
 



Юл 

хҽүефһеҙле

ге 

ҡағиҙҽлҽре 

 

Сентябрь 

3-сө аҙна 

Юл хҽрҽкҽте хҽүефһеҙлеге ҡағиҙҽлҽре тураһында 

белемдҽр киңҽйтеү. Янғын хҽүефһеҙлеге тураһында 

белемдҽр формалаштырыу. Тҽбиғҽттҽ, урамда, ҿйҙҽ 

хҽүефһеҙлек ҡағиҙҽлҽре тураһында белемдҽр 

киңҽйтеү. 

 

 

Ҽңгҽмҽлҽр, плакаттар. «Юлдарҙағы 

хҽүефһеҙлек», «Ҿс күҙле дуҫым – 

светофор» темаларына ҽңгҽмҽлҽр. 

Фотоһүрҽттҽр. 

Уйын ситуациялары, балалар баҡсаһы 

буйлап экскурсиялар, дидактик уйындар, 

түңҽрҽк уйындар, маҡсатлы прогулкалар.  

Сюжетлы-

ролле уйын 

“Мин юлда”. 

Һүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе. 

 

Хеҙмҽтенҽ 

күрҽ 

хҿрмҽте. 

 

Сентябрь 

4-се аҙна 

 

Балалар араһында дуҫлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре булдырыу. 

Балалар баҡсаһы менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Балалар баҡсаһы хеҙмҽткҽрҙҽре һҿнҽрҙҽре һҽм 

уҡытыусы һҿнҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Сюжетлы-ролле уйындар: 

“Мин уҡытыусы”, “Балалар баҡсаһы”, 

 

Фотоһүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе,  

Алтын 

кҿҙ! 

 

Октябрь 

1-се аҙна 

 

 

Тҽрбиҽлҽнеүселҽрҙең кҿҙ тураһында белемдҽрен 

киңҽйтеү. Ауыл хужалығы һҿнҽрҙҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү.  Тҽбиғҽттҽ үҙ – үҙеңде 

тотоу ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеү. Кҿҙ миҙгеле тураһында 

дҿйҿмлҽштерелгҽн күҙаллауҙар үҫтереү. 

Йҽнлектҽрҙең, ҡоштарҙың миҙгелгҽ яраҡлашыу 

үҙенсҽлектҽре тураһында белемдҽр формалаштырыу. 

Тҿрлҿ күҙҽтеүҙҽр ойоштороу.  Экосистема һҽм 

тҽбиғҽт зоналары тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреү. 

Йҽнһеҙ тҽбиғҽт тураһында күҙаллауҙар үҫтереүҙе 

дауам итеү. Йыл миҙгелдҽре тураһында белемдҽр 

формалаштырыу. 

 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу.  Шиғырҙар ятлау, 

йомаҡтар сисеү, кҿҙ билдҽлҽре буйынса 

халыҡ ҽйтемдҽрен ҿйрҽнеү. Йҽшелсҽ – 

емештҽр тураһында йомаҡтар уйлап 

сығарыу. Дидактик уйындар “Был ҡайҙа 

үҫҽ?”, “Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽ”, “Тҽбиғҽт 

күренештҽре”, “Серле моҡсай”, “Йҽнле 

һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽт”, “Тамыры, һабағы”, 

“Был ҡасан була?”, “Баҡсасы уйыны”,  

“Тҽбиғҽттҽ үҙ – үҙеңде тоа бел” һ.б. Саф 

һауала күҙҽтеүҙҽр. Иллюстрациялар 

ҡарау. Видеофильмдар, слайдтар ҡарау. 

Экологик һуҡмаҡ буйынса сҽйҽхҽт.  

Макеттар 

эшлҽү, 

“Башҡортоста

нда алтын 

кҿҙ” - күңел 

асыу. 

Башҡорто

стан-

гҿлбостан

! 

 

Октябрь 

2-се  аҙна 

 

Тыуған ауыл, ҡала, уның тарихы һҽм үҫеше, 

географик яҡтан урынлашҡан урыны, архитектура 

үҙенсҽлектҽре, иҫтҽлекле урындары, хужалыҡ 

тармаҡтары тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽлҽр 

формалаштырыу. Уның ҡалалары, йылға, күлдҽре, 

шифаханалары тураһында белемдҽрен киңҽйтеү. 

Республикабыҙҙың башҡалаһы Ҿфҿнҿң тарихы, 

мҽҙҽни һҽм тарихи ҡомартҡылары, бҿгҿнгҿ 

 Сюжетлы – ролле уйындар “Сҽйҽхҽт”. 

Дидактик уйындар “Ҡыҙыл китап”, “Был 

ниндҽй халыҡтың кейеме?”, “Биҙҽкте 

тҿҙҿ”, “Карта буйынса эш”, “Файҙалы 

ҡаҙылмалар”, “Дҽүлҽт символикаларын 

йый”, “Ауыл һҽм ҡаланың айырмаларын 

тап”, “Ниндҽй хужалыҡ тҿрҿ” һ.б. 

Энциклопедиялар менҽн эш. Экологик 

Иртҽлек 

“Башҡортоста

н илкҽйем!” 

Ата-ҽсҽлҽр 

менҽн 

берлектҽ 

паркка 

маҡсатлы 



уңыштары тураһында мҽғлүмҽттҽр биреү. Тыуған 

яҡтың тарихы, үткҽне, мҽҙҽниҽте, хужалыҡ үҫеше, 

данлыҡлы кешелҽре тураһында белемдҽрен 

формалаштырыу. 

һуҡмаҡта эш. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Шиғырҙар, мҽҡҽлдҽр, йомаҡтар ҿйрҽнеү. 

Түңҽрҽк уйындары. Йырҙар, бейеүҙҽр 

ҿйрҽнеү. Гимн тыңлау.  “Башҡортостан 

йылғалары” һ.б. 

экскурсиялар. 

 

Икмҽк-ил 

байлығы. 

 

Октябрь 

3-сө аҙна 

Ауыл хужалығы һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү. Кеше хеҙмҽтен еңелҽйтеүсе машиналар 

тураһында тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеү (сҽскес, тырма, 

комбайн). 

Балаларҙы баҫыуҙа үҫкҽн башаҡлы үҫемлектҽр һҽм 

уларҙан тҿрлҿ аҙыҡтар ҽҙерлҽү тураһында балаларға 

белемдҽрен киңҽйтеүҙе дауам итеү. Уларҙы үҫтереү 

ысулдары менҽн таныштырыу. Туғайҙа үҫкҽн 

үлҽндҽр, башаҡлы һҽм шифалы үҫемлектҽр менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

Ауыл хужалығы эшсҽндҽренең һҿнҽрҙҽре, уларҙың 

хеҙмҽтенең ҽҙҽмиҽте тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү. Элементар экологик 

күҙаллауҙар үҫтереүҙе дауам итеү. 

Башҡортостанда хужалыҡ эштҽре – игенселек менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

 

Сюжетлы – ролле уйындар  “Транспорт”,  

“Икмҽк магазины”, “Малсылыҡ”, 

“Ҡымыҙсылыҡ” һ.б. Дидактик уйындар”, 

Был ҡайҙа үҫҽ?” “Нимҽ бешерҙем”, 

”Үҫемлектең үрсеү схемаһы“, Икмҽк 

бешерер ҿсҿн нимҽ кҽрҽк”, “Икмҽк нисек 

ҿҫтҽлгҽ килҽ?”, “Үҫемлекте атап ҽйт”, 

“Ҿлҿштҽрен ҽйт” , “Был нидҽй 

ашамлыҡ”, “Тҽме буйынса таны”, 

“Икмҽк магазинында ” һ.б. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ҿйрҽнеү. 

