыу ҥҙенсҽлектҽре; 

тикшереҥ кҥнегеҥҙҽренең һҿҙҿмтҽһенҽ реакция. 

Бала эшмҽкҽрлегенең сифатлы кҥрһҽткестҽре: 

бирелгҽн кҥнегеҥгҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу һҽм сыҙамлылыҡ; 

бирелгҽн инструкцияны аңлау; 

бирелгҽн эште ҥҙ-аллы башҡарыу; 

эшмҽкҽрлектең характеры (ҥҙ маҡсатлылыҡ һҽм ҽҥҙемлек); 

эшмҽкҽрлектең темпы һҽм ҥҫеше, эшмҽкҽрлекте яйға һалыу ҥҙенсҽлеге; 

эште башҡарыу һҽлҽте ; 

ярҙам итеҥҙе ойоштороу. 

Баланың мотор функцияһы һҽм танып-белеҥ сфераһы ҥҙенсҽлектҽрен сифат яғынан 

характерлаусы кҥрһҽткестҽр: 

телмҽрҙең, фекерлҽҥҙең, хҽтерҙҽ ҡалдырыуҙың, ҥҙлҽштереҥҙең ҥҙенсҽлектҽре; 

мотор функцияһы эшмҽкҽрлегенең ҥҙенсҽлеге. 

СМС балаларҙы һаулыҡ мҿмкинлектҽренҽн сығып тҿҙҿлгҽн программа менҽн дҿрҿҫ итеп 

артабан уҡытыу ҿсҿн педагогик тикшереҥ ҥткҽрергҽ кҽрҽк. 

Педагогик ҿйрҽнеҥ бала тураһында кҽрҽкле мҽғлҥмҽттҽр алыуҙы кҥҙ уңында тота: баланың 

һҽр йҽш кимҽлендҽ ҥҙлҽштерергҽ тейеш булған белем кимҽлен, ҿйрҽнелҽсҽк кҥнекмҽлҽрен, 

уҡытыу барышында тыуасаҡ проблемаларҙы, белемде ҥҙлҽштереҥ темпын, белем биреҥ процесы 

ҥҙенсҽлеген һ.б. ҿйрҽнеҥ. 

Бала тураһында ҡыҙыҡһындырған мҽғлҥмҽттҽрҙе баланың ҥҙе һҽм ата-ҽсҽһе менҽн 

ҽңгҽлҽмҽшеҥ аша, бала эшенең һҿҙҿмтҽлҽре (һҥрҽттҽр, ҽҥҽлҽҥ, йҽбештереҥ һ.б.) һҽм педагогик 

кҥҙҽтеҥ аша алырға була. 

Педагогик кҥҙҽтеҥ мотлаҡ рҽҥештҽ махсус тҽртиптҽ, маҡсатлы һҽм даими булырға тейеш. 

Был кҥҙҽтеҥ бала эшмҽкҽрлегенең дҿйҿм формалашыу дҽрҽжҽһен билдҽлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. 
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Шунан сығып, уның менҽн коррекция эшенең маҡсатын ҡуйырға, ойоштороу формаларын 

билдҽлҽргҽ һҽм педагогҡа ҥҙ эшен планлаштырырға, уны баһалай алырға ярҙам итҽ. 

Бигерҽк тҽ балаларҙың тҿп эшмҽкҽрлеген, танып-белеҥ ҽҥҙемлеген, шҽхес булараҡ  ҥҫешен 

кҥҙҽтеҥ мҿһим. 

Педагогик кҥҙҽтеҥ барышында балаларға тҥбҽндҽгелҽр тҽҡдим ителҽ: 

ҥҙенең тулы исемен, фамилияһын, йҽшен, йҽшҽгҽн адресын ҽйттереҥ; 

ғаилҽһе тураһында һҿйлҽтеҥ, ата-ҽсҽйенең исемен, фамилияларын, эшлҽгҽн урындарын 

ҽйттереҥ; 

яҡындарының, туғандарының, тиҫтерҙҽренең исем-фамилияларын ҽйттереҥ; 

йҽмҽғҽт урындарында, урамда йҿрҿҥ ҡағиҙҽлҽрен, яратҡан шҿғҿлҿ тураһында һҿйлҽтеҥ һ.б. 

Алынған мҽғлҥмҽттҽр артабан СМС балаларҙы уҡытыу барышында маҡсатлы тҿҙҽтеҥҙҽр 

индерергҽ мҿмкинлек бирҽ. 

 
 

 

ОЙОШТОРОУ БҤЛЕГЕ 
 

БЕРЕНСЕ А ТҾРКҾМҾ ҾСҾН ЯҠЫНСА КҾН ТҼРТИБЕ 

(1, 6 йҽш йҽштҽн 2-се  йҽшкҽ тиклемге балалар) 

 

Йҽшҽҥ һҽм тҽрбиҽлҽҥ шарттарын ойоштороу  
Йҽш ярымдан ике йҽшкҽ тиклемге балалар ҿсҿн бер тапҡыр кҿндҿҙгҿ йоҡо ойошторолп. 

Балаларҙың тҿнгҿ йоҡоһо 10-11 сҽғҽт тҽшкил итҽ.  

Кҿн тҽртибе йылдың һалҡын һҽм йылы ваҡытына тҿҙҿлҽ.  

Балаларҙың саф һауала йҿрҿҥе кҿнҿнҽ ике тапҡыр ҥткҽрелҽ. 

Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлеге менҽн бер рҽттҽн уларҙы сыныҡтырыу, һауыҡтырыу саралары, 

кескҽйҙҽр менҽн уйын-дҽрестҽр ҥткҽреҥ планлаштырыла. 

Йылдың йылы ваҡытында балаларҙың кҿн тҽртибенҽ ярашлы уйындар, кҥҙҽтеҥҙҽр тыштағы 

махсус йыһазландырылған уйын майҙансығында ойошторола. Бҥлмҽлҽ ашатыу, йоҡлатыу һҽм 

башҡа тҿрлҿ гигиена саралары ҥткҽреҥ ҡарала. 

 

Иң кескҽйҙҽрҙең беренсе тҿркҿмҿ ҿсҿн яҡынса кҿн тҽртибе 
 

Эш тҿрҙҽре 1,6 йҽштҽн 2 йҽшкҽ 

тиклем 

Йылдың һыуыҡ ваҡыты 

Балаларҙы ҡабул итеҥ, уйын ойоштороу 7.00-8.00 

Иртҽнге ашҡа ҽҙерлек, иртҽнге аш 7.30-8.30 

Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек 8.30-9.20 

Белем биреҥ эшмҽкҽрлеге 8.50-9.20 

Тышҡа сығыуға ҽҙерлек, саф һауала йҿрҿҥ 09.20-11.30 

Тыштан инеҥ, уйындар 11.30.-12.00 

Тҿшкҿ ашҡа ҽҙерлек, тҿшкҿ аш 11.30-12.00 

Кҿндҿҙгҿ йоҡоға ҽҙерлек, кҿндҿҙгҿ йоҡо 12.00-15.00 

Йоҡонан ҽкренлҽп кҥтҽреҥ, тҿштҽн һуң ҡапҡылап алыу 15.00-15.30 

Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек 15.30-16.30 

Белем биреҥ эшмҽкҽрлеге  (тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥлеп) 16.00-16.15-16.30 

Тышҡа сығыуға ҽҙерлек, саф һауала йҿрҿҥ 16.30-18.00 

Тыштан инеҥ, уйындар, ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек 18.00-18.20 

Киске ашҡа ҽҙерлек, киске аш 18.20-18.40 

Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек, ҿйгҽ ҡайтыу 18.40-19.00 
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Йылы ваҡыт  

Балаларҙы ҡабул итеҥ, уйын ойоштороу, ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек 7.00-8.00 

Иртҽнге ашҡа ҽҙерлек, иртҽнге аш 7.30-8.30 

Саф һауала йҿрҿҥ, ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек  

Белем биреҥ эшмҽкҽрлеге (тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥлеп) 

8.30-11.00 

9.30-9.45-10.00 

Тыштан инеҥ, һыу  процедуралары, тҿшкҿ аш 11.00-12.00 

Йоҡоға ҽҙерлек, кҿндҿҙгҿ аш 12.00-15.00 

Йоҡонан ҽкренлҽп кҥтҽреҥ, тҿштҽн һуң ҡапҡылап алыу 15.-15.30 

Саф һауала йҿрҿҥ, ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек 15.30-18.30 

Белем биреҥ эшмҽкҽрлеге (тҿркҿмсҽлҽр менҽн) 16.00-16.15.16.30 

Тыштан инеҥ 18.30-19.00 

Киске ашҡа ҽҙерлек, киске аш, ҿйгҽ ҡайтыу 17.00-19.00 

 

Һауыҡтырыу һҽм сыныҡтырыу саралары 
Тҽбиғи факторҙар (һауа, һыу, ҡояш) ҡулланып, һауыҡтырыу һҽм сыныҡтырыу сараларын 

ҥткҽреҥ.   

Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ һауа температураһын 21-22 градус йылылыҡта тотоу, балаларға ҿҫ 

кейемде ике ҡатлы итеп  кейҙереҥ. Йоҡлағанда йоҡо бҥлмҽһендҽ һауа температураһы 15-16 градус 

йылылыҡта. 

Йоҡлап торғас һҽм башҡа кейенеҥ-сисенеҥ ваҡытында балаларҙы һауа ярҙамында 

сыныҡтырыу. 

Саф һауала йҿрҿгҽндҽ 3-5 минутҡа балаларҙы ҡояш нурҙары аҫтында йҿрҿтҿҥ. 

Тышта йҿрҿҥҙең аҙағында 2-3 минутлыҡ балаларҙы йылы ҡомда ялан аяҡ йҿрҿтҿҥ (ҡом таҙа 

һҽм эшкҽртелгҽн булырға тейеш). 

Йылы ваҡытта тыштан йҿрҿп ингҽс, аяҡтар йыуғанда сыныҡтырыу саралары ҥткҽреҥ. 

Балаларҙың шҽхси яҡтан һаулыҡ торошон иҫҽпкҽ алып эш итеҥ. 

Махсус сыныҡтырыу сараларын ҥткҽреҥгҽ рҿхсҽт балалар баҡсаһы етҽкселеге һҽм медицина 

хеҙмҽткҽрҙҽре тарафынан бирелҽ һҽм ата-ҽсҽлҽр менҽн кҽңҽшлҽшеп ҥткҽрелҽ. 

2  ЙҼШТҼН АЛЫП МҼКТҼПКҼ ТИКЛЕМГЕ ЙҼШТҼГЕ БАЛАЛАРҘЫҢ 

ЯҠЫНСА КҾН ТҼРТИБЕ 
Дҿрҿҫ кҿн тҽртибе — тҽҥлек дауамында балалар эшмҽкҽрлегенең тҿрлҿ тҿрҙҽренең һҽм 

ялының рациональ дауамлылығы һҽм уйлап сиратлаштырылыуы. Кҿн тҽртибе балаларҙың йҽшенҽ, 

психо-физиологик ҥҙенсҽлектҽренҽ тура килеҥе – уны тҿҙҿҥҙҿң тҿп принцибы булып тора. 

Кҿндҽлек режимды баланың индивидуаль ҥҙенсҽлектҽренҽ ҡулайлаштырырға ынтылыу кҽрҽк. 

Кҿндҽлек режимда дҽрестҽрҙең, уларҙың тҿрлҿ тҿрҙҽре араһындағы тҽнҽфестҽрҙе лҽ индереп, 

дҿйҿм ваҡыты кҥрһҽтелгҽн. Педагог белем биреҥ нагрузкаһының кҥлҽмен, санитар-эпидемиологик 

ҡағиҙҽлҽр һҽм нормативтар буйынса максималь рҿхсҽт ителгҽн эш кҥлҽмен арттырмайынса, ҥҙ-

аллы билдҽлҽй. Йылдың йылы осоронда дҽрестҽрҙең бер ҿлҿшҿн һауала йҿрҿҥ ваҡытында 

майҙансыҡта ҥткҽрергҽ мҿмкин.  

Статик характерҙағы дҽрестҽрҙең уртаһында физкультминуттар ҥткҽрергҽ тҽҡдим ителҽ. 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ҿсҿн ҿҫтҽлмҽ белем биреҥ дҽрестҽрен (студиялар, тҥңҽрҽктҽр, 

секциялар һ.б.) һауала йҿрҿҥгҽ һҽм кҿндҿҙгҿ йоҡоға бирелгҽн ваҡыт иҫҽбенҽ ҥткҽреҥ ярамай. 

Яҡынса кҿн тҽртибе 
 

Режим моменттары 1-се кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ 

(2-3) 

2-се 

кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ 

(3-4) 

Уртансы 

лар 

тҿркҿмҿ 

(4-5) 

Ҿлкҽндҽр 

тҿркҿмҿ 

(5-6) 

Мҽктҽпкҽ 

ҽҙерлек 

тҿркҿмҿ 

(6-7) 

Балаларҙы ҡабул итеҥ, 

уйнау,  ҥҙ-аллы 

эшмҽкҽрлек, иртҽнге 

гимнастика   

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00. – 8.30 7.00 – 8.30 

Иртҽнге ашҡа ҽҙерлҽнеҥ, 

иртҽнге аш 

8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 
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Белем биреҥ 

эшмҽкҽрлегенҽ ҽҙерлек, 

белем биреҥ 

эшмҽкҽрлеге* 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30-

9.40 

9.00 – 9.50 9.00 – 

10.10 

9.00 – 10.40 9.00- 11.05 

II иртҽнге аш** 9.50 10.00 10.10 10.05 10.15 

Тышҡа сығырға ҽҙерлек, 

саф һауала булыу 

(уйындар, кҥҙҽтеҥҙҽр), 

тыштан инеҥ  

9.55-11.40 10.05-12.05 10.15-12.15 10.40– 12. 

30 

11.05-12.50 

 

 

Тҿшкҿ ашҡа ҽҙерлҽнеҥ,  

тҿшкҿ аш 

11.40 – 12.15 12.05 – 

13.00 

12.15 – 

13.00 

12.30– 

13.00 

12.50– 

13.15 

Йоҡларға ҽҙерлҽнеҥ, 

кҿндҿҙгҿ йоҡо  

12.15 – 15.15 13.00- 15.00 13.00- 

15.00 

13.00- 15.00 13.15- 15.15 

Йоҡонан тороу, һауа һҽм 

һыу  процедуралары, 

уйындар, ҥҙ-аллы 

эшмҽкҽрлек 

 

15.15-16.00 

 

15.00-16.00 

 

15.00 -

16.00 

 

15.00-16.00 

 

15.15-16.00 

Белем биреҥ 

эшмҽкҽрлегенҽ ҽҙерлек, 

белем биреҥ эшмҽкҽрлеге 

15.35- 15.45 

Полдникка ҽҙерлек, 

туҡлыҡлы полдник*** 

16.00 – 16.30 16.00 – 

16.30 

16.00 – 

16.30 

16.00– 

16.30 

16.00 – 

16.30 

Тышҡа сығырға 

ҽҙерлҽнеҥ, саф һауала 

йҿрҿҥ, тыштан инеҥ 

16.30 – 18.45 16.30 – 

18.45 

16.30 – 

18.45 

16.30 – 

18.45 

16.30. – 

18.45 

Уйындар, ҿйгҽ ҡайтыу 18.45 – 19.00 18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

 

Режим моменттарын ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре 
Туҡланыу. Баланы ашарға ҡыҫтарға ярамай, улар аппетит менҽн ашарға тейеш. Ҽгҽр 

балаларға ризыҡты һайлау хоҡуғы бирелһҽ, улар телҽк менҽн ашаясаҡтар. Балаларҙың тҿрлҿ 

тиҙлектҽ ашауҙарын иҫҽпкҽ алып, уларға ҥҙҙҽренең яйы менҽн ашау мҿмкинлеге бирелҽ.  

Балаларҙы ашап бҿткҽндҽн һуң, ҿҫтҽл артында башҡалар ашап бҿткҽнде кҿттҿрҿп ултыртырға 

ярамай. Ашап бҿткҽс, балалар «рҽхмҽт» ҽйтеп, ҥҙ-аллы уйындар менҽн шҿғҿллҽнергҽ тейеш.   

Саф һауа. Балаларҙың һаулығын нығытыу һҽм хҽрҽкҽт ҽҥҙемлеге ихтияждарын 

ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ ҿсҿн, кҿн һайын саф һауала йҿрҿҥ ҡарала. Саф һауала йҿрҿҥ ваҡытын 

ҡыҫҡартырға ярамай. Кҿн ағышында, балаларҙың саф һауала йҿрҿҥҿн етерлек итеп тҽьмин итеҥ 

мҿһим.  

Кҿндҽлек уҡыу. Кҿн режимында балаларға кҿн һайын даими уҡыу ҿсҿн  ваҡыт бҥленергҽ 

тейеш. Уҡыу ҿсҿн ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе генҽ тҥгел, танып-белеҥҙе тҽьмин итеҥсе китаптарҙы, балалар 

энциклопедияһын, тыуған илдең һҽм башҡа сит илдҽрҙең тарихы һҽм мҽҙҽниҽте тураһындағы  

ҽҫҽрҙҽрҙе  һайларға кҽрҽк.  

Китапты уҡыу һҽм ҽҙҽби геройҙар миҫалында уҡылғандар тураһында фекер алышыу балаларҙа 

социаль-ҽхлаҡи сифаттар тҽрбиҽлҽргҽ ярҙам итҽ. Китап уҡыуҙы дҽрескҽ ҽйлҽндерергҽ ярамай – 

баланың һҽр ваҡыт китап уҡыуҙы тыңлау йҽки ҥҙ эштҽре менҽн шҿғҿллҽнеҥ телҽген һайлау 

мҿмкинлеге булырға тейеш. Педагогтың тҿп бурысы – бҿтҽ балалар ҿсҿн дҽ мауыҡтырғыс һҽм 

ҡыҙыҡлы итеп уҡыу. 

Кҿндҿҙгҿ йоҡо. Балаларҙың кҿндҿҙгҿ йоҡоһо ҿсҿн шарттар булдырыу мҿһим булып тора. 

Балалар йоҡлаған бҥлмҽлҽ тыныс  һҽм саф һауа булырға тейеш. Кҿн ағышындағы хҽрҽкҽт 

ҽҥҙемлеге һҽм тыныс уйындар тҽрҽн йоҡоға һҽм тиҙ йоҡлап китеҥгҽ ярҙам итҽ. 

Физкультура-һауыҡтырыу эше 
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Мҽктҽпкҽсҽ ойошмала балаларҙың сҽлҽмҽтлеген нығытыу, организмын сыныҡтырыу һҽм 

уның функцияларын камиллаштырыу буйынса даими эш алып барыу кҽрҽк. 

Тҿрлҿ тҽбиғҽт факторҙарын (һауа, ҡояш, һыу) ҡулланып һҽм балаларҙың һаулыҡ торошон, 

урындағы шарттарҙы иҫҽпкҽ алып, медицина хеҙмҽткҽрҙҽре кҥҙҽтеҥе аҫтында тҿрлҿ сыныҡтырыу 

сараларын тормошҡа ашырыу кҽрҽк. Сыныҡтырыу сараларын ҥткҽргҽндҽ балаларҙың шҽхси 

мҿмкинлектҽрен иҫҽпкҽ алып, һҽр бер бала менҽн айырым рҽҥештҽ эш итеҥ мҿһим.  

Балаларҙың кҽҥҙҽ торошон дҿрҿҫ һаҡлауға иғтибар итеҥ, бҥлмҽне уртаса температура режимы 

менҽн тҽьмин итеҥ, кҿн һайын еллҽтеҥ, балаларҙы бҥлмҽлҽ еңел кейем менҽн йҿрҿтҿҥ.  

Кҿн режимына ярашлы, балаларҙы саф һауаға алып сығыу.  

Оптималь хҽрҽкҽт режимын — хҽрҽкҽт ҽҥҙемлеге формалары һҽм дҽрестҽрҙең тҿрлҿ тҿрҙҽрен 

рациональ сиратлаштырыуҙы тҽьмин итеҥ мҿһим, был хҽрҽкҽт активлығының дҿйҿм ваҡыты 

баланың  барлыҡ уяу булған ваҡытының 60 % нан да кҽм булмаҫҡа тейеш.  

Саф һауала ҥткҽрелгҽн хҽрҽкҽтле уйындарҙа һҽм физик кҥнекмҽлҽрҙҽ ҡатнашҡан балаларҙы 

дҽртлҽндереп торорға кҽрҽк. Ҥҙ-аллы хҽрҽкҽтле һҽм спорт уйындарын, кҥнекмҽлҽрҙе 

ойошторғанда балаларҙың инициативаһын ҥҫтереҥ, физкультура һҽм спорт ҡулланмаларын ҥҙ-

аллы ҡулланған балаларҙы дҽртлҽндереҥ кҽрҽк.  

Балаларҙа физик кҥнекмҽлҽргҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽргҽ һҽм буш ваҡытта 

физкультура ҡулланмаларын ҡулланырға ҿйрҽтергҽ кҽрҽк. Балаларҙың телҽге буйынса, кҿн һайын 

иртҽнге гимнастика ҥткҽреҥ мҿһим. Аҡыл нагрузкаһын талап иткҽн белем биреҥ эшмҽкҽрлеге 

барышында 1-3 минутлыҡ ял минуттары ҥткҽрергҽ тҽҡдим ителҽ. 

Хҽрҽкҽт ҽҥҙемлеге режимы 
 

Эш тҿрҿ Эшмҽкҽрлек тҿрҿ Эшмҽкҽрлектең кҥлҽме һҽм оҙонлоғо (минуттарҙа) 

3-4 йҽш 4-5 йҽш 5-6 йҽш 6-7 йҽш 

Физкультура 

дҽрестҽре 

бҥлмҽлҽ анаһына 

2 тапҡыр 

15-20 

аҙнаһына 

2 тапҡыр 

20-25 

аҙнаһына 

2 тапҡыр 

25-30 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

30-35 

саф һауала  аҙнаһына 

1 тапҡыр 

15-20 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

20-25 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

25-30 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

30-35 

Кҿн 

режимында 

физкультура-

һаулыҡ 

нығытыу 

эштҽре. 

 

иртҽнге гимнастика 

 

кҿн һайын 

5-6 

 

кҿн һайын 

6-8 

 

кҿн һайын 

8-10 

кҿн һайын 

10-12 

хҽрҽкҽт һҽм спорт 

уйындары һҽм саф 

һауала кҥнекмҽлҽр 

кҿнҿнҽ 

2 тапҡыр 

(иртҽн һҽм 

кис) 

15-20 

кҿнҿнҽ 

2 тапҡыр 

(иртҽн һҽм 

кис) 

20-25 

кҿнҿнҽ 

2 тапҡыр 

(иртҽн һҽм 

кис) 

25-30 

кҿнҿнҽ  

2 тапҡыр 

(иртҽн һҽм 

кис) 

30-35 

ял минуттары 

(дҽрестең тҿрҿнҽ һҽм 

йҿкмҽткеһенҽ ҡарап) 

кҿн һайын 

3-5 

кҿн һайын 

3-5 

кҿн һайын 

3-5 

кҿн һайын 

3-5 

Ҽҥҙем ял 

 

Физкультура 

саралары 

айына  

1 тапҡыр 20 

айына  

1 тапҡыр  

20 

айына  

1 тапҡыр 

30-45 

айына  

1 тапҡыр  

40 

Физкультура 

байрамдары 

----- йылына  

2 тапҡыр  

45 мин 

йылына  

2 тапҡыр 

60 минутҡа 

тиклем 

йылына  

2 тапҡыр  

60 мин 

Сҽлҽмҽтлек кҿнҿ кварталға  

1 тапҡыр  

кварталға 

1 тапҡыр 

кварталға 

1 тапҡыр 

кварталға 

1 тапҡыр 

Ҥҙ-аллы 

хҽрҽкҽт 

эшмҽкҽрлеге 

 

Физкультура һҽм 

спорт-уйын 

ҡорамалдарын ҥҙ-

аллы файҙаланыу 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 
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Ҥҙ-аллы хҽрҽкҽтле 

һҽм спорт уйындары 

кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

 

Уҡытыу-тҽрбиҽ эшмҽкҽрлеген проектлау  
Уҡытыу-тҽрбиҽ эше тҽрбиҽлҽнеҥселҽрҙең контингентын, уларҙың шҽхси ҥҫеш һҽм йҽш 

ҥҙенсҽлектҽрен, ата-ҽсҽлҽрҙең социаль заказдарын иҫҽпкҽ алып тҿҙҿлҽ.  

Тҽрбиҽ-белем биреҥ процесын ойошторған ваҡытта тҽрбиҽлҽҥ, ҥҫтереҥ һҽм ҿйрҽтеҥ 

маҡсаттарының һҽм бурыстарының берҙҽмлеген тҽьмин итеҥ кҽрҽк, шуның менҽн бергҽ ҡуйылған 

маҡсат һҽм бурыстарҙы балаларға саманан артыҡ эш бирмҽйенсҽ, кҽрҽкле һҽм етҽрлек материалға 

таянып, тейешле «минимум»ға максималь рҽҥештҽ яҡынайтып хҽл итеҥ кҽрҽк. Белем биреҥ 

процесын белем биреҥ ҿлкҽлҽре интеграцияһын иҫҽпкҽ алып, комплекслы-тематик принципҡа 

нигеҙлҽнеп ҡороу был маҡсатты тормошҡа ашырырға мҿмкинлек бирҽ. 

Белем биреҥ эшен бҿтҽ яҡлап тҿп темаға бҽйлҽп тҿҙҿҥ, баланың ҥҫешенҽ ҙур йоғонто яһай һҽм 

уның практик яҡтан тҽжрибҽ туплауына һҽм кҥнекмҽлҽрҙе башҡарыу ысулдарын ҥҙлҽштереҥенҽ, 

аңлы фекерлҽҥенҽ тҿрлҿ мҿмкинлектҽр аса. Темалар мҽғлҥмҽттҽрҙе тҿрлҿ ысулдар менҽн 

ойошторорға ярҙам итҽ. 

Билдҽле осорға тҿп теманы айырып алыу балаларҙың бҿтҽ эшмҽкҽрлеген тик ошо темаға ғына 

бағышлау кҽрҽк тигҽн һҥҙ тҥгел. Тҿп теманы индереҥҙең маҡсаты – белем биреҥ эшмҽкҽрлеген 

интеграциялау һҽм балалар эшмҽкҽрлеген белем биреҥ ҿлкҽлҽре буйынса артыҡ ваҡлауға юл 

ҡуймау. 

Тҿрлҿ йҽштҽге тҿркҿмдҽрҙҽ оҡшаш темаларҙы тормошҡа ашырыу мҽктҽпкҽсҽ осорҙа балалар 

ҥҫешендҽге кҥсҽгилешлекте һҽм белем биреҥ маҡсаттарының берҙҽмлегенҽ ирешеҥҙе, балаларҙың 

шҽхси мҿмкинлеклҽренҽ ҡарап уларҙың тулы ҥҫешен тҽьмин итҽ. 

Белем биреҥ процесын ойоштороуҙың тематик принцибы милли-тҿбҽк һҽм мҽҙҽни йҿкмҽткеле 

материалдарҙы индерергҽ, балалар баҡсаһының ҥҙенсҽлеген иҫҽпкҽ алып эш итергҽ мҿмкинлек 

бирҽ. 

Бер темаға бирелгҽн ваҡыт бер аҙнанан да кҽм булмаҫҡа тейеш. Оптималь ваҡыт – 2-3 аҙна. 

Тема тҿркҿмдҽ һҽм ҥҫеш ҥҙҽктҽрендҽ (мҿйҿштҽрендҽ) булған материалдарҙы һайлауҙа сағылырға 

тейеш. Программала һҽр йҽш тҿркҿмҿ ҿсҿн комплекслы тематик планлаштырыу бирелҽ 

(ҡушымта№ 3). Уны ҿлгҿ булараҡ ҡарарға кҽрҽк.  

Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаһы белем биреҥҙҽ ҡатнашыусылар тарафынан 

формалаштырылған милли-тҿбҽк һҽм мҽҙҽни йҿкмҽтке ҿлҿшҿн индереҥ ҿсҿн, балалар баҡсаһының 

ҥҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алып, ҥҙ телҽктҽре буйынса темаларҙы йҽки уларҙың атамаларын, 

йҿкмҽткеһен, ваҡытын һ.б., ҿлҿшсҽ йҽки тулыһынса ҥҙгҽртҽ ала. 

Программала биш кҿнлҿк аҙна буйынса эшлҽгҽн моделдҽ белем биреҥ эшмҽкҽрлеген 

планлаштырыу ҿлгҿһҿ бирелҽ. Мҽктҽпкҽсҽ учреждение тҿбҽктең һҽм мҽктҽпкҽсҽ учреждениеның 

ҥҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алыу ҿсҿн планлаштырыуға ҥҙгҽрештҽр индерҽ ала. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 буйынса, мҽктҽпкҽсҽ учреждениела балалар менҽн ҥткҽрелҽ торған 

дҽрестҽр һаны билдҽлҽнмҽй; бары белем биреҥҙҽ эштең нисҽ тапҡыр ҥткҽрелергҽ һҽм ҥткҽрелеҥ 

ваҡыты ғына кҥрһҽтелҽ: 

«11.9. 1.5 йҽштҽн алып 3 йҽшкҽ тиклемге кесе йҽштҽге балалар ҿсҿн ҿҙлҿкһҿҙ, туранан-тура 

белем биреҥ эшмҽкҽрлеге дауамы 10 минуттан артмаҫҡа тейеш. Белем биреҥ эшмҽкҽрлеге кҿндҿң 

беренсе һҽм икенсе яртыһында тормошҡа  ашырыла ала (8-10-ар минут). Белем биреҥ 

эшмҽкҽрлеген саф һауала йҿрҿгҽндҽ уйын майҙансығында ойошторорға мҿмкин. 

11.10. 3 йҽштҽн алып 4 йҽшкҽ тиклемге балалар ҿсҿн ҿҙлҿкһҿҙ туранан-тура белем биреҥ 

эшмҽкҽрлегенең дауамы 15 минуттан, 4 йҽштҽн алып 5 йҽшкҽ тиклемгеге балалар ҿсҿн – 20 

минуттан, 5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклемге балалар ҿсҿн – 25 минуттан, ҽ 6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклемге 

балалар ҿсҿн  30 минуттан артыҡ булырға тейеш тҥгел. 

11.11. Кҿндҿң беренсе яртыһында кескҽйҙҽр тҿркҿмҿндҽ һҽм уртансы тҿркҿмдҽ рҿхсҽт ителҽ 

торған максималь белем биреҥ нагрузкаһы кҥлҽме, тҿркҿмгҽ ҡарап, 30 һҽм 40 минуттан, ҽ ҙурҙар 

һҽм ҽҙерлек тҿркҿмдҽрендҽ – тҿркҿмгҽ ҡарап, 45 минуттан һҽм 1,5 сҽғҽттҽн артмаҫҡа тейеш. 

Ҿҙлҿкһҿҙ  белем биреҥ эшмҽкҽрлегенҽ бирелгҽн ваҡыт уртаһында физкультура минуттары 

ҥткҽрелҽ. Ҿҙлҿкһҿҙ белем биреҥ эшмҽкҽрлеге ваҡыттары араһындағы тҽнҽфестҽр 10 минуттан кҽм 

булмаҫҡа тейеш. 
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11.12. Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽгелҽрҙең ҙурҙар тҿркҿмҿ менҽн белем биреҥ эшмҽкҽрлеге кҿндҿң 

икенсе яртыһында кҿндҿҙгҿ йоҡонан һуң ҥткҽрелергҽ мҿмкин. Уның ҥткҽрелеҥ ваҡыты кҿнҿнҽ 25-

30 минуттан артмаҫҡа тейеш. 

Статик характерҙағы туранан-тура белем биреҥ эшмҽкҽрлеге уртаһында физкультура 

минуттары ҥткҽрелҽ. 
 