Йырҙар тыңлау., ҿйрҽнеү. Түңҽрҽк 

уйындары уйнау. Уйын ситуациялары 

булдырыу. Ҽңгҽмҽлҽр. Иллюстрациялар 

ҡарау.  

Фотокүргҽҙмҽ. 

Моңдаръя 

(Сҿмбҿлҽ

). 

 

Октябрь 

4-се аҙна 

Байрамдың исемен , ғҽмҽлен атай белергҽ ҿйрҽтеү. 

Байрамға ҡыҙыҡһыныу уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Белем алыуға ынтылыш формалаштырыуҙы дауам 

итеү. Тулы һҿйлҽм менҽн яуап ҡайтарырға ҿйрҽтеүҙе 

дауам итеү . 

 

Шиғырҙар ятлау, йомаҡтар сисеү, кҿҙ 

билдҽлҽре буйынса халыҡ ҽйтемдҽрен 

ҿйрҽнеү. “Был ҡайҙа үҫҽ?”, “Тҽбиғҽт 

күренештҽре”, “Йҽнле һҽм йҽнһеҙ 

тҽбиғҽт”, “Тамыры, һабағы”,”Был ҡасан 

була?”, “Ашарға ярай, ярамай” 

Иртҽлек 

“Сҿмбҿлҽ 

килде беҙгҽ”  

 

Дуҫлыҡ 

ептҽре. 

 

Ноябрь 

1-се аҙна 

Тыуған ил – Рҽсҽй тураһында күҙаллауҙар үҫтереү. 

Илебеҙҙең  дҽүлҽт байрамдары тураһында белемдҽр 

формалаштырыу. Рҽсҽйҙең дҽүлҽт символикаһы 

Дидактик уйындар “Минең ғаилҽм”, 

“Минең дуҫтарым”, “Был нимҽнең 

ҿлҿшҿ”, “Тҽбғҽттҽ үҙ – үҙеңде тотоу”, 

Тематик күңел 

асыу “Мин – 

Ҿфҿлҽ 



менҽн таныштырыу. Илебеҙҙең тарихына 

ҡыҙыҡһыныу уятыу.  Рҽсҽйҙең арҙаҡлы шҽхестҽре 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. Рҽсҽй 

Федерацияһының күп миллҽтле ил икҽнлеген балалар 

аңына һеңдереү. Рҽсҽйҙең башҡалаһы – Мҽскҽү,  

Президент тураһында белемдҽр формалаштырыу.  

“Һҿйлҽү буйынса таны” һ.б. Сюжетлы – 

ролле уйындар “Минең ғаилҽм, “Беҙгҽ 

ҡунаҡтар килде”, “Автобус”, “Тыуған 

кҿн” һ.б. 

йҽшҽйем”. 

Башҡорт 

халыҡ 

ижады. 

 

Ноябрь 

2-се аҙна 

Балаларға халыҡ ауыҙ-тел ижады жанры-ҽкиҽт менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, хҽтер, уйлау, һҽлҽтен 

үҫтереү. Белем алыуға ынтылыш формалаштырыуҙы 

дауам итеү. Тулы һҿйлҽм менҽн яуап ҡайтарырға 

ҿйрҽтеүҙе дауам итеү . 

Мнемотаблицалар ярҙамында ҽкиҽт һҿйлҽргҽ телҽк 

уятыу. Ҽкиҽт һҿйлҽгҽндҽ ,уйлап сығарғанда эҙмҽ –

эҙлелек һаҡларға ҿйрҽтеү.Тҿп фекерҙе билдҽлҽргҽ 

ҿйрҽтеү.һүҙ байлығын арттырыу, 

һүҙбҽйлҽнештҽр,һҿйлҽмдҽр тҿҙҿргҽ ҿйрҽтеү. 

Балаларҙы үҙ-ара дуҫ булырға,ҽкиҽт геройҙары аша 

балаларҙа ыңғай һыҙаттар тҽрбиҽлҽү,кешелеклек, 

ихтирамлыҡ, дуҫлыҡ,ярҙамсыллыҡ сифаттары 

тҽрбиҽлҽү. 

Дидактик уйындар “Тылсымлы 

исемдҽр”,  

”Ҽкиҽткҽ билдҽ тап” , 

”Юлда нимҽ кҽрҽк була?”  

Альбом ҡарау  “Был ниндҽй ҽкиҽт 

геройы?”. 

Ҽкиҽттҽр 

уҡыу: 

“Ҡурайсы”, 

“Ирҽндек”, 

“Тҿлкҿ менҽн 

ҽтҽс”, “Саҡ 

менҽн Суҡ”, 

“Ҽбйҽлил”, 

“Урал батыр”. 

сҽхнҽлҽштере

ү .  

 

Халҡым 

биҙҽктҽре

. 

 

Ноябрь 

3-сө аҙна 

Балаларҙы башҡорт халҡының милли кейеме һҽм 

биҙҽктҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеү, ҿҫ 

кейемдҽренҽ тҿшҿрҿлгҽн биҙҽктҽрҙе күрһҽтеү, актив 

һүҙлектҽ камзул,күлдҽк,елҽн,бүрек һ.б һүҙҙҽрҙе 

ҡулланырға ярҙам итеү,бҽйлҽнешле телмҽрҙе 

үҫтереү, халҡыбыҙ тарихына ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽүҙе дауам итеү. 

Темаға ярашлы һүрҽттҽр ҡарау, ҽңгҽмҽ 

“Милли кейем”. Дидактик уйындар 

“Берҽү-күп”(күлдҽк-күлдҽктҽр,ҡашмау-

ҡашмауҙар һ.б), “Һүҙҙҽ нисҽ ижек”, 

“Башҡорт күлдҽге”, “Балаҫты биҙҽ”, 

һүрҽт тҿшҿрҿү: “Ситек”, ҽүҽлҽү 

“Сулпылар” 

Ата-ҽсҽлҽр 

менҽн 

берлектҽ 

ҡурсаҡтарға 

башҡорт 

күлдҽге тегеү 

Ҽсҽйҙҽр 

кҿнҿ. 

 

Ноябрь 

4-се аҙна 

Ҽсҽйҙҽрҙең һҿнҽрҙҽре тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү ( тҿҙҿүсе, ташсы, тегенсе, 

китапханасы, дизайнер, модельер). Уларҙың эш 

ҡоралдары, хеҙмҽтенең ҽһҽмиҽте тураһында аңлата 

Сюжетлы – ролле уйындар “Ҽсҽйҙҽр - 

ҡыҙҙар”,   “Бҿҙрҽхҽна”, “Поликлиника” 

һ.б. Дидактик уйындар “Был предмет 

кемгҽ кҽрҽк”, “Буяусы булам тиһҽң”, 

 Иртҽлек 

“Ҽсҽйем – 

ҡҽҙерлем!” 

Ҡул эштҽре 



белергҽ ҿйрҽтеү. Мҽҙҽниҽт һҽм кҿнкүреш 

учреждениялары менҽн таныштырыу (театр, 

кинотеатр, ателье) Ҽсҽйҙҽргҽ ҡарата һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. Уларға ҡарата хҽстҽрлекле ҡараш үҫтереү. 

Гендер тҽрбиҽһе.Баланы енси булмышына ҡарап 

үҙенең ғаилҽлҽ, йҽмғиҽттҽ башҡарасаҡ роле 

тураһында аңлатыу. Ҡыҙ – буласаҡ ҽсҽй, ғаилҽ 

усағын һаҡлаусы. 

“Айырып һал”, “Ярай- ярамай”, “Һүҙҙҽр 

теҙмҽһе”, “Наҙлы һүҙҙҽр” , “Был кемдең 

эш ҡоралы?” , “Моделгҽ ҡарап һҿйлҽ”. 

 

күргҽҙмҽ. 

 

Һаумы 

ҡыш!  

 

Декабрь 

1-се аҙна 

Ҡыш тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү.Ҡышҡы тҽрбиғҽт үҙенсҽлектҽре тураһында 

белемдҽрен байытыу (һыуыҡ, ҡар күплҽп яуыу, ҽсе 

елдҽр, туңдырыу, ҡырау).Ауылда, ҡалала кешелҽрҙең 

торошо һҽм хеҙмҽте тураһында белемдҽр киңҽйтеү. 

Һауа торошо тураһында халыҡ һынамыштары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. Арктика һҽм Антарктика 

тҽбиғҽте менҽн таныштыру. Ер шарында тҿрлҿ 

ярымшарҙарында ҡыштың үҙенсҽлектҽре тураһында 

күҙҙалауҙарын үҫтереү. Ҡышҡы спорт тҿрҙҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. Ҡыш кҿндҽре 

кешелҽрҙең хҽүефһеҙлеген һаҡлау ҡағиҙҽлҽре 

тураһында балаларҙың белемдҽрен арттырыу. Кҿн 

һҽм тҿн тураһында балаларҙың белемдҽрен 

арттырыу. 

 Дидактик уйындар “Был ҡасан була”, 

“Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽйбеҙ”, “Ҡыш 

билдҽлҽрен ҽйт”, Мнемотаблица, 

моделдҽр менҽн эш. ”Экологик 

пирамида”, “Туҡланыу сылбыры”,“Йыл 

миҙгелдҽре“. Был йҽнлек ҡайҙа йҽшҽй”, 

“Һҿйлҽү буйынса таны”, “Был ниндҽй 

спорт тҿрҿ” һ.б. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Сериялы, сюжетлы һүрҽттҽр буйынса эш. 

Шиғырҙар ятлау. Ҡышҡы спорт һҽм 

халыҡ уйындары уйнау. Түңҽрҽк 

уйындары, маҡсатлы прогулкалар. 

Экскурсиялар. Ҡышҡы ярыштар. Ҡар , 

һыу һҽм боҙ менҽн тҽжрибҽлҽр үткҽреү. 

Ҡыш тураһында рҽссамдарҙың 

картиналарын һҽм иллюстрациялар 

ҡарау. Йҽнлектҽр темаһына 

коллекциялар йыйыу. 

 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 

“Гҽлсҽр ҡыш” 

 

Ҽсҽм 

теле-

сҽсҽн 

теле! 

 

Декабрь 

2-се аҙна 

Үҙенеү сығышын белеү балала үҙ миллҽтенең 

мҽҙҽниҽтен, телен, ғҿрҿф – ғҽҙҽтҽрен, тарихын 

ҿйрҽнеүгҽ ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу. Башҡорт халҡы- 

боронғо халыҡ икҽнлеген аңлатыу. “Урал батыр, 

“Аҡбуҙат” эпостары менҽн таныштырыу. Боронғо 

Сюжетлы – ролле уйын “Китапхана”. 

Дидактик уйындар. Сюжетлы һүрҽттҽр 

буйынса хикҽйҽ тҿҙҿү. Сериялы 

һүрҽттҽргҽ ҡарап һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү . Тел 

тураһында мҽҡҽлдҽр ҿйрҽнеү, йомаҡтар 

Мини – 

музейҙар 

конкурсы 



ҡалалар тураһында мҽғлүмҽттҽр биреү (Арҡайым, 

Таналыҡ, Олаир) Халыҡ телдҽренҽ ҡарата ихтирам 

тҽрбиҽлҽүҙе дауам итеү. Шҽжҽрҽ тураһында 

мҽғлүмҽттҽр биреү.Башҡорт , рус һҽм республикала 

йҽшҽн башҡа миллҽт халыҡтарының ғҿрҿф – ғҽҙҽте, 

йолалары,ауыҙ – тел ижады тураһында ябай 

мҽғлүмҽттҽр биреү.  

сисеү. Музыка тыңлау һҽм йырҙар 

ҿйрҽнеү.  

Ҡышҡы 

биҙҽктҽр. 

 

Декабрь 

3-сө аҙна 

Ҡыш тураһында балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү. 

Һауа торошон билдҽлҽү һҽм аңлата белергҽ ҿйрҽтеү. 

Һауа торошо тураһында халыҡ һынамыштары менҽн 

таныштырыу. Йыл миҙгелдҽренең үҙгҽреүе кешегҽ , 

үҫемлектҽр һҽм йҽнлектҽр донъяһына тҽьҫир итеүе 

тураһында белешмҽлҽр биреү.Ҡышҡы спорт тҿрҙҽре 

менҽн таныштырыу. Ҡыш кҿндҽре кешелҽрҙең 

хҽүефһеҙлеген һаҡлау ҡағиҙҽлҽре тураһында 

балаларҙың белемдҽрен арттырыу.Һыу һҽм боҙ менҽн 

эксперименттар үткҽргҽндҽ балаларҙың аҡыл – 

зиһенен үҫтереү һҽм эҙлҽнеү – тикшеренеүгҽ 

ҡыҙыҡһыныуҙарын формалаштырыу.  

Диактик уйындар “Был ҡайсаҡ була”, 

“Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽйбеҙ”, “Ҡыш 

билдҽлҽрен ҽйт”, “Мнемотаблица менҽ 

эш”. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар 

ятлау. Ҡышҡы хҽрҽкҽтле һҽм халыҡ 

уйындары уйнау. Түңҽрҽк уйындары 

“Беҙ күңелле балалар” һ.б.   маҡсатлы 

прогулкалар. Ҡышҡы ярыштар.  Һыу һҽм 

боҙ менҽн тҽжрибҽлҽр үткҽреү. Ҡыш 

тураһында рҽссҽамдарҙың картиналарын 

һҽм иллюстрациялар ҡарау.  

 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 

“Ҡышҡы 

биҙҽктҽр”. 

 

Тематик 

белем биреү 

эшмҽкҽрлеге 

“Ҡарбабайҙа 

ҡунаҡта” 

Хуш 

килҽһең, 

Яңы йыл! 

 

Декабрь 

4-се аҙна 

Балаларҙы Яңы йыл байрамын ҽҙерлҽүгҽ актив йҽлеп 

итеү (иртҽлектҽр, спектаклдҽр, ҽкиҽттҽр, ата – ҽсҽлҽр 

менҽн бергҽ байрамдар). Башҡа илдҽрҙҽ Яңы йыл 

байрамдарын нисек үткҽрелеүе тураһында 

мҽғлүмҽттҽр биреүҙе дауам итеү. 

Бҿтҽ тҿр эшмҽкҽрлектҽр буйынса эштҽр. 

Дидактик уйындар “Миҙгел 

байрамдары”. Түңҽрҽк уйындары 

ҿйрҽнеү. Йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Шыршы байрамына уйынсыҡтар 

ҽҙерлҽү. Тҿркҿм бүлмҽһен һҽм уйын 

майҙансыҡтарын байрамса биҙҽү.Уйын 

драматизациялар. 