5 кҿнлҿк эш аҙнаһына  белем биреҥ эшмҽкҽрлеген яҡынса планлаштырыу 
 

Ойошторолған белем биреҥ эшмҽкҽрлеге 

Эшмҽкҽрлектең 

базалы тҿрҿ 

Эшмҽкҽрлектең ҡабатланып тороуы 

1-се кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ 

2-се 

кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ 

Уртансы 

тҿркҿм 

Ҿлкҽндҽр 

тҿркҿмҿ 

Мҽктҽпкҽ 

ҽҙерлек 

тҿркҿмҿ 

Бҥлмҽлҽ 

физкультура 

ҥткҽреҥ 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

Саф һауала 

физкультура 

ҥткҽреҥ 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр  

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

Танып-белеҥ ҥҫеше аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына 

 1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына 

 1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

Телмҽр ҥҫеше аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

Һҥрҽт тҿшҿрҿҥ аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

Ҽҥҽлҽҥ аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

Йҽбештереҥ -------------- 2 аҙнаға  

1 тапҡыр 

2 аҙнаға  

1 тапҡыр 

2 аҙнаға 

 1 тапҡыр 

2 аҙнаға  

1 тапҡыр 

Музыка аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

аҙнаһына 

 2 тапҡыр 

аҙнаһына  

2 тапҡыр 

Ҿлкҽндҽрҙең балалар менҽн тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ ҥҙ ара бҽйлҽнеше 

Ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽр уҡыу кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Конструктив-

моделлҽштереҥ 

эшмҽкҽрлеге 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

аҙнаһына  

1 тапҡыр 

Уйын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Режим 

моменттарындағы 

аралашыуҙар 

кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Дежур итеҥ 

 

кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Саф һауала кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Балаларҙың ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлеге 

Ҥҙ-аллы уйын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Ҥҫеш 

мҿйҿштҽрендҽ 

балаларҙың ҥҙ-аллы 

эшмҽкҽрлеге 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

Танып-белеҥ-

эҙлҽнеҥ  

эшмҽкҽрлеге 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

Һауыҡтырыу  эштҽре 
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Иртҽнге 

гимнастика 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

кҿн һайын 

 

Сыныҡтырыу 

сараларының 

комплексы 

кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын кҿн һайын 

Гигиена саралары кҿн һайын кҿн һайын кҿн  һайын кҿн һайын кҿн һайын 

 

 

Мҽҙҽни – кҥңел асыу эшмҽкҽрлеге 

(байрамдарҙың, кисҽлҽрҙең, ғҽҙҽттҽге ваҡиғаларҙың ҥҙенсҽлектҽре) 
 

1—се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  
(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 

Балалар баҡсаһында һҽм тҿркҿмдҽ эмоциональ климат булдырырға, балалар ҥҙҙҽрен уңайлы 

һҽм хҽҥефһеҙ тойһон ҿсҿн шарттар булдырырға кҽрҽк.  

Балаларҙа байрамдарҙа, уйын-кҿлкҿлҽ, кҥңел асыуҙа ҡатнашыу телҽген ҥҫтереҥ мҿһим. Ҥҙ 

йҿрҿшлҿ уйынсыҡтарҙың һҽм ҽкиҽт геройҙарының хҽрҽкҽттҽрен кҥҙҽтеҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ, уларға 

ҡарата ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽҥ.  

Ҽкиҽт геройҙары ҡиҽфҽтенҽ инеҥ оҫталығын формалаштырыуға булышлыҡ итеҥ.  

Байрамдар йҽш мҿмкинлектҽренҽ һҽм балаларҙың ҡыҙыҡһыныуына ярашлы ҥткҽрелҽ. 
 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ( 3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Балаларҙың ҡыҙыҡһыныуын иҫҽпкҽ алып, мҽҙҽни-кҥңел асыу эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ. 

Һҽр бер баланың ял (пассив һҽм актив) итеҥен һҽм кҽйеф торошоноң именлеген тҽьмин итеҥ. Ҥҙ-

ҥҙен уйын менҽн мҽшғҥл итеҥ оҫталығын формалаштырыу. 

Кҥңел асыуҙар. Театр тамашаһын кҥрһҽтеҥ. Йҽнһҥрҽт ҡарауҙы һҽм спектакль яҙмаларын 

тыңлауҙы ойоштороу. Тҿрлҿ тематик кҥңел асыуҙар ҥткҽреҥ (ҥтелгҽн материалдарҙы 

дҿйҿмлҽштереҥ һҽм нығытыу ҿсҿн ). 

Байрамдар. Байрам мҽҙҽниҽтенҽ балаларҙы ылыҡтырыу. Дҽҥлҽт байрамдарын ҥткҽреҥ («Яңы 

йыл», «Ҽсҽйҙҽр кҿнҿ»). Байрамда шатлыҡ һҽм яҡшы кҽйеф торошон булдырыу. 

Ҥҙ-аллылыҡ эшмҽкҽрлеге. Балаларҙа һынлы сҽнғҽт эшмҽкҽрлеге менҽн шҿғҿллҽнеҥ, 

китаптарҙан һҥрҽттҽр ҡарау, тҿрлҿ уйындар уйнау, тҽрбиҽсе ярҙамында таныш ҽкиҽттҽрҙе  

сҽхнҽлҽштереҥ, халыҡ йырҙарын һҽм һамаҡтарын тыңлау телҽген уятыу. Баланың уйнау, бейеҥ, 

музыка ҡоралдарында уйнау телҽгенҽ булышлыҡ итеҥ. Баланың ҥҙ-аллылыҡ эшмҽкҽрлеген 

тормошҡа ашырыу ҿсҿн  тейешле шарттар булдырыу. 

 

Уртансы тҿркҿм ( 4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Баланың буш ваҡытында ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек менҽн шҿғҿллҽнеҥ, тҽбиғҽт 

матурлығына һоҡланыу; ҡоштар, ямғыр тауышын, кҿй тыңлау, һҥрҽт тҿшҿрҿҥ, илһамланыу 

телҽген тормошҡа ашырыу. 

Кҥңел асыу. Баланың ҥҙ-аллылыҡ эшмҽкҽрлегенҽ, ялына һҽм яңы тҽьҫораттар алыуына 

шарттар булдырыу. Танып-белеҥ аша кҥңел асыуға, халыҡ традицияларына, йолаларына һҽм 

мҽҙҽниҽтенҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. 

Уйын-кҿлкҿ тҿрҙҽрен ойоштороуға ҽҙерлек барышына балаларҙы йҽлеп итеҥ, ҡурсаҡтар 

спектаклында, музыкаль һҽм ҽҙҽби концерттарҙа, спорт уйындарында ҡатнашыу телҽген 

формалаштырыу.  

Рухи һҽм ҽхлаҡи тҽрбиҽне тормошҡа ашырыу.  

Ижади эштҽр менҽн шҿғҿллҽнеҥ оҫталығын һҽм телҽген ҥҫтереҥ (һҥрҽт тҿшҿрҿҥ,ҽҥҽлҽҥ һ.б.). 

Байрамдар. Халыҡ байрамдарына һҽм уларҙы ҥткҽреҥ мҽҙҽниҽтенҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽҥ (милли кейемдҽр кейеҥ, байрам атрибуттарын ҽҙерлҽҥ, ололар һҽм тҽбиғҽт менҽн 

балалар араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽр һ.б.). Байрамдарҙа ҡатнашыу телҽген ҥҫтереҥ.  

Тыуған илгҽ, йҽшҽгҽн еренҽ, ундағы тҿрлҿ миллҽт халыҡтарына ҡарата һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. Яңы 

йылға, 8 мартҡа, Ватанды һаҡлау кҿнҿнҽ һҽм халыҡ байрамдарына арналған саралар ойоштороу.  
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Ҥҙ-аллылыҡ эшмҽкҽрлеге. Эшмҽкҽрлектең тҿрлҿ тҿрҙҽрен һҽм тҿрлҿ йҿкмҽткеле дҽрестҽрҙе 

(танып-белеҥ, спорт, һынлы сҽнғҽт, хеҙмҽт) һайлағанда, ҥҙ-аллылыҡ ҥҫешенҽ булышлыҡ итеҥ. Һҽр 

бер баланың ижад йҥнҽлеше буйынса һҽлҽтен формалаштырыу.  

Балаларҙы эстетик яҡтан тҽрбиҽлҽҥ һҽм ҥҫтереҥ студиялярына йҿрҿҥ телҽген ҥҫтереҥ ( балалар 

баҡсаһында һҽм ижади ҥҙҽктҽрҙҽ). 
 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Буш ваҡытта ҡыҙыҡлы һҽм файҙалы эшмҽкҽрлек менҽн шҿғҿллҽнеҥ телҽген ҥҫтереҥ. 

Кҥңел асыу мҽҙҽниҽтенең нигеҙҙҽрен формалаштырыу (уйын, китап уҡыу, рҽсем, ҽҥҽлҽҥ, сҽйҽхҽт 

һ.б.). 

Кҥңел асыу. Мҽҙҽниҽт һҽм танып-белеҥ ихтыяждарын асыу ҿсҿн шарттар булдырыу һҽм буш 

ваҡытты файҙалы ҥткҽреҥ ҿсҿн алған белемдҽрҙе һҽм оҫталыҡтарҙы ҡулланыу. 

Спортҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ һҽм уның менҽн  шҿғҿллҽнеҥ телҽгенҽ ярҙам итеҥ. 

Байрамдар. Ғҽҙҽти, ябай һҽм байрам кҿндҽре тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ. Байрамдарға ҡарата 

ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽҥ, уны ҽҙерлҽгҽндҽ ҡатнашыу телҽген булдырыу (музыка залын һҽм 

тҿркҿмдҿ биҙҽҥ).  

Тирҽ-яҡтағы кешелҽргҽ ҡарата иғтибарлы булырға, уларҙы байрам менҽн ҡотларға, ҥҙ 

ҡулдары менҽн бҥлҽк ҽҙерлҽргҽ кҥнектереҥ. 

Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек. Баланың ҡыҙыҡһыныу һҽм шҽхси һҽлҽттҽренең ҥҫеше ҿсҿн шарттар 

булдырыу (кҥҙҽтеҥ, тҽжрибҽ ҥткҽреҥ, коллекция йыйыу). Ҥҙ эшмҽкҽрлеген ойоштороу оҫталығын 

һҽм ихтыяжын ҡҽнҽғҽтлҽндерҽ белеҥ нигеҙҙҽрен формалаштырыу, таҙалыҡҡа һҽм тҽртипкҽ 

кҥнектереҥ. Тҽрбиҽселҽр, ололар һҽм йҽштҽштҽре менҽн ҥҙ ара бҽйлҽнеште ҥҫтереҥ. 

Ижад. Йырға, ижадҡа, һҥрҽт тҿшҿрҿҥгҽ ынтылыш ҥҫтереҥ. Баланың танып-белеҥ һҽм сҽнғҽт 

эшмҽкҽрлеге менҽн мауығыуына ярҙам итеҥ, тҥңҽрҽк һҽм студияларға йҿрҿҥ ҿсҿн шарттар 

булдырыу. 
 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Балаларҙы ҡыҙыҡлы һҽм файҙалы эшмҽкҽрлеккҽ йҽлеп итеҥ (уйын, спорт, 

рҽсем,ҽҥҽлҽҥ, кҿй тыңлау, йҽнһҥрҽт ҡарау, китап уҡыу). 

Кҥңел асыу. Тҿрлҿ кҥңел асыуҙарҙа ҽҥҙем ҡатнашыу телҽген уятыуға булышлыҡ итеҥ. Ҥҙ-

аллы эшмҽкҽрлектҽ белем һҽм оҫталыҡты ҡулланыу, башҡаларға ҡарата ярҙамсыл һҽм яҡшы 

мҿнҽсҽбҽттҽ булыу һҽлҽтен ҥҫтереҥ.  

Ижади һҽлҽтте, ҡыҙыҡһыныусанлыҡты, хҽтерҙе, фекерлҽҥ һҽлҽтен, тҿрлҿ булған хҽл-

ваҡиғаларҙа ҥҙ-ҥҙен тота белеҥ оҫталығын ҥҫтереҥ.  

Рҽсҽйҙҽ, Башҡортостанда йҽшҽҥсе башҡа халыҡтарҙың йолалары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре һҽм 

традициялары, кҽсептҽре, мҽҙҽниҽте тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе тулыландырыу һҽм аң-белем 

даирҽһен киңҽйтеҥ. 

Байрамдар. Дҽҥлҽт һҽм халыҡ байрамдары тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ. Балаларҙы 

байрамға ҽҙерлек ҥткҽреҥ эштҽренҽ йҽлеп итеҥ. Байрам эшмҽкҽрлегендҽ ҡатнашыуҙан ҡҽнҽғҽтлек 

тойғоһон алыуҙы формалаштырыу. Байрам мҽҙҽниҽте нигеҙҙҽрен формалаштырыу. 

Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлек. Балаларға тҿрлҿ материалдар менҽн тҽжрибҽ ҥткҽреҥ (һыу, ҡом, 

балсыҡ менҽн һ.б.) һҽм ҥҫемлектҽрҙе, йҽнлектҽрҙе, тҽбиғҽтте кҥҙҽтеҥ мҿмкинлектҽрен биреҥ.  

Дидактик һҽм ҿҫтҽл-арты уйындары менҽн уйнау һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ. Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлекте 

ойоштороу һҽм планлаштырыу оҫталығын формалаштырыу. 

Ижад. Ҽҙҽби-музыкаль һҽм танып-белеҥ эшмҽкҽрлегендҽ ҥҙ-аллылыҡты камиллаштырыу. 

Буш ваҡытта тҿрлҿ эшмҽкҽрлек: музыка, һынлы сҽнғҽт, театр һ.б. менҽн шҿғҿллҽнгҽндҽ ижады 

яҡтан ҡуйылған талаптарҙы ҥтҽй белеҥ һҽлҽтен формалаштырыу.  

Баланың ҽҙҽби-эстетик студияларға йҿрҿҥ телҽгенҽ булышлыҡ итеҥ. 
 

ПРОГРАММАНЫ ТОРМОШҠА АШЫРЫУ ШАРТТАРЫ 
 

ПРЕДМЕТЛЫ  АРАУЫҠ МҾХИТЕН ОЙОШТОРОУ ҤҘЕНСҼЛЕКТҼРЕ 
Мҿхит тҿшҿнсҽһе аңлатмаһында тҽбиғҽт, социаль-кҿнкҥреш йҽки мҽҙҽни- эстетик характерлы 

тирҽ-йҥн кҥҙ уңында тотола. Кешенең кҿн кҥреҥ шарттары – уның тормошта йҽшҽйеш арауығы 
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булып тора. Мҿхит махсус проектланған йҥнҽлеш алырға мҿмкин. Уның тураһында, шҽхесте 

формалаштырыусы мҿһим фактор тип, йҽки белем биреҥ мҿхите (Т.С.Колмарова, С.Л.Новоселова, 

Г.Н.Пантелеев, Н.П.Сакулова, Е.О. Смирнова, Е.Н.Тихеева, Е.А.Флерина, С.Т. Щацкий һ.б.) 

булараҡ та ҽйтҽлҽр.  

Балалар  баҡсаһындағы белем биреҥ мҿхите булып, балаларҙың йҽшҽҥе ҿсҿн кҽрҽкле махсус 

шарттар тора. Предметлы-ҥҫтереҥсе мҿхит, балаларҙың талаптарын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥсе булараҡ, 

танып белеҥҙҽ, аралашыуҙа, хеҙмҽттҽ, физик һҽм рухи яҡтан ҥҫеште тҽьмин итеҥсе бай йҿкмҽткеле 

һҽм сағыу биҙҽлешле махсус ойошторолған йҽшҽйеш арауығы. Хҽҙерге замандағы ҥҫтереҥсе 

предметлы – арауыҡ мҿхите баланың ҽҥҙем йҽшҽҥ эшмҽкҽрлеген тҽьмин итеҥҙе, уның ижади 

һҽлҽттҽрен тҿрлҿ яҡлап һҽм тҿрлҿ алымдар менҽн ҥҫтереҥҙе ҥҙ эсенҽ ала.  

 

Мҿхит ойоштороуға тҿп талаптар: 
Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ойошмаһының ҥҫтереҥсе предмет-арауыҡ мҿхите тҥбҽндҽге 

талаптарға тап килергҽ тейеш: 

- бай йҿкмҽткеле һҽм ҥҫтереҥсе;  

- вариатив, тиҙ йыйылмалы һҽм ҡоролмалы; 

- кҥп функционаллы; 

- хҽҥефһеҙ; 

- һаулыҡты нығытыуға, һаҡлауға ярҙам итеҥсе; 

- бала ихтыяжын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥсе, йҽғни уның телҽгҽн эшмҽкҽрлек менҽн шҿғҿллҽнҽ алыу 

мҿмкинлеге; 

- эстетик яҡтан сағыу һҽм мауыҡтырғыс булырға тейеш. 
 

Мҿхит ойоштороуҙың тҿп бурыстары: 
Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ойошмаһының бҥлмҽлҽренең йыһаздары хҽҥефһеҙ (һаулыҡҡа 

ҡурҡыныс янамаған), эстетик яҡтан зауыҡлы итеп биҙҽлгҽн  булырға тейеш. Йыһаз баланың 

йҽшенҽ һҽм буйына ярашлы булырға, ҽ уйынсыҡтар һҽр йҽш тҿркҿмҿндҽге балаларҙы ҥҫтереҥсе 

булараҡ тейешле роль ҥтҽҥсе дидактик саралар булып ҡулланылырға тейеш. 

Ҥҫтереҥсе предметлы-арауыҡ мҿхите бала һҽм ололарҙың берҙҽм һҽм ҥҙаллылыҡ эшмҽкҽрлеге 

булараҡ, бай йҿкмҽткеле, кҽрҽкле һҽм баланың ихтыяждарын тормошҡа ашырыу талаптарына 

яуап бирергҽ тейеш.  

Кескҽйҙҽр тҿркҿмҿндҽ балалар уйынының нигеҙендҽ предмет ята, шуға кҥрҽ ололар һҽр ваҡыт 

уйын мҿхитен яңыртып торорға тейеш. Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ балаға ҥҙ-аллы хҽрҽкҽтлҽнеҥ 

ҽҥҙемлеге ҿсҿн шарттар булдырыу мҿһим: кҿнҿнҽ бер нисҽ тапҡыр уйын майҙансығын 

йыһаздарҙан һҽм уйынсыҡтарҙан бушатып, хҽрҽкҽтле уйын эшмҽкҽрлеген ҥҫтереҥ ҿсҿн  икенсе 

уйынсыҡтар ҡуйырға, хҽрҽкҽт ҽҥҙемлеген дҽртлҽндереҥ ҿсҿн был уйынсыҡтарҙы алмаштырып 

торорға кҽрҽк. 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿндҽ тҿп телҽк уйын темаһына нигеҙлҽнҽ, шуға кҥрҽ тҿрлҿлҽнгҽн кҥп 

функциаль ҥтҽҥсе предметлы мҿхит балаларҙың  ҽҥҙем фекерлҽҥен уята һҽм улар һҽр ваҡыт уйын 

арауығын һығылмалы модулдар, шаршауҙар, ултырғыстар, кубтар ҡулланып яңыса тҿҙҿйҙҽр. 

Предметлы – уйын мҿхите балаларға уйын арауығын икенсе кҥҙлектҽн сығып ҡарарға, уйын 

урынын тулыландырыуҙа ҽҥҙемлек кҥрһҽтергҽ һҽм уның һҿҙҿмтҽһен кҥрергҽ ярҙам итҽ.  

Ҥҫтереҥсе предметлы-арауыҡ мҿхите тҽбиғи характерлы объекттар менҽн тҽьмин ителеҥҙе 

кҥҙаллай: балалар баҡсаһындағы майҙансыҡта ҥҫкҽн ҥҫемлектҽрҙе, ҡош-ҡорттарҙы, бҿжҽктҽрҙе 

кҥҙҽтеҥ, уларға ярҙам итеҥ телҽген уятырға тейеш., тҽбиғҽт материалдары менҽн тҽжрибҽ, 

тикшереҥ эштҽре ҥткҽреҥ һ.б.  

Ҥҫтереҥсе предметлы-арауыҡ мҿхите, мҽҙҽни арауыҡ булараҡ та, балалар тҽрбиҽлҽҥгҽ ҙур 

йоғонто яһай (халыҡ ижады, кҿнкҥреш кҽрҽк-яраҡтары, репродукциялар, бҿйҿк кешелҽрҙең 

портреттары, милли биҙҽктҽр, кейемдҽр, музыка ҡоралдары: ҡурай, ҡумыҙ, дҿңгҿр, думбыра). 

Тҿркҿм бҥлмҽһендҽ һҽр береһенҽ айырым урын бҥленгҽн ҥҙҽктҽр йҽки мҿйҿштҽр булдырып, 

уларҙы ҙур кҥлҽмле ҥҫтереҥсе материалдар менҽн байытыу (китаптар, уйынсыҡтар, ижад ҿсҿн 

материалдар һ.б.). Арауыҡты ошо кимҽлдҽ ойоштороу, балаларға ҥҙе ҿсҿн ҡыҙыҡлы шҿғҿл 

һайлауға, ҽ педагогҡа баланың шҽхси ҥҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алып, белем биреҥ эшен файҙалы 

ойоштороуға мҿмкинлектҽр бирҽ.  
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Мҿйҿштҽрҙе (ҥҙҽктҽрҙе) тулыландырыу белем биреҥ эшенең тематик планына ярашлы ҥҙгҽреп 

торорға тейеш. Ҥҫтереҥ ҥҙҽктҽре (мҿйҿштҽре) ҥҙ эсенҽ тҥбҽндҽгелҽрҙе ала:  

-сюжетлы-ролле уйындар ҿсҿн мҿйҿш; 

-театр уйындары ҿсҿн мҿйҿш; 

-китап мҿйҿшҿ; 

-ҿҫтҽл-арты уйындары ҿсҿн мҿйҿш: 

-кҥргҽҙмҽ (балалар һҥрҽттҽре, халыҡ оҫталарының эштҽре һ.б.); 

-тҽбиғҽт мҿйҿшҿ; 

-һыу һҽм ҡом менҽн уйнау, тҽжрибҽлҽр ҿсҿн мҿйҿш; 

-баланың ҥҙ-аллылыҡ эшмҽкҽрлегендҽге тҿрлҿ тармаҡтар мҿйҿшҿ (һынлы сҽнғҽт, музыка, 

ҡоролмалар тҿҙҿҥ һ.б.); 

-ҙур йомшаҡ ҡоролмалар тҿҙҿҥ мҿйҿшҿ (блоктар,ҿйҙҽр, тоннелдар һ.б.); 

-уйнау мҿйҿшҿ ( уйынсыҡтар һҽм тҿҙҿлҿш материалдары менҽн) тора. 

Ҥҫтереҥсе предметлы-арауыҡ мҿйҿшҿ динамик арауыҡ булараҡ, хҽрҽкҽтле һҽм еңелсҽ 

ҥҙгҽреҥсҽн булырға тейеш. Предметлы мҿхитте проектлағанда, шуны иҫҽптҽ тоторға кҽрҽк: 

«ҡатып» ҡалған (статик), хҽрҽкҽтлҽнмҽгҽн, бер нҽмҽгҽ лҽ тейергҽ ярамаған предметлы мҿхит 

ҥҙенең ҥҫтереҥсе ролен ҥтҽй алмай, ул балаға уйланырға, фекерлҽргҽ сҽбҽпсе, этҽреҥсе кҿс булып 

хеҙмҽт итҽ алмай.  

Динамик нигеҙ булып уйын арауығының хҽрҽкҽтсҽнлеге, предметлы  шарттарҙың тҿрлҿлҿгҿ 

балалар эшмҽкҽрлегенең ниндҽй характерҙа булыуына бҽйле. Шуның менҽн бергҽ мҿхиттең 

тотороҡло һҽм даими булыуы ла мҿһим, бигерҽк тҽ  балаларҙың дҿйҿм ҡулланыу урыны ҿсҿн 

кҽрҽкле шарттар булдырыу – тҿп талап булып тора (китапхана, уйынсыҡтар менҽн кҽштҽлҽр, кҥп 

функция ҥтҽҥсе материалдар һ.б.). 

Ҥҫтереҥсе предметлы-арауыҡ мҿхитен ойоштороу ҥҙенсҽлектҽре, тҿрлҿ педагогик-психологик 

бурыстар ҿсҿн, «Программаны тормошҡа ашырыуҙа психологик-педагогик шарттар» булегендҽ 

кҥрһҽтелгҽн.  
 

ПРОГРАММАНЫ МАТЕРИАЛЬ-ТЕХНИК ЯҠТАН ТҼЬМИН ИТЕҤ 
Стандартҡа ярашлы, программаны материаль-техник яҡтан тҽьмин итеҥ ҥҙ эсенҽ уҡытыу-

ҿйрҽтеҥ, аң-белемгҽ ҿйрҽтеҥ алымдары комплектын, йыһаздарҙы һҽм предметтарҙы ала. 

Программаны тормошҡа ашырыу ҿсҿн, ойошма уҡыу алымдарын техник яҡтан тейешле 

материалдар менҽн тҽьмин итеҥҙе, спорт һҽм һаулыҡты нығытыу ҡорамалдарын һайлауҙы ҥҙ-аллы 

билдҽлҽй.  

 

Программаны тормошҡа ашырыу  ҿсҿн уҡытыу-методик ҡулланмалар 
Ҡулланыу ҿсҿн ҡушымталар итеп, тҿбҽк ҥҙенсҽлектҽрен, республиканың тарихы, мҽҙҽниҽте, 

тҽбиғи ҡомартҡылары һ.б. ингҽн тҥбҽндҽге материалдар бирелде:  

1.  Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙың ҥҫеш ҥҙенсҽлектҽренҽ характеристика. 

2. 2-7 йҽшлек балалар менҽн эшлҽҥ ҿсҿн яҡынса комплекслы-тематик план. 

3. Уйын эшмҽкҽрлеге ҥҫешенҽ талаптар. 

4. Кҥңел асыуҙарҙы, кҥмҽк уйындарҙы, байрамдарҙы ойоштороуға тҽҡдим ителгҽн сараларҙың 

теҙмҽһе. 

5. Балаларға уҡыу ҿсҿн тҽҡдим ителгҽн нҽфис ҽҙҽбиҽт исемлеге. 

6. Тҽҡдим ителгҽн музыкаль репертуар. 

7. Хҽрҽкҽттең тҿп тҿрҙҽренең, хҽрҽкҽтле уйындарҙың һҽм кҥнегеҥҙҽрҙең яҡынса исемлеге. 

8. Ҿҫтҽлмҽ парциаль программалар: 

а) Давлетбаева Р.Г., АзнабаеваФ.Г и др. Программа обучения русской разговорной речи в 

башкирских детских дошкольных образовательных учреждениях. 

б) Ғҽлиева Ғ.Ғ. Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙы башҡорт халҡының кҿнкҥреше, ҥткҽн тарихы, 

ҽҙҽбиҽте, сҽнғҽте, мҽҙҽниҽте һҽм ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре менҽн таныштырыу. 

в) Нафиҡова З.Ғ., Дҽҥлҽтшина Ҽ.Д. Балалар баҡсаһында компьютер. 

г) Нафиҡова З.Ғ., Насертдинов С.К. Балалар баҡсаһында инглиз теле. 

9. Ҡулланылған ҽҙҽбиҽт исемлеге. 
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Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаһының бҥлмҽһенҽ һҽм бинаһына талаптар 
Материаль-

техник база 

Минималь 

кимҽл 

Тҿп (базовый) кимҽл  Оптималь кимҽл  

Билдҽлҽнгҽн 

билҽмҽ 

Саф һауала 

йҿрҿҥ ҿсҿн 

бирелгҽн билҽмҽ 

Майҙансыҡтағы һҽр тҿркҿм 

ҿсҿн ҡулланмалар 

Һҽр тҿркҿмгҽ 

айырым майҙансыҡ, 

мини-стадион, тҽбиғҽт 

менҽн таныштырыу ҿсҿн 

майҙансыҡ ( клумбалар, 

тҥтҽлдҽр) 

Балалар 

баҡсаһы 

бҥлмҽлҽре 

СанПин 

талаптарына 

ярашлы 

Музыка һҽм физкультура 

дҽрестҽре ҿсҿн бҥлмҽ һҽм 

ярҙамсы бҥлмҽлҽр (медицина 

блогы, кер йыуыу, ашарға 

бешереҥ бҥлмҽлҽре) 

Музыка һҽм 

физкультура дҽрестҽре 

ҿсҿн бҥлмҽ;  логопед 

һҽм психолог кабинеты, 

һынлы сҽнғҽт студияһы. 

Ярҙамсы бҥлмҽлҽр 

(медицина блогы, 

ашарға бешереҥ 

бҥлмҽлҽре)  

Тҿркҿм 

бҥлмҽһе 

СанПин 

талаптарына 

ярашлы 

Йоҡо бҥлмҽһе, туалет, 

кейенеҥ-сисенеҥ бҥлмҽһе, 

айырым уйын бҥлмҽһенең 

булыуы 

Уйын бҥлмҽһе, 

спорт мҿйҿшҿ, туалет, 

кейенеҥ-сисенеҥ 

бҥлмҽһе. Ҥҫтереҥсе 

мҿйҿштҽр менҽн 

йыһазландырылған 

бҥлмҽ 

 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге белем биреҥ ойошмаларын уҡыу материалдары менҽн тҽьмин итеҥ һҽм 

уйын ҡорамалдарының яҡынса исемлеге Рҽсҽй Мҽғариф министрлығының 17.11.2011 й.№ 03- 877 

хатында кҥрһҽтелгҽн 

 

ПРОГРАММАНЫ ТОРМОШҠА АШЫРЫУҘЫ КАДРҘАР МЕНҼН  

ТҼЬМИН ИТЕҤ ШАРТТАРЫ 
Тҿп мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ  программаһын тормошҡа ашырыуҙа кадрҙарға  ҡарата ҡуйылған 

талаптар: 

- мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге белем биреҥ ойошмаларын тейешле квалификацияһы булған етҽкселҽр, 

педагогтар һҽм башҡа хеҙмҽткҽрҙҽр менҽн тҽьмин итеҥ; 

- ойошма етҽкселҽренең, педагогтарҙың һҽм башҡа хеҙмҽткҽрҙҽрҙең квалификация кимҽленең 

тейешле булыуы; 

- ойошма педагогия хеҙмҽткҽрҙҽренең һҿнҽри ҥҫешен һҽм белем биреҥ ҿлкҽһендҽге 

компетентлыҡ кимҽлен ҿҙлҿкһҿҙ рҽҥештҽ камиллаштырыу. 
 

Мҽктҽпкҽсҽ белем биреҥ ойошмаларын кадрҙар менҽн  

тҽьмин итеҥ шарттары 
Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге белем биреҥ ойошмаһы, программаны тормошҡа ашырғанда, 

квалификациялы етҽкселҽр, педагогтар, административ хужалыҡ хеҙмҽткҽрҙҽре һҽм уҡытыу-

ярҙамсы персоналдар менҽн тҽьмин ителергҽ тейеш. 

Ойошманың белем биреҥ эшмҽкҽрлеге менҽн идара итеҥҙе тормошҡа ашырыу, программаны 

методик яҡтан тҽьмин итеҥ, һаулыҡты һҽм тормошто һаҡлау маҡсатында бухгалтер, финанс-

хужалыҡ, медицина эшмҽкҽрлеге индерелҽ. Тҽрбиҽлҽнеҥселҽрҙең туҡланыуын ойоштороуҙа 

квалификациялы персонал мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге белем биреҥ ойошмаһының хҽҙмҽткҽрҙҽре 

сифатында ылыҡтырыла йҽки ярҙам тҽҡдим иткҽн ойошмалар менҽн килешеҥ тҿҙҿлҽ.  
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1. Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар тҿркҿмҿндҽ балалар һаны – 25, кескҽйҙҽр тҿркҿмҿндҽ – 20, 

иртҽ йҽштҽге кескҽйҙҽр тҿркҿмҿндҽ – 15 – тҽн артырға тейеш тҥгел. 

2. Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге белем биреҥ ойошмаһында: 

-музыка етҽксеһе; 

-физкультура инструкторы; 

-һынлы сҽнғҽт эшмҽкҽрлеге педагогы; 

-логопед; 

-психолог; 

-инглиз теле уҡытыусыһы бар. 
 

 

 

 

ҠУШЫМТАЛАР 
Ҡушымта № 1 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларҙың ҥҫеш ҥҙенсҽлектҽренҽ 

характеристика 
 

Беренсе А тҿркҿмҿ  

(1,6 йҽштҽн 2 йҽшкҽ тиклем) 
Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан баланың ҥҙ-аллылығы ҥҫешҽ, предметтар менҽн уйнау эшмҽкҽрлеге 

формалаша, сюжетлы уйын элементтары барлыҡҡа килҽ башлай. Ололар менҽн аралашыу тҽҥҙҽ 

эшлекле ситуация (ситуативно-деловой), аҙаҡ – эшлекле хеҙмҽттҽшлек тҿҫҿ ала. Аңлап ҡабул 

итеҥе, телмҽре, кҥрһҽтмҽ-хҽрҽкҽтле фекерлҽҥе, ысынбарлыҡты һиҙеп тойоуы ҥҫешҽ. 

Сабыйҙарҙың ауырлығы ай һайын 200-250-шҽр грамға арта, буйы 1 сантиметрға ҥҫҽ. Эске 

ағзаларҙың, һҿйҽктҽрҙең, мускулдарҙың һҽм юғары нервы системаһының тҿҙҿлҿшҿ һҽм 

функциялары артабан ҥҫешҽ һҽм нығына. Нервы кҥҙҽнҽктҽренең эшлҽҥ һҽлҽтлеге арта. Теремек 

булып, ҽҥҙем хҽрҽкҽтлҽнеҥ ваҡыты йҽш ярымлыҡ баланың 3-4 сҽғҽт самаһы, ике йҽшлек баланың 

4-4,5 сҽғҽткҽ етҽ. 

Баланың тҿп хҽрҽкҽттҽрҙе башҡара алыуы уның кҽҥҙҽ ағзаларының ҥҫешенҽ бҽйле була: 

ҡыҫҡа аяҡтар, оҙон кҽҥҙҽ, ҙур баш бала хҽрҽкҽтенҽ ныҡ тҽьҫир итҽ. Йҽш ярымлыҡ бала атлағанда 

йыш ҡына ҡолай, атлауҙан ҡапыл ғына туҡтай алмай, юлында осраған ҡаршылыҡтарҙы урап ҥтҽ 

алмай. Баланың кҽҥҙҽ торошо (буй-һыны) ҽле тейешенсҽ ҥҫешеп етешмҽгҽн. Мускулдарҙың 

ҥҫешмҽҥе сҽбҽпле уға бер ҥк тҿрлҿ хҽрҽкҽттҽрҙе оҙаҡ ваҡыт эсендҽ башҡарыуы ауыр була. 

Мҽҫҽлҽн, ҽсҽһенең ҡулына тотоноп атлау. Ул шуға ла ҥҙен кҥтҽреп, ҡулдарға алыуҙы һорай. 

Атлап йҿрҿҥе ҽкренлҽп ҥҫешҽ. Тышта балалар ирекле рҽҥештҽ байтаҡ ҡына ваҡыт эсендҽ ҥҙ-

аллы йҿрҿй алалар: тҽпҽш кенҽ тҥмһҽлҽккҽ, ҡалҡыу урынға менҽ, тҿшҽ; ҥлҽндҽн атлай; арҡыры 

ятҡан таяҡ аша атлап ҥтҽ алалар. Аяҡты һҿйрҽп атлау ҽкренлҽп бҿтҽ. Хҽрҽкҽтле уйындарҙа һҽм 

музыка дҽрестҽрендҽ балалар аяҡтарҙы табан ҡабырғаһы яғы менҽн бер-береһе эргҽһенҽ ҡуйып 

атлай һҽм бер урында ҥҙ тирҽлҽй ҽйлҽнҽ ала башлайҙар. 

Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан сабыйҙар ҥрмҽлҽп ҽҥҙем генҽ хҽрҽкҽтлҽнҽ ала башлай: бҽлҽкҽй генҽ 

ҡалҡыулыҡҡа, диванға менҽ, һуңыраҡ – гимнастика баҫҡысына бер аяғын икенсеһе эргҽһенҽ 

ҡуйып, ҡулдары менҽн тотоноп, ҿҫкҽ менҽ. Бҥрҽнҽ аша шыуышып тҿшҽ, эскҽмйҽ аҫтынан сҥкҽйеп, 

йҽки имгҽклҽп сыға, ҡоршау эсенҽн аша атлап, йҽ имгҽклҽп ҥтҽ белҽлҽр. Йҽш ярымлыҡ бала 

йҽнлектҽргҽ оҡшатып, улар кеҥек хҽрҽкҽтлҽнҽ белҽ башлай. 

Ябай ғына хҽрҽкҽтле уйындарҙа һҽм бейеҥҙҽрҙҽ балалар ҥҙ хҽрҽкҽттҽре менҽн идара итҽ белҽ 

һҽм хҽрҽкҽттҽрҙе бергҽлҽп ҥтҽй алыу кҥнекмҽлҽренҽ эйҽ була башлайҙар (8-10 бала 

ҡатнашлығында). 

Тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽ баланың сенсор тҽжрибҽһе ҥҫешҽ. Предмет менҽн танышыу барышында 

бала уларҙың формаһының ҽйтелешен ишетҽ (кубик, кирбес, шар, ―ҡыйыҡ‖ – призма), шул уҡ 

ваҡытта уларҙы тотоп ҡарап, һҽрмҽп, кҥреп, бармаҡтарҙы уларҙың контуры буйынса йҿрҿтҿп, 

туҡылдатып, ташлап, тҽгҽрҽтеп, һыйпап ҡарап, предметтарҙың физик ҥҙенсҽлектҽрен ҿйрҽнҽ. 
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Ошондай тҽртиптҽ бала тҿп фигуралар (квадрат, тура дҥртмҿйҿш, тҥңҽрҽк, ҿсмҿйҿш) менҽн 

таныша, бер ҥк тҿрлҿ ҽйтелгҽн предметтарҙың оҡшаш яҡтарын һҽм айырмаларын билдҽлҽргҽ 

ҿйрҽнҽ (ҙур туп – бәләкәй ҡыҙыл туп, ҙур аҡ бесәй – бәләкәй ҡара бесәй). 

Сабыйҙар таратма һҽм йыйылма уйынсыҡтарҙы (пирамидкалар, бер-береһенең эсенә йыйылған 

ағас ҡурсаҡтар, һауыттар һ.б.), тҿҙҿлҿш материалдарын һҽм сюжетҡа ярашлы уйынсыҡтарҙы 

теҙеҥ, ҡуйыу, һалыу кеҥек ябай хҽрҽкҽттҽрҙе ҥҙлҽштерҽлҽр. Был хҽрҽкҽттҽрҙе улар ололар 

кҥрһҽтеҥенҽ ҡарап, башҡарғанды ҡабатлап ҥтҽйҙҽр. Ҽкренлҽп берҽм-берҽм башҡарылған 

хҽрҽкҽттҽр бер бҿтҿн эш тҿрҿнҽ ҽҥерелҽ: пирамиданы ҙурлығы һәм төҫө буйынса айырылған 

балдаҡтарҙан төҙөргә, кирбестәрҙән ҡапҡа эшләргә һ.б. 

Сюжетлы уйынсыҡтар менҽн уйнау ҥҫешҽ. Балалар бер уйынсыҡ менҽн (ҡурсаҡ) башҡарылған 

хҽрҽкҽтте икенселҽренҽ кҥсерҽ белҽ (айыуҡайға, бесәйгә, ҡуянға. һ.б.) Уйын барышында бер 

хҽрҽкҽтте икенсеһенҽ бҽйлҽҥ телҽге уяна. Мҽҫҽлҽн, ҡурсаҡты йоҡлатырға һалғас, уны юрған менҽн 

ябыу телҽге уяна һҽм бала юрған урынына кҽрҽкле предметты эҙлҽй. 

Ҡайһы ваҡыт балалар 1-2 хҽрҽкҽтте бер-бер артлы башҡарып, уларҙың йҽшҽйешкҽ тура 

килмҽҥен аңламай эш итҽлҽр: йоҡлап ятҡан баланы машинала йҿрҿтҽ башлайҙар, йҽки ашатырға 

маташалар. Ике йҽш тулыуға балалар тормоштағы тҿрлҿ кҥренеш хҽрҽкҽттҽрен бҽйлҽнешле итеп 

башҡара башлайҙар: ҡурсаҡты тышта йҿрҿткҽс, уны ашаталар, аҙаҡ – йоҡларға һалалар. Шулай 

итеп, был эш-хҽрҽкҽтте ҥҙлҽштереҥ баланың аҙаҡтан предметлы-уйын эшмҽкҽрлегенҽ нигеҙ булып 

тора. 

Балалар сюжетлы уйынсыҡтар менҽн кҿнкҥрештҽге хҽрҽкҽттҽрҙе мҽктҽпкҽсҽ осор дауамында 

башҡаралар. 3-7 йҽшлек балалар һҽр бер хҽрҽкҽтте эҙмҽ-эҙлекле итеп теҙеп, ҙур уйын кҥренешен 

һҥрҽтлҽйҙҽр: ашар алдынан ҡурсаҡтың ҡулын йыуалар, тҥшенҽ салфетка бҽйлҽйҙҽр, бутҡаны 

алып, ул эҫеме, юҡмы – шуны тикшерҽлҽр. Ҡалаҡ менҽн бутҡа ашаталар, шунан ғына сынаяҡтан 

сҽй эсерҽлҽр. Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан балаларҙа ошо рҽҥешле эш-хҽрҽкҽт итеҥ ҽле ҥҫешмҽгҽн. Бала 

тҽрилкҽне ҡурсаҡтың ауыҙы эргҽһенҽ килтереп, уны ашатыуҙы кҥрһҽтҽ. Ошоға оҡшаш хҽрҽкҽттҽр 

башҡа осраҡтарҙа ла кҥҙҽтелҽ.. Шуның ҿсҿн дҽ сюжетлы уйындар ҿсҿн уйынсыҡтар һайлағанда 

уларҙың ябайлығына иғтибар итеҥ кҽрҽк. 

Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан кескҽйҙҽрҙҽ мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балаларға хас эшмҽкҽрлек тҿрҙҽренең 

(предметтар менҽн сенсорика буйынса эш итеҥ, ҡоролмалар ҡороу, сюжетлы уйындар) 

элементтары ҥҫешҽ башлай. Тик уйындарҙа предметтарҙы ҡулланып уйнау һҽр саҡ ҡабатланып 

тормай. Бала ниндҽй уйынсыҡ йҽки предмет кҥрҽ, ҡулындағы ҽйберҙе ташлап, шуға иғтибарын 

йҥнҽлтҽ. Ҽкренлҽп кенҽ бала башлаған эшен аҙағына еткереп, һҿҙҿмтҽһен кҥреп уйын 

хҽрҽкҽттҽрен башҡарырға ҿйрҽнҽ башлай. 

Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан бала телмҽренең ҽҥҙем ҥҫешкҽн осоро. Предметтар араһындағы 

бҽйлҽнештҽр (хҽрҽкҽттҽр) һҽм уларҙы аңлатҡан һҥҙҙҽр бер йҽшлек осор ваҡытындағыға ҡарағанда 

6-10 тапҡырға тиҙерҽк формалаша. Шул уҡ ваҡытта башҡаларҙың телмҽрен аңлау һҿйлҽҥгҽ 

ҡарағанда ҽҥҙемерҽк ҥҫешҽ. Балалар предметтарҙың атамаһын, уларҙың хҽлен, хҽрҽкҽтен аңлатҡан 

һҥҙҙҽрҙе ҥҙлҽштерҽ. Бер ҥк һҥҙ менҽн менҽн бер нисҽ хҽрҽкҽт аңлатылыуына тҿшҿнҽ башлайҙар: 

ҡурсаҡ башына бүрек кейҙер, пирамидаға балдаҡты кейҙер. 

Ике йҽшлек бала предметтарҙы дҿйҿмлҽштереҥ һҽлҽтенҽ эйҽ була башлай: ҡурсаҡ ҙур була, 

кейенгҽн йҽки яланғас булырға мҿмкин, малай йҽки ҡыҙ ҡиҽфҽтендҽ (ҡыҙ-ҡурсаҡ, малай-ҡурсаҡ) 

һ.б. 

Дҿйҿмлҽштерҽ алыу һҿҙҿмтҽһендҽ бала һҥрҽттҽге предметтарҙы таный ала, кҥрһҽтҽ, атамаһын 

ҽйтҽ. 

Йҽш ярымлыҡ сабыйҙың һҥҙ байлығы 20-30 һҥҙ булһа, бер йҽштҽ һигеҙ – ун айлыҡ бала 200-

300 һҥҙ белҽ. Уның телмҽрендҽ исемдҽр, ҡылымдар кҥп урын ала, сифаттар (аҡ, матур, ҙур, 

бәләкәй), рҽҥештҽр (тегендә, бында, был, ошо) алмаштар (ул, мин, һин) осрай.  

Баланың ябайлаштырып ҽйткҽн һҥҙҙҽре (тө-тө, би-би һ.б.) тулы һҥҙҙҽр менҽн алмаштырыла. 

Тҽҥге осоро был һҥҙҙҽр бик ҥк дҿрҿҫ ҽйтелмҽһҽ лҽ, бала уны мҽғҽнҽҥи яҡтан дҿрҿҫ атай. Һҥҙҙе 

дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽтҽм тип, ололар уны ҡат-ҡат ҡабатлаһалар ҙа, бала һҥҙҙҽге ҿндҽрҙе дҿрҿҫ итеп 

ҽйтҽ алмай, сҿнки йҽш ярымлыҡ сабый дҿрҿҫ итеп ике ирен ярҙамында барлыҡҡа килгҽн п, б, м 

ҿндҽрен, тел алдында тел осо һҽм тештҽр һҽм тештҽр ярҙамында ҽйтелгҽн т, д ҿндҽрен, тел арты 

һҽм артҡы аңҡауҙа яһалған г, ғ, х ҿндҽрен генҽ ҽйтҽ ала. Һыҙғырыулы (с, з, ц), шышылдаулы (ш, 

щ, ж, ч), танау, тел эргҽһендҽ яһалған сонор ҿндҽрҙе (н, ң, л), ҡалтыраулы р ҿнҿ һҽм бергҽ 
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ҡушылып ҽйтелҽ торған ҿндҽр бала телмҽрендҽ һуңынан ғына, ҿсҿнсҿ йҽшкҽ сыҡҡас, яйлап 

формалаша. Йҽш ярымлыҡ бала п, б, м ҿндҽрен, алғы аңҡауҙа тел осо ярҙамында барлыҡҡа килгҽн 

т, д, н ҿндҽрен, артҡы аңҡала яһалған г, х ҿндҽрен кҥп осраҡта дҿрҿҫ ҽйтҽ. Сонор (талғын) 

тартынҡыларҙы (р, л, м, н, ң, й, в (уы), һыҙғырыулы тартынҡыларҙы (с, з, ц), шышылдаулы 

тартынҡыларҙы (ш, щ, ж, ч), шулай уҡ бергҽ ҡушылып ҽйтелгҽн ҿндҽрҙе бала дҿрҿҫ итеп ҽйтҽ 

алмай. 

Тҽҥге осоро бала ҽйткҽн һҥҙ һҿйлҽм ярҙамында ҽйтелгҽн  тулы мҽғҽнҽне аңлата: ‖бах‖ тҽҥге 

осраҡта ―уйынсыҡты тҿшҿрҿҥен‖, икенсе осраҡта – ―ҥҙенең ҡолауын‖. Йҽш ярымлыҡ бала 

телмҽрендҽ ике һҥҙҙҽн, ике йҽшлек балала ҿс-дҥрт һҥҙҙҽн торған һҿйлҽм барлыҡҡа килҽ башлай. 

Йҽш ярымдан ҥткҽн бала ололарға һорауҙарҙы йыш бирҽ башлай. Уларҙың мҽғҽнҽһен бала 

тауыш интонацияһы аша бирҽ. Һорау мҽғҽнҽһен аңлатҡан һҥҙҙҽрҙе бала ҡулланмай тиерлек. Һҥҙ 

ярҙамында нимҽнелер һорауҙы бала ҥҙе ҡарап, кҥреп торған осраҡта бирергҽ ҿйрҽнҽ. 

Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан бала ҥҙе менҽн йыш аралашҡан ололарҙың һҽм балаларҙың исемдҽрен 

ҽйтҽ белҽ, шулай уҡ туғанлыҡ терминдарын ҥҙлҽштерҽ (ҽсҽй, атай, ҿлҽсҽй, олатай). Бала ябай ғына 

кимҽлдҽ  кешенең хис-тойғоһон аңлатҡан һҥҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһен (ҡыуана, шатлана, ҡурҡа, йҽллҽй, 

ярата) аңлай башлай. Телмҽрендҽ баһа биреҥсе һҥҙҙҽр (насар, яҡшы, матур) барлыҡҡа килҽ 

башлай. 

Баланың предметлы уйын эшмҽкҽрлегендҽ һҽм ҥҙ-ҥҙен хеҙмҽтлҽндереҥендҽ ҥҙаллығы ҥҫешҽ: 

ҥҙ-аллы ашай, ҡулын-битен йыуа, ҿҫ-башындағы тҽртипһеҙлекте тҿҙҽтергҽ тырыша. 

Тирҽ-йҥндҽ ҥҙен дҿрҿҫ тоторға кҥнегҽ башлай: тҿркҿмдҽге йыһаздарҙың атамаһын белҽ, ҽйтҽ; 

ололарҙың бер-ике, йыл аҙағында ике-ҿс хҽрҽкҽттҽн торған йомошон ҥтҽй ала. Ҽкренлҽп ―ярай‖, 

―ярамай‖ һҥҙҙҽрен аңлы рҽҥештҽ ҡулланып, эш итҽ башлай. Ололар менҽн аралашыу 

хеҙмҽттҽшлек нигеҙендҽ ниндҽйҙер предметҡа йҥнҽлтелгҽн йҥнҽлештҽ була. 

Икенсе йҽшкҽ сыҡҡан балалар алдан ҿйрҽнгҽн уйындарҙы (икҽҥлҽп-ҿсҽҥлҽп) ҥҙ-ара ыңғай 

мҿнҽсҽбҽттҽргҽ инеп уйнай алалар (―Йҽшенмҽк‖, ―Баҫтырыш‖). Лҽкин  бергҽлҽп аралашыу 

тҽжрибҽһе аҙ булғанлыҡтан, балалар уйынсыҡты тартып алырға, бер-береһен этергҽ, ҥпкҽлҽп 

иларға мҿмкиндҽр. Шуға ла баланы ―арауыҡ һаҡлап‖ уйнарға ҿйрҽтеҥ кҽрҽк: тҽҥҙҽ ҡамасауламай 

бер-береһенең эргҽһендҽ уйнарға ҿйрҽтергҽ, аҙаҡ ҽкренлҽп 2-3 баланан торған тҿркҿмдҽргҽ бҥлеп 

уйнатыу кҽрҽк. Татыу уйнар ҿсҿн ябай ғына кҥнекмҽлҽрҙе ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ мҿһим: шылып ултыр, 

күршеңә урын бир;  күршеңдең тәрилкәһенә теймә;  йоҡо бүлмәһендә шаулама һ.б.  

 

 2-се кескҽйҙҙҽр тҿркҿмҿ   

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Ҿсҿнсҿ йҽшкҽ сыҡҡан кескҽйҙҽр ҥҙ-аллыҡ кҥрһҽтҽ башлайҙар. Уларҙың тҿрлҿ предметтар 

менҽн эш итеҥе ҥҫешҽ, бергҽлҽп эш башҡарыу ваҡытында балалар һҽм ололар араһындағы 

һҿйлҽшеҥҙҽр, аралашыуҙар кҥбҽйҽ; баланың тирҽ-йҥндҽге кҥренештҽрҙе, кешелҽр араһындағы 

мҿнҽсҽбҽттҽрҙе аңлы рҽҥештҽ ҡабул итеҥе яҡшыраҡ ҥҫешҽ башлай; уның телмҽре, ҥҙ-ҥҙен тотоуы, 

уйнауы, кҥргҽҙмҽ-хҽрҽкҽтле фекерлҽҥе ҥҫешҽ. 

Ҿс йҽшлек баланың аңлы рҽҥештҽ һҿйлҽшеҥе ҥҫешҽ. Балалар тирҽ-йҥндҽге предметтарҙың 

атамаларын ҥҙлҽштерҽлҽр. Ололарҙың һҥҙ ярҙамында ҽйткҽн ябай ғына йомоштарын (ҡарап, кҥреп 

торған осраҡта ғына) башҡара алалар. 

Баланың ҥҙе аңлаған һҥҙҙҽре кҥбҽйҽ. Тҽртибен аңлы рҽҥештҽ ҥҙгҽртеҥгҽ ололарҙың һҥҙҙҽр 

ярҙамында бирелгҽн тҿрлҿ кҽңҽштҽре ярҙам итҽ башлай. 

Ҿсҿнсҿ йҽшкҽ сыҡҡан балаларҙың телмҽре ҽҥҙем ҥҫешҽ: улар һҿйлҽшеҥендҽ туған телдең 

грамматик яҡтан тҿҙҿлҿшҿ тулыһынса тип ҽйтерлек ҥҙлҽштерелҽ. Балалар ябай ғына һҿйлҽмдҽр 

тҿҙҿп һҿйлҽшҽ башлайҙар. Телмҽрҙҽ барлыҡ һҥҙ тҿркҿмдҽре лҽ тип ҽйтерлек ҡулланыла башлай. 

Ҽҥҙем һҥҙ байлығы 1000-1500 һҥҙҙе тҽшкил итҽ. Ҿс йҽш тулғанда бала һҥҙҙҽр ярҙамында 

тиҫтерҙҽре менҽн аралаша башлай.  

Был осорҙа балалар тормошонда яңы эшмҽкҽрлек тҿрҙҽре – уйын, һҥрҽт тҿшҿрҿҥ, ҡоролмалар 

ҡороу – формалаша башлай. Балалар уйынында хҽрҽкҽттҽр башҡарыу тҿп урынды билҽй. Уйын 

ҡорамалдары ысын тормоштағы предметтарға тап килҽ. Тик ҿсҿнсҿ йҽштең уртаһында ғына 

балалар ысын предметтар урынына башҡа тҿрлҿ ҽйберҙҽрҙе ҡулланып уйнай башлайҙар 

Баланың һҥрҽт тҿшҿрҿҥ телҽге уяна: ул кҥберҽк кешене тҿшҿрҽ: бала һҥрҽтендҽ тҥңҽрҽк баш 

һҽм унан һуҙылған ептҽр – аяҡтар – кеше кҽҥҙҽһен сағылдыра. Ҿс йҽшлек баланың кҥреҥ һҽм 
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ишетеҥ һҽлҽте лҽ ҥҫешҽ: бала яңылышмай 2-3 предмет араһынан формаһы, дҽҥмҽле һҽм тҿҫҿ 

буйынса бер предметты һайлай ала. Кҿйҙҽрҙе айыра һҽм йырлап кҥрһҽтҽ ала. 

Ҿс йҽшлек бала туған телдең бҿтҽ ҿндҽрен дҽ айыра, лҽкин уларҙың кҥбеһен дҿрҿҫ итеп ҽйтҽ 

алмай. Фекерлҽҥҙең тҿп формаһы булып кҥргҽҙмҽле-хҽрҽкҽтлҽнеҥ фекерлҽҥе тора. 

Был йҽш балалары ҥҙ хис-тойғоларын, телҽктҽрен тыя белмҽйҙҽр, башҡаларҙың кҽйеф торошо 

уларға тиҙ кҥсеҥсҽн була. Ошо йҽштҽ балаларҙа ҥҙе башҡарған эше ҿсҿн ояла, ғорурлана белеҥ 

тойғолары формалаша башлай, бала енес һҽм исем айырмаһына бҽйле ҥҙенең кем икҽнлегенҽ 

тҿшҿнҽ башлай, уның ҥҙаңы, мин-минлеге ҥҫешҽ. 

Ҿс йҽш осоро бала психикаһында, холҡонда тҽбиғи рҽҥештҽ барлыҡҡа килҽ торған кризис 

менҽн тамалана: бала ҥҙен ололарҙан башҡа айырым бер кеше итеп хис итҽ. Уның аңында мин-

минлелек образы тыуа һҽм формалаша. Кризис осоро бер нисҽ айҙан бер-ике йылға тиклем 

һуҙылырға һҽм балала насар ғҽҙҽттҽр формалашыуына килтерергҽ мҿмкин. Бала тиҙ ҥсегеп, бушҡа 

илап, сҽбҽпһеҙ һуғышып барыусан, юҡ-барға тиҫкҽрелҽнеп китеҥсҽн була башлай. Ул ололарға 

ҡарата тупаҫ мҿғҽллҽмҽлҽ, насар ҡарашта була, ҽйткҽнгҽ ҡолаҡ һалмай, ҥпкҽ тотоусан булып китҽ. 

Шуға ла балаға был осорҙа айырыуса иғтибарлы булыу һҽм тҽртибен тҿҙҽтеҥгҽ тҿрлҿ алымдар 

ҡулланып эш итеҥ талап ителҽ. 

 

2-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Ҿс-дҥрт йҽшлек бала ҽкренлҽп ғаилҽ даирҽһенҽн ситкҽ сыға башлай. Уның башҡалар менҽн 

аралашыуы аныҡ ҡына осраҡҡа бҽйле булмай башлай. Ғаилҽ ағзалары бала ҿсҿн йҽмғиҽттҽ 

ниндҽйҙер урын тотоусы һҽм эш башҡарыусы ролендҽ ҡабул ителҽ башлай. Бала ла улар кеҥек 

булырға тырыша һҽм ҥҙенең телҽген уйын аша тормошҡа ашыра. Шулай итеп, уйын – баланың 

тҿп эшмҽкҽрлегенҽ ҽҥерелҽ. 

Бала уйынының тҿп һыҙаты – уның шартлылығы: предмет менҽн бер ҥк хҽрҽкҽттҽр башҡарыу 

икенсе предметҡа ла кҥсҽ һҽм шул уҡ хҽрҽкҽттҽр ҡабатлана. Уйын йҿкмҽткеһе уйынсыҡтар һҽм 

уларҙы алмаштырыусы тҿрлҿ предметтарға бҽйле була. Уйнау ваҡыты бик самалы, уйын сюжеты 

ҥтҽ ябай һҽм бер-ике роль ҡатнашлығында бара. Ҡағиҙҽле уйындар менҽн уйнау тик яңы ғына 

формалаша башлай. 

Баланың рҽсем тҿшҿрҿҥ эшмҽкҽрлеге уның предмет тураһындағы белеменҽ бҽйле. Һҥрҽттҽр 

ябай, предметтың ҡайһы бер элементтары һҽм ҿлҿштҽре тҿшҿп ҡалып тҿшҿрҿлҿргҽ мҿмкин. Бала 

тҿҫтҽр ҡуллана башлай. 

Был йҽштҽ баланың ҡул суҡтарын ҥҫтереҥгҽ ҽҥҽлҽҥ ныҡ ярҙам итҽ. Ололар ярҙамында улар 

был эште яратып башҡаралар. Ябай ғына ҡорамалар йҽбештереҥ ҙҽ баланың ҥҫешенҽ ҽҥҙем тҽьҫир 

итҽ. Ҿлгҿ буйынса һҽм ҥҙе уйлап бала тҿрлҿ ҡоролмалар тҿҙҽ ала. 

Дҥрт йҽше тулып барған бала предметтарҙың бишкҽ яҡын формаһын, етенҽн артыҡ тҿҫтҿ 

айыра башлай. Предметтарҙы ҙурлығы буйынса айыра белҽ, тҿркҿм бҥлмҽһендҽге арауыҡта дҿрҿҫ 

хҽрҽкҽтлҽнҽ: ҡайҙа барырға, нимҽнең ҡайҙа ятыуын белҽ. 

Баланың хҽтере һҽм иғтибары ҥҫешҽ. Ҿлкҽндҽрҙең һорауы буйынса 3-4 һҥҙҙе һҽм 5-6 предмет 

атамаһын хҽтерҙҽ ҡалдырып, ҽйтҽ ала. 

Йыл аҙағына дҥрт йҽшлек балалар кҥп кенҽ шиғырҙарҙы яттан һҿйлҽй алалар. 

Кҥргҽҙмҽле-хҽрҽкҽтлҽнеҥ фекерлҽҥе ҥҫешҽ. Бала кҥп нҽмҽне ҥҙе тикшереп ҿйрҽнергҽ, аңларға 

тырыша. Уйын ваҡытында тҿрлҿ предметтарҙы бер-береһе урынына ҡулланып, алмаштырып 

уйнау бигерҽк тҽ уның кҥҙаллауы ҥҫешенҽ ярҙам итҽ. 

Балалар араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽр ҽҙҽп ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеҥгҽ һҽм ҥтҽҥгҽ бҽйле. Уйнағанда 

балалар бер-береһенҽ ҡарата ҥҙен нисек тоторға, нисек итеп һҿйлҽшергҽ, сират һаҡлап кҿтҿп тора 

белергҽ, ярҙамлашырға һ.б. ҿйрҽнҽлҽр. Тауыш-ыҙғыш кҥберҽк уйынсыҡ ҿсҿн сыға. 

Кҥп ваҡыт баланың тҽртибе һҽм ҥҙ-ҥҙен тотошо уның эргҽһендҽ барған ваҡиғаларға, 

кҥренештҽргҽ бҽйле була. Ҥҙ тҽртибенҽ аңлы ҡараш был йҽш тҿркҿмҿндҽ яңы ғына формалаша 

башлай. Шунлыҡтан баланың тҿркҿмдҽ башҡа балалар араһында тотҡан урыны тҽрбиҽсе фекеренҽ 

бҽйле. Ҡайһы ваҡыт бала ҥҙ телҽген ололарҙың һҥҙен тыңлап тыя белҽ башлай. Баланың ҥҙ-баһаһы 

ҥҫешҽ, уны ул тҽрбиҽсе баһалауына бҽйле ҥҙлҽштерҽ. 

Баланың енси яҡтан ҥҙенең кем булыуына иғтибары кҿсҽйҽ, был уның ниндҽй уйынсыҡтар 

менҽн уйнауында кҥренҽ. 

 



95 
 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Бишенсе йҽш бала организмының һҽм уның аң-зиһененең ҽҥҙем ҥҫешкҽн осоро. 

Тҿп хҽрҽкҽттҽр ҥҫешендҽ айырыуса ныҡ ҥҙгҽрештҽр була. Хис-тойғоларға бай хҽрҽкҽтлҽнеҥ – 

балаларҙы физик яҡтан ҥҫтереҥ сараһы ғына тҥгел, ҽ психик яҡтан да уларҙың ихтыяжын тҽьмин 

итеҥ ролен ҥтҽй. 

Баланың ҥҙ эш-хҽрҽкҽтен алдан планлаштырып, ҥҙенең фекеренсҽ, ҥҙе уйлағанса башҡара 

белеҥ һҽлҽте ҥҫешҽ. Был эште ҥтҽҥ маҡсаты менҽн бер рҽттҽн уны ниндҽй ысул, юл аша тормошҡа 

ашырыу ҙа кҥҙаллана. 