Яңы йыл 

иртҽлектҽре.  

 

Нардуған.  

 

Ғинуар 

2-се аҙна 
Балаларҙы башҡорт халыҡ йолалары,ғҿрҿф – 

ғҽҙҽттҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеү, 

“Нардуған” байрамы, Селлҽ ваҡыты менҽн танышыу 

, байрамдың исемен, ғҽмҽлен атай белергҽ ҿйрҽтеү; 

Түңҽрҽк уйын “Нардуған”, 

Йомаҡтар, ҽйтемдҽр,һынамыштар. 

Шиғырҙар. 
Үсеклҽшеүҙҽр. 

 “Ҡышҡы 

Нардуған” 

фольклор 

байрамын 



Балаларҙың иғтибарын , үҙлҽштереү , ҡабул итеүҙе , 

сенсор тойоу һҽлҽтен , һорауҙарға яуап биреү 

оҫталығын үҫтереү; 

Башҡорт халҡының ғҿрҿф - ғҽҙҽттҽренҽ, 

байрамдарына ҡыҙыҡһыныу уятыу һҽм һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

 

Бейеү “Дуҫлыҡ ”, “Лирик”. 

Уйын “Туңдырам ”. 
Йыр “Егеттҽр”. 
Түңҽрҽк уйын “Ҽйлҽнҽйек”. 

үткҽреү. 

Изгелек 

ерҙҽ ятып 

ҡалмаҫ. 

 

Ғинуар 

3-сө аҙна 

Балаларҙы изгелек тҿшҿнсҽһе менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү, аралашҡанда ҽҙҽпле, матур һүҙҙҽр 

ҡулланыуҙы нығытыу, 
Яҡындарыңа, ололарға хҿрмҽт, ярҙам итеү, игелекле 

мҿнҽсҽбҽт, яҡшы эш эшлҽргҽ ынтылыш тҽрбиҽлҽү, 
 

Сюжетлы-ролле уйындар: “Ҿлҽсҽйем һҽм 

мин”. 

Дҽрес-сҽйҽхҽт 

“Ҿлҽсҽйҙҽ 

ҡунаҡта ”. 

 

Ҡышҡы 

уйындар. 

 

Ғинуар 

4-се аҙна 

Балаларҙың ҡыш һҽм ҡышҡы уйындар тураһындағы 

белемдҽрен арттырыу,  
спортҡа һҿйҿү, бер – береһенҽ ҡарата ихтирамлылыҡ 

тойғоларын тҽрбиҽлҽү. 
 

Хҽрҽкҽтле  уйындар. Спорт күнекмҽлҽре.  

Физик тҽрбиҽ биреү буйынса 

эшмҽкҽрлектҽр. Ритмик гимнастика. 

Иртҽнге гимнастика. Сыныҡтырыу 

саралары. Дидактик уйындар “Нимҽ 

кҽрҽк?” һ.б. 

Спорт 

байрамы: 

«Ҡышҡы 

уйындар » . 

 

Фҽн һҽм 

ғилем. 

 

Февраль 

1-се аҙна 

Балаларҙа  фҽнгҽ ҡыҙыҡһыныу тойғоһо уятыу. Опыт 

,эксперимент үткҽреү ҿсҿн мҿмкинлектҽр тыуҙырыу. 

Тирҽ-йүнгҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү.Балаларҙың 

актив эшмҽкҽрлеген үҫтереү. 

Эксперимент, опыттар үткҽреү . 

СРУ “Лаборант”  

Дидактик уйын “Һайлап ал” “Еҫенҽн 

бел”,”Үҫемлектҽрҙең тҿрҙҽре”, “Ҡайсан 

була?” 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. 

Асыҡ дҽрес 

үткҽреү. 

 

Ҡышҡы 

урман. 

 

Февраль  

2-се аҙна 

Ҡышлаусы ҡоштар, ҡыр хайуандары, йорт ҡоштары 

һҽм хайуандарының ҡыш миҙгеленҽ ярашлы 

терекелек итеүе тураһында белемдҽр киңҽйтеү. 

Туҡланыу сылбыры  тураһында  мҽғлүмҽттҽр биреү. 

Йылға һҽм ундағы йҽнлек, үҫемлектҽр менҽн 

таныштырыу. Тҽбиғҽттҽ булған үҙ ара бҽйлҽнеш 

тураһында белемдҽр киңҽйтеү. 

Сюжетлы – ролле уйын:  “Һунарсы” һ.б. 

Дидактик уйындар “Был ҡасан була”, 

“Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽйбеҙ”, “Ҡыш 

билдҽлҽрен ҽйт”, “Мнемотаблица менҽ 

эш”, “Экологик пирамида”, “Был йҽнлек 

ҡайҙа йҽшҽй”, “Һҿйлҽү буйынса таны” 

һ.б. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар 

Тҽбиғҽт 

зоналары 

буйынса 

макеттар 

ҽҙерлҽү,  

Балалар 

эштҽренҽн 



Япраҡлы, ылыҫлы, ҡатнаш урмандар булыуы 

тураһында белемдҽр арттырыу. Башҡортостанда 

үҫкҽн ағастар, ҡыуаҡтар менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү, улар араһындағы айырмалыҡтарын күрҽ 

белергҽ ҿйрҽтеү. Ағастарҙың ҡышты нисек 

ҡышлауҙары тураһында белемдҽр киңҽйтеү. 

Тҽбиғҽт зоналары  тураһында белемдҽр киңҽйтеү. 

Тҿрлҿ тҽбиғҽт зоналарында йҽшҽүсе хайуандар, 

ҡоштар тураһында белемдҽр формалаштырыу. 

Туғайҙа,болонда, яланда,  баҡсала үҫеүсе   сҽскҽлҽр 

тураһында күҙаллауҙаар үҫтереү., улар араһында 

айырмалыҡтарҙы  таба белергҽ ҿйрҽтеү. 

ятлау. Ҡышҡы хҽрҽкҽтле һҽм халыҡ 

уйындары уйнау. Ҡыш тураһында 

рҽссамдарҙың картиналарын һҽм 

иллюстрациялар ҡарау. 

 

күргҽҙмҽ 

 

Ватанды 

һаҡлаусы

лар кҿнҿ. 

 

Февраль 

3-сө аҙна 

Рҽсҽй армияһы тураһында белемдҽр киңҽтеү. Ҽхлак – 

патриотик тҽрбиҽ биреү эштҽрен дауам итеү.  Хҽрби 

ғҽскҽр тҿрҙҽре, хҽрби техника, һҿнҽрҙҽр  менҽн 

таныштырыу.. Ҡыҙҙарҙа малайҙарға ҡарата хҿрмҽт 

уятыу. Һҽр тҿрлҿ эшмҽкҽрлекте ил һаҡсылары 

темаһына арнап үткҽреү. Башҡортостан  һҽм Рҽсҽй 

яугирҙары һҽм геройҙарының Бҿйҿк Ватан 

һуғышында күрһҽткҽн батырлыҡтары тураһында 

белемдҽр байытыу. 

 

Сюжетлы – ролле уйындар “Осоусылар”. 

Дидактик уйындар “Траспорт тҿрҿн атап 

ҽйт”, “Был ниндҽй һҿнҽр кешеһе?”, 

“Флагты тҿҙҿ”, “Тышҡы күренеш 

буйынса тҿркҿмлҽ” һ.б.  

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Йомаҡтар 

сисеү. Батырлыҡ тураһында мҽҡҽлдҽр 

ҿйрҽнеү. Ҡаланың крайҙы ҿйрҽнеү 

музейына экскурсия. 