Балалар тормошонда бергҽлҽп сюжетлы-ролле, хҽрҽкҽтле һҽм дидактик уйындар уйнау тҿп 

урынды ала. Был уйындарҙа танып-тҿшҿнҿҥ һҽлҽте, кҥҙҽтеҥсҽнлек, ҡағиҙҽлҽргҽ бойһоноу, ҥҙ-ҥҙен 

тота белеҥ кҥнекмҽлҽре формалаша һҽм нығына. 

Уйын эшмҽкҽрлеге менҽн бер рҽттҽн ҡул эше эшмҽкҽрлеге лҽ ҥҫешҽ, бигерҽк тҽ рҽсем 

тҿшҿрҿҥ һҽм ҡоролмалар ҡороу. Балалар һҥрҽттҽрендҽ һҽм ҡоролмаларында кҥп ваҡыт уйлағанға 

тап килмҽһҽ лҽ, сюжеттар тҿрлҿрҽк һҽм ҡатмарлыраҡ була башлай. 

Кҥҙаллау айырым ҿлҿштҽргҽ бҥленеп ҡабул ителҽ. Балалар предметтарҙы тикшерергҽ, һҽр 

ҿлҿшҿн айырып, улар араһындағы бҽйлҽнештҽрҙе билдҽлҽй башлай. 

Предметтар тураһындағы тҿшҿнсҽлҽр, уларҙың дҿйҿм ҥҙенсҽлектҽре, улар араһындағы 

бҽйлҽнештҽр, кҥренештҽр тураһында бала фекер йҿрҿтҽ, эстҽн сағыштыра, ҥҙенең белемен барлай 

һҽм уны нисек ҡулланыу юлын эҙлҽй башлай. Шуға ла улар предметтың тҿҙҿлҿшҿн, эш-хҽрҽкҽтен, 

тҽбиғҽт кҥренештҽренең ни ҿсҿн ҥҙгҽреҥен һ.б. менҽн ҡыҙыҡһына башлай. Улар нисек? ниңә? ни 

өсөн? һорауҙарын бер туҡтауһыҙ бирҽлҽр. Кҥп ваҡыт һорауҙарға ул ҥҙе яуап эҙлҽй башлай. Ололар 

был ваҡытта балалар һорауына, ҡыҙыҡһыныуына иғтибарлы булырға, кҽрҽкле йҥнҽлештҽ уларҙың 

ҡыҙыҡһыныуын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ ҿсҿн яуаптар бирерлек шарттар тыуҙырырға тейештҽр. Юғиһҽ 

балаларҙа ситлҽшеҥ, аралашмау, ҿндҽшмҽҥ, ҥҙ-ҥҙенҽ биклҽнеҥ, тиҫкҽрелек, ҥҙ-һҥҙлҽнеҥ, кирелҽнеҥ 

кеҥек һыҙаттар барлыҡҡа килеҥе мҿмкин. 

Биш йҽшлек баланың бҽйлҽнешле телмҽре лҽ ҽҥҙем ҥҫешҽ башлай, ҽҙҽби ҽҫҽр эстҽлеген, 

ҥҙенең тормошондағы ниндҽйҙер бер ваҡиға тураһында бала һҥрҽттҽр, йҽки ҥҙе тҿҙҿгҽн 

ҡоролмалар буйынса һҿйлҽй ала. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Был йҽш балаларының аң-зиһен кимҽле, ҽхлаҡи-рухи һҽм эмоциональ яҡтан ҥҫеше ҽҥҙемлҽшҽ. 

Шҽхси ҥҫештҽ һҽм эшмҽкҽрлектҽ яңы һыҙаттар барлыҡҡа килҽ. Баланың ҥҙе кҥҙҽтмҽгҽн, кҥрмҽгҽн 

предметтар һҽм кҥрешентҽр тураһындағы белеме арта, киңҽйҽ; тҿрлҿ предметтар һҽм кҥренештҽр 

араһындағы ҥҙ-ара бҽйлҽнеш баланы ҽҥҙем ҡыҙыҡһындыра башлай һҽм уларҙың айышына 

тҿшҿнҿргҽ уның тырышыуы арта. 

Биш йҽшлек баланың психологик яҡтан да ҥҙ-ҥҙен баһалауы ҥҙгҽрҽ: ул ҥҙен башҡа балалар 

араһында иң ҙурҙар рҽтендҽ тип тоя башлай. Ололар уға ҥҙенең был торошона тҿшҿнҿргҽ, аңларға 

ярҙам итҽлҽр һҽм тағы ла ҡатмарлыраҡ бурыстарға ирешеҥенҽ булышалар, уға яңынан-яңы ҥҙе 

сисҽрлек ҡаршылыҡтар ҡуйып, булған белемен ҡулланыу һҽм һынау маҡсатында тҿрлҿ осраҡтар 

тыуҙыралар. Ныҡышмалылыҡ, башланған эште аҙағына еткерҽ белеҥ һҽлҽтен ҥҫтерҽлҽр. 

Ҥҙ-аллылыҡ тҽрбиҽлҽҥҙҽ баланың ҥҙенҽ ҡуйған маҡсаты йҽки ололар ҡушҡан эште ҥтҽҥ 

ысулын алдан уйлау һҽм башҡарған эшенең һҿҙҿмтҽһен баһалай белеҥ һҽлҽте ярҙам итҽ. Ҥҙ-

аллылыҡтың юғары формаһы булып бирелгҽн эште ижади рҽҥештҽ ҥтҽҥ тора. Тҽрбиҽсе 

балаларҙың һҽр тҿр эшмҽкҽрлегендҽ ошо маҡсатҡа ирешеҥҙе тҿп бурыс итеп ҡуя, сҿнки бала ҥҙе 

телҽп, ҥҙе уйынса эш итһҽ, ул эшлҽнгҽн эшенҽн лҽззҽт, ҡыуаныс кисерҽ һҽм тағы ла ҽҥҙемерҽк 

булырға тырыша. 

Ҿлкҽндҽр балаларҙың аң-белемгҽ булған ынтылышын һҽм ҡыҙыҡһыныуын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ 

ҿсҿн бҿтҽ шарттарҙы ла тыуҙырырға тейештҽр: проблемалы осраҡтар булдырып, уны сисеҥ 

ысулын эҙлҽҥҙе ойоштороу, ябай ғына тҽжрибҽлҽр ҥткҽреп, ҥҙ-аллы һығымта яһатыу (һыу, ҡар, 

һауа, магнит, ҙурайтып кҥрһҽтеҥсе быялалар һ.б. менҽн), ҥҫтереҥсе уйындар уйнатыу, 

башватҡыстар систереҥ, ҥҙ-аллы уйынсыҡтар эшлҽтеҥ, тҿрлҿ схемалар, моделдҽр, символдар 

уйлап сығарыу һ.б. 

Был йҽштҽге балалар мҽктҽптҽ уҡыуға ҡыҙыҡһыныу кҥрһҽтҽ башлайҙар. Был ҡыҙыҡһыныуҙың 

ҥҫешенҽ тҽрбиҽсе ҥҙе ярҙам итҽ: мҽктҽп темаһына сюжетлы-ролле уйындар ойоштороу, тҿрлҿ 
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ҡыҙыҡлы китаптар менҽн таныштырыу, уҡыусылар менҽн бергҽлҽп уйындар, кҥңел асыуҙар, 

экскурсиялар ойоштора. Баланың мҽктҽпкҽ булған ынтылышын ҥҫтерҽ, нығыта.  

Хҽтер, кҥҙаллау, иғтибарлыҡ, ҥҙ-аллылыҡ һыҙаттары ҥҫтереҥгҽ тҿрлҿ кҥнегеҥҙҽр, уйындар 

ҥткҽрҽ. Балаға ҥҙ эш-хҽрҽкҽтенҽ баһа бирҽ белергҽ, тырышлыҡ, ныҡышмалыҡ кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтҽ. 

Махсус ойошторолған дҽрестҽр кҥбеһенсҽ бҿтҽ тҿркҿм балалары менҽн уҙғарыла һҽм 

кҥнегеҥҙҽр башҡарыуға улар тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥленҽ. Һҽр эшмҽкҽрлектҽ балаларға ҥҙ-аллылыҡ, 

ҥҙенсҽ уйлап таба алыу мҿмкинлеге, ижадилыҡ биреҥ кҽрҽк, сҿнки улар баланың зиһенен, аҡылын 

ҥҫтерҽ, уй-фекерен киңҽйтҽ, ҡыҙыҡһыныуын, яңы асыштарға ынтылыуын һҥндермҽй. 

Балаларҙың ҥҙ-ара һҽм ҿлкҽндҽр менҽн аралаша белеҥ тҽжрибҽһен туплауға был йҽштҽ 

айырыуса ныҡ ҽһҽмиҽт бирелҽ. Тҽрбиҽсенең был осорҙа уйнаған роле ҥтҽ лҽ ҙур: ул ҥҙ тҽжрибҽһе 

менҽн туранан-тура ҥҙе башҡарып, кҥрһҽтеп уртаҡлаша: яңы белем, эш башҡарыу ысулдарына 

ҿйрҽтҽ. Шул уҡ ваҡытта ул балалар менҽн бергҽлҽп, кҽңҽшлҽшеп, һҽр береһенең фекеренҽ ҡолаҡ 

һалып, уларҙың бергҽ эш-хҽл итҽ белеҥ мҿмкинлеген ҥҫтереп, хеҙмҽттҽш булараҡ эш итҽ. Хатта 

тҽрбиҽсе балаларҙан «ярҙам» да һораусы оло кеше ролен ҥтҽгҽн булып, уларға асылырға, 

ҥҙҙҽренең булған белем-мҽғлҥмҽттҽренҽ таянып, эш-хҽрҽкҽт башҡарғанда тҿрлҿ ысулдар 

ҡулланырға мҽжбҥр итҽ. 

Был йҽштҽ баланың ҥҙ-аңы ҥҫешҽ һҽм ул уның ҥҙенең һҽм башҡаларҙың башҡарған эшенҽ, 

ҡылыҡ-холоҡ сағылышына дҿрҿҫ баһа биреҥе менҽн билдҽлҽнҽ. Баланың ҥҙе башҡарған ҡырын 

эштҽрҙе йҽки ҥҙ-ҥҙен дҿрҿҫ тотмау осраҡтарын танып, ололар ярҙамында уларҙы тҿҙҽтергҽ 

ынтылыуы – уның холҡонда, тҽртибендҽ яҡшы һыҙаттар тҽрбиҽлҽҥҙҽ беренсе урын алып тора. 

Баланың тҽртибе, ҥҙ-ҥҙен тотоуы уның ҥҙе тураһындағы тҿшҿнсҽлҽренҽ бҽйле була. Ҥҙенең 

«мин-минлеген» дҿрҿҫ ҡабул итеп, яҡшыраҡ, матурыраҡ, ҿлгҿрҿрҽк, зирҽгерҽк булырға 

тырышыуы балаға һҽр эшмҽкҽрлектҽ уңышлы булырға, яңы дуҫтар-иптҽштҽр табырға, 

аралашҡанда дҿрҿҫ ҡарар ҡабул итергҽ ярҙам итҽ. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Етенсе йҽшкҽ сыҡҡан балалар уйындарҙа кҿндҽлек йҽшҽйештҽ кешелҽр араһындағы ҡатмарлы 

мҿнҽсҽбҽттҽрҙе сағылдырып уйнай башлайҙар: бала ҡарау, эшкҽ йҿрҿҥ, сирҙе дауалау, тҿрлҿ 

һҿнҽрҙҽргҽ хас эшмҽкҽрлекте ойоштороу һ.б. 

Уйын даирҽһе ҡатмарлана һҽм ҥҙ эсенҽ бер нисҽ сюжет йҥнҽлешен ала. Балалар һҽр 

уйнаусының ҥҙ роле нисек башҡарыуын кҥҙ алдында тотоп, уға ярашлы ҥҙҙҽренең тҽртибен, ҥҙ-

ҥҙен тотоуын, ҡылыҡ-холҡон сюжетҡа ярашлы ҥҙгҽртҽ ала. Мҽҫҽлҽн, бала табибҡа ауырыу кеше 

булып тҥгел, ҽ ауырыу – уҡытыусы, ауырыу – ҽсҽй, ауырыу – сҽс алыусы ролендҽ мҿрҽжҽғҽт итҽ. 

Ролде башҡарыу образ тыуҙырыуға ғына ҡайтып ҡалмай, ҽ уйындың сюжетҡа бҽйле ҥҫешен 

дҽ сағылдыра. Һалдат ҥҙенең командиры ҡушҡан фарманды ҥтҽй, тҿҙҿҥсе прораб кҥрһҽткҽн план 

буйынса эшлҽй һ.б. 

Ҽгҽр ҙҽ уйын барышында яңы роль кҽрҽклеге килеп тыуһа, бала был ролде лҽ ҥҙенеке менҽн 

бер рҽттҽн уйнай башлай. Тиҫтерҙҽренең ролде нисек башҡарыуын балалар һҥҙҙҽр ярҙамында 

аңлата алалар. 

Һынлы сҽнғҽттҽ лҽ балалар һҥрҽтлҽгҽн образдар ҡатмарлана тҿшҽ. Һҥрҽттҽрҙең тҿҫлҿлҿгҿ 

арта, предмет ҿлҿштҽрен сағылдырыуға айырыуса иғтибар бирелҽ. Һҥрҽттҽрҙҽ балаларҙың енси 

яҡтан айырмаһы сағыла башлай; ҡыҙҙар кҥберҽк ҥҙҙҽре хыял иткҽн образдарҙы тҿшҿрҽ (балерина, 

принцесса, топ-модель һ.б.), ҽ малайҙар – тҿрлҿ техникаға, космосҡа, хҽрби темаларға бҽйле 

рҽсемдҽр тҿшҿрҽ. 

Кеше һҥрҽтен тҿшҿргҽндҽ лҽ бҿтҽ тҽн ҿлҿштҽренҽ иғтибар бирелеҥе һҽм уларҙың бер-

береһенҽ ҡарата дҿрҿҫ пропорцияла булыуы кҥҙгҽ ташлана: ҡул суҡтарындағы бармаҡтар, кҥҙҙҽр, 

ҡаштар, эйҽк һ.б.  Кеше ҿҫтҿндҽге кейемде лҽ тҿрлҿсҽ биҙҽй башлайҙар. 

Ҡоролмалар тҿҙҿҥҙҽ кҥберҽк тҿҙҿлҿш материалдары ҡулланыла. Бирелгҽн планды, тҿҙҿлгҽн 

ҡоролманы балалар еңел анализлай һҽм уларҙың ҿлҿштҽрен ҥҙҙҽренҽ таныш кҥлҽмле предметтар 

менҽн сағыштырып, формаһын билдҽлҽй алалар. 

Балаларҙың ҥҙҙҽре уйлап тҿҙҿгҽн ҡоролмаларында симметрия һҽм пропорция һаҡлана, 

уларҙың дҿрҿҫ ҡоролоуы, тҿҙҿлҿҥе кҥҙ ҡарашы ярҙамында билдҽлҽнҽ. Балалар ҡоролманы тҿҙҿҥ 

планын еңел кҥҙ алдына килтерҽ, кҽрҽкле материалдарҙы таба һҽм тҿҙҿҥ тҽртибен һҽм ысулын 

билдҽлҽй алалар.  
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Ҡоролманы был йҽш балалары ҥҙ-аллы уйлап йҽки алдан ҡушылғанса тҿҙҽ алалар. Ҡағыҙ 

менҽн эшлҽргҽ (бҿклҽп, бҿгҿп, йыртып, йомарлап), тҽбиғи материалдарҙы ҡулланырға ҿйрҽтеҥ 

дауам итҽ. 

Балаларҙың кҥҙаллауы ҥҫешҽ, лҽкин бер ҥк ваҡытта предметтың бер нисҽ ҥҙенсҽлеген улар 

иҫҽпкҽ алып эш итергҽ ҡыйынһыналар. 

Фекерлҽҥ, дҿйҿмлҽштереҥ, сағыштырыу һҽлҽте ҥҫешҽ, шулай ҙа балаға кҥргҽҙмҽлелеккҽ 

таяныу кҽрҽк ҽле. 

Баланың иғтибары ирекле була башлай, иғтибарын йҽлеп итеп  бала ҥҙ телҽге менҽн 30 

минутҡа тиклем берҽй шҿғҿл менҽн булыша ала. 

Баланың телмҽре ҽҥҙем ҥҫешҽ: һҥҙ байлығы кҥренеп арта, телмҽрендҽ дҿйҿмлҽштереҥсе 

һҥҙҙҽр, антонимдар, синонимдар осрай башлай. 

Диалогик һҽм монологик телмҽрҙең ҡайһы бер тҿрҙҽре ҥҫешҽ. 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿндҽ мҽктҽпкҽсҽ йҽш тамамлана. Тирҽ-йҥнде ҥҙлҽштереҥ кешелек 

тарафынан ижад ителгҽн донъя тип ҡабул ителҽ, кешелҽр араһындағы ыңғай мҿнҽсҽбҽт итеҥ 

ҡанундары ҥҙлҽштерелҽ, енси яҡтан ҥҙенең кем булыуына тҿшҿнҽ, уҡыусы булыу телҽге 

формалаша. 

 

 

 

Ҡушымта № 2 

Уйын эшмҽкҽрлеге ҥҫешенҽ талаптар 
 

1-се кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Сюжетлы-ролле уйындар. Предмет ярҙамында бер нисҽ уйын хҽрҽкҽтен башҡарырға ҿйрҽтеҥ 

һҽм таныш хҽрҽкҽттҽрҙе икенсе предметҡа, ҽйбергҽ кҥсерҽ белеҥҙе ҥҙлҽштереҥ. Баланың ҥҙ-аллы 

уйынсыҡ һайлауына һҽм уларҙы уйында ҡулланырға тырышыуын хуплау. 

Ололар ярҙамында сюжетҡа ярашлы бер нисҽ хҽрҽкҽтте башҡарырға ҿйрҽтеҥ. Уйындағы 

башҡарылған ролдең ниндҽй икҽнлегенҽ тҿшҿндҿрҽ башлау һҽм роль буйынса ябай ғына 

хҽрҽкҽттҽр ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар.Балаларҙа бергҽ уйнарға телҽк уятыу. Хҽрҽкҽтле уйындарҙы ниндҽйҙер 

бер сюжетҡа бҽйлҽп уйнатыу. Сағыу уйын кҽрҽк-яраҡтары һҽм музыка ярҙамында балаларҙы 

хҽрҽкҽтле уйындарға ылыҡтырыу. 

Бер-береһенҽ ҡамасауламай, ололар һҥҙе (сигналы) буйынса хҽрҽкҽтлҽнергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Театрлаштырылған уйындар. Театрлаштырылған уйындарға ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, 

уларҙы ҥткҽрергҽ шарттар тыуҙырыу. Ролдҽрҙе башҡарғанда персонаждарҙың ҡылыҡ-ғҽҙҽтенҽ 

оҡшатып уйнай, хҽрҽкҽтлҽнҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Педагогтар ҡатнашлығында балаларға театр кҥрһҽтеҥ. 

Дидактик уйындар. Дидактик уйындарҙа балаларҙың предметтарҙың дҽҥмҽле, формаһы, 

тҿҫҿ, ҙурлығы тураһындағы белемдҽрен нығытыу: тҿрлҿ ҙурлыҡтағы 5-8 дҥңгҽлҽктҽн торған 

пирамиданы йыйыу; 4 ҿлҿшкҽ ҡырҡылған киҫмҽ һҥрҽттҽрҙҽн, йыйылма кубиктарҙан бер бҿтҿндҿ 

йыйыу; оҡшашлығы йҽки айырмаһы буйынса предметтарҙы тҿркҿмлҽҥ һ.б. 

Иғтибарҙы һҽм хҽтерҙе ҥҫтереҥсе дидактик уйындар ҥткҽреҥ: «Нимҽ юҡ булды?», «Нимҽ 

ҡысҡыра?», «Ниндҽй музыка ҡоралы тауышы?» һ.б. 

Кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Сюжетлы-ролле уйындар. Кҿнкҥрештҽге кҥренештҽргҽ, уҡылған ҽҫҽрҙҽр йҿкмҽткеһенҽ 

бҽйле уйындар ойошторорға ҿйрҽтеҥ. 

Роль һайлап, уйынсыҡтар менҽн ролгҽ ярашлы бер-береһенҽ бҽйле 2-3 хҽрҽкҽт башҡарыу 

(ашарға ҽҙерлҽҥ, ҿҫтҽл йҽйеҥ, ашатыу). 

Уйынсыҡ ярҙамында икенсе персонаж һҽм ҥҙе ҿсҿн ролде уйнай белергҽ ҿйрҽтеҥ (осоусы – 

пассажир, табиб – ауырыу, ҽсҽй – ҡыҙы һ.б.) 

Ғаилҽ уйынында ололар «бала» булып уйнай.  

Айырым эш-хҽрҽкҽттҽр башҡартып, аҙаҡтан уларҙы бер сюжетҡа теҙергҽ кҥнектереҥ. 
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Балаларҙың ҥҙ-аллы уйын кҽрҽк-ярағын һайларға ынтылыуын хуплау. 

Уйында тҿҙҿлҿш һҽм тҽбиғи материалдар ҡуллана белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Хҽрҽкҽтлҽнеҥ ҽҥҙемлеген ҥҫтереҥ. Бҿтҽ балаларҙы ла йҽлеп итеп, 

хҽрҽкҽтле уйындар ойоштороу, велосипедтар һ.б. менҽн ҥҙ-аллы уйнауын хуплау. 

Ҥрмҽлҽҥ, һикереҥ, ырғыу, туп, шар менҽн уйнауҙы ойоштороу. 

Ябай ғына уйын ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Театрлаштырылған уйындар. Театрлаштырылған уйындарға ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ, 

уларҙы ҥткҽрергҽ шарттар тыуҙырыу. Ролдҽрҙе башҡарғанда персонаждарҙың ҡылыҡ-ғҽҙҽтенҽ 

оҡшатып уйнай, хҽрҽкҽтлҽнҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. Уларҙың кҽйефен, хис-тойғоларын сағылдыра белеҥ 

(йҿҙ, ишара, кҽҥҙҽ торошо). 

Театр ҡурсаҡтарын сҽхнҽлҽ йҿрҿтҿргҽ һҽм уларҙың хҽрҽкҽтенҽ ҡарап, ябай ғына йыр 

башҡарыу. 

Тиҫтерҙҽре, ата-ҽсҽлҽр алдында сығыш яһарға кҥнектереҥ. 

Дидактик уйындар. 2-3 тҿҫтҽге ҙур, уртаса һҽм бҽлҽкҽй шарҙарҙы, предметтарҙы тҿҫҿ һҽм 

дҽҥмҽле буйынса тҿркҿмлҽргҽ, дҥңгҽлҽктҽре кҽмей барған һҽм уларҙы 2-3 тҿҫҿ буйынса билдҽле 

бер тҽртиптҽ пирамидаға йыйыу. 

4-6 ҿлҿштҽн торған киҫмҽ һҥрҽттҽн бҿтҿндҿ йыйыу («Һауыт-һаба», «Уйынсыҡтар» һ.б.).  

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Сюжетлы-ролле уйындар. Балаларҙың ижади рҽҥештҽ уйнауын уҡылған китаптар, 

телетапшырыуҙар һҽм ололар һҿйлҽҥе нигеҙендҽ тҿрлҿ яңы темаларға бҽйлҽп байытыу. 

Сҽйҽхҽтселҽр, диңгеҙ гиҙеҥселҽр, тҿҙҿҥселҽр, почта хеҙмҽткҽрҙҽре һҽм хҽрби һҿнҽр эйҽлҽре 

эшмҽкҽрлегенҽ бағышланған уйындар менҽн ҡыҙыҡһындырыу. Балаларға бергҽлҽп эшлҽгҽндҽ бер-

береһенҽ ярҙамлашыу кҽрҽклеген тҿшҿндҿрҿҥ. 

Уйын ваҡытында ролдҽрҙе башҡартып, баланың белемдҽрен барлау һҽм киңҽйтеҥ. Геройҙың 

уй-фекере, ҥҙ-ҥҙен тотоуы, башҡарған эш-хҽрҽкҽте аша баланың ҥҙенең шҽхси холоҡ сифаттарын, 

башҡаларға булған мҿнҽсҽбҽттҽрен яҡшы яҡҡа ҥҫтереҥ, ҥҙ-ара аралаша белергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Хҽрҽкҽтле уйындар ярҙамында балаларҙың һиҙгерлеген, ҽҥҙемлеген, 

ҡыйыулығын, ауырлыҡтарҙы еңеп сығырға ҽҙерлеген ҥҫтереҥ. Һанашмаҡ ярҙамында уйынды алып 

барыусыны билдҽлҽҥ. 

Театрлаштырылған уйындар. Балаға тулыһынса ролгҽ инеп, уның аша персонаждың уй-

фекерҙҽрен, хис-тойғоларын, эш-хҽрҽкҽттҽрен кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ. Баланың уйын аша ололар 

донъяһы менҽн танышыуына, уйында ҥҙенсҽ йҽшҽҥенҽ, ҥҙенсҽ ижад итеҥенҽ, тҿрлҿ тҽжрибҽлҽр 

ҥткҽреҥенҽ булышлыҡ итеҥ. Уйын барышында баланың аҡыл-зиһене менҽн бер рҽттҽн уның хис-

тойғоларын да ҥҫтереҥ. 

Режиссер уйындарында балаларға ҥҙ телҽктҽре менҽн ролдҽрҙе һайлауҙы һҽм кҥберҽк тҿрлҿ 

ролдҽрҙе уйнап ҡарау мҿмкинлеген биреҥ.  

Уйын кҽрҽк-яраҡтарын ҥҙҙҽренең телҽгенсҽ уйлап сығарырға һҽм эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Дидактик уйындар. Балаларҙың иғтибарын нығытыу, ҡарап, ишетеп, һиҙеп-тойоп хҽтерҙҽ 

ҡалдырыу һҽлҽтен ҥҫтереҥ маҡсатында предметтарҙы тышҡы ҥҙенсҽлектҽре аша ғына тҥгел, ҽ 

сифаты, тҽғҽйенлҽнеше буйынса тҿркҿмлҽҥгҽ уйындар ҥткҽреҥ. Ҿлҿштҽрҙҽн бҿтҿндҿ тҿҙҿҥҙҿ, 

предметтың айырмаһын, оҡшашлығын айыра белеҥгҽ уйындар ойоштороу. 

Ябай ғына кҥренештҽрҙең бер-береһе менҽн бҽйле икҽнлегенҽ тҿшҿндҿрҿҥҙе дидактик 

уйындар аша дауам итеҥ. 

Уйындарҙа балаларҙың сҽлҽмҽтлеген нығытыуҙы дауам итеҥ, кҽҥҙҽне дҿрҿҫ тотоуға, ҽҙҽп-

гигиена ҡағиҙҽлҽренҽ ҿйрҽтеҥгҽ, организмды нығытыуға тҿрлҿ кҥнекмҽлҽр ҥткҽреҥ. Балаларҙы 

мҽргҽнлеккҽ, сослоҡҡа ҿйрҽтеҥ, ҡул хҽрҽкҽттҽренең етеҙлеген ҥҫтереҥ. 

Хҽрҽкҽтле һҽм халыҡ уйындарында балаларҙа дуҫлыҡ тойғоһо, ҥҙ кҿсҿнҽ ышаныу, 

иғтибарлыҡ, сослоҡ, тҥҙемлек тҽрбиҽлҽҥ. 

Уйын аҙағында балаларҙың ҡаҙанған уңыштарына ҥҙҙҽренҽн һҽм иптҽштҽренҽн баһа бирергҽ 

кҥнектереҥ. 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Сюжетлы-ролле уйындар. Балаларҙа ололар хеҙмҽтенҽ һҽм уның һҿҙҿмтҽһенҽ ҡыҙыҡһыныу 

ҥҫтереҥ һҽм ололарҙың хеҙмҽттҽге тырышлығы, кҥрһҽткҽн батырлығы, ҡыйыулығы менҽн 
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һоҡланыу, уларға оҡшарға, улар кеҥек булыурға телҽк уятыу. Ролдҽрҙе ҙур телҽк менҽн, отҡорлоҡ, 

зирҽклек кҥрһҽтеп башҡарырға ҿйрҽтеҥ.  

Уйында балаларға ҥҙҙҽренең белемдҽрен, хеҙмҽт оҫталығын ҡулланырға ҿйрҽтеҥ. 

Уйындың темаһын һайларға, ролдҽрҙе һҽр кемдең ҥҙенсҽлекле һҽлҽтлегенҽ ҡарап бҥлешергҽ 

кҥнектереҥ. Уйында ҥҙҙҽренең тҽрҽн хис-тойғоларын, кисерештҽрен кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Уйындар темаһын кҿндҽлек тормоштан сығып билдҽлҽргҽ («Космонавтар», «Цирк», 

«Ҡотҡарыусылар», «Сҽйҽхҽтселҽр») һҽм башҡа ҽкиҽт һҽм телетапшырыуҙар эстҽлегенҽ бҽйлҽп 

уйнарға ҿйрҽтеҥ. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Ҥҙ-аллы таныш хҽрҽкҽтле уйындарҙы уйнау. Уйындарҙа ярышып, 

алдынғылыҡҡа ынтылып уйнау телҽге тҽрбиҽлҽҥ. Уйын ҡағиҙҽлҽрен теҥҽл ҥтҽргҽ, бер-береһенҽ 

ҡарата иғтибарлы булырға кҥнектереҥ. 

Театрлаштырылған уйындар. Ролдҽр бҥлешеҥҙҽ, уйын һайлауҙа һҽм уның сюжетын сисеҥҙҽ 

ҙур ҽҥҙемлек, ижади ҥҙ-аллылыҡ кҥрһҽтергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Уйында ижади тҿркҿмсҽлҽргҽ тупланып уйнарға, геройҙың теге йҽки был осраҡта нисек ҥҙ-

ҥҙен тотоуын һҥрҽтлҽргҽ, геройға шҽхси характеристика бирергҽ, уның тҿрлҿ осраҡтарҙан сығып 

башҡарған эш-хҽрҽкҽттҽренҽ баһа бирергҽ ҿйрҽтеҥ.  

Балаларҙы бергҽлҽп кҽңҽш ҡороп, сюжеттың йҿкмҽткеһен сисергҽ, бер-береһе менҽн 

ихтирамлы рҽҥештҽ аралашырға кҥнектереҥ. 

Ролдҽрҙе ҥҙ-аллы, балалар телҽгҽнсҽ башҡарырға, ҽҫҽрҙе сҽхнҽлҽштереҥгҽ ҿҫтҽлмҽлҽр, тҿрлҿ 

ҥҙгҽрештҽр индереҥ телҽген ҥҫтереҥ. 

Геройҙың холоҡ-ҡиҽфҽтенҽ, башҡарған эш-хҽрҽкҽтенҽ, ҽйткҽн һҥҙҙҽренҽ, шулай уҡ кҥренеш 

уйналған урындың биҙҽлешенҽ иғтибар итергҽ, уны сюжетҡа ярашлы итеп йыһазландырырға 

ҿйрҽтеҥ.  

Дидактик уйындар. Балаларҙың дҽрестҽрҙҽ алған белемен  камиллаштырыу, иғтибарын, 

хҽтерен, һиҙгерлеген, зиһенен ҥҫтереҥ. Уйында предметтарҙың ҥҙенсҽлектҽрен дҿйҿмлҽштереҥ, 

кҽрҽкле һҥҙҙе табып, ишеткҽнен, кҥргҽнен һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Тҽбиғҽт, йҽмғиҽт кҥренештҽре тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе нығытыу. Балаларҙы 3-4 кешенҽн 

торған тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥлеп, уйын ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽп, уйнарға ҽҙерлҽҥ. 

Балаларҙың сенсор һҽлҽтлеген ҥҫтереҥ: предметтарҙың сифатын айыра, дҿйҿм һыҙаттары 

буйынса тҿркҿмлҽй, предметтарҙың урынлашыуына ҡарап, ниндҽй ҥҙгҽрештҽр булыуын билдҽлҽй 

белеҥҙе нығытыу. 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Сюжетлы-ролле уйындар. Уйын йҿкмҽткеһен тҽрҽнҽйтеп һҽм ҡыҙыҡлы итеп уйнау ҿсҿн ҥҙ 

белемдҽрен, хеҙмҽт оҫталығын ҡулланырға, ролдҽрҙе һҽр кемдең ҥҙенсҽлекле һҽлҽтенҽ ҡарап 

бҥлешергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ҥҙ-аллылыҡ, зирҽклек, уйлап табыусанлыҡ, тырышлыҡ, ныҡышмалыҡ, ҥҙ фекерен эше менҽн 

дҽлиллҽҥ, башҡалар һҥҙенҽ лҽ ҡолаҡ һала белеҥ кеҥек сифаттар тҽрбиҽлҽҥ. 

Кҥмҽклҽп, бергҽлҽп уйнарға ылыҡтырыу: кҽңҽшлҽшеп уйындың темаһын билдҽлҽргҽ, тейешле 

уйын кҽрҽк-яраҡтарын һайларға, ролдҽр бҥлешергҽ, уйын ҡағиҙҽлҽрен билдҽлҽп, уларҙы теҥҽл 

ҥтҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Тышта уйнау ҿсҿн тҽбиғи материалдар – ағас ботаҡтары, тубырсыҡтар, ҡом, балсыҡ, тҿрлҿ 

ватылмай торған һауыт-һаба һ.б., ҙур ҡоролмалар ҿсҿн йҽшник, таҡта, фанера, картон һ.б. 

ҡулланырға ҿйрҽтеҥ.  

Ҡыш кҿнҿ уйын майҙансығында ҽкиҽттҽр йҽки телетапшырыуҙар эстҽлегенҽ бағышлап 

эшлҽнгҽн ҡар ҡоролмалар тҿҙҿп уйнау.  

Хҽрҽкҽтле уйындар. Ҥҙ-аллы эшмҽкҽрлектҽ эстҽлеге буйынса тҿрлҿсҽ булған хҽрҽкҽтле 

уйындарҙы, ярыш элементтары булған уйындар ойоштороп уйнарға кҥнектереҥ. Уйында ҥҙенең 

һҽм тиҫтерҙҽренең тҽртибенҽ, уйын һҿҙҿмтҽһенҽ дҿрҿҫ баһа бирергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Ял ваҡытында хҽрҽкҽтле уйындарҙың тҿрҿн кҥбҽйтеҥ. 

Спорт уйындарына ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. 

Театрлаштырылған уйындар. Балаларҙа театрлаштырылған уйындарҙа яңылыҡҡа, донъяны 

танып-белеҥгҽ ҡыҙыҡһыныу, телҽк тҽрбиҽлҽҥ. 

Уйын геройҙарының тормошо, теге йҽки был осраҡтағы яҡшы эше, ҡыланышы, уның эске 

кисерештҽре тураһында ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽреҥ.  
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Тиҫтерҙҽренең һҽм ололарҙың сҽхнҽлҽге сығышын ҡарарға һҽм уны лайыҡлы баһалай белергҽ 

кҥнектереҥ. 

Баланың театрҙа эшлҽҥсе һҿнҽр эйҽлҽренең эше, театр бинаһының эске тҿҙҿлҿшҿ, театрҙа ҥҙ-

ҥҙен тотоу ҡағиҙҽлҽре тураһында мҽғлҥмҽттҽрҙе тҽрҽнҽйтеҥҙе, сҽхнҽ сараларының – яҡтыртыу, 

музыкаль яҡтан биҙҽҥ, грим, интерьер, кҽрҽкле кейем-һалым һ.б. – һҽр береһенең тҽғҽйенлҽнешен 

тҿшҿндҿрҿҥҙе дауам итеҥ. 

Балаларҙы ҡыҙыҡлы һҽм кҿлкҿлҿ тамашалар менҽн бер рҽттҽн драматик ҽҫҽрҙҽр менҽн 

таныштырыу. Спектакль һуңынан ҥҙенең тҽъҫораттары тураһында ҽңгҽмҽлҽшергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Дидактик уйындар. Балаларҙы бер-береһе менҽн ярышып уйнарға ҿйрҽтеҥ. Уйын һайлағанда 

һҽм уның маҡсатына ирешеҥ юлдарын эҙлҽгҽндҽ ҥҙ-аллылыҡ һҽм тапҡырлыҡ кҥрһҽтеҥ 

мҿмкинлеген биреҥ. 

Ҿҫтҽл-баҫма уйындары ҡағиҙҽлҽрен тҽрбиҽсе тҽҥҙҽ ҥҙе ҥтҽп кҥрһҽтеп һҽм аңлатып, һуңынан 

балаларҙы ҥҙ-аллы уйнарға ҿйрҽтеҥе мотлаҡ. 

Уйынды бергҽлҽп, ойошҡан рҽҥештҽ тамамлау һҽм уйын аҙағында бергҽлҽп һҽр кемдең 

уйынына баһа биреҥ һҽлҽтен формалаштырыу. 
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Ҡушымта № 3 

Кҥңел асыуҙарҙың, кҥмҽк уйындарҙың, байрамдарҙың  теҙмҽһе 
 

Иң кескҽйҙҽрҙең икенсе тҿркҿмҿ (2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Баланың кҥтҽренке кҥңелдҽ булыуына һҽм аралашыуҙан ҡыуаныс, шатлыҡ 

кисереҥенҽ шарттар булдырыу. Кескҽйҙҽрҙе хҽрҽкҽтле уйындарға, сҽхнҽлҽштерелгҽн ҽкиҽттҽргҽ, 

байрамдарға, кҥмҽк йырлы-бейеҥле тҥңҽрҽк уйындарына йҽлеп итеҥ. 

Кҥңел асыуҙар: «Минең яратҡан уйынсығым». «Беҙ – турғайҙар». «Бесҽйҙе ҡунаҡҡа 

саҡырҙыҡ». «Ҡар бҿртҿктҽре». 

Байрамдар: «Япраҡтар оса». «Тышта ҡар яуа». «Һаумы, Ҡыш бабай!». «Минең ҽсҽйем». 

«Ҡояш апай, сыҡ, сыҡ!». «Сҽскҽлҽр йыям». 

 

Икенсе кескҽйҙҽр  тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Ял итеҥ. Балаларҙың телҽгенҽ ҡарап, ял итеҥҙе ойоштороу, ҥҙ телҽктҽре буйынса уйнау 

мҿмкинлеген биреҥ, уларҙың кҥңел кҥтҽренкелеге, шатлыҡ кисереп аралашыуы, уйнауы 

тураһында ҡайғыртыу. Ҥҙ-аллылыҡ, зирҽклек, отҡорлоҡ ҥҫешенҽ ярҙам итеҥсе шарттар тыуҙырыу. 

Кҥңел асыу. Кҿн һайын 5-10 минутлыҡ кҥңел асыу ойоштороу. Аҙнаһына 1-2 тапҡыр 

театрлаштырылған сығыштар ойоштороу, телетапшырыу, видеороликтар ҡарау, аудиояҙмалар 

тыңлау. Ололар сығышын ҡарау. Тҿрлҿ физкультура уйындары, ярыштары ҥткҽреҥ. 

Байрамдар. Халыҡ һҽм дҽҥлҽт байрамдары менҽн таныштыра башлау: Республика кҿнҿ, Яңы 

йыл, 8-се март, Ил һаҡлаусылар кҿнҿ, Урожай байрамы, Һабантуй. 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Буш ваҡытта балаларға ҥҙҙҽре телҽгҽн эшмҽкҽрлек менҽн булышыу мҿмкинлеген 

биреҥ һҽм шарттар тыуҙырыу: йыр тыңлау, рҽсем тҿшҿрҿҥ, китап ҡарау, ҿҫтҽл уйындары һҽм 

ҡоролмалар тҿҙҿп уйнау һ.б. 

Саф һауала йҽйҽҥ йҿрҿҥҙҽ, спорт уйындары уйнауға ғҽҙҽтлҽндереҥ. 

Кҥңел асыу. Ҡурсаҡ театры сығышына, музыкаль һҽм спорт уйындары ҥткҽреҥгҽ 

ҽҙерлҽнгҽндҽ балаларҙы йышыраҡ йҽлеп итеҥ. 

Яңы белем, мҽғлҥмҽт алыуға булышлыҡ итеҥсе саралар ҥткҽреҥ. Башҡорт халыҡ йолалары, 

һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыу, ата-ҽсҽлҽр менҽн берлектҽ сығыштар, уйындар, ярыштар ҥткҽреҥ. 

Байрамдар. Халыҡ байрамдары менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ. Миҙгел һҽм йола 

байрамдарына ата-ҽсҽлҽр менҽн бергҽлҽп ҽҙерлҽнеҥ һҽм ҥткҽреҥ. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Буш ваҡытты файҙалы итеп ҡуллана белеҥгҽ кҥнектереҥ, дҿрҿҫ ял итҽ белеҥгҽ нигеҙ 

һалыу: уйнау, китап ҡарау, уҡыу, рҽсем тҿшҿрҿҥ, ҡоролмалар ҡороу, саф һауала йҿрҿҥ, 

экскурсияға барыу һ.б. 

Кҥңел асыу. Спорт уйындарына, музыка ҡоралдарында уйнауға, йыр-моңға ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽҥ. Матур ҽйберҙҽр, тҽбиғҽт кҥренештҽре, сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽре менҽн һоҡлана белеҥҙе 

тҽрбиҽлҽҥ. Сигеҥ, ҽҥҽлҽҥ, һҥрҽт тҿшҿрҿҥ, ишеҥ, ҥреҥ, бҽйлҽҥ һ.б. ярҙамында баланың ҥҙенең матур 

ҽйберҙҽр ижад итергҽ булған тырышлығын хуплау, дҽртлҽндереҥ. 

Байрамдар. Ғҽҙҽти, ябай һҽм байрам кҿндҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ. Байрамдар 

тарихы, халыҡ байрамдары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре менҽн таныштырыу. Башҡортостан Республикаһы 

кҿнҿ, Сҿмбҽлҽ, Нардуған, Науруз, Һабантуй байрамдары. 

Ололарға, яҡындарына ҡарата иғтибарлы булырға ҿйрҽтеҥ: туғандарҙы, ололарҙы, дуҫ-

иштҽрҙе байрам, тыуған кҿн менҽн ҡотларға, ҥҙ ҡулдары менҽн бҥлҽк ҽҙерлҽргҽ кҥнектереҥ. 

Байрамдарға ҽҙерлектҽ кҥмҽклҽп ҽҥҙем ҡатнашыу. Халыҡ-ара, дҽҥлҽт, халыҡ һҽм кҿнкҥреш 

байрамдарын билдҽлҽҥ. 

Яҡынса кҥңел асыуҙар һҽм байрамдар. Театрлаштырылған кҥңел асыуҙар: кҥлҽгҽ, бармаҡ, 

ҿҫтҽл, ҡурсаҡ театрын ҡулланып, балалар операһы, оркестры, бейеҥ ансамблы һ.б. ойоштороп, 

сығыштар яһау. 

Ҽҙҽби-музыкаль сығыштар ҽҙерлҽҥ, сҽхнҽлҽштерелгҽн ҽҫҽрҙҽрҙе уйнау. 
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Белем ҥҫтереҥсе тематик кисҽлҽр; башҡорт халҡының арҙаҡлы яҙыусылары, рҽссамдары, 

йырсылары, ҡурайсылары, композиторҙары, сҽсҽндҽре, һҿнҽр оҫталары тураһында һҿйлҽҥ (Мостай 

Кҽрим, Шҽйхзада Бабич, Зҽки Вҽлиди, Муса Гҽрҽев, Ишмулла Дилмҿхҽмҽтов, Рамазан Йҽнбҽков, 

Рудольф Нуриев һ.б.). 

Башҡорт халыҡ уйындарына, бейеҥҙҽренҽ, ҽкиҽттҽренҽ бағышланған викториналар, бҽйгелҽр, 

ярыштар һ.б. 

Спорт байрамдары: «Кҥңелле ярыштар», «Балалар һабантуйы», «Ҡышҡы уйындар», «Аулаҡ», 

«Ҡаҙ ҿмҽһе», «Балалар Олимпиадаһы». 

Фольклор байрамдары: «Нардуған», «Сҿмбҽлҽ», «Ҡарға бутҡаһы», «Кҽкҥк сҽйе», «Ҡатыҡ 

тҽмлҽҥ», «Исем туйы» һ.б. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Ял итеҥ. Һаулыҡҡа зыян килтермҽй, буш ваҡытты файҙалы итеп ҥткҽрҽ белергҽ ғҽҙҽтлҽндереҥ 

(уйын, спорт, китап ҡарау, рҽсем тҿшҿрҿҥ, ҽҥҽлҽҥ, моделдҽр йыйыу, сигеҥ, бҽйлҽҥ, ағасты 

семҽрлҽҥ һ.б.). 

Кҥңел асыу.Тҿрлҿ кҥмҽк уйындарҙа, спорт, йола байрамдарында ҡатнашырға кҥнектереҥ. 

Бергҽлҽп эш итеҥ барышында ҽхлаҡи һыҙаттар тҽрбиҽлҽҥҙе дауам итеҥ, аң-белем даирҽһен 

киңҽйтеҥ, ҥҙенең тҽртибенҽ баһа бирергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Матурлыҡҡа, хозурлыҡҡа, нҽфис ҽйберҙҽргҽ, йҽмле тҽбиғҽт кҥренештҽренҽ ҡарата фекерен, ҥҙ 

ҡарашын белдерергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Байрамдар. Дҽҥлҽт, йола, дини, халыҡ байрамдары тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеҥ 

(―Берҙҽмлек‖ кҿнҿ, Ватанды һаҡлаусылар кҿнҿ‖, ―Аулаҡ‖, ―Ҡаҙ ҿмҽһе‖, ―Ураҙа байрамы‖ һ.б.). 

Байрамдарға бергҽлҽп ҽҙерлек ҥткҽреҥ: кҥтҽренке кҽйеф менҽн, матур кейемдҽр, тҽмле-татлы 

ашамлыҡтар ҽҙерлҽп, ҡунаҡтар кҿтҿҥ йҽки ҡунаҡҡа барыу. Ҡунаҡтарға йҽки тыуған кҿн менҽн 

ҡотлау ҿсҿн бҥлҽктҽр ҽҙерлҽҥ, аралашыу, йыр-бейеҥ, шиғыр башҡарыу, тейешле ҡотлау һҥҙҙҽрен 

ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ. Ҡунаҡта ҥҙеңде тота белеҥ, башҡаларға ҡарата ихтирамлы булырға кҥнектереҥ. 

Ғҽҙҽти, ябай һҽм байрам кҿндҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреҥ. Байрамдар тарихы, халыҡ 

байрамдары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре менҽн таныштырыу.  

Яҡынса тҽҡдим ителгҽн кҥңел асыуҙар һҽм байрамдар: «Һаумы, алтын кҿҙ», «Урожай 

байрамы», «Тыуған ерем – Башҡортостан», «Ҡаҙ ҿмҽһе», «Аулаҡ ҿй», «Яңы йыл байрамы», 

«Ҡатыҡ тҽмлҽҥ», «Бҽпес ҡотлау», «Исем туйы», «Шҽжҽрҽ байрамы», «Ҡарғатуй байрамы», 

«Йыйын», «Кҽкҥк сҽйе», «Ҡарға бутҡаһы» һ.б. 

 

 

 

Ҡушымта № 4 

Балаларға ҿсҿн тҽҡдим ителгҽн нҽфис ҽҙҽбиҽт исемлеге 
 

Беренсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ  (2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Ятлау ҿсҿн. «Бутыр-бутыр бутҡа бешкҽн», «Ямғыр, яу, яу! », «Мин – ҡуян» Г. Юнысова. 

«Сҽп-сҽп-сҽпҽкҽй…» А. Йҽғҽфҽрова. «Туп» А. Барто. «Шыршыҡай», «Ҡыш бабай» М. Бикбова 

Һҿйлҽҥ ҿсҿн. «Тҿлкҿ менҽн айыу», «Ҡуяндың ҡолағы ниңҽ оҙон булған?», «Шалҡан», «Сыбар 

тауыҡ», «Ялҡау бесҽй» һ.б. 

Уҡыу ҿсҿн.«Нҽҙекҽйбил» А. Йҽғҽфҽрова. «Бутҡа кҿршҽге» Бер туған Гриммдар. «Эт ҥҙенҽ 

нисек хужа тапҡан?» (башҡорт халыҡ ҽкиҽте). «Ялҡау ҡыҙ» (италия халыҡ ҽкиҽте). «Себеш» 

К.Чуковский. «Тирмҽ» (рус халыҡ ҽкиҽте). «Терпе» А. Толстой һ.б. 
 

Икенсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Ятлау ҿсҿн. «Кҿҙ килгҽн» Г. Юнысова. «Ҡыш» Д.Юлтый. «Аҡ ҡуян» М.Бикбова. «Аҡтҥш» 

А.Игебаев. «Сыйырсыҡ» Р.Ғарипов «Ҡояш кҿлҽ» Г.Ғҽлиева. 

Һҿйлҽҥ ҿсҿн. Ҽкиҽттҽр: «Бҥре менҽн кҽзҽ», «Тҿлкҿ менҽн торна», «Башбармаҡ», «Эт, һыйыр 

һҽм ҡаҙ», «Ниңҽ бесҽй сысҡан яратмай?», «Һарыбай», «Кҿҙһылыу менҽн Йҽйһылыу», «Ҡуян менҽн 

терпе», «Кҽзҽ ҥҙенҽ нисек ҿй тҿҙҿп алды?», «Ҡыҙыҡай менҽн айыу», «Ҡойроҡ», «Тейендҽр ниңҽ 

ағас башында йҽшҽй?», шулай уҡ «Йҽйғор» хрестоматияһында тҽҡдим ителгҽн тҿрлҿ халыҡ 
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ҽкиҽттҽре. С Маршак, К. Чуковский, Е. Благинина, К. Ушинский, Л. Толстой, Б. Заходер һ.б. рус 

яҙыусыларының тҽржемҽ ителгҽн шиғырҙары. 

Уҡыу ҿсҿн. «Тҿйлҿгҽн», «Ҡарға» - халыҡ ижады. «Уралым» С.Юлаев. «Бҽпес бит йоҡлай» 

Р.Шаммас. «Беҙҙең ҽсҽй» Ф.Рҽхимғолова. «Гҿр килҽ ҿйҙҿң эсе» К.Кинйҽбулатова. «Сҽскҽ менҽн 

кҥбҽлҽк» М.Дилмҿхҽмҽтов. «Ҡулыма кҿрҽк алдым» М.Сиражи, һ.б. 
 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Ятлау ҿсҿн. Һанашмаҡтар, һамаҡтар. «Икмҽк» Ф.Туғыҙбаева. «Нисҽ алма» З. Ҽхмҽтйҽнова. 

«Зҽңгҽр тубым» Г.Юнысова. «Шыршы» Ҡ.Даян. «Ҽсҽйҙҽр байрамы», Ғ.Ғҥмҽр. «Ҡымыҙ» 

Г.Ғҽлиева. «Ямғыр» М.Бикбова һҽм башҡалар. 

Һҿйлҽҥ ҿсҿн. «Алдар тҿлкҿ». «Айыу менҽн бал ҡорттары». «Йомарт ҡуян». «Ҡуян менҽн 

терпе». «Ҡыҙыл башлыҡ» Ш.Перро. «Ҥгҽй ҡыҙ Гҿлбикҽ». «Йылан менҽн балыҡ». «Һандуғас менҽн 

Ҡарлуғас». «Кем отҡорораҡ?». «Тҿлкҿ, бҥре, бҥҙҽнҽ». «Ҡуян менҽн арыҫлан». «Ҡаҙҙар ниңҽ ала 

булған?». «Бремен музыкаттары» бер туған Гриммдар. «Бҽлҽкҽй ҡайын». А.Йҽғҽфҽрова. «Батыр 

ҡуян». «Кҿнһылыу». «Ҡарһылыу ниңҽ һуңланы?» Ф. Туғыҙбаева. «Турыҡай» С. Агиш. «Ҡайын 

урманында» М. Кҽрим һҽм башҡалар. 

Уҡыу ҿсҿн. «Ҥҙем тектем» А. Игебаев. «Биҙҽкле силҽктҽр» Ҽ.Таһирова. «Бҽрҽскҽй» Ҽ.Ҽхмҽт-

Хужа. «Кҥгҽрсен» Г. Ғҽлиева. «Себеш менҽн бҽпкҽ» А. Йҽғҽфҽрова. «Тауыҡбикҽ» Ғ.Амантай. 

«Байрам» Ф. Рҽхимғолова. «Кҿлҽмҽстҽр» - балалар фольклоры. «Тиҙ тҿшҿндҿм» С. Муллабаев. 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Ятлау ҿсҿн. Һамаҡтар. Телтҿҙҽткестҽр. «Тыуған ил» Ҡ.Даян. «Ватан» Р.Ниғмҽти. «Светофор» 

Б.Байымов. «Яу, ямғыр!» Ф. Рҽхимғолова. «Ҡулъяулыҡ» Г.Юнысова. «Кҿҙ килгҽн» Г.Юнысова. 

«Хҽрҽкҽт» Н. Сҽлимов. «Бесҽй китте елҽккҽ» М. Хисмҽтуллина. «Йҽйғор» хрестоматияһынан 

«Алтын кҿҙ», «Ябалаҡлап ҡар яуа», «Яғымлы ҡояш йылмая», «Йҽмле йҽй етте» һҽм башҡа 

бҥлектҽрҙҽ бирелгҽн ҽҫҽрҙҽр. 

Уҡыу һҽм һҿйлҽҥ ҿсҿн.«Илкҽйем» Я.Ҡолмой. «Башҡортостан» С. Ҽлибаев. «Ирҽндек», 

«Ҡурайсы», «Шаян бесҽй», «Тҿлкҿ менҽн ҽтҽс». «Еңел икмҽк», «Урал батыр» ҽкиҽттҽре һҽм 

«Йҽйғор» хрестоматияһында бирелгҽн башҡа ҽҫҽрҙҽр, «Аҡбуҙат» журналынан һҽм балалар 

яҙыусылары ҽҫҽрҙҽренҽн. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Ятлау ҿсҿн. «Болон» М. Ғафури, «Башҡортостанға» Ғ.Ғҥмҽр, «Туған тел» Б.Бикбай, «Ватан» 

Р.Ниғмҽти, «Икмҽк» Ш.Бикҡол, «Ултыртайыҡ аҡ ҡайын» А. Игебаев, «Беҙҙең ҥгеҙ» Ҽ. Вахитова, 

«Йондоҙҙар бейей» К.Кинйҽбулатова, «Кҿсҿк» Ҽ. Ҽхмҽт-Хужа, «Тейен» Р. Ниғмҽтуллин, «Һуңғы 

баҫма» Ф. Мҿхҽмҽтйҽнов, «Тыуған ил» Ҡ.Даян, «Боҙ китҽ» Ҽ. Таһирова, «Сиренем» Ш. Бикҡол, 

«Урман юлы»М. Ғҽли, «Йырсы Гҿлдҽр» З.Ҡотлогилдина, «Тыуған илем», «Уралым» С.Юлаев, 

«Ҡыш» Н.Нҽжми. 

Һҿйлҽҥ ҿсҿн. «Айыу менҽн бабай» К.Ушинский, «Салауаттың кир аты», «Минең атым», 

«Бҽлҽкҽй ҡайын», «Изгелек», «Дуҫлыҡ менҽн шаярмайҙар», «Ҿс ҡыҙ» А.Йҽғҽфҽрова, «Һҽйкҽл» Т. 

Ғҽниева, «Балыҡта» И. Морат, «Ололар ҽйтҽ: ҽҙҽпле бул?», «Икмҽк» Р. Усманова, «Самауыр» З. 

Ханнанова, ҽкиҽттҽр – «Ҡамыр батыр», «Аҡъял батыр», «Ҽминбҽк», «Ҽрмҽнде тун», «Батыр 

малай» (дағстан халыҡ ҽкиҽте), «Эшлҽп табылған бер һум» (грузин халыҡ ҽкиҽте), «Кҽкҥк» (ненец 

халыҡ ҽкиҽте), «Айоға» (нанай халыҡ ҽкиҽте), «Хикмҽтле һҥҙҙҽр» Ф. Мырҙаҡаев. 

Уҡыу ҿсҿн. «Сҿгҿлдҿрсҿ Айгҿл» Г. Юнысова, «Олатайҙың фотоһы» М. Ғҽли, «Егеткҽ» С. 

Юлаев, «Мин осоп китҽм» З. Ҽхмҽтйҽнова, «Нимҽ яҡшы була?» В. Осеева, «Нимҽ ул яҡшы, нимҽ 

ул насар?» В. Маяковский, «Бҽлҽкҽй малайҙың ҙур ҡыуанысы», «Иренгҽн ике эшлҽр» Д. 

Булгакова, «Ҽсҽ» З. Воскресенская, «Ҡурай тартам» ; Ғ. Дҽҥлҽтов һ.б.(«Йҽйғор» хрестоматияһын 

ҡарағыҙ). 
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Ҡушымта № 5 

Тҽҡдим ителгҽн музыкаль репертуар 
 

Беренсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ   

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
Тыңлау. «Сҽңгелдҽк» йыры; «Ямғыр» М. Бикбова; «Бҿрлҿгҽн». Башҡорт халыҡ йыры; «Кҿҙ». 

Ҡ. Даян. Х. Заимов. «Ҡурсағым». А. Кҽримов. Г. Юнысова. «Птички». Т. Ломова. ―Марш‖. А. 

Кҽримов; «Ете ҡыҙ». Башҡорт халыҡ кҿйҿ ; «Аттар». А. Кҽримов; «Тышта ҡар яуа». Ҡ. Даян; Р. 

Сҽлимов. «Аҡ ҡуян». М. Бикбова. «Сҽңгелдҽк йыры». Р. Ҡасимов. ―Кҽкҥк‖. А. Ғабдрахманов. 

«Ҡоштар». Х. Заимов. «Бесҽйгҽ ҡалас». З. Фҽйзуллина. «Ҡояш кҿлҽ». С. Сҽлмҽнов. К. 

Кинйҽбулатова. «Ҽтҽс». Ф. Ҽхмҽтов. «Себештҽр». С. Сҽлмҽнов. М. Хисамова. 

Йырлау. «Турғай». Т. Попатенко. Н. Найденова (тҽржемҽ). «Да, да, да» Е. Тиличеева. Ю. 

Островский. «Ҡыш бабай». «Гҿлкҽй» (тҽржемҽ). Шыршыҡай». «Йоҡла, айыуҡай». Е. Тиличеева. 

Ю. Островский (тҽржемҽ). «Яҙ». Х. Ҽхмҽтов. М. Бикбова. «Был – мин». Ҽ. Зиннурова. Р. 

Ураҡсина. «Сҽпҽкҽй». Г. Шҽрипова. «Кошка». А. Александров. Н. Френкель. Музыкаль ―Йҽй‖. С. 

Сҽлмҽнов. Ф. Туғыҙбаева. «Дождик». Рус халыҡ кҿйҿ. « Кҽзҽ». Ф. Туғыҙбаева. А. Ҡобағошов. 

Музыкаль – ритмик хҽрҽкҽттҽр. «Марш» Ф. Гершова. «Атлайбыҙ-йҥгерҽбеҙ» Е. Тиличеева. 

«Гопачок» Украин халыҡ кҿйҿ. «Атлау – ял итеҥ» Ш. Ҡолбарисов. Г. Юнысова. «Бубен» Г. Фрид. 

«Марш» Ф. Гершова. «Ҡуяндар» Р. Ҡасимов. «Бҽлҽкҽй полька» Е. Тиличеева. А. Шибицкая 

(тҽржемҽ). «Шаян туп». Ш. Ҡолбарисов. С. Ҽлибай. «Бейеҥ» Башҡорт халыҡ кҿйҿ. «Ҡапҡалар» 

уйыны. «Ҡурсаҡ менҽн уйын». Р. Ҡасимов. Р. Еникеев. «Кҥңелле бейеҥ». Башҡорт халыҡ кҿйҿ. 

«Аҡ ҡайын». Р. Рустамов. А. Матлина (тҽржемҽ).‖Бесҽй һҽм уның балалары‖. «Парлашып бейеҥ». 

Башҡорт халыҡ кҿйҿ. «Поезд уйыны». А. Кҽримов. К. Кинйҽбулатова. «Кҥңелле бейеҥ«. С. 

Сҽлмҽнов. С. Ҽлибай. 

 Музыкаль – дидактик уйындар. «Ҡош һҽм уның балалары». «Кемдең тауышы?». 

«Ҡурсаҡ атлай һҽм йҥгерҽ». «Нимҽлҽ уйнайым?» 

 

Икенсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем)  
Тыңлау. ―Турғай‖. Р Ҡасимов. ―Осенняя песенка – Кҿҙгҿ йыр‖. А. Александров. ―Ямғыр‖ А. 

Кҽримов. С. Муллабаев. ―Марш‖ А. Сҽлмҽнова. ―Моя лошадка – Минең атым‖ А. Гречанинов. 

―Бейеҥ кҿйҿ‖ (ҡурайҙа). ―Колыбельная – Бишек йыры‖ С. Разоренова. ―Тау шыуғанда‖ С. 

Низаметдинов, Г. Юнысова. ―Зима- Ҡыш‖ В. Карасева. Н. Френкель. ―Марш‖ А. Кҽримов. ―Ете 

ҡыҙ‖ бейеҥе. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. ―Ҡоштар‖ Х. Заимов. ―Сҽңгелдҽк йыры‖ Р. Ҡасимов. ―Шат 

тумыртҡа‖ Н. Сабитов. ―Кҽкҥк‖ А. Ғабдрахманов. ―Зима прошла – Ҡыш ҥтте‖ К. Метлов. М. 

Клопова. Ҡурайҙа бейеҥ кҿйҿ. Ҡумыҙҙа кҿйҙҽр тыңлау. ―Сҽңгелдҽк йыры‖, ―Марш‖ М. Вҽлиев. 

Йырлау. ―Бесҽй ҽле кескҽй шул‖ Р. Сҽлмҽнов. М. Баширов. ―Кҿҙ‖ Р. Ҡасимов. С. Муллабаев. 

―Ҡарбуз‖ А. Еникеева. С. Ҽлибай. ―Дождик – Ямғыр‖ Рус халыҡ кҿйҿ. ―Шаян ямғыр‖ Т Бокач 

(тҽржемҽ). ―Аҡ ҡуян‖ М. Бикбова. ―Шыршы йҽшел энҽле‖ М. Бикбова. ―Елка – Шыршы‖ Н. 

Найденова. Т. Попатенко. ―Бҽлештҽр‖ А. Филиппенко. Н. Кукловская (тҽржемҽ). ‖Мин – һалдат‖ 

Н. Френкель. В. Карасева (тҽржемҽ). ―Яҙ‖ М. Бикбова. Х. Ҽхмҽтов. ―Очень любим маму – Ҽсҽйҙе 

ныҡ яратабыҙ‖ Ю. Слонов. И. Михайлова. ―Сҽпҽкҽй‖ Г. Шҽрипова. ―Ҡурсағым‖ М. Бикбова. 

―Тамсы‖ Ф. Туғыҙбаева. А. Ғҽбдрахманов. ―Ҽтҽс‖ А. Игебаев. А. Ҡобағошов. ―Йҽмле йҽй‖ Ҡ. 

Даян. Х. Заимов. ―Ҡоштар һайрай‖ С. Ҽлибай. З. Исмҽғилев. 

Музыкаль – ритмик хҽрҽкҽттҽр. ―Атлап йҿрҿҥ‖ А. Сҽлмҽнова. ―Һикереҥ‖ А. Сҽлмҽнова. 