Альбом 

ҽҙерлҽү 

 “Бҿйҿк Ватан 

һуғышы 

геройҙары”. 

 

Хеҙмҽт-

тормош 

сығанағы. 

 

Февраль 

4-се аҙна 

Балаларҙы хеҙмҽткҽ күнектереү, йҽмғиҽткҽ ниндҽй 

файҙа килтерҽсҽге тураһында ҽңгҽмҽ ҡороу. 

Хеҙмҽт барышында шатлыҡ хистҽре 

кисереү.Ҿлкҽндҽр хеҙмҽтенҽ хҿрмҽт тҽрбиҽлҽү, 

ололарға ярҙам ҡулы һуҙырға телҽк уятыу. Тҿп 

профессиялар менҽн  таныштырыуҙы дауам 

итеү.Кҿндҽлек хеҙмҽттҽ ҡатнашыу, активлыҡ 

тҽрбиҽлҽү. 

СРУ “Бҿҙрҽхана”, “Почта”. 

Дидактик уйын “Ярҙам ит”, “Был ниндҽй 

һҿнҽр эйҽһе?”. 

Ҽҙҽп-гигиена тураһында ҽңгҽмҽ. 

Мҽҡҽл, ҽйтемдҽр ҿйрҽнеү, 

ятлау.Тҿҙҿлҿш материалдары менҽн 

тҿҙҿүсе һҿнҽрен үҙлҽштереү. 

“Мин үҫкҽс 

кем булам?” 

рҽсем 

күргҽҙмҽһе. 



Ҽсҽйем-

бергенҽм. 

 

Март 

1-се аҙна 

Бҿтҽ балалар эшмҽкҽрлеген ҽсҽйҙҽр байрамына арнап 

ойоштороу. Ҽсҽйҙҽр һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыу.  

Герой – ҽсҽлҽр, арҙаҡлы шҽхестҽр тураһында 

мҽғлүмҽттҽр биреү. Малайҙарҙа ҡыҙҙарға ҡарата 

хҿрмҽт уятыу.  

 

Сюжетлы – ролле уйындар “Ғаилҽ”, 

“Ҽсҽйҙҽр һҽм ҡыҙҙар”. 

Дидактик уйындар “Кем күберҽк наҙлы 

һүҙ ҽйтер?”, “Һҿнҽрҙең эш ҡоралдарын 

ата”.  

Халыҡ – ара 

ҡатын – 

ҡыҙҙар кҿнҿнҽ 

арналған 

иртҽлек. 

Ҿлҽсҽйем 

һандығы. 

 

Март 

2-се аҙна 

Балаларҙа халҡыбыҙҙың тарихына, мҽҙҽниҽтенҽ, 

фольклорына һҽм ҿлкҽн быуынға ҡарата ихтирам, 

ғорурлыҡ тойғоһо тҽрбиҽлҽү. Халҡыбыҙҙың 

үткҽненҽ, бҿгҿнгҿһҿнҽ ҡыһыҡһыныу уятыу. Башҡорт 

ҡатын-ҡыҙҙарының ҡул эштҽре ҿлгҿлҽре менҽн 

таныштырыу. 

Балалар баҡсаһы музейына экскурсия. 

Китаптар күргҽҙмҽһен ҡарау. “Тирмҽ” 

уйыны. 

Аулаҡ ҿй 

байрамы. 

Яҙ килде. 

 

Март 

3-сө аҙна 

 

Яҙ тураһында дҿйҿмлҽштерелгҽн белемдҽр 

формалаштырыу.  Хайуандарҙың, үҫемлектҽрҙең 

тҽбиғҽттҽ булған үҙгҽрештҽргҽ яраҡлашыу 

үҙенсҽлектҽре тураһында күҙаллауҙар үҫтереү. Яҙ 

миҙгеленҽ хас билдҽлҽрҙе айыра белергҽ ҿйрҽтеү: 

ҡоштар йылы яҡтан ҡайта, йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽт 

араһында үҙ ара бҽйлҽнеш, сезонға ярашлы эштҽр, 

тҽбиғҽт күренештҽре тураһында. Йыл миҙгелдҽрен 

айыра белергҽ ҿйрҽтеүҙе дауам итеү. 

Халыҡ уйындары. Дидактик уйындар 

“Йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽт”, “Был 

үҫемлек ҡайҙа үҫҽ”, “Дүртенсе артыҡ”, 

“Тышҡы күренеше буйынса танып бел”, 

“Был нимҽнең һабағы (сҽскҽһе, олоно, 

япрағы, ботағы)?”, “Хеҙмҽт ҿсҿн нимҽ 

кҽрҽк?”, “Кҿн - тҿн”, “Хайуандарҙы 

айыр”, “Тҽбиғҽт күренешен ата”.  Һауа 

менҽн тҽжрибҽлҽр. Яҡтылыҡ тураһында  

тҽжрибҽлҽр үткҽреү. Моделдҽр менҽн 

эш. Коллекциялар йыйыу. Түңҽрҽк 

уйындары. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Һүрҽттҽр ҡарау. Экологик һуҡмаҡта эш. 

Йырҙар, бейеүҙҽр ҿйрҽнеү. Музыка 

тыңлау. Ябай музыка ҡоралдарында 

уйнау. Миҙгелгҽ ҡағылышлы телҽктҽр, 

һынамыштар, юрауҙар ҿйрҽнеү. 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

“Ҡарға 

бутҡаһы” 

байрамынан – 

театрлаштыры

лған тамаша 

Театр 

аҙнаһы. 

 

Март 

4-се аҙна 

Балаларҙың театр тураһындағы дҿйҿм күҙаллауҙарҙы 

үҫтереү, уға эмоциональ ыңғай ҡараш тыуҙырыу, 

балаларҙың башҡарыу оҫталығы күнекмҽлҽрен 

Иллюстрациялар ҡарау, ҽкиҽттҽр 

сҽхнҽлҽштереү, нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Презентация: 

“Балалар 

баҡсаһында-



камиллаштырыу һҽм телмҽр, интонация ҿҫтҿндҽ 

эшлҽү,  балала үҙ-үҙен тҽбиғи һҽм иркен тотоу 

һҽлҽтлеген үҫтереү,  балаларҙа тормошҡа эстетик 

ҡараш булдырыу. 

театр”. 

Китап-

белем 

шишмҽһе. 

 

Апрель 

1-се аҙна 

Программаға ярашлы күренекле башҡорт һам рус 

яҙыусылары менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Китапҡа ҡағылышлы һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыу: 

, хҽреф йыйыусы, баҫыусы, дизайнер, оператор. 

Китап тҿрҙҽре менҽн таныштырыу (ҽҙҽби, ғилми, 

энциколопедик, балалар ҿсҿн). Китап тҿҙҿлҿшҿ 

тураһында балаларға мҽғлүмҽттҽр биреү (тышы, 

титул бите, биттҽре, текст, иллюстрациялар һ.б.). 

Ҡағыҙ тҿрҙҿре тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү. Китапҡа ҡарата һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

“Ҡыҙыл китап” тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү. 

Сюжетлы – ролле уйындар “Китапхана”, 

«Мҽктҽп». “Типография” һ.б. Ҽңгҽмҽлҽр 

“Китап нисек эшлҽнҽ?”, “Ҡағыҙ нисек 

эшлҽнҽ?”, “Аҡыллы китаптар” ни ҿсҿн 

кҿрҿк?” Дидактик уйындар. Тҽбиғҽт 

тураһында һҽм балалар 

энциклопедияларынан күргҽҙмҽ 

ойштороу. Коллекциялар ҽҙерлҽү 

(яратҡан йҽнһүрҽт геройҙары); Тематик 

китап күргҽҙмҽлҽре. Китаптар 

ремонтлау. Китапсыҡтар эшлҽү. Уйын – 

драматизациялар. Маҡсатлы 

прогулкалар, күҙҽтеүҙҽр. Балалр үҙҙҽре 

уйлап сығарған ҽкиҽттҽрҙе 

сҽхнҽлҽштереү. 

“Минең 

яратҡан 

китапсығым” 

күргҽҙмҽ. 

Типографияға 

экскурсия. 

Балалар 

яҙыусыларына 

арналған 

тематик 

күргҽҙмҽ. 

Космонав

тар кҿнҿ. 

 

Апрель  

2-се аҙна 

Ер – беҙҙең уртаҡ йорт икҽнен аңлатыу. Йыһан 

киңлеген үҙлҽштереү буйынса  белемдҽр 

формалаштырыу. Тҽүге космонавт Ю.Гагарин 

тураһында  белемдҽр киңҽйтеү. Ҡояш системаһында 

тҿрлҿ планеталар, йондоҙҙар һҽм йондоҙсоҡтар 

тураһында мҽғлүмҽттҽр биреү. 

Сюжетлы-ролле уйын “Мин- космонавт”. Ҡояш 

системаһы 

макеты 

ҽҙерлҽү. 

Ер кҿнҿ.  

 

Апрель 

3-сө аҙна 

Ер шары , ҡояш системаһы тураһында балаларҙың 

белемдҽрен арттырыуҙы дауам итеү. Күсер 

ҡоштарҙың тышҡы күренештҽре, холоҡтары, 

туҡланыу, үрсеү ысулдары менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү. Аквариум – балыҡтарҙың йҽшҽү урыны, 

мҿхите, ундағы балыҡтар менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү. Бҿжҽктҽр тураһындағы тураһындағы 

Сюжетлы – ролле уйын “Сҽйҽхҽт”, 

“Йыһан”.  Уйын – эстафеталар. 

Картиналар, иллюстрациялар ҡарау. 

Ситуациялы һҿйлҽшеүҙҽр, ҽңгҽмҽлҽр. 

Күҙҽтеүҙҽр . тҽжрибҽлҽр. Дидактик 

уйындар.  Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Фҽнни – 

популяр ҽҙҽбиҽт менҽн танышыу. 

Тематик сара  

“Ҡояш 

системаһы ”. 



тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеү: уларҙың туҡланыу тҿрҙҿре 

(үҫемлектҽр, сҽскҽ һуты, бҿжҽктҽр менҽн), 

тҿркҿмлҽргҽ ҿйрҽтеү. Ҡаҙылма байлыҡтар тураһында 

белемдҽр киңҽйтеү. (алтын, баҡыр, тимер рудаһы 

).Ҡоро ер һҽм һыу ятҡылыҡтары тураһында 

балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү.  

Ситуатив фекер алышыуҙар “Һыуһыҙ 

(ерһеҙ) йҽшҽп буламы?”, “Тҽбиғҽт 

стихиялары”, “Тҽбиғҽт байлыҡтары”.  

Күргҽҙмҽлҽр. Коллектив эш. Йомаҡтар. 

Викториналар. Музыка тыңлау, йырҙар 

ҿйрҽнеү.  

Халҡым 

йолалары 

һҽм 

ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽре. 

 

Апрель 

4-се аҙна 

Башҡорт халыҡ йолалары менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү (кейеҙ баҫыу, ҡаҙ ҿмҽһе, шҽл бҽйлҽү һ.б.). 

Башҡорт халҡының тҿп кҽсеп һҿнҽрҙҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү (ағас эшкҽртеү һҽм 

биҙҽү). Тҿрлҿ миллҽт халыҡтары, уларҙың ғҿрҿф – 

ғҽҙҽттҽре, йолалары, кейеме, йҽшҽйештҽге шҿғҿлҿ 

тураһында ябай мҽғлүмҽттҽр биреү. Ағастан 

эшлҽнгҽн предметтар (фанера, таҡта, бүрҽнҽ һ.б.) 

тураһында күҙҙалауҙар формалаштырыу. 

Сюжетлы – ролле уйындар 

“Ҡымыҙсылыҡ”, “Һунарсылыҡ”, 

“Малсылыҡ” һ.б. Рус һҽм башҡорт 

мҽҡҽлдҽрен ҿйрҽнеү. Йомаҡтар сисеү. 

Диактик уйындар “Ағас эшкҽртеү“, 

“Һарыҡ беҙгҽ нимҽ бирҽ?”, “Мҽҡҽлде 

ҽйтеп бҿтҿр”, “Һүҙъяһалыш уйыны”, ” 

Кҽсеп – һҿнҽргҽ ҡағылышлы мҽҡҽлде 

ҽйтеп бҿтҿр”, “Йомаҡтар уйлап тап” һ.б. 

Бейеүле – таҡмаҡлы уйындар. Нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу. Музыка тыңлау һҽм 

йырҙар ҿйрҽнеү. Ата – ҽсҽлҽр 

ҡатнашлығында йола байрамы ҽҙерлҽү 

Дҽрес-байрам 

(Милли 

кейемдҽр), 

уйындар. 

Еңеүгҽ 

дан!  

 

Май 

1-се аҙна 

Балаларҙа Ватанға ҡарата һҿйҿү тҽрбиҽлҽү һҽм 

патриотик тҽрбиҽ биреү,  Бҿйҿк Ватан һуғышы һҽм 

уның батырҙары тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеү, 

һуғыш батырҙары һҽйкҽлдҽре менҽн таныштырыу. 

Балаларға ҽхлаки – ватансыллыҡ тҽрбиҽһе биреүҙе 

дауам итеү. Бҿйҿк Ватан һуғышы геройҙары һҽм 

балалары тураһында белемдҽр формалаштырыу. Еңеү 

тураһында мҽғлүмҽттҽр биреүҙе дауам итеү. Бҿйҿк 

Ватан һуғышы геройҙарына һҽйкҽлдҽр тураһында 

белемдҽр формалаштырыу. Ҿфҿ ҡалаһында 

урынлашҡан мемориаль таҡтаташтарға, һҽйкҽлдҽргҽ 

экскурсиялар үткҽреү. Тыл ветерандары һҽм һуғыш 

ветерандары менҽн осрашыуҙар ойоштороу. Хҽрби 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Иллюстрациялар 

ҡарау. Музыка тыңлау, йырҙар ҿйрҽнеү. 

Ситуатив һҿйлҽшеүҙҽр. Сюжетлы – 

ролле уйындар “Ил һаҡсыһы”, “Танкист” 

һ.б. Дидактик уйындар. Хҽрби техника  

(самолет уйынсыҡтары, танкылар) 

коллекциялары йыйыу. Фотоальбомдар 

ҽҙерлҽү.   

 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

“Батырға - 

һҽйкҽл”- 

балалар 

эштҽре 

күргҽҙмҽһе. 

 



званиелар тураһында күҙаллауҙар үҫтереү. Ҽхлаки – 

ватансыллыҡ, гендерлыҡ  тҽрбиҽһе биреүҙе дауам 

итеү. 

Халҡымд

ың 

шҿғҿл-

кҽсептҽре

.  