―Ҡуяндар‖ А. Сҽлмҽнова. ―Бейеҥ‖ Р. Сабитов. ―Бармаҡтар – ҡулдар‖. Рус халыҡ кҿйҿ. «Турғайҙар 

һҽм бесҽй» уйыны. Ф. Гершова. ―Ҡоштар менҽн машина‖ А. Еникеева. «Ҡояш менҽн ямғыр» 

уйыны. М. Бикбова. ―Марш‖ Ф. Гершова. ―Ял итҽбеҙ‖ А. Хҽсҽншин. ―Һикереҥ‖ К. Черни. ―Танец с 

куклами- Ҡурсаҡтар менҽн бейеҥ‖ Украин халыҡ кҿйҿ. ―Воротики-Ҡапҡалар‖ Э. Парлов. 

―Атлайбыҙ-йҥгерҽбеҙ‖ Е. Тиличеева. ―Туҡталып йҥгереҥ‖ А. Сҽлмҽнова. ―Бесҽй менҽн сысҡандар‖ 

Р. Ҡасимов. «Дуҫлаштыҡ» бейеҥе. Т. Вилькорейская. ―Тҿҫлҿ ҡулъяулыҡтар менҽн бейеҥ‖ Башҡорт 

халыҡ кҿйҿ. ―Марш‖ Р. Ғҽзизов. «Поезд» уйыны. К. Кинйҽбулатова. А. Кҽримов. «Аттар» уйыны. 

Р. Ҡасимов. ―Парлашып бейеҥ‖ Башҡорт халыҡ кҿйҿ. 

Музыкаль – дидактик уйындар. «Кҿслҿ һҽм тын тауыш‖,  ―Ҡыңғырау». «Сысҡан һҽм айыу». 

«Тауыҡ һҽм себештҽр». «Нимҽлҽ уйнайым? » 
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Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Тыңлау. ―Ҡурсаҡтар бейеҥе‖ Х. Заимов. ―Сҽңгелдҽк йыры‖ Х. Заимов. ―Беҙҙең йҽшелсҽ‖ Р. 

Сҽлмҽнов. Ғ. Ғҥмҽр. ―Перовский‖- башҡорт халыҡ кҿйҿ. ―Ах ты, береза‖ Рус халыҡ кҿйҿ. Ҡурайҙа 

бейеҥ кҿйҿ. ―Сана шыуабыҙ‖. ―Башҡорт кҿйҙҽре‖ С. Ишбулатов.‖Уйнайбыҙ ҙа йырлайбыҙ‖ Ҽ. 

Зиннурова. ―Сҽғҽт‖ Х. Заимов. ―Ҽкиҽт‖ Х. Заимов. Ҡумыҙҙа кҿйҙҽр тыңлау. ―Тамсылар‖ С. 

Сҽлмҽнов. ―Йылы ямғыр‖ Р. Ғҽзизов. ―Песенка о весне‖ Ф. Френкель. ―Колокольчики звенят‖. В. 

Моцарт. ―Тирҽк‖- башҡорт халыҡ йыры. ―Воробушки‖ М. Красев. ―Кҿйһҿҙ ҡыҙ‖ Н. Сабитов. 

―Сҽҥкҽ‖- башҡорт халыҡ йыры. 

Йырлау. ―Уңыш йыябыҙ‖ (хоровод-уйын). ―Емештҽр‖ Н. Дауытов. Й. Гҽрҽй. ―Ямғыр‖ М. 

Бикбова. Кҿҙгҿ ҡояш. Непослушный дождик. Ҡар яуа.Ҡыш бабай. Вот какая елочка. М. 

Картушина. Шыршы йҽшел энҽле. М. Бикбова. Мы знаем песенку. Р. Рустамов. Л. Миронова. 

Ҽсҽйҙҽр байрамы. Ҽ. Зиннурова. Р. Ураҡсина. Тамсы. А. Ғабдрахманов. Ҡоштар килҽ. С. 

Сҽлмҽнов. Ҡ Даян. Ҡояш кҿлҽ. С. Сҽлмҽнов. К. Кинйҽбулатова. Кҥгҽрсендҽр гҿрлҽйҙҽр. Ҽ. 

Зиннурова. Р. Ураҡсина. Яҙ етҽ. Й. Фҽйзи. Ф. Кҽрим. Зима прошла. К. Метлов. М. Клокова. Йҽй. Р. 

Сҽлмҽнов. Урманға барабыҙ. Һандуғас. Г. Бойко. А. Филиппенко (тҽржемҽ). 

Музыкаль – ритмик хҽрҽкҽттҽр. Ҡурсаҡтар менҽн уйын. Ш. Ҡолбарисов. Г. Юнысова. 

Марш. Д. Хҽсҽншин. Айыу. Р. Еникеев. «Атта» уйыны. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. Тҥңҽрҽк уйын. Р. 

Сҽлмҽнов. М. Бикбова. Саҡырыу бейеҥе. Башҡорт халыҡ кҿйҿ.Ҡыш уйыны. М. Бикбова. Урманда 

уйыны. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. Ҡышҡы бейеҥ. О. Высотская. М. Старокадомский (тҽржемҽ). Урман 

хайуандары бейеҥе. Кҥңелле бейейбеҙ. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. Һҽпҽлҽк уйыны. Атлау-йҥгереҥ. Р. 

Ҡасимов. Полька. М. Бикбова. Парлап бейейбеҙ. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. Тҿҫлҿ ҡулъяулыҡтар менҽн 

уйын. Займи домик. М. Магдиенко. Бесҽй менҽн сысҡан уйыны. Кҽзҽ бҽрҽстҽре менҽн бҥре 

уйыны. Ҡабырғалы, ҡамсылы уйыны. 

Музыкаль – дидактик уйындар. ―Шаян музыканттар‖. ―Минең кеҥек уйна‖. ―Ҡурсаҡ ни 

эшлҽргҽ тейеш?‖, ―Һҥрҽттҽн йырҙы таны!‖ 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Тыңлау. Башҡортостандың, Рҽсҽй Федерацияһының гимндарын тыңлау, уларҙы айыра белеҥ. 

Сыңрау торна. Башҡорт халыҡ йыры. Марш. Д. Шостакович. Вальс. Д. Кабалевский. Кҥңелле. 

Кҥңелһеҙ. Х. Заимов. Сҽңгелдҽк йыры. Р. Хҽсҽнов. Башҡорт бейеҥе. С. Шаһиҽхмҽтова. Клоуны. Д. 

Кабалевский. Һыбай егеттҽр. С. Низаметдинов. Марш. Р. Ғҽзизов. Ҽкиҽт. Р. Сҽлмҽнов. Салауат. 

Башҡорт халыҡ йыры. Ҽсҽйем – ҡҽҙерлем. Ҽ. Зиннурова. Р. Ураҡсина. Вальс. Р. Ҡасимов. Ҡыҙҙар 

бейеҥе. Р. Мортазин. Егеттҽр. Р. Ғҽзизов. Ҽхирҽттҽр. (Шаян ҡыҙ. Илаҡ ҡыҙ.) Р. Ҡасимов. Болезнь 

куклы – Ҡурсаҡ ауырый. П. Чайковский. Новая кукла – Яңы ҡурсаҡ. П. Чайковский. Салауат 

маршы. Башҡорт халыҡ кҿйҿ.Ҡурайҙа, ҡумыҙҙа кҿйҙҽр тыңлау. Йҽй килде. Г. Ишҡыуатова. Байыҡ. 

Башҡорт халыҡ кҿйҿ. (ҡурайҙа) Марш. Вальс снежинок – Ҡар бҿртҿктҽре вальсы. ―Щелкунчик‖ 

балетынан. 

Йырлау. Кҿҙ. Ҡ. Даян. Х. Заимов. Һау булығыҙ, аҡҡоштар. Р. Сҽлмҽнов. А. Игебаев. Листочек 

золотой – Алтын япраҡ. Н. Вересокина. Т. Коломиец. Огородная-хороводная. Б. Можжевелов, А. 

Пассова. Саған. Б. Хайретдинов. Д. Талхина. Ҡыш бабай. М. Бикбова. Шыршы. К. Кинйҽбулатова. 

С. Низаметдинов. Тышта ҡар яуа. Р. Сҽлмҽнов. Ҡ. Даян. Һалдаттар. Г. Юнысова. А. Ғабдрахманов. 

Самый добрый дедушка – Яратҡан ҡартатайым. Л. Старченко. Маму поздравляем –Ҡотлайбыҙ 

ҽсҽйҙҽрҙе. Л. Старченко. Бравые солдаты – Ҡыйыу һалдаттар. А. Филиппенко. Т. Волгина. Яҙғы 

гҿлдҽр. Башҡорт халыҡ йыры. Песня о Родине – Тыуған ил тураһында йыр. Ф. Гершова. Салауат – 

батыр. Ҽ. Зиннурова. Песенка друзей – Дуҫтар йыры. В. Герчик. Я. Аким. Эх, кҥңелле яҙ килҽ. Р. 

Сҽлмҽнов. Ҽ. Ихсан. Аҡ ҡуян. Башҡорт халыҡ йыры. Мин ҥҙемде яратам. Ҽ. Зиннурова. Р. 

Ураҡсина. 

Музыкаль-ритмик хҽрҽкҽттҽр. «Тирмҽ» уйыны. Ф. Гершова. «Ҡурай» уйыны. Ф. Гершова. 

«Тауыштан таны» уйыны. Н. Дауытов. «Тумыртҡа» уйыны. Ш. Ҡолбарисов. Г. Юнысова. Хлоп-

хлоп-хлоп (бейеҥ). Эстон халыҡ кҿйҿ. Дружные тройки – Татыу пар аттар. Полька. И. 

Штраус.Атлау һҽм йҥгереҥ. Ф. Гершова. Марш. А. Ғабдрахманов. Круговая пляска – Тҥңҽрҽк 

бейеҥе. Рус халыҡ кҿйҿ. «Уйынсыҡты тап» уйыны. С. Низаметдинов. «Егеттҽр» уйыны. С. 

Низаметдинов. Шаян музыканттар. Г. Юнысова. Ш. Ҡолбарисов. Башҡорт полькаһы. М. Вҽлиев. 
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Сҽскҽлҽр менҽн бейеҥ. Х. Заимов. Марш. М. Яруллин. «Тамсы» уйыны. Ф. Гершова. Шаян полька. 

М. Бикбова. Шалтырауыҡ менҽн уйын. С. Низаметдинов. Ҡулъяулыҡ биреҥ. Р. Еникеев. Полька. 

И. Яҡупов. «Һабантуй» уйыны. Ф. Гершова. Хоровод в лесу – Урманда бейеҥ. М. Иорданский. Н. 

Найденова (тҽржемҽ). Уйын «Гори, гори ясно – Дҿрлҽп, ян, ян». Русская народная мелодия. 

Музыкаль-дидактик уйындар. Нимҽлҽ уйнағанды белеҥ.  Ике тауыштан йырҙы таны! Ҽтҽс, 

тауыҡ һҽм себеш. Ритмик лото. 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 
Тыңлау. Кҥңелле марш. Х. Заимов. Вальс. П. Чайковский. Уйланыуҙар. Х. Ҽхмҽтов. Шаян 

малай. Н. Сабитов. Грустная песня. Г. Свиридов. Светит месяц – Ай яҡтырта. Рус халыҡ йыры. 

Был минең тыуған ерем. Ҽ. Зиннурова. Шҽл бҽйлҽнем. Башҡорт халыҡ йыры. Болезнь куклы – 

Ҡурсаҡ ауырый. П. Чайковский. (фортепиано) Новая кукла – Яңы ҡурсаҡ. П. Чайковский 

(фортепиано).  Урал иртҽһе. Х. Ҽхмҽтов (скрипка). Салауат маршы (ҡурай). Марш. Ф. Гершова 

(баян). Полька. М. Глинка (фортепиано). Ҽпипҽ. Бейеҥ кҿйҿ (ҡурай). Салауат маршы (ҡумыҙ). 

«Урманда» композицияһы (ҡумыҙ). Подснежник – Умырзая. П. Чайковский. Весна. Г. Свиридов 

(симфонический оркестр). Вальс. С. Низаметдинов (башҡорт милли музыка ҡоралдары оркестры 

башҡарыуында). Башҡортостан гимны (тынлы оркестр). Рҽсҽй гимны (тынлы оркестр). 

Йырлау. Ерем, илем, телем. Р. Шҽкҥр. М. Сҽлимов. Яуа ҡайын япрағы. З. Исмҽғилев. М. 

Кҽрим. Айҙар-ғынайым (таҡмаҡтар). Ф. Фҽтҡуллина. Ҽйлҽнҽбеҙ, ҽйлҽнҽбеҙ. Ш. Ҡолбарисов. М. 

Бураҡаева. Беҙҙең йҽшелсҽ. Р. Сҽлмҽнов. Ғ Ғҥмҽр. Һау булығыҙ, ҡоштарым. Н. Дҽҥлҽтҡолова. 

Уйна, ҡурай. Башҡорт халыҡ йыры. Аҡбуҙатта елдереп. С. Сҽлмҽнов.С. Ҽлибай. Ҡыш бабай. М. 

Сҽлимов. Ҽсхҽл Ҽхмҽт-Хужа. Шыршы. С. Низаметдинов. К. Кинйҽбулатова. Шат Ҡыш бабай килҽ 

(тҽржемҽ). Н. Вересокина. Ҽсҽйем – ҡҽҙерлем. Ҽ. Зиннурова. Р. Ураҡсина. Ҽсҽйҙҽр байрамы 

(тҽржемҽ). Ю. Гурьев.    С.Вигдоров. Олатайым миҙалдары. Ҽ.Зиннурова. Р. Ураҡсина. Армияла 

хеҙмҽт итҽрбеҙ. Ю. Чичков, В. Малков. Яҙ килҽ. Р. Сҽлмҽнов. Ҽ. Ихсан. Тал араһы. Башҡорт халыҡ 

йыры. Ҽсҽйем – ҽсҽкҽйем. Н. Дҽҥлҽтҡолова. Тиҙҙҽн мҽктҽпкҽ. Ф. Фҽтҡуллина. Хушлашыу йыры. 

Ф. Фҽтҡуллина. Һау бул, балалар баҡсаһы. (тҽржемҽ) А. Филиппенко. Т. Волгина. 

Музыкаль – ритмик хҽрҽкҽттҽр. Марш. Р. Ҡасимов. Байрам. Х. Заимов. Сҽскҽлҽр. Р. 

Хҽсҽнов. Хҽтирҽ. Алты егет.  Башҡорт халыҡ кҿйҙҽре. Яулыҡ һалыш. Уйын. Энҽ менҽн еп. Уйын. 

Ҽйлҽнҽбеҙ, ҽйлҽнҽбеҙ. Уйын. Ҡулъяулыҡтар менҽн парлы бейеҥ. Ш. Ҡолбарисов. Тҥңҽрҽктҽ 

бейеҥ. А. Кҽримов. Нардуған. Уйын. Полька. Р. Сҽлмҽнов. Вальс. Р. Сҽлмҽнов. Ритмды ҡабатла. Н. 

Дауытов. Бейеҥ кҿйҿ. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. Баҡыр бҥкҽн. Уйын. Таһыл егет. Уйын. Шаян бейеҥ. Р. 

Сҽлмҽнов. Ищи – Тап. Уйын. Т. Ломова. Новогодний хоровод – Яңы йыл бейеҥе. Т. Попатенко. Н. 

Найденова. Байрам маршы. Р. Ҡасимов. Марш. Р. Сҽхҽҥетдинова. Олатай. Башҡорт халыҡ кҿйҿ. 

Шаян бейеҥ. М. Бҽширов. Аҡ тирҽк. Уйын. Мунса. Уйын. Наза. Уйын. Башҡорт ҡыҙы. Бейеҥ. К. 

Рҽхимов. Парлы полька. Ш. Ҡолбарисов. 

Музыкаль-дидактик уйындар. Ике тауыштан йырҙы бел. Ҡыңғырауҙар. Музыкаль 

баҫҡыстар. Ритмик лото. Ритмик домино. Кем иң иғтибарлы? Музыка ҡоралдары. 

 

 

 

Ҡушымта № 6 

Хҽрҽкҽттең тҿп тҿрҙҽренең,  хҽрҽкҽтле уйындарҙың һҽм 

кҥнегеҥҙҽрҙең яҡынса тҽҡдим ителгҽн исемлеге 
Беренсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ   

(2 йҽштҽн 3 йҽшкҽ тиклем) 
 

Хҽрҽкҽттҽрҙең тҿп тҿрҙҽре 

Атлау. Парлашып, тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥленеп, бҿтҽ тҿркҿм менҽн атлау. Ҡулдарға тотоноп, 

тҥңҽрҽк буйлап атлау. Тиҙлекте шҽбҽйтеп, йҥгереҥгҽ кҥсеп йҽки йҥгереҥҙҽн ҽкрен генҽ атлауға 

кҥсеп хҽрҽкҽтлҽнеҥ. 

2 йҽштҽ 6 айҙан тҿрлҿ яҡҡа таралып йҥгереҥ, предметтарҙы урап йҥгереҥ. Бер аяҡты икенсеһе 

эргҽһенҽ ҡуйып, алға табан, йҽ уң-һул яҡҡа ҡарай хҽрҽкҽтлҽнеҥ. 
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Тигеҙлек һаҡлап, кҥнекмҽлҽр башҡарыу. 20 см киңлектҽге 2-3 м оҙонлоҡтағы тура юлдан 

10-15 см бейеклектҽге предметтарҙы аша атлап йҿрҿҥ: 20-25 см киңлектҽге таҡта, бейеклеге 10-15 

см булған гимнастика эскҽмйҽһе, бҥрҽнҽ буйлап йҿрҿҥ. 

Ҡулдарға берҽй ҽйбер тотоп, яй ғына ҥҙ-тирҽлҽй ҽйлҽнеҥ. 

Йҥгереҥ. Тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥленеп, йҽки бҿтҽ тҿркҿм менҽн тура йҥнҽлештҽ бер-бер артлы 

берҽмлҽп сафҡа теҙелеп, 30-40 секунд эсендҽ (туҡтамайынса) яй темпта йҥгереҥ; йҥгереҥҙең 

темпын ҥҙгҽртеп (шҽберҽк, йҽ яйыраҡ) хҽрҽкҽтлҽнеҥ.  

Бер-береһенҽн 25-30 см алыҫлыҡта һуҙылған ике бау уртаһынан йҥгереҥ. 

Имгҽклҽҥ, шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ. 3-4 м алыҫлыҡҡа тура йҥнҽлештҽ тубыҡланып имгҽклҽҥ; 

иҙҽндҽ ятҡан таҡта ҿҫтҿнҽн ултырып шыуышыу; бер осо 20-30 сантиметрға кҥтҽрелгҽн таҡта, 

гимнастика эскҽмйҽһе буйлап ҥрмҽлҽҥ.  

30-40 см бейеклектҽ ҡуйылған ҡапҡа йҽки һуҙылған бау аҫтынан шыуышып ҥтеҥ, бҥрҽнҽ аша 

сығыу.  

1,5 бейеклектҽге баҫҡысҡа, гимнастика стенаһына ҥрмҽлҽп менеҥ һҽм тҿшҿҥ (ҥҙенҽ уңайлы 

ысул менҽн). 

Этҽреҥ, ташлау, ырғытыу, һелтҽҥ. 50-100см алыҫлыҡтан тупты ике ҡуллап, аҙаҡ – бер ҡул 

менҽн тҽрбиҽсегҽ йҽки икенсе балаға дуға аша тороп йҽки ултырып этҽреҥ. 

Тупты алға ике ҡул менҽн эйелеп, аҫтан, тҥш тҽңгҽленҽн, баш артынан кҥкрҽк алдынан 

һуҙылған бау аша йҽки бала буйына тап килтереп һуҙылған сетка аша 1- 1,5 алыҫлыҡҡа ташлау. 

Уң һҽм һул ҡул менҽн тупты йҽки ҡом тултырылған тоҡсайҙы, тубырсыҡты алыҫлыҡҡа 

ташлау: алыҫлыҡҡа – ике ҡуллап, сҽпкҽ – уң (һул) ҡул менҽн 1 м  аралыҡтан һелтҽҥ. 

50-100 см алыҫлыҡтан тҽрбиҽсе ташлаған тупты тотоу. 

Һикереҥ. Ике аяҡты бергҽ ҡуйып, бер урында һикереҥ; ҽҙ генҽ алға табан хҽрҽкҽтлҽнеп 

һикереҥ; бау (һыҙыҡ) аша һикереҥ; ике (10-30 см киңлектҽге) параллель һыҙыҡтар аша һикереҥ. 

Бала ҡулынан 10-15 см бейеклектҽге предметҡа ҡулдарҙы тейҙерер ҿсҿн юғарыға һикереҥ. 

Дҿйҿм ҥҫеш кҥнегеҥҙҽре 

Ҡул суҡтары һҽм кҥкрҽк мускулдарын ҥҫтереҥгҽ кҥнегеҥҙҽр: ҡулдарҙы алға, ҿҫкҽ, ситкҽ 

һуҙыу; уларҙы кҥкрҽк тҽңгҽлендҽ киңештереп, ян-яҡҡа һуҙыу. Ҡулдарҙы артҡа йҽшереҥ; ситкҽ 

һуҙып, ҡул суҡтарын яурынға һалыу. 

Тҥш алдында, баш ҿҫтҿндҽ сҽпҽкҽйлҽҥ. Ҡулдарҙы алда, артта, ҿҫтҽ-аҫта һелкетеҥ.  

Умыртҡа һҿйҽге һығылмалылығын һҽм арҡа мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. 
Эргҽлҽ торған (ултырған) балаға предмет биреҥ ҿсҿн уңға-һулға боролоу;  алға һҽм уңға-һулға 

эйелеҥ.  

Иҙҽндҽ ултырып, бер-бер артлы аяҡтарҙы бҿклҽҥ һҽм һуҙыу. Арҡаға ятып, аяҡтарҙы кҥтҽреҥ 

һҽм тҿшҿрҿҥ. Тубыҡтарҙа тороп, ҥксҽлҽргҽ ултырыу һҽм кире тороу. 

Ҡорһаҡ һҽм аяҡ мускулдарын  нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. Бер урында тапаныу һҽм атлау. 

Торған килеш аяҡты алға һуҙып, тубыҡтан бҿгҿргҽ һҽм яҙырға (тотоноп). Тотоноп, сҥкҽйергҽ һҽм 

торорға; аяҡ остарында кҥтҽрелергҽ. Тотоноп, аяҡты алға һуҙып, ҥксҽгҽ ҡуйыу. Ултырып, аяҡ 

бармаҡтарын ҡыбырлатыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар 
Атлап-йҥгереп: «Ҡурсаҡтарға ҡунаҡҡа», «Тупты баҫтырып тот!», «Һуҡмаҡ буйлап!», «Йылға 

аша», «Айыуға ҡунаҡҡа», «Ҡояш һҽм ямғыр», «Кем тынысыраҡ?», «Мине тотоғоҙ!», «Ҽйберҙҽрҙе 

алып кил!», «Ҡар бҿртҿктҽре һҽм ел», «Баҫтырыш», «Ҡоштар осалар», «Турғайҙар һҽм 

автомобиль», «Минең атым». 

Шыуышып: «Ҡыңғырауға шыуышып ет!», «Ҡапҡа», «Һыҙыҡҡа баҫма!», «Һаҡ 107улл!», 

«Бесҽй балалары», «Маймылдар», 

Тупты ырғытып һҽм тотоп: «Туп тҥңҽрҽктҽ», «Тупты тҽгҽрҽт!», «Тура ырғыт!», «Ташла – 

тот!». 

Һикереп: «Минең кҥңелле тубым», «Оялағы ҡошсоҡтар», «Аҡ ҡына ҡуян ултыра», «Ҡуян», 

«Бесҽй һҽм сысҡандар», «Оялағы ҡошсоҡтар». 

Арауыҡта йҥнҽлеш билдҽлҽҥгҽ: «Ҡайҙа шылтырай?», «Ҡыш бабайҙы һҽм Ҡарһылыуҙы 

тап!», «Кҥңелле уйын!», «Ҡуянҡай!», «Байраҡты тап!», «Кҥңелле уйындар!», «Уйынсыҡты 

һаҡла!». 

Кҥңелле уйын: «Поезд», «Флажок». 
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Икенсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ (3 йҽштҽн 4 йҽшкҽ тиклем) 
Хҽрҽкҽттҽрҙең тҿп тҿрҙҽре 

Атлау. Аяҡ остарында, тубыҡты кҥтҽреп, тулыһынса табандарға баҫып, колоннала берҽмлҽп, 

парлашып йҿрҿҥ; йҿрҿҥ йҥнҽлештҽрен ҥҙгҽртеп, туп-тура йҥнҽлештҽ, тҥңҽрҽк буйлап, предметтар 

араһынан боролоп, тҿрлҿ яҡҡа таралып йҿрҿҥ. Атлап йҿрҿҥ барышында кҥнегеҥҙҽр башҡарыу 

(туҡтап, сҥкҽйеп ултырып, икенсе яҡҡа боролоп).  

Тигеҙлек һаҡлап, кҥнекмҽлҽр башҡарыу. Киңлеге 15-20 см, оҙонлоғо 2-2,5 м булған тура 

юлдан, таҡтанан, гимнастика эскҽмйҽһенҽн, бҥрҽнҽнҽн аяҡтың ҥксҽһенҽ икенсе аяҡ осон ҡуйып 

атлау; ҡырлы таҡтанан, иҙҽндҽ ятҡан предметтар, баҫҡыс аралыҡтары аша атлау. 

30-35 см бейеклектҽге ауыш таҡтанан йҿрҿҥ. Ҥҙ-тирҽһендҽ ҽкрен генҽ ике яҡҡа ҽйлҽнеҥ. 

Йҥгереҥ. Ғҽҙҽттҽгесҽ йҥгереҥ, аяҡ осонда йҥгереҥ (тҿркҿмсҽлҽргҽ бҥленеп, бҿтҽ тҿркҿм 

менҽн), майҙансыҡтың бер осонан икенсеһенҽ, колоннала берҽмлҽп, тҿрлҿ йҥнҽлештҽ: туп-тура, 

тулҡын кеҥек һалынған юлдан (киңлеге 25-50 см, оҙонлоғо 5-6 м), тҥңҽрҽк буйлап, таралышып; 

тҿрлҿ кҥнекмҽлҽр башҡарып (туҡтап, баҫтырыусынан ҡасып, ҡасып барыусыны баҫтырып, сигнал 

буйынса тейешле урынға), йҥгереҥ темпын ҥҙгҽртеп; яй темпта 50-60 секунд эсендҽ, шҽп темпта 

(10 м аралыҡта). 

Тҽгҽрҽтеҥ, ташлау, тотоу, ырғытыу. Тупты (шарҙы) бер-береһенҽ; предметтар араһынан; 50-

60 см киңлектҽге ҡапҡаға тҽгҽрҽтеҥ. Алыҫлыҡҡа уң, һул ҡул менҽн ырғытыу (йыл аҙағында 2,5-5 

м алыҫлыҡҡа), 1,5-2 м алыҫлыҡта горизонталь урынлашҡан сҽпкҽ ике ҡуллап аҫтан, тҥштҽн һҽм 

уң, һул ҡул менҽн ташлау. 

Вертикаль сҽпкҽ 1-1,5 алыҫлыҡтан уң һҽм һул ҡул менҽн ташлау. 70-100 алыҫлыҡтан тҽрбиҽсе 

ташлаған тупты тотоу. Тупты ҿҫкҽ, аҫҡа ташлап, иҙҽнгҽ (ергҽ) һуғып, тотоу. 

Имгҽклҽҥ, шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ. Тубыҡланып 6 м аралыҡты тура йҥнҽлештҽ предметтар 

араһынан йҽки эргҽһенҽн шыуышып ҥтеҥ. 

50 м бейеклектҽге бау аҫтынан ҡулдар ярҙамынан башҡа имгҽклҽп ҥтеҥ; ҡоршау аша ҥтеҥ; 

бҥрҽнҽ аша сығыу; 1,5 м бейеклектҽге баҫҡысҡа ҥрмҽлҽҥ. 

Этҽреҥ, ташлау, ырғытыу, һелтҽҥ. Тупты (шарҙы) бер-береһенҽ этеп тҽгҽрҽтеҥ; предметтар 

араһынан тҽгҽрҽтеҥ; 50-60 см киңлектҽге ҡапҡаларға тҽгҽрҽтеп индереҥ. Уң һҽм һул ҡул менҽн 

алыҫлыҡҡа ташлау (йыл аҙағына 2,5-5 метрға).  

Горизонталь сҽпкҽ ике ҡуллап аҫтан, тҥштҽн, һыңар ҡуллап (1,5 – 2 м алыҫлыҡҡа), 1,2 м 

бейеклектҽге вертикаль сҽпкҽ 1-1,5 м алыҫлыҡтан). 

70-10 см алыҫлыҡтан тҽрбиҽсе ташлаған тупты  тотоу. Тупты ҿҫкҽ, аҫҡа ташлау, ергҽ (иҙҽнгҽ) 

һуғып, тотоу (бер рҽттҽн 2-3 тапҡыр). 

Һикереҥ. 2-3 м аралыҡты ике аяҡлап һикереп ҥтеҥ. Ике аяҡта бер урында һикереҥ; бер 

тҥңҽрҽктҽн икенсеһенҽ. 15-20 см  бейеклектҽн аҫҡа һикереҥ; торған урындан юғарыға ҡарай бала 

ҡулынан бейегерҽк эленгҽн предметты алыу маҡсатында һикереҥ; һыҙыҡ, бау аша; бер-бер артлы 

4-6 һыҙыҡ аша; 5 см бейеклектҽге предметтар аша; торған урындан һикереҥ. 

25-30 см киңлектҽге ике һыҙыҡ аша оҙонлоҡҡа урындан һикереҥ.  

40 см оҙонлоҡҡа урындан һикереҥ. 

Теҙелеҥгҽ кҥнегеҥҙҽр. Колоннаға, шеренгаға, тҥңҽрҽккҽ берҽмлҽп теҙелеҥ, берҽмлҽп 

теҙелеҥҙҽн парлашып теҙелеҥгҽ кҥсеҥ; атлағанда рҽтте ҡушыу, айырыу; бер урында уңға, һулға 

ҽйлҽнеп атлау. 

Дҿйҿм ҥҫеш кҥнегеҥҙҽре.  

Ҡул суҡтары һҽм кҥкрҽк мускулдарын ҥҫтереҥгҽ кҥнегеҥҙҽр: Һуҙылған ҡулдарҙы ҿҫкҽ, 

аҫҡа, ситкҽ кҥтҽреҥ һҽм тҿшҿрҿҥ. Предметты бер ҡулдан икенсеһенҽ кҥкрҽк алдында, баш 

ҿҫтҿндҽ, арҡа артында һалыу. 

Ҡулдарҙы тҥш тҽңгҽлендҽ сабыу һҽм арҡа артына йҽшереҥ; алға һҽм ситкҽ һуҙыу; устарҙы 

асып, ҡул суҡтарын йоморға, асырға, бармаҡтарҙы һелкетергҽ. 

Умыртҡа һҿйҽге һығылмалылығын һҽм арҡа мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. 

Тупты баш ҿҫтҿнҽн алға һҽм артҡа биреҥ; уңға-һулға боролоп, тҥш тапҡырынан бер-береһенҽ 

биреҥ. 

Ултырып: предметты боролоп артҡа һалырға, икенсе яҡҡа кире боролоп, уны алырға. 

Ултырып: алға эйелергҽ, аяҡтарҙы тубыҡтан бҿгҿргҽ һҽм ҡосаҡлап ҥҙеңҽ тартырға. 
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Арҡала ятып: аяҡтарҙы кҥтҽрергҽ, тҿшҿрҿргҽ; аяҡтарҙы велосипедта йҿрҿгҽн кеҥек 

хҽрҽкҽтлҽндерергҽ. 