 

Май 

2-се аҙна 

Башҡорт халҡының кҽсеп – һҿнҽрҙҽре (йылҡысылыҡ, 

малсылыҡ, һунар итеү,бесҽн сабыу),  традициялары, 

сҽнғҽте, йолалары (кҿнкүреш, миҙгел, ғаилҽгҽ бҽйле 

йолалар), кҿнкүреше менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү. Башҡорт ҿйҿнҿң, тирмҽнең эсендҽге йорт 

йыһаздары, хужалыҡ ҽйберҙҽре тураһында 

күҙалауҙар үҫтереү. 

Сюжетлы – ролле уйындар 

“Ҡымыҙсылыҡ”, “Һунарсылыҡ”, 

“Малсылыҡ”  һ.б. Рус һҽм башҡорт 

мҽҡҽлдҽрен ҿйрҽнеү. Йомаҡтар сисеү. 

Диактик уйындар “Ағас эшкҽртеү“, 

“Һарыҡ беҙгҽ нимҽ бирҽ?”, “Мҽҡҽлде 

ҽйтеп бҿтҿр”, “Һүҙъяһалыш уйыны” 

Фольклор 

байрамы 

“Ҡарға 

бутҡаһы” 

 (йҽки телҽк 

буйынса) 

 

Милли 

ризыҡ. 

 

Май  

3-сө аҙна 

Аҙыҡ-түлек, ашамлыҡтар исемдҽрен 

үҙлҽштереүҙҽрен нығытыу,телмҽрҙҽ дҿрҿҫ 

ҽйтергҽ,ҡулланырға;  үҙ-үҙеңде йҽмҽғҽт 

урындарында ҽҙҽпле тоторға ҿйрҽтеү;ҽҙҽплелек, 

ярҙамсыллыҡ кеүек сифаттар тҽрбиҽлҽү. 

Сюжетлы-ролле уйын ”Минең ҽсҽйем - 

ашнаҡсы”. 

Дидактик уйын “Башҡорт милли 

ризыҡтарын айырып һал”, “Ниндҽй 

миллҽт ризығы?” 

Милли 

ризыҡтар 

күргҽҙмҽһе. 

Һаумы, 

йҽй! 

 

Май 

4-се аҙна 

Йҽй миҙгеле тураһындағы белемдҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереү, ҡояштың кеше һҽм йҽнлектҽргҽ, 

үҫемлектҽргҽ тҽьҫире. Емеш-елҽк һҽм йҽшелсҽлҽрҙең 

ҿлгҿрҿүе, уларҙы ҡышҡылыҡҡа һаҡлауға ҽҙерлек 

эштҽре. 

Бҿтҽ тҿр эшмҽкҽрлектҽрҙе лҽ балалар баҡсаһы менҽн 

хушлашыу темаһына арнап ойоштороу. Мҽктҽпкҽ 

ҡарата ыңғай эмоциональ ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

Эстафеталар. Спорт уйындары һҽм  

ярыштары. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Хушлашыу 

иртҽлеге. 

Күңел асыу: 

“Һабантуй”. 

 

Бҽхетле 

баласаҡ! 

 

Июнь 

1-се аҙна 

Балалалр менҽн был байрам ни ҿсҿн “Балаларҙы 

яҡлау” кҿнҿ тип аталғанына тҿшҿнсҽ биреп китеү, 

уйлау һҽлҽттҽрен, зиһендҽрен үҫтереү, бер-береһенҽ 

ихтирам, һҿйҿү тойғоһо тҽрбиҽлҽү. 

Йҽнһүрҽттҽр ҡарау, иллюстрациялар. 

Күңелле эстафета. 

Күңел асыу, 

тҿрлҿ спорт 

уйындары, 

ярыштар. 

Салауат 

Юлаев-

башҡорт 

халҡыны

ң милли 

Июнь 

4-се аҙна 

Башҡорт халҡының милли батыры Салауат Юлаев 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. Салауат 

Юлаевтың тыуған яҡ тҽбиғҽте, файҙалы 

ҡаҙылмалары менҽн таныштырыу.салауттың үҫмер 

сағындағы кҿнкүреше һҽм тҿп шҿғҿлдҽре тураһында 

Салауат Юлаев бюсы  янына экскурсия. 

Салауат тураһында нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

хикҽйҽлҽр тыңлау. Һүрҽткҽ ҡарап 

һҿйлҽү. Сюжетлы – ролле уйынға 

“Салауат ғҽскҽре” атрибут эшлҽү. . 

Спорт 

байрамы  “Беҙ 

– йҽш 

Салауатсылар

”. 



батыры. 

Июнь 

2-се аҙна 

мҿғлүмҽт биреү. Салауат Юлаевтың һҽлҽте (шағир, 

сҽсҽн, импровизатор) менҽн таныштырыу. башҡорт 

ир – егетенең образы һҽм уның мҽғҽнҽһе тураһында 

белемҽдрен байытыу. С.Юлаевтың кҿрҽш юлы һҽм 

уның һуңғы яҙмышы менҽн таныштырыу. 

Шиғырҙар ятлау. Һүрҽт тҿшҿрҿү 

“Салауат портреты”. Салауаттың бала 

сағы тураһында хикҽйҽ 

сҽхнҽлҽштереү.Хҽрҽктле  уйындар “Ҡош 

атыу”, “Һунарсылар”, “Тирмҽ”, “Сҽп 

һуғыу”.  

 

Пушкин 

кҿндҽре. 

 

Июнь 

3-сө аҙна 

 А.С.Пушкиндың “Балыҡсы ҡарт һҽм балыҡ” 

тураһында белемдҽрҙе дҿйҿмлҽштереү, белемдҽрҙе 

киңҽйтеү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Презентация: 

“А.С.Пушкин балалар ҿсҿн”, 

иллюстрациялар ҡарау. 

Күңел асыу: 

“Бҽхетле 

баласаҡ”. 

Шиғырҙар 

конкурсы. 

Дуҫлыҡт

ың 

ҡҽҙерен 

бел. 

 

Июнь 

4-се аҙна 

“Дуҫ булайыҡ” темаһына ҽңгҽмҽ. Маҡсат: балаларҙы  

ҽңгҽмҽгҽ йҽлеп итеү, бер-береһенҽ иғтибарлы, 

ихтирамлы булыу тураһында һҿйлҽшеү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, мҽҡҽлдҽр иҫкҽ 

тҿшҿрҿү, сценка ҡуйыу “Дуҫтар”. 

Күңел асыу: 

“Дуҫты 

юғалтыуы 

еңел, табыуы 

ауыр”. 

“Нимҽ ул 

яҡшы, 

нимҽ ул 

насар?” 

 

Июль 

1-се аҙна 

Балаларҙы “Нимҽ ул яҡшы, нимҽ ул насар?” 

тураһындағы белемдҽрен дҿйҿмлҽштереү, киңҽйтеү. 

Мҽҡҽл, ҽйтемдҽр иҫкҽ тҿшҿрҿү.  Йҽмҽғҽт 

урындарында үҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽрен 

иҫкҽ тҿшҿрҿү. Маҡсатлы прогулкалар.  

Фотокүргҽҙмҽ 

ойоштороу. 

“Сҽлҽмҽт 

тҽндҽ-

сҽлҽмҽт 

рух”. 

Йҽйге 

уйындар. 