Эстҽ ятып: аяҡтарҙы бҿгҿргҽ, турайтырға (бер-бер артлы, бергҽ); эстҽн арҡаға ҽйлҽнергҽ һҽм 

киреһенсҽ; яурындарҙы кҥтҽреп, ҡулдарҙы ситкҽ һуҙып, башты кҥтҽреп, артҡа бҿгҿлҿргҽ. 

Ҡорһаҡ һҽм аяҡ мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. Хҽрҽкҽтле уйындар. Аяҡ 

остарында кҥтҽрелергҽ; аяҡ осона, ҥксҽгҽ, табан ҡырыйына баҫыу. 

Тотоноп, тотонмайынса сҥкҽйеҥ. Ҡулдарҙы алға һуҙып сҥкҽйеҥ. Тубыҡтарҙы ҡулдар менҽн 

ҡосаҡлап, башты аҫҡа эйеп сҥкҽйеҥ. Тубыҡтан бҿклҽнгҽн аяҡтарҙы бер-бер артлы кҥтҽреп һуҙыу. 

Ултырып, аяҡ бармаҡтары менҽн ҡом тултырылған тоҡсайҙарҙы элҽктереп алыу. Иҙҽндҽге 

таяҡ ҿҫтҿнҽн, 6-8 см диаметрлы арҡан ҿҫтҿнҽн табан уртаһы менҽн баҫып, аяҡтарҙы бер-береһе 

эргҽһенҽ ҡуйып йҿрҿҥ. 

Спорт кҥнекмҽлҽре.  

Боҙ юлдарҙан ололар ярҙамында шыуыу. 

Саңғыла йҿрҿҥ: Тигеҙ ерҙҽ саңғы юлынан атлап һҽм шыуып йҿрҿҥ, саңғыла аҙымлап юлдан 

боролоу. 

Велосипедта йҿрҿҥ. Ҿс тҽгҽрмҽсле велосипедта тура юлдан, тҥңҽрҽк буйынса, уңға, һулға 

боролоп йҿрҿҥ. 

 

Хҽрҽкҽтле уйындар 

Атлап-йҥгереп: «Миңҽ йҥгерегеҙ!», «Ҡоштар һҽм ҡошсоҡтар», «Сысҡандар һҽм бесҽй», 

«Тупты баҫтарып тот!», «Ҡоршау», «Ҡояш һҽм ямғыр», «Себештҽр һҽм ҡарауылсы», 

«Осоусылар», «Карусель», «Ҽйберҙе алып кил!», «Автомобилдҽр», «Кем тиҙерҽк?», «Баҫтырыш», 

«Санала», «Һаҡлан-туңдырам!», «Ҡар  бҿртҿктҽре һҽм ел», «Поезд», «Ҡуяндар һҽм бҥре», «Боҙло 

юлдан», «Ялбыр эт», «Оялағы ҡошсоҡтар», «Ҡыяр, ҡыяр », «Кҽзҽ бҽрҽстҽре һҽм бҥре», «Айыуҙа 

ҡунаҡта», «Хҽйлҽкҽр тҿлкҿ», «Йҽшенмҽк», «Һҽпҽлҽк», «Ҡоштар һҽм тҿлкҿ». 

Шыуышып: «Тигеҙ генҽ юлдан», «Юғарыраҡ һикер!», «Соҡорҙо һикереп сыҡ!», «Келҽттҽ 

сысҡандар», «Балыҡтар», «Ҡуяндар», «Бал ҡорттары һҽм айыу», «Маймылдар». 

Һикереп: «Кем алыҫыраҡ ташлар?», «Тупты тҥңҽрҽккҽ ырғыт!», «Шарҙы тот!», «Турғай һҽм 

бесҽй», «Кҽзҽ бҽрҽстҽре һҽм бҥре», «Йылға аша»,«Тҥңгҽктҽн –тҥңгҽккҽ», «Кҥңелле туп». 

Тупты ырғытып һҽм тотоп: «Тупты тот!», «Таяҡты йыҡ!», «Кем ҡайҙа ҡысҡыра – бел!», 

«Ҽйберҙе һаҡла!», «Ҡоршау артынан», «Кҽрзингҽ ырғыт!». 

Арауыҡта йҥнҽлеш билдҽлҽҥгҽ: «Ҥҙеңдең урыныңды тап!», «Кем ҡайҙа ҡысҡыра – бел!», 

«Нимҽ йҽшерелгҽнен тап!» 

Кҥңелле уйын: «Флажок», «Ҡыуыҡ», «Ап-аҡ ҡына ҡуян ултыра», «Тирмҽкҽй», «Хоровод», 

«Карусель». 

 

Уртансы тҿркҿм (4 йҽштҽн 5 йҽшкҽ тиклем) 
Хҽрҽкҽттҽрҙең тҿп тҿрҙҽре 

Атлау. Ғҽҙҽттҽгесҽ атлау, аяҡ остарына, аяҡ ҥксҽлҽренҽ, табан ситенҽ баҫып, тубыҡтарҙы 

юғары кҥтҽреп, ваҡ һҽм ҙур аҙымдар менҽн, йҿҙ менҽн алға табан ҡарап, аяҡтарҙы бер-береһе 

эргҽһенҽ ҡуйып, уңға (һулға) атлау. 

Колоннала берҽмлҽп, парлашып атлау. Тура йҥнҽлештҽ, тҥңҽрҽк буйлап, зал ситенҽн, 

предметтар араһынан атлау, таралышып атлап йҿрҿҥ. Тҿрлҿ кҥнекмҽлҽр башҡарып (сҥкҽйеп, 

ҡулдарҙы тҿрлҿсҽ хҽрҽкҽтлҽндереп) йҿрҿҥ. Атлауҙы йҥгереҥ, һикереҥ менҽн сиратлау. Атлау 

темпын, йҥнҽлешен ҥҙгҽртеп, башлап барыусыны алмаштырып йҿрҿҥ. 

Тигеҙлек һаҡлап, кҥнекмҽлҽр башҡарыу. 10-15 см аралыҡтағы ике бау араһынан, диаметры 

1,5 – 3 см булған арҡан буйлап, таҡтанан, гимнастика эскҽмйҽһенҽн, предметтар аша, борма юл 

буйлап, баш ҿҫтҿнҽ ҡом тултырылған тоҡсай һалып, аяҡ осонда, ҡулдарҙы тирҽ-яҡҡа һуҙып атлау. 

Ҡырлы итеп арҡыры таҡталар ҡатылған таҡта буйлап, 15-20 см киңлектҽге, бейеклеге 30-35 см 

булған ауыш таҡтанан йҿрҿҥ. 

Иҙҽндҽн 20-25 см бейеклектҽ һалынған баҫҡыс аралыҡтарынан йҿрҿҥ һҽм йҥгереҥ, тҿйҿп 

тултырылған 5-6 туп аша ҡулды тҿрлҿ торошҡа ҡуйып, аша атлап ҥтеҥ. 

Ҡулдарҙы билгҽ ҡуйып, ике яҡҡа ла ҽйлҽнеҥ. 
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Йҥгереҥ. Ғҽҙҽттҽгесҽ йҥгереҥ, аяҡ остарында, тубыҡтарҙы юғары кҥтҽреп, ваҡ һҽм киң 

аҙымдар менҽн йҥгереҥ. Колоннала берҽмлҽп, парлашып йҥгереҥ; тҿрлҿ йҥнҽлештҽ йҥгереҥ; 

тҥңҽрҽк буйлап, предметтар араһынан, таралышып йҥгереҥ; 

Йҥгереҥҙең темпын, йҥнҽлешен, алдан барыусыны алмаштырып йҥгереҥ. 1-1,5 минут эсендҽ 

туҡтамай йҥгереҥ (40-60); бер-бер артлы ҿсҽр тапҡыр 10 м алыҫлыҡҡа йҥгереҥ; 20 м алыҫлыҡҡа 

йҥгереҥ.  

Тҽгҽрҽтеҥ, ташлау, тотоу, ырғытыу. Предметтар араһынан туптарҙы, ҡоршауҙарҙы 

тҽгҽрҽтеҥ. Бер-береһенҽ туптарҙы аҫтан, баш артынан һҽм уларҙы 1,5 м алыҫлыҡтан тотоу; Тупты 

ике ҡуллап баш артынан, бер ҡул менҽн 2 м алыҫлыҡтан ҡаршылыҡ аша ташлау.  

Тупты ҿҫкҽ ташлау, ергҽ һуғыу һҽм ике ҡуллап уны тотоу (2-3 тапҡыр). Тупты 5-ҽр тапҡыр уң 

һҽм һул ҡул менҽн бер-бер артлы ергҽ һуғып, һикертеҥ. 

Предметтарҙы алыҫлыҡҡа (3,5 – 6,5 м), горизонталь ятҡан сҽпкҽ (2-2,5 метрҙан) уң, һул ҡул 

менҽн ташлау; 1,5 м бейеклектҽ вертикаль торған сҽпкҽ 1,5-2 м алыҫлыҡтан ташлау. 

Имгҽклҽҥ, шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ. 10 метр аралыҡты тубыҡтарға һҽм терһҽктҽргҽ таянып тура 

йҥнҽлештҽ, предметтар араһынан, бормалы юлдан, горизонталь һҽм ауыш таҡтанан имгҽклҽп ҥтеҥ. 

Гимнастика эскҽмйҽһенҽн эскҽ ятып, ҡулдар ярҙамында алға тартылып шыуышыу. Дҥртаяҡлап, 

аяҡ табандарына һҽм ҡул устарына таянып имгҽклҽҥ.  50 см  бейеклектҽге бау, дуға аҫтынан 

кҽҥҙҽнең уң һҽм һул яғы менҽн сығыу. Ҡоршау эсенҽн имгҽклҽп ҥтеҥ; бҥрҽнҽ, гимнастика 

эскҽмйҽһе буйлап имгҽклҽп ҥтеҥ. Гимнастика баҫҡысының ҽле бер яғына, ҽле икенсе яғына кҥсеп, 

ҥрмҽлҽп менеҥ. 

Һикереҥ. Бер урында ике аяҡта һикереҥ (20-ҽр тапҡыр, атлау менҽн 2-3 мҽртҽбҽ сиратлап); 

алға табан хҽрҽкҽтлҽнеп һикереҥ (2-3 метр аралыҡты), арт яҡҡа кире боролоп һикереҥ. 

Һикереҥ: аяҡтарҙы бергҽ ҡуйып;  аяҡтарҙы айырып ҡуйып; һыңар аяҡлап (уң һҽм һул 

аяҡтарҙы сиратлап).  

Бер-береһенҽн 40-50 см аралыҡта һыҙылған 4-5 һыҙыҡтар аша һикереҥ. 5-10 см бейеклектҽге 

2-3 предметтың һҽр береһе аша һикереҥ. 20-25 см бейеклектҽн аҫҡа һикереҥ. Урындан тороп, 

оҙонлоҡҡа һикереҥ (70 см аралыҡҡа). Ҡыҫҡа һикергес (скакалка) менҽн һикереҥ. 

Сафҡа теҙелеҥгҽ кҥнегеҥҙҽр. Берҽмлҽп колоннаға, шеренгаға, тҥңҽрҽккҽ теҙелеҥ; колоннаға 

икешҽрлҽп, ҿсҽҥлҽп барған ерҙҽн теҙелеҥ; бирелгҽн ориентир буйынса тигеҙлек һаҡлап; уңға, 

һулға боролоу: ҥҙ тирҽлҽй ҽйлҽнеҥ. Колоннала рҽтте ҡушыу, айырыу. 

Ритмик гимнастика. Кҿйгҽ тап килтереп, таныш һҽм ҡабатлана торған хҽрҽкҽттҽр башҡарыу. 

 

Дҿйҿм ҥҫеш кҥнегеҥҙҽре 
Ҡул суҡтары һҽм кҥкрҽк мускулдарын ҥҫтереҥгҽ кҥнегеҥҙҽр: Ҡулдарҙы алға, ҿҫкҽ, ситкҽ 

кҥтҽреҥ (бергҽ, айырым), билгҽ ҡуйылған йҽки кҽҥҙҽ буйлап тҿшҿрҿлгҽн, тҥш алдындағы 

ҡулдарҙы арҡа артына һуҙыу. Ҡулдарҙы алға, артҡа һелтҽҥ. Терһҽктҽн бҿклҽп, ҡулдарҙы ҥҙ 

тирҽһендҽ ҽйлҽндереҥ. Ҡулдарҙы баш артына ҡуйып, ситкҽ һуҙыу һҽм тҿшҿрҿҥ. 

Умыртҡа һҿйҽге һығылмалылығын һҽм арҡа мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. 

Ҡулдарҙы билгҽ ҡуйған, ситкҽ йҽйгҽн тороштан уңға-һулға боролоу. Ҡулдарҙы алға һуҙып, эйелеп, 

бармаҡтарҙы аяҡ осона тейгеҙеҥ. Аяҡтарҙы бергҽ ҡуйып; айырып ҡуйып, алда ятҡан предметтарҙы 

эйелеп алыу. Ултырып йҽки тубыҡтарҙа тороп ҥҙ тирҽлҽй туп тҽгҽрҽтеҥ; бер-бер артлы кҥтҽрелгҽн 

аяҡтар аҫтынан предметты бер ҡулдан икенсеһенҽ һалыу. Ултырып, арҡала ятып, ике аяҡты ҿҫкҽ 

кҥтҽреҥ, бҿклҽп турайтыу, кире иҙҽнгҽ тҿшҿрҿҥ. Алға һуҙылған ҡулдарҙа предмет тотоп, арҡанан 

ҡорһаҡҡа ҽйлҽнеҥ. Эстҽ ятҡан килеш, ҡулдарҙы алға һуҙып, башты, яурынды кҥтҽреҥ. 

Ҡорһаҡ һҽм аяҡ мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. Аяҡ остарына кҥтҽрелеҥ. Сиратлап 

аяҡтарҙы алға һуҙып, ҥксҽгҽ, аяҡ осона ҡуйыу. Аяҡтарҙы тыпылдатыу. Ҡулдарҙы билгҽ ҡуйып, 

алға һуҙып, ситкҽ йҽйеп, сҥкҽйеҥ. 

Торған килеш тубыҡтарҙы бҿгҿп, аяҡтарҙы сиратлап алға һуҙыу. Таяҡ, арҡан буйлап, ҥксҽгҽ 

баҫып йҿрҿҥ. Аяҡ бармаҡтары ярҙамында предметтарҙы бер урындан икенсе ергҽ алып һалыу. 

Спорт кҥнекмҽлҽре 

Боҙ юлдарҙан ҥҙаллы ултырып, ятып, аяҡ ҿҫтҿ шыуыу. 

Саңғыла йҿрҿҥ. Аяҡтарҙы шыуҙырып, саңғыла йҿрҿргҽ ҿйрҽтеҥ. Урында йҥнҽлеште ҥҙгҽртеп, 

саңғыла боролоу (уңға, һулға). Тауға менергҽ ҿйрҽтеҥ (алға атлап, таяҡтарға таянып; саңғылар 

менҽн «шыршы» яһап). Саңғыла 500 м араны ҥтеҥ. 
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Велосипедта йҿрҿҥ. Ҿс һҽм ике тҽгҽрмҽсле велосипедта тура йҥнҽлештҽ, тҥңҽрҽктҽ йҿрҿҥ. 

Уңға, һулға боролоу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар 

Йҥгереҥ менҽн: «Самолеттар», «Ҥҙеңҽ иш тап!», «Ҿйһҿҙ ҡуян», «Кҿтҿҥсе-тотоусы», «Кем 

тиҙерҽк?», «Ҡоршауҙы тот!», «Ҡуяндар һҽм эт», «Таҫыл егет», «Тҽртипле балалар», «Кҽзҽ 

бҽрҽстҽре һҽм бҥре», «Ҡар бҿртҿктҽре һҽм ел», «Ҡарлы карусель», «Етеҙ саналар», «Урында», 

«Һыңар саңғыла йҥгереҥ», «Ташла ла кире тот!», «Тҿҫлҿ автомобилдҽр», «Турғайҙар һҽм 

автомобиль», «Себештҽр һҽм бесҽй», «Ҡыяр, ҡыярҡай», «Мҿгҿҙлҿ ҡуңыҙ», «Беҙ кҥңелле балалар», 

«Баҫтырыш», «Ҡаҙҙар-ҡаҙҙар», «Тауыҡ ояһында тҿлкҿ», «Кем арыраҡ?», «Һыңар аяҡта», «Ҡоршау 

аша». 

Һикереҥ менҽн: «Ҡуяндар һҽм бҥре», «Ҡуян йыуына», «Һунарсы һҽм ҡуяндар», «Һикереп 

ҽйлҽн!», «Ҡар ҿйрҿлмҽһе аша». 

Шыуышыу менҽн: «Ҡапҡа», «Ҡоштар осоуы», «Эт һҽм бесҽй балалары», «Кҿтҿҥсе һҽм 

кҿтҿҥ», «Маймылдар», «Бал ҡорттары һҽм айыу», «Ут һҥндереҥселҽр», «Ҡаршылыҡтар аша». 

Ташлап тотоу:  «Ырғыт һҽм тот», «Сҽпте йыҡ»,«Тҿҙ генҽ тигеҙ!», «Ҡарлы сҽп», 

«Снайперҙар», «Кем алыҫыраҡ?», «Тот та ташла!», «Юғары ырғыт!», «Селтҽр аша туп ташла!», 

«Сҽпкҽ ташла!». 

Арауыҡта йҥнҽлеште билдҽлҽҥгҽ: «Ҡайҙа йҽшерелгҽнде тап!», «Ҡыңғырау менҽн һҽпҽлҽк», 

«Кем юҡ?», «Йҽшенмҽк», «Тап та ҿндҽшмҽ!», «Танау, ҡолаҡ, танау», «Тамсыҡай» 

Кҥңелле уйын: «Бесҽй уйынға сыҡты…», «Тҥмгҽктҽ ҡуян серем итҽ», «Карусель». 

 

Ҿлкҽндҽр тҿркҿмҿ (5 йҽштҽн 6 йҽшкҽ тиклем) 
Хҽрҽкҽттҽрҙең тҿп тҿрҙҽре 

Атлау. Ғҽҙҽттҽгесҽ атлап йҿрҿҥ, ҡулдарҙы баш артына ҡуйып, аяҡ остарында, ҥксҽлҽрҙҽ, аяҡ 

табаны ҡырыйына баҫып, тубыҡтарҙы юғары кҥтҽреп, ҥксҽнҽн аяҡ остарына кҥсеп, аяҡтарҙы бер-

береһе эргҽһенҽ ҡуйып, уңға һҽм һулға атлау. 

Сафҡа берҽмлҽп, парлашып, ҿсҽҥлҽп теҙелеп, зал ситенҽн боролоп, тҽрбиҽсе ҡушыуынса 

тҿрлҿ хҽрҽкҽттҽр башҡарып атлау. 

Тигеҙлек һаҡлап, кҥнекмҽлҽр башҡарыу. Диаметры 1,5-3 см булған эскҽмйҽ рейкаһы йҽки 

арҡан буйлап, ауыш таҡтанан тура һҽм ҡабырға яҡлап; аяҡ осонда атлап йҿрҿҥ; гимнастика 

эскҽмйҽһе буйлап эсенҽ ҡом тултырылған туптар аша атлап; эскҽмйҽ буйлап сҥкҽйеп; 

предметтарҙы эскҽмйҽгҽ һалып, кире йыйып; ике ҡуллап тупты ҥҙ алдынан этеп; ҡабырғаға 

боролоп, аяҡтарҙы бер-береһе эргҽһенҽ ҡуя-ҡуя; баш ҿҫтҿнҽ  ҡом тултырылған тоҡсай һалып 

атлау. Ауыш таҡтанан ҿҫкҽ, аҫҡа табан; ҡабырғаға боролоп, аяҡҡа аяҡ терҽп атлау. Парлашып, 

ҡулдарға тотоноп, ҽйлҽнеҥ. 

Йҥгереҥ. Ғҽҙҽттҽге рҽҥештҽ, аяҡ осонда, тубыҡтарҙы юғары кҥтҽреп, ваҡ һҽм киң аҙымдар 

менҽн, сафта берҽмлҽп, икешҽрлҽп; бормалы юл буйлап; таралышып, ҡаршылыҡтар аша атлау. 

1,5-2 минут эсендҽ яй темпта бер туҡтауһыҙ йҥгереҥ; 80-120 м алыҫлыҡҡа (2-3 тапҡыр) атлау 

менҽн сиратлап урта темпта йҥгереҥ. Ҿс тапҡыр бер-бер артлы 10 м алыҫлыҡҡа йҥгереҥ. 

Тиҙлеккҽ йҥгереҥ: 20 м алыҫлыҡты 5,5 секунд эсендҽ йҥгереп ҥтеҥ (йыл аҙағында 30 метрҙы 

8,5-7,5 секунд эсендҽ). Ауыш таҡтанан ҿҫкҽ, аҫҡа, аяҡ осонда, ҡабырғаға боролоп, аяҡтарҙы бер-

береһе эргҽһенҽ ҡуйып йҥгереҥ. Ҡулдарға тотоноп, парлашып ҽйлҽнеҥ. 

Имгҽклҽҥ, шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ. Дҥртаяҡлап борма юлдан предметтарҙы аша атлау һҽм 

йҥгереҥ менҽн сиратлап, имгҽклҽҥ, ҡаршылыҡтар аша имгҽклҽп ҥтеҥ. Баш менҽн тупты этҽ-этҽ, 3-

4 м алыҫлыҡты шыуышып ҥтеҥ. Терһҽктҽргҽ таянып һҽм тубыҡтар ярҙамында алға этенеп 

шыуышыу; эскҽ ятып, ҡулдар ярҙамында алға тартылып  гимтастика эскҽмйҽһенҽн шыуышыу.  

Бер нисҽ предметты бер-бер артлы аша атлап сығыу. Ҡоршау аша тҿрлҿ ысулдар ярҙамында 

ҥтеҥ. 

2,5 бейеклектҽге гимнастика баҫҡысынан темпты ҥҙгҽртеп, бер яғынан икенсеһенҽ кҥсҽ-кҥсҽ, 

ҥрмҽлҽп менеҥ һҽм тҿшҿҥ. 

Этҽреҥ, ташлау, ырғытыу, һелтҽҥ. Тупты ҿҫкҽ ырғытыу һҽм тотоп алыу; ергҽ һуғып, кире 

тотоу (10 тапҡыр бер рҽттҽн); уң (һул) ҡул менҽн алмашлап; тупты ҿҫкҽ ырғытып, ҡулдар менҽн 

тҥш алдында сҽпҽкҽйлҽп, тупты ике ҡуллап тотоу. Тупты бер ҡулдан икенсеһенҽ ташлап тотоу. 
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Балаларҙың тупты бер-береһенҽ тҿрлҿ тороштан һҽм теҙелеп торған урындан тҿрлҿсҽ ташлауы 

(аҫтан, баш артынан, тҥштҽн, ергҽ һуғып тотоп һ.б.). 

Тупты бер урында ергҽ һуғып, алға табан атлау (5-6 м), 1 кг ауырлыҡтағы ҡом тултырылған 

тупты алға табан этеп тҽгҽрҽтеҥ.  

5-8 м алыҫлыҡҡа предметтарҙы кҿс менҽн һелтҽҥ, 3-4 м алыҫлыҡтан горизонталь һҽм 

вертикаль (1 м аралыҡтан) сҽпкҽ ырғытыу. 

Һикереҥ. Бер урындан ике аяҡлап 2-3 тапҡыр 30-40 см алға табан һикереҥ башҡарыу. Атлау 

менҽн сиратлап, тҿрлҿсҽ һикереҥ (аяҡтарҙы ҡайсылап, алға табан барып (3-4 метрға тиклем), 

аяҡтарҙы бергҽ ҡуйып, айырып ҡуйып, бер аяҡты алға, икенсеһен артҡа ҡуйып.  

Бер урында һыңар аяҡлап һикереҥ (уң һҽм һул аяҡта); алға табан хҽрҽкҽтлҽнеп; торған 

урындан тура йҥнҽлештҽ алға табан бейеклеккҽ (15-20 см) һикереҥ; ҡабырға менҽн тороп 5-6 

предмет аша һикереҥ. 

20 см бейеклектҽге йомшаҡ предмет ҿҫтҿнҽ һикереп тҿшҿҥ. 80 сантиметр оҙонлоҡҡа торған 

урындан һикереҥ. Йҥгереп, оҙонлоҡҡа  (100 см), бейеклеккҽ (30-40 см) һикереҥ. Һикергес аша уны 

ал яҡтан һҽм арт яҡтан ҽйлҽндереп, һикереҥ. 

Сафҡа теҙелеҥ кҥнегеҥҙҽре. Берҽмлҽп колоннаға, шеренгаға, тҥңҽрҽккҽ теҙелеҥ. Колоннаға 

икешҽрлҽп, ҿсҽрлҽп атлап барғанда теҙелеҥ; колоннала елкҽгҽ ҡарап, тигеҙлҽнеҥ. Колоннала алға 

ҡулдарҙы һуҙып, шеренгала – ҡулдарҙы йҽйеп таралып тороу. Уңға, һулға, ҥҙ тирҽлҽй ҽйлҽнеҥ. 

Ритмик гимнастика. Таныш кҥнегеҥҙҽрҙе музыкаға тап килтереп башҡарыу. Музыка 

ҽҫҽренең характерына ҡарап, кҥнегеҥҙҽр ҥтҽҥ. 

 

Дҿйҿм ҥҫеш кҥнегеҥҙҽре 

Ҡул суҡтары һҽм кҥкрҽк мускулдарын ҥҫтереҥгҽ кҥнегеҥҙҽр: Терһҽктҽн бҿгҿлгҽн ҡулдар 

тҥш алдында, ошо тороштан ҡулдарҙы турайтып ситкҽ һуҙыу; ҡулдарҙы ҿҫкҽ кҥтҽреҥ һҽм устарҙы 

ҿҫкҽ табан асып, ситкҽ һуҙыу; ҡул суҡтарын бергҽ йоҙаҡ итеп йомоп, ҡул һырттарын бер-береһенҽ 

ҡаратып, уларҙы алға һуҙыу, ҿҫкҽ кҥтҽреҥ. Ҡул суҡтарын ҿҫкҽ кҥтҽреҥ һҽм тҿшҿрҿҥ; ҡул 

бармаҡтарын йомоу, асыу һҽм һелкетеҥ. 

Умыртҡа һҿйҽге һығылмалығын һҽм арҡа мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр.  

Стенаға соңҡа, яурын, арҡа, ултырыш, ҥксҽлҽр менҽн терҽлеп тороп, ҡулдарҙы ҿҫкҽ кҥтҽреҥ, 

аҫҡа тҿшҿрҿҥ. Гимнастика эскҽмйҽһенҽ терҽлеп, ҡулдар менҽн бил тапҡырында рейкаға тотоноп, 

бер-бер артлы тура аяҡтарҙы кҥтҽреҥ. Гимнастика эскҽмйҽһенҽ йҿҙ менҽн ҡаршы тороп, ҡулдар 

менҽн бил тапҡырында рейкаға тотоноп, алға табан эйелеҥ. Устар менҽн иҙҽнгҽ тейергҽ тырышып 

алға эйелеҥ; арҡа артында ҡул суҡтарын бергҽ йоҙаҡ итеп йомоп, алға эйелеҥ. Ҡулдарҙы тҥш 

алдына, баш артына ҡуйған тороштан ҡулдарҙы ситкҽ һуҙып, уңға, һулға боролоу. Арҡала ятып, 

аяҡтарҙы бер-бер артлы ҿҫкҽ кҥтҽреҥ; башты һҽм аяҡтарҙы кҥкрҽккҽ тартыу; гимнастика 

эскҽмйҽһендҽ ҡулдарға таянып, кҽҥҙҽне кҥтҽреҥ. 

Ҡорһаҡ һҽм аяҡ мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. Хҽрҽкҽтле уйындар. Иҙҽндҽн аяҡ 

остарын айырмайынса бер урында тапаныу. Ҡулдарҙы алға, ҿҫкҽ кҥтҽреп, арҡа артына йҽшереп, 

сҥкҽйеҥ. Аяҡтарҙы турайтып, алға һуҙыу. Ҡулдарҙы билгҽ ҡуйып (ситкҽ йҽйеп, ҿҫкҽ кҥтҽреп), 

аяҡтарҙы бер-бер артлы бер аҙым алға ҡуйып, сҥкҽйеҥ. 

Аяҡ бармаҡтары ярҙамында предметтарҙы тотоп, ҿҫкҽ кҥтҽреҥ һҽм тҿшҿрҿҥ. Аяҡтарҙы бер-

береһе аша ҡуйып, ҥксҽлҽрҙҽ йҿрҿҥ; аяҡ остары менҽн иҙҽндҽге таяҡҡа йҽки бауға баҫып йҿрҿҥ. 

Спорт кҥнекмҽлҽре.  

Боҙ юлдан  йҥгереп барып шыуыу, сҥкҽйеп, ултырып, тороп шыуыу. 

Саңғыла йҿрҿҥ. Аяҡтарҙы шыуҙырып саңғыла йҿрҿҥ. Бер урында һҽм хҽрҽкҽт ваҡытында 

тҿрлҿ яҡҡа ҽйлҽнеп шыуыу. Баҫҡыс яһап, тауға менеҥ, сҥкҽйҽ биреп, тауҙан шыуып тҿшҿҥ.  

1-2 км аралыҡты яй темпта саңғыла ҥтеҥ. Саңғы кейеп, тҿрлҿ уйындар уйнау «Ҡыуып ет!», 

«Слалом», «Кем тиҙерҽк?». 

Велосипедта, самокатта йҿрҿҥ. Ҥҙ-аллы ике тҽгҽрмҽсле велосипедта тура  юлдан, уңға, һулға 

боролоп йҿрҿҥ. Уң һҽм һул аяҡтар менҽн этеп, самокатта йҿрҿҥ. 

Спорт уйындары: баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей уйындарының ябай ғына уйын 

хҽрҽкҽттҽрен ҥҙлҽштереҥ. 

 

Хҽрҽкҽтле уйындар 
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Йҥгереҥ менҽн: «Баҫтырыш», «Икҽҥлҽп йҥгереҥ», «Ҡапҡан», «Беҙ кҥңелле балалар», «Тҿлкҿ 

һҽм ҡаҙҙар», «Яңы иш тап», «Һабантуй», «Ярышып уҙыш», «Баҡсасылар», «Аҡ айыуҙар», 

«Саңғыла», «Ҡыҙыл танау», «Һыуыҡ», «Баҫтырыш», «Ҡар ташлашыу», «Етеҙ юртаҡтар егелгҽн 

саналар», «Санала уҙыш», «Ташбаҡа», «Буш урын», «Ҡаҙҙар – аҡҡоштар», «Хҽйлҽкҽр тҿлкҿ», 

«Ойоштороусылар», «Ҿсҿнсҿ артыҡ», «Туҡта!», «Йылытҡыс», «Тҥңҽрҽк эсендҽ тотоу», «Тирмҽ», 

«Еҙ тҥмҽр», «Мотоциклда ярыш». 

Һикереҥ менҽн: «Иҙҽндҽ тороп ҡалма!», «Кем яҡшыраҡ һикерер?», «Ҡармаҡ», «Мҿйҿштҽр», 

«Синыфтар», «Һыңар аяҡта», «Йортһоҙ ҡуян», «Йҥгереп ет тҽ – һикер!», «Кем ҽҙерҽк һикерер?», 

«Һаҙлыҡтағы баҡалар», «Тҥмгҽктҽн тҥмһҽккҽ һикереҥ», «Соҡорҙа бҥре». 

Шыуышып: «Кем байраҡҡа тиҙерҽк барып етер?», «Алабуға менҽн суртан», «Айыу һҽм бал 

ҡорттары», «Ут һҥндереҥселҽр ҿйрҽнҽ», «Маймылдарҙы аулау», «Балыҡтар», «Эҙлҽҥсе-

кҥҙҽтеҥселҽр», «Бҥрҽнҽ аша». 