 

Июль 

2-се аҙна 

Ҽңгҽмҽ “Һаулыҡ-ҙур байлыҡ ”. Маҡсат: һаулыҡ һҽм 

сҽлҽмҽт тормош рҽүеше тураһында балаларҙың 

белемдҽрен камиллаштырыу. Балаларҙы бҿхтҽлеккҽ, 

үҙенең тышҡы ҡиҽфҽтенҽ матурлыҡ, таҙалыҡ 

һаҡлауға ынтылыш тҽрбиҽлҽү. Гигиена кҽрҽк-

яраҡтары менҽн үҙ аллы эш итҽ белергҽ ҿйрҽтеүҙе 

дауам итеү.Саф һауала йҿрҿү, спортҡа һҿйҿү уятыу. 

Сюжетлы – ролле уйындар “Больница”, 

“Ғаилҽ”, “Бҿҙрҽхана”.  Хҽрҽкҽтле  

уйындар. Спорт күнекмҽлҽре.  Физик 

тҽрбиҽ биреү буйынса эшмҽкҽрлектҽр. 

Ритмик гимнастика. Иртҽнге гимнастика. 

Сыныҡтырыу саралары. Дидактик 

уйындар “Нимҽ кҽрҽк?”, “Аскорбинка 

һҽм уның дуҫтары”, “Витаминдарҙың 

файҙаһы”, “Кешенең тҽн ҿлҿшҿ”, “Тире 

нисек тын ала?” һ.б.иллюстрациялар 

ҡарау. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Ял 

Спорт 

байрамы: 

“Күңелле 

старт”  



минуттары. Аптекаға экскурсия. “Танау, 

ҡолаҡ, танау”. Күңелле уйын “Карусель”. 

Тҽмлекҽс

тҽр кҿнҿ. 

 

Июль 

3-сө аҙна 

Балалар менҽн ҽңгҽмҽ ҡороу, матурлыҡты күрҽ 

белеү, тҽмлекҽстҽрҙең файҙалы, зарары тураһындағы 

белемдҽрен арттырыу, байрамға атрибуттар ҽҙерлҽү, 

бер-береңҽ ярҙам итеү, хҿрмҽт тойғоһо тҽрбиҽлҽү. 

Иллюстрациялар ҡарау. Сюжетлы-ролле 

уйын “Магазин”. 

Тҿрлҿ 

фантиктар 

менҽн 

биҙҽлгҽн 

костюмдар 

күргҽҙмҽһе. 

Урманда 

һаҡ бул. 

 

Июль 

4-се аҙна. 

Балалар менҽн үҫемлектҽр донъяһы менҽн 

танышыуҙы дауам итеү, матурлыҡ, таҙалыҡ һаҡлауға 

ынтылыш тҽрбҽиҽлҽү. Һаулыҡ һҽм сҽлҽмҽт тормош 

рҽүеше тураһында белемдҽрен камиллаштырыу. 

Иллюстрациялар ҡарау, дидактик уйын 

“Был ниндҽй ағас?”, “Был ниндҽй 

ағастың япрағы?” 

Фотоһүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе. 

Башҡорт 

халыҡ 

уйындары 

 

Август 

1-се аҙна. 

Балаларҙың халыҡ уйындары тураһында белемдҽр 

формалаштырыу. Йыл миҙгеленҽ бҽйле уйындарға 

ылыҡтырыу (“күмер йҿҙҿк”, “йҽшерҽм яулыҡ”, “осто 

- осто” һ.б.). 

Башҡорт халыҡ уйындарын уйнау: 

“Йҽшерҽм яулыҡ”, “Аҡ тирҽк, күк 

тирҽк”, “Аҡ ҡалас”, “Наза” һ.б. 

Фольклор 

байрам (телҽк 

буйынса). 

Үҙ үҙемде 

уйлайым, 

һаулығым

ды 

һаҡлайым 

 

Август 

2-се аҙна. 

Сҽлҽмҽт тормош рҽүеше тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү. Кеше организмының 

эшмҽкҽрлеге үҙенсҽлектҽре һҽм уның бер бҿтҿн 

булыуы тураһында балаларҙың белемдҽрен байытыу. 

Кешенең тышҡы яҡтан айырылып торған сифаттары 

(буй, һын, күҙ, сҽс тҿҫҿ) һҽм аҡыл һҽлҽтлелектҽре 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

системалаштырыу.Кҽүҙҽнең тҿҙҿлҿшҿ, ҡайһы бер 

эске ағзалары (йҿрҽк, үпкҽ, ашҡаҙан, ҡан тамырҙары) 

тураһында тҿшҿнсҽ биреү. Сҽлҽмҽт  йҽшҽү 

рҽүешенең мҿһим компоненттары (дҿрҿҫ туҡланыу, 

хҽрҽкҽт, йоҡо һҽм ҡояш, һауа һҽм һыу – беҙҙең яҡын 

дуҫтарыбыҙ) һҽм һаулыҡты ҡаҡшатыу факторҙары  

тураһында  күҙаллауҙарын киңҽйтеү. Кҿн режимы, 

гигиена тураһында белемдҽрен 

Эстафеталар. Спорт уйындары һҽм  

ярыштары. Ҿҫтҽл уйындары. 

Энциклопедиялар ҡарау. Ҽңгҽмҽлҽр. 

Гҽзиттҽр конкурсы  “Ҽсҽй, атай һҽм мин 

– һау – сҽлҽмҽт ғаилҽ”. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу.. Викториналар. Коллекциялар 

ҽҙерлҽү (спорт тҿрҙҽре ).дидактик 

уйындар “Кешенең тҽн тҿҙҿлҿшҿ”, 

“Кешенең эске ағзалары”, “Йҽшҽү ҿсҿн 

нимҽ кҽрҽк?” һ.б. 

 

Спорт 

байрамы 

“Ҽсҽй , атай 

һҽм мин – 

спорт 

ғаилҽһе”.  



киңҽйтеү.Сыныҡтырыу тҿрҙҽре һҽм ҡағиҙҽлҽре, 

уларҙың файҙаһы тураһында күҙҙаллауҙарын 

киңҽйтеү.Ҡояштың, һыуҙың һҽм һауаның кеше 

томошона һҽм уның һаулығына бҽйле булыуы 

тураһында күҙаллауҙарын үҫтереү.  

Рҽсҽй 

киноһы 

кҿнҿ. 

 

Август 

3-сө аҙна 

Мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалары менҽн  бҿтҽ Рҽсҽй 

киноһы кҿнҿ менҽн танышыуҙы дауам итеү, 

балаларҙа ҡыйыулыҡ телмҽр үҫтереү, киноларға, 

йҽнһүрҽттҽргҽ ыңғай ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

Балалар менҽн берлектҽ йҽнһүрҽт тҿшҿрҿп ҡарау. 

 

Иллюстарциялар ҡарау, Рҽсҽй киноһы 

тураһында презентациялар. Йҽнһүрҽттҽр 

ҡарау. 

Фотокүргҽҙмҽ 

ойоштороу, 

иллюстрациял

ар ҡарау, 

балаларҙың 

ҡараған 

киноларынан, 

йҽнһүрҽттҽрен

ҽн 

фотоһүрҽттҽр. 

Һау бул, 

йҽй!  

 

Август 

4-се аҙна 

“Мин нисек ял иттем?”-тигҽн темаға һҿйлҽшеү алып 

барыу, йҽйге һҽм кҿҙгҿ һауа торошон сағыштырырға 

ҿйрҽтеүҙе дауам итеү, тҽбиғҽткҽ ҡарата һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽ “Минең йҽйем нисек үтте?”. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Күңел асыу: 

“Һау бул, 

матур йҽй!”,  

 

 

 

 