Ташлап тотоу: «Һунарсы һҽм ҡуяндар», «Ҡоршауға индер!», «Тупҡа, сҽпкҽ тей!», «Тик 

тормаған сҽп», «Селтҽр аша туп», «Шайбаны ҡапҡаға индер!», «Ҡар йомарлап ташлап тупҡа 

тей!», «Тупты тейҙер!», «Кем оҙағыраҡ?», «Һунарсы һҽм ҿйрҽктҽр», «Кемдең командаһы 

кҥберҽк?», «Тупты балдаҡҡа ташла!», «Тупты байраҡ аша ырғыт!», «Туп мҽктҽбе», «Ҡаласыҡтар», 

«Баскетбол», «Футбол». 

Кҥңелле уйын: «Ептҽн ишелгҽн тҥңҽрҽк»,«Тҥңҽрҽк уйыны», «Ҡурай», «Гҿллҽмҽ». 

 

Мҽктҽпкҽ ҽҙерлек тҿркҿмҿ (6 йҽштҽн 7 йҽшкҽ тиклем) 

 
Хҽрҽкҽттҽрҙең тҿп тҿрҙҽре 

Атлау. Ғҽҙҽттҽгесҽ атлау, аяҡ остарында ҡулдарҙы тҿрлҿ торошҡа ҡуйып, ҥксҽлҽрҙҽ, аяҡ 

табандары ҡырында, тубыҡтарҙы юғары кҥтҽреп, киң һҽм ваҡ аҙымдар менҽн, аяҡтарҙы бер-береһе 

эргҽһенҽ ҡуйып, алға, артҡа, ҥксҽлҽрҙҽн аяҡ осона кҥсеп, сҥкҽйеп атлау. 

Колоннала һҽм шеренгала берҽмлҽп, икҽҥлҽп, ҿсҽҥлҽп, дҥртҽҥлҽп атлау. Тҿрлҿ йҥнҽлештҽ 

йҿрҿҥ: тҥңҽрҽк буйлап, тура йҥнҽлештҽ, боролоп, борма юлдан, таралышып. 

Башҡа кҥнегеҥ тҿрҙҽрен башҡарып атлау. 

Тигеҙлек һаҡлап, кҥнекмҽлҽр башҡарыу. Гимнастика эскҽмйҽһе буйлап ҡырын тороп, 

аяҡтарҙы бер-береһе эргҽһенҽ ҡуйып атлау; ҡом тултырған тоҡсайҙы арҡаға һалып; бер аяҡты 

эскҽмйҽ ситенҽн алға һуҙып баҫып, икенсе аяҡта сҥкҽйеп ултырып; тура аяҡты алға кҥтҽреп, аяҡ 

аҫтында ҡулдар менҽн сҽпҽкҽйлҽп атлау; эскҽмйҽ уртаһында туҡтап, таяҡ (арҡан) аша атлау;  

сҥкҽйеп һҽм кире яҡҡа ҽйлҽнеп, таҫма аша һикереп атлау. 

Тар эскҽмйҽ буйлап, 1,5-3 см диаметрлы арҡан буйлап алға йҿҙ менҽн һҽм ҡырын тороп атлау. 

Кҥҙҙҽрҙе йомоп, туҡтап һҽм тҿрлҿ хҽрҽкҽттҽр башҡарып, ҥҙ тирҽлҽй ҽйлҽнеп атлау. 

Йҥгереҥ. Ғҽҙҽттҽгесҽ йҥгереҥ, аяҡ остарында, тубыҡтарҙы юғары кҥтҽреп, аяҡтарҙы артҡа ныҡ 

итеп бҿгҿп, тура аяҡтарҙы алға һуҙып ташлап, ваҡ һҽм киң аҙымдар менҽн. Тҿрлҿ тороштан һҽм 

йҥнҽлештҽ, ҡаршылыҡтар аша, колоннала берҽмлҽп, парлашып йҥгереҥ. 

Һикергес, туп менҽн; таҡта, бҥрҽнҽ буйлап; атлау, һикереҥ менҽн сиратлап; темпты ҥҙгҽртеп 

йҥгереҥ. 

2-3 минут эсендҽ туҡтамай йҥгереҥ. 80-120 метр алыҫлыҡҡа урта тиҙлектҽ 2-4 тапҡыр 

сиратлап атлау һҽм йҥгереҥ. Бер-бер артлы 10 метр аралыҡты 3-5 тапҡыр йҥгереп ҥтеҥ. 

Тиҙлеккҽ йҥгереҥ: 30 метр аралыҡты 7,5 – 6,5 секунд эсендҽ (йыл аҙағында). 

Имгҽклҽҥ, шыуышыу, ҥрмҽлҽҥ. Дҥртаяҡлап гимнастика эскҽмйҽһе, бҥрҽнҽ буйлап 

шыуышыу; ҡулдар менҽн алға тартылып, аяҡтар ярҙамында этеп, гимнастика эскҽмйҽһе буйлап 

эстҽ һҽм арҡала шыуышыу. 

Тҿрлҿсҽ ҡоршау аҫтынан ҥтеҥ; 35-50 см бейеклектҽге дуға һҽм гимнастика эскҽмйҽһе аҫтынан 

тҿрлҿ ысулдар менҽн ҥтеҥ (шыуышып, имгҽклҽп, сҥкҽйеп, дҥртаяҡлап). 

Гимнастика баҫҡысынан темпты ҥҙгҽртеп, ҡул-аяҡ хҽрҽкҽттҽрен тап килтереп, эскҽмйҽнең 

арҡыры ағастарына тҿрлҿсҽ тотоноп һҽм баҫып, ҿҫкҽ-аҫҡа ҥрмҽлҽҥ. 

Һикереҥ. Ике аяҡта һикереҥ: бер урында (тҿрлҿсҽ) 30 см һикереште 3-4 тапҡыр атлау менҽн 

сиратлап; ҡапма-ҡаршы яҡҡа ҽйлҽнеп, алға 5-6 метрға хҽрҽкҽтлҽнеп барып, аяҡтар араһында ҡом 

тултырылған тоҡсайҙы ҡыҫып тотоп. 
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6-8 тултырылған туптарҙы бер артлы һикереп ҥтеҥ; һыңар аяҡта һыҙыҡ аша, бау аша алға – 

артҡа; уңға – һулға; бер урында һҽм алға табан хҽрҽкҽтлҽнеп һикереҥ. 

Сҥкҽйеп ултырған килеш бейеклеккҽ һикереҥ, 40 см бейеклеккҽ йҥгереп, йомшаҡ урынға 

һикереҥ. 

40 см бейеклектҽн аҫҡа табан; торған урындан алыҫлыҡҡа (яҡынса 100 см); йҥгереп 

алыҫлыҡҡа (180-190 см), торған ерҙҽн юғарыға; бала ҡулынан 25-20 см бейеклектҽ ҡуйылған 

предметты алыу ҿсҿн; йҥгереп һикереҥ. 

Ҡыҫҡа һикергестҽн тҿрлҿ ысул менҽн (ике аяҡлап, бер-бер артлы аяҡтарҙы сиратлап), оҙон 

һикергес аша берҽмлҽп, парлашып һикереҥ. Ҙур ҡоршау аша һикереҥ (һикергес һымаҡ 

ҽйлҽндереп). 

Эскҽмйҽлҽ торған килеш ике аяҡлап һикерҽ-һикерҽ алға табан барыу. Ауыш ерҙҽн ике аяҡта 

һикереп алға барыу. 

Этҽреҥ, ташлау, ырғытыу, һелтҽҥ. Бер-береһенҽ тупты аҫтан, баш артынан (3-4 метрҙан), 

аяҡтарҙы бҿклҽп ултырған килеш ташлау; сетка (селтҽр) аша тупты ташлау. Тупты ҿҫкҽ ташлап, 

ергҽ һуғып, ике ҡуллап тотоу (20 тапҡыр), бер ҡул менҽн (20 тапҡыр), ҡулдарҙы сҽпҽкҽйлҽп, уңға, 

һулға боролоп, ташлау. 

Тупты уң, һул ҡул менҽн ергҽ һуғыу. Тупты бер урында һҽм хҽрҽкҽттҽ тҿрлҿ йҥнҽлештҽ ергҽ 

һуғып йҿрҿҥ. 

Тултырылған туптарҙы бер-береһенҽ ташлап тотоу. 

Алыҫлыҡҡа (6-12 м) уң һҽм һул менҽн ташлау. Сҽпкҽ тҿрлҿ тороштан ырғытыу (тороп, 

тубыҡҡа тороп, ултырып), 4-5 м алыҫлыҡтан горизонталь һҽм вертикаль урынлашҡан сҽпкҽ 

ташлау. Хҽрҽкҽтлҽнгҽн сҽпкҽ ташлау. 

Теҙелеҥгҽ кҥнегеҥҙҽр. Ҥҙ-аллы колоннаға, тҥңҽрҽккҽ, шеренгаға теҙелеҥ. Колоннала берҽмлҽп 

атлап барған рҽҥештҽн икешҽрлҽп, ҿсҽрлҽп, дҥртҽрлҽп теҙелҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ; бер тҥңҽрҽктҽн 2-3 

тҥңҽрҽккҽ теҙелеҥ. Рҽттҽ беренсегҽ, икенсегҽ һанашып, ике рҽткҽ тҿҙҿлҽ белеҥ. 

Колоннала, шеренгала, тҥңҽрҽктҽ тигеҙлҽнеҥ, аяҡтарҙы бер-береһе эргҽһенҽ яҡын ҡуйып, 

яҡынайыу һҽм ситкҽ таралыу.  

Уңға, һулға, ҥҙ-тирҽлҽй ҽйлҽнеҥ. 

Ритмик гимнастика. Физик кҥнекмҽлҽрҙе матур хҽрҽкҽттҽр менҽн музыка характерына тап 

килтереп башҡарыу. 

Дҿйҿм ҥҫеш кҥнегеҥҙҽре 

Ҡул суҡтары һҽм кҥкрҽк мускулдарын ҥҫтереҥгҽ кҥнегеҥҙҽр: Ҡулдарҙы ҿҫкҽ, аҫҡа, алға, 

ситкҽ кҥтҽреҥ, аяҡ остарына тороп (тҿп торош – ҥксҽлҽр бергҽ, аяҡ остары – айырым); ҥксҽгҽ кире 

баҫып, арҡа менҽн стенаға һҿйҽлеп. Ҡулдарҙы яурынға ҡуйып, ҿҫкҽ кҥтҽреҥ. 

Яурындарҙы кҥтҽреҥ һҽм тҿшҿрҿҥ. Ҡулдарҙы терһҽктҽн бҿгҿп, алға һуҙып, тиҙ темпта 

турайтыу (ҡул суҡтары йомолған); ҡулдарҙы алға һҽм ситкҽ һуҙыу; терһҽктҽрҙе кҿс менҽн тиҙ-тиҙ 

артҡа 2-3 тапҡыр этеҥ (ҡулдар кҥкрҽк алдында терһҽктҽн бҿгҿлгҽн); ҡулдарҙы терһҽктҽн бҿклҽп, 

ҡул суҡтарын яурынға терҽп, ҥҙ тирҽлҽй ҽйлҽндереҥ (алға, кире). 

Бер ҡул менҽн ҡоршауҙы терһҽк эргҽһендҽ ҽйлҽндереҥ, ҡул суҡтары ярҙамында ҽйлҽндереҥ. 

Ҡул бармаҡтарын йомоу, асыу, бер-бер артлы бҿтҽ бармаҡтарҙы ла баш бармаҡҡа тейгеҙеҥ. 

Умыртҡа һҿйҽге һығылмалылығын һҽм арҡа мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. 

Башты ситкҽ бороу, тҥшкҽ тҿшҿрҿҥ. Ҡулдарҙы баш артына ҡуйып, уларҙы ҿҫкҽ, ситкҽ  һуҙып, алға 

эйелеҥ. Ултырып, (аяҡ остарын тартып) аяҡтарҙы кҥтҽреҥ һҽм бер аҙ шул килеш тотоп тороу. 

Эскҽмйҽлҽ ултырған килеш, ҡулдар менҽн арт яҡтан эскҽмйҽгҽ тотоноп, тура һуҙылған аяҡтарҙы 

алда эскҽмйҽ аша уңға-һулға йҿрҿтҿҥ. 

Арҡаға ятҡан тороштан аяҡтарҙы бергҽ ҡуйып, ултырыу һҽм яңынан ятыу. Ҡорһаҡта ятып, 

артҡа табан бҿгҿлҿҥ. 

Арҡала ятҡан тороштан ике аяҡты ла бергҽ кҥтҽреп, баш артында ятҡан предметҡа тейгеҙеҥ. 

Бер аяҡта сҥкҽйеп ултырып, ҡулдар менҽн иҙҽнгҽ таянып, икенсе аяҡты артҡа тура итеп 

һуҙырға һҽм аяҡ осон иҙҽнгҽ терҽргҽ.  

Торған килеш тубыҡтан бҿклҽнгҽн аяҡтарҙы бер-бер артлы турайтып алға кҥтҽреҥ (ҡул менҽн 

стенаға таянып). 

Ҡорһаҡ һҽм аяҡ мускулдарын нығытыуға кҥнегеҥҙҽр. Хҽрҽкҽтле уйындар. 
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Аяҡтарҙы бер-бер артлы алға һуҙып, аяҡ остарына ҡуйыу. Ҡулдарҙы баш артына ҡуйып, 

сҥкҽйеҥ һҽм тороу. Аяҡтарҙы бер-береһенҽн ситкҽрҽк ҡуйған тороштан сҥкҽйеҥ, кире 

кҥтҽрелмҽйенсҽ кҽҥҙҽне бер аяҡтан икенсеһенҽ кҥсереҥ. Аяҡтарҙы бер-бер артлы алға табан һҽм 

ҡабырғалай ситкҽ ҡуйып, сҥкҽйеҥ. Аяҡтарҙы бер-бер артлы алға тура һуҙып, ҡул устарына тейеҥ. 

Стенаға тотоноп, тура аяҡтарҙы алға, артҡа һелтҽҥ. 

Аяҡ табандары ярҙамында иҙҽндҽ таяҡты тҽгҽрҽтеҥ. 

Эскҽмйҽлҽ тигеҙлек һаҡлап тороу: аяҡ остарында; һыңар аяҡта; кҥҙҙҽрҙе йомоп; 3 кг 

ауырлығындағы тултырылған туп ҿҫтҿндҽ. 

Спорт кҥнекмҽлҽре 

Боҙ юлдан  йҥгереп барып аяҡ ҿҫтҿ (сҥкҽйеп, бер аяҡта, боролоп) шыуыу; бейек булмаған 

тауҙан шыуып тҿшҿҥ. 

Саңғыла йҿрҿҥ. Ҡулдарҙы арҡаға ҡуйып, саңғылы аяҡтарҙы бер-бер артлы шыуҙырып, саңғы 

юлынан барыу. Таяҡтарға таянып саңғыла йҿрҿҥ. 600 метр аралыҡты урта тиҙлектҽ, 2-3 км 

аралыҡты яй темпта саңғыла ҥтеҥ. 

Шыуған ваҡытта саңғыларҙы бер-береһе эргҽһенҽ ҡуйып, боролоу. «Баҫҡыс», «шыршы» яһап, 

тауға менеҥ. Тауҙан кҽҥҙҽне алға эйеңкерҽп тотоп һҽм сҥкҽйеп шыуып тҿшҿҥ һҽм саңғының 

тиҙлеген кҽметҽ һҽм туҡтата белеҥ. Саңғыла йҿрҿп, тҿрлҿ уйындар уйнау. 

Велосипедта йҿрҿҥ. Ике тҽгҽрмҽсле велосипедта, самокатта тура йҥнҽлештҽ, тҥңҽрҽк буйлап 

йҿрҿҥ, туҡтатып, тҿшҽ белеҥ. Хҽрҽкҽтле уйындар уйнау. 

Спорт уйындары менҽн таныштырыу 

Бура һуғыу. Уйын ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу һҽм ябай ғына ҡоролмалар тҿҙҿп уйнарға 

ҿйрҽтеҥ. 

Баскетбол. Бер-береһенҽ тупты ташлап биреҥ (тҥштҽн – ике ҡуллап, яурындан – бер ҡул 

менҽн). Хҽрҽкҽт ваҡытында ике ҡуллап тҥштҽн тупты ташлау һҽм тотоу (тҥш алдында, баш 

ҿҫтҿндҽ, янбаш ҡырынан, арттан, иҙҽндҽн). 

Тупты кҽрзингҽ ике ҡуллап баш артынан, яурындан ташлау. 

Бер ҡул менҽн, ҡулдарҙы сиратлап, тупты иҙҽнгҽ һуғып, тҿрлҿсҽ хҽрҽкҽтлҽнеҥ. 

Сигнал буйынса туҡтау һҽм хҽрҽкҽтлҽнеҥ. Уйын ҡағиҙҽлҽрен ҥҙлҽштереҥ. 

Футбол. Уң, һул аяҡ менҽн тупты бер-бер артлы тибеп, торған урындан икенсе балаға биреҥ. 

Тҿрлҿсҽ ҡуйылған предметтар араһынан тупты бормалы юлдан аяҡтар менҽн тибеп йҿрҿтҿҥ. 

Ҡапҡаға туп тибеп индереҥ. 

Бадминтон. Ракетканы дҿрҿҫ тотоу. Воланды (тупты) селтҽр аша, селтҽрһеҙ иптҽшенҽ һуғып 

осороп ебҽреҥ, ҥҙенҽ ташланған воланды кире һуғыу. Майҙансыҡта иркен уйнау. 

Ҿҫтҽл теннисы. Ракетканы дҿрҿҫ тотоу. Ракетка менҽн теннис  тубын иҙҽнгҽ, стенаға һуғыу. 

Туп ҿҫтҽлгҽ тҿшҿп, бҽрелеп, кире кҥтҽрелгҽс, селтҽр (сетка) аша һуғыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар 
Йҥгереҥ менҽн: «Тупты уйынды алып барыусыға», «Ҡаршылыҡтар аша йҥгереҥ!», «Ҡайһы 

тҿркҿм тиҙерҽк йыйылыр?», «Беҙ кҥңелле балалар!», «Энҽ, еп, тҿйҿн», «Һҽпҽлҽк», «Футбол», 

«Баҫтырыш», «Тоҡ эсендҽ йҥгереҥ», «Парлашып йҥгереҥ», «Светофор», «Ҿсҿнсҿ артыҡ!», 

«Тирмҽ», «Ике ҡыш бабай», «Ҥҙеңдең ишеңде ҡыуып ет!», «Бер саңғыла йҥгереҥ», «Тыныс 

барһаң, алыҫыраҡ китерһең!», «Хоккей», «Тҿньяҡ боландары», «Аҡ айыуҙар», «Беренсе бул!», 

«Шайбаны ырғыт!», «Ҡармаҡтар», «Ҡарсыға һҽм себеш баҫҡан тауыҡ», «Аҡ тирҽк, кҥк тирҽк», 

«Кемдҽр яулыҡ кҥберҽк йыйыр?», «Алдан теҙел!», «Икешҽрлҽп эстафетаға!». 

Һикереп: «Тҽлмҽрйен һҽм торна», «Бҥре ояһында», «Кем ҽҙерҽк һикерер?», «Һыңар аяҡта бер 

юлдан», «Кем һикерҽ?», «Тотолма!», «Туп баҫтырыусы пингвин», «Һыңар аяҡ менҽн кем 

арыраҡ?», «Ҡыуып ет тҽ һикер!», «Кем тиҙерҽк?», «Һыңар аяҡта һикереҥ», «Ҡоршау аша 

байраҡҡа», «Минең арттан ҡабатла!» 

Ырғытып: «Кемдең исемен ҽйтҽбеҙ – шул тота!», «Туҡта!», «Һунарсы һҽм ҿйрҽктҽр», «Тик 

тормаған сҽп», «Туп ҿсҿн кҿрҽш», «Туптар кҿрҽше», «Биш тапҡыр ташла!», «Ҡайһы команда 

кҥберҽк?», «Ҡарҙан яһалған тир», «Ҡар менҽн баҫтырыш», «Ҡолата һуҡ!», «Кем сосораҡ?», 

«Ҡоршаҡҡа тейҙер!», «Горизонталь сҽп», «Кҽрзингҽ тҿшҿр!», «Ҡапҡаға индер!». 

Шыуышып: «Ҡоштар ҡайтыуы», «Айыу һҽм бал ҡорттары», «Ут һҥндереҥселҽр һҽм уларҙан 

ҿйрҽнеҥселҽр», «Ҡыйыу гимнастар», «Ташбаҡа», «Ҡаршылыҡтар һыҙығы», «Маймылдарҙы 

тотоу», «Урмандағы тейендҽр», «Айыу балалары». 
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Кҥңелле уйын: «Бына ниндҽй мҿғжизҽ!», «Беҙҙең ҡапҡа кеҥек ҡапҡа янында», 

«Ситҽн»,«Йҽшерҽм яулыҡ», «Тауыштан таны!». 

Халыҡ уйындары: «Энҽ менҽн еп», «Бесҽй һҽм сысҡан», «Йылым», «Себештҽр һҽм 

ҡарауылсы», «Беҙ кҥңелле балалар», «Ҡатырғыс», «Ҿйһҿҙ ҡуян», «Хҽйлҽкҽр тҿлкҿ», «Буяу 

һатыу», «Табип һҽм йылан», «Еҙ бҥкҽн», «Аҡ тирҽк, кҥк тирҽк», «Борсаҡ», «Баҫтырыш». 
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Ҡушымта  7 
 

 

 

Ойошҡанлы белем биреҥ эшмҽкҽрлеге теҙмҽһе                                        

                                     20__- 20__ уҡыу йылы                                                                                                                                                                                               
 

 дҥшҽмбе шишҽмбе шаршамбы кесе йома йома 

1 А кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ                   
1. «Худ-эст. ҥҫеш» 

 (һҥрҽт тҿшҿрҿҥ) 

  9.00- 9.10 

 

  

2. «Физик ҥҫеш» 

(Физкультура) 

              15.35- 15.45 

1. «Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

    9.00- 9.10 

 

2.«Худ-эст. ҥҫеш» 

( Музыка)  

                  15.35- 15.45                                       

1.«Танып белеҥ ҥҫеше» 

(ФЭМП) 

    9.00- 9.10 

 

 

2. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(Лепка/констр) 

                  15.35- 15.45 

1.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

  9.00- 9.10 

  

2.«Худ-эст.ҥҫеш»  

(Музыка) 

                 15.35-15.45 

1.«Соц-коммун. ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)     9.00-9.10 

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һаулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

2.«Физик ҥҫеш»  

Физкультура (тышта) 
1 кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ                   
1. «Худ-эст. ҥҫеш» 

 (һҥрҽт тҿшҿрҿҥ) 

  9.00- 9.10 

 

   

2. «Физик ҥҫеш» 

(Физкультура) 

              15.35- 15.45 

1. «Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

    9.00- 9.10 

 

2.«Худ-эст. ҥҫеш» 

( Музыка)  

                  15.35- 15.45                                       

1.«Танып белеҥ ҥҫеше» 

(ФЭМП) 

    9.00- 9.10 

 

 

2. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(Лепка/констр) 

                  15.35- 15.45 

1.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

  9.00- 9.10 

  

2.«Худ-эст.ҥҫеш»  

(Музыка) 

                 15.35-15.45 

1.«Соц-коммун. ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)     9.00-9.10 

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һаулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

2.«Физик ҥҫеш»  

Физкультура (тышта) 
2 кескҽйҙҽр 

тҿркҿмҿ 
1.«Телмҽр ҥҫтереҥ » 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

             9.00-9.15 

2. «Физик ҥҫеш» 

( Физкультура) 

             15.15- 15.30 

 

 

 

1. «Худ-эст. ҥҫеш» 

 (Һҥрҽт 

тҿшҿрҿҥ\ҽҥҽлҽҥ) 

                  9.00- 9.15 

 

2. «Худ-эстетическое»  

( Музыка)   

                   15.15- 15.30 

1.«Танып белеҥ ҥҫеше» 

 (ФЭМП)   

                      9.00- 9.15 

 

2. « Физик ҥҫеш» 

( Физкультура) 

              15.15- 15.30 

 

1.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

                 9.00- 9.15  

 

2. «Худ-эстетик ҥҫеш» 

(Музыка)        

                 15.15-15.30 

1.«Социаль-

коммуникат.ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)  

                     9.00- 9.15 

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һаулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

2. «Худ-эстетик ҥҫеш» 

(констр/аппл)9.25-9.40 
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3.«Физик ҥҫеш» 

Физкультура( тышта) 
Уртансы 

тҿркҿм 
1. « Физик ҥҫеш» 

(Физкультура)  

              9.00- 9.20 

 

2.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

               9.30- 9.50 

 

 

 

1.«Худ-эст. ҥҫеш» 

Музыка) 

                  9.00- 9.20              

 

 

2.«Танып белеҥ ҥҫеше» 

(Математика)    

                   9.30- 9.50 

1.«Физик ҥҫеш» 

(Физкультура)  

              9.00- 9.20 

 

2. «Худ-эстетическое» 

(Рисов/ лепка) 

             9.30- 9.50 

1.«Худ-эст. ҥҫеш» 

(Музыка)      

                 9.00- 9.20 

2.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 9.30- 9.50 

3. «Телмҽр ҥҫеше» 

Тҥңҽрҽк 

«Ҽкиҽт иле» 

                15.30-15.50 

1. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(констр/аппл) 9.00-9.20 

 2. «Соц-ком ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)9.30- 9.50 

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һаулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

3.«Физик разв.»  

Физкультура(тышта) 
Ҿлкҽндҽр 

тҿркҿмҿ 
1.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

               9.00-9.25 

2. « Физик ҥҫеш» 

( Физкультура)  

               9.35- 10.00 

3. «Худ- эст. ҥҫеш» 

(Тҥңҽрҽк «Оригами»)                                  

               15.30- 15.55 

1.«Танып белеҥ ҥҫеше» 

(Математика) 

              9.00- 9.25 

2.«Худ-эст. ҥҫеш»  

( Музыка)      

             9.35- 10.00 

 

3. «Худ-эстетическое» 

(Киҫеп йҽбештереҥ) 

             10.10- 10.35 

1.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

            9.00- 9.25 

 

2. « Физик ҥҫеш» 

( Физкультура) 

             9.35- 10.00 

3. «Худ-эстетическое 

ҥҫеш» (Һҥрҽт тҿшҿрҿҥ) 

            10.10- 10.35 

1.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

             9.00-9.25 

2.«Худ-эстетик ҥҫеш»  

(Музыка)      

             9.35- 10.00 

3.Худ.-эст. ҥҫеш» 

(конст/хеҙмҽт) 

              15.30-15.55 

1. «Соц-ком ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)  

9.00-9.25 

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һаулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

2. «Худ-эст» (Ҽҥҽлҽҥ) 

              9.35- 10.00. 

3. «Физик ҥҫеш»  

Физкультура( тышта) 
Ҡатнаш 

тҿркҿм 
1. «Худ-эст. ҥҫеш»  

(Һҥрҽт тҿшҿрҿҥ). 

               9.00- 9.25 

2.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле) 

               9.35-10.00 

3. « Физик ҥҫеш» 

( Физкультура) 

               10.10- 10.35 

  

1. «Танып белеҥ ҥҫеше» 

(Математика) 

              9.00- 9.25 

2.«Худ-эст. ҥҫеш»  

( Музыка)     

              10.10- 10.35 

3.«Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(Тҥңҽрҽк « 

Башҡортостанды 

ҿйрҽнҽбеҙ») 

             15.30- 15.55 

1. «Телмҽр ҥҫтереҥ»  

(Башҡорт теле) 

            9.00-9.25 

2. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(Ҽҥҽлҽҥ/киҫеп 

йҽбештереҥ) 

            9.35-10.00 

3. «Физик ҥҫеш» 

( Физкультура) 

             10.10- 10.35 

1«Худ-эст. ҥҫеш» 

(конс/хеҙмҽт)  

               9.00- 9.25                 

2.«Телмҽр ҥҫтереҥ»  

 Ҿлкҽн тҿркҿмсҽ          

               9.35- 10.00 

3. «Худ-эстетик ҥҫеш» 

(Музыка)   

              10.10- 10.35 

 

1.«Соц-ком. ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)  9.00- 9.25         

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һҽулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

2. « Тҽлмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле)                    

              9.35- 10.00 

3.«Физик ҥҫеш» 

Физкультура (тышта) 
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Мҽктҽпкҽ 

ҽҙерлек 

тҿркҿмҿ 

1.  «Худ-эст. ҥҫеш»  

(Һҥрҽт тҿшҿрҿҥ) 

               9.00- 9.30 

2. «Телмҽр ҥҫтереҥ» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

               9.40-10.10 

3. « Физик ҥҫеш»  

( Физкультура) 

              10.40- 11.10 

4. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(Тҥңҽрҽк  

« Кҥңелле палитра») 

              15.30- 16.00 

1. «Танып белеҥ ҥҫеше» 

(Математика) 

              9.00- 9.30 

2.«Худ- эст.  ҥҫеш» 

(конструирование/ 

хеҙмҽт) 

              9.40- 10.10 

3.«Худ-эст. ҥҫеш»  

( Музыка)     

             10.40- 11.10 

 

1. «Худ-эст» 

(Һҥрҽт тҿшҿрҿҥ) 

              9.00- 9.30 

2. «Телмҽр ҥҫтереҥ» 

              9.40- 10.10 

3. «Физик ҥҫеш» 

( Физкультура) 

             10.40- 11.10 

4. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(Тҥңҽрҽк «Кҥңелле 

палитра») 

             15.30- 16.00 

 

1. «Танып белеҥ 

ҥҫеше» 

(Математика) 

             9.00-9.30 

2. «Речевое ҥҫеш» 

(башҡорт теле/ телмҽр 

ҥҫтереҥ) 

             9.40-10.10 

3.  «Худ-эст. ҥҫеш» 

Муззыка)                                        

             10.40- 11.10 

1. «Соц-ком. ҥҫеш» 

(Тирҽ-яҡ мҿхитте 

ҿйрҽнеҥ)     

9.00- 9.30 

1 нед.-«Социализация» 

2 нед.-«Хҽҥефһеҙлек» 

3 нед.-«Һаулыҡ» 

4 нед.-«Хеҙмҽт» 

 

2. «Худ-эст. ҥҫеш» 

(Киҫеп 

йҽбештереҥ/Ҽҥҽлҽҥ) 

              9.40- 10.10 

3.«Физик ҥҫеш»  

Физкультура( тышта) 
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Ҡушымта № 8 

Методик ҡулланмалар, ҽсбаптар исемлеге 
 

Аҙнабаева Ф.Ғ., Ҽлбҽкова Г.Ш.,Буранбаева Ҽ.Р., Мортаева К.Ф.‖Башҡортостан – тыуған 

илем‖.Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ҿсҿн Башҡортостан Республикаһын ҿйрҽнеҥ 

программаһы. – Ҿфҿ: Китап, 2017. – 132 бит. 

Аҙнабаева Ф. Г. Хеҙмҽт - тормош сығанағы. Ҿфҿ: БМҤИ, 2007. 

Аҙнабаева Ф. Г., Ҽминева Р. И., Йыһангирова Г. М., Йылҡыбаева Г. Р., Нарынбаева А. 3., 

Харисова М. Р. Гҿлбостан. Методик ҡулланма (икенсе кескҽйҙҽр тҿркҿмҿ ҿсҿн телмҽр 

ҥҫтереҥ дҽрестҽре). Сибай, 2006. 

Аҙнабаева Ф. Г., Ҽминева Р. И., Йыһангирова Г. М., Йылҡыбаева Г. Р., Нарынбаева А. 3., 

Харисова М. Р.Гҿлбостан. Методик ҡулланма (уртансы тҿркҿм ҿсҿн телмҽр ҥҫтереҥ 
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