
 



“Юл 

хҽүефһеҙлеге 

ҡағиҙҽлҽре”. 

3-сө аҙна. Юл хҽрҽкҽте хҽүефһеҙлеге ҡағиҙҽлҽре 

тураһында белемдҽр киңҽйтеү. «Йҽшел, 

һары, ҡыҙыл«Светофор – беҙҙең дуҫ» 

ҽңгҽмҽ. Балаларҙы светофор менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, уның ҿс 

тҿҫҿн иҫтҽ ҡалдырыу, светофор ни ҿсҿн 

кҽрҽклеген аңлатыу 

 

«Светофор – беҙҙең дуҫ» ҽңгҽмҽ.  

Сюжетлы ролле уйындар 

“Юл ҡағиҙҽлҽре”, “Хҽүефһеҙлек 

ҡағиҙҽлҽре”. 

«Светофор » 

тураһында 

пластилиндан эш 

күргҽҙмҽһе. 

 

“Хеҙмҽтенҽ 

күрҽ хҿрмҽте”. 

4-се аҙна. Балаларҙа балалар баҡсаһына һҽм яңы 

тҿркҿмгҽ килеү шатлығы тойғоһон 

уятыу. Баланы яңы тҿркҿм һҽм тирҽ-яҡ 

мҿхит менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Шулай уҡ балалар баҡсаһында эшлҽгҽн 

тҽрбиҽселҽр, тҽрбиҽсе ярҙамсыһы, 

балалар баҡсаһына йҿрҿү ҡағиҙҽлҽрен 

иҫкҽ тҿшҿрҿү. Үҙ-ара һҽм ололар 

менҽн ниндҽй мҿнҽсҽбҽттҽр ҡорорға 

кҽрҽклекте ҡабатлау. 

һҿнҽрҙҽр тураһында һүрҽттҽр ҡарау 

балаларҙың ата-ҽсҽлҽре тураһында 

ҽңғҽмҽ.Сюжетлы ролле уйындар 

“Больница”,  “Балалар баҡсаһы” 

һ.б. Тема буйынса 

ҽңгҽмҽлҽр.Дидактик уйындар 

““Тиҙерҽк йый”, “Танып бел”, “Эш 

ҿсҿн нимҽ кҽрҽк?”, “Аш бешереү 

ҿсҿн нимҽ кҽрҽк?” һ.б. нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Йырҙар һҽм музыкаль уйындар 

ҿйрҽнеү.  .  

 

"Атай-ҽсҽйемдең 

һҿнҽре"һүрҽтенҽ  

күргҽҙмҽ. 

“Алтын кҿҙ”. Октябь 

1-се аҙна. 

Балаларҙың кҿҙ тураһында белемдҽрен 

киңҽйтеү. Йҽнле һҽм тҽбиғҽт  

күренештҽре араһындағы бҽйлҽнеште 

күрҽ белеүен формалаштырыу (кҿндҽр 

һуыта, күбҽлҽктҽ юҡ булды, сҽскҽлҽр 

һулыны һ б.) сезон буйынса күҙҽтеүҙҽр 

ойоштороу. Ауыл хужалығы һҿнҽрҙҽре 

тураһында балаларҙың белемдҽрен 

арттырыу.Баҫыуҙа үҫкҽн башаҡлы 

үҫемлектҽр  менҽн таныштырыу. 

Йҽшелсҽлҽр һҽм емештҽр тураһында 

белемдҽрен байытыу (экзотик һҽм 

урындағы ). Тҽбиғҽттҽ хҽүефһеҙлек 

һаҡлау буйынса күҙаллауҙарын киңҽйтеү. 

Тҽбиғҽткҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү. Элементар экологик 

күҙҙалауҙар формалаштырыу. 

Тҽбиғҽт ҡанунына ярашлы 

ҡағиҙҽлҽрҙе нығытыуға ҽңгҽмҽ. 

Дидактик уйындар “Был ниндҽй 

йҽшелсҽ?”, “Был ниндҽй ағас?”, 

“Күсмҽ ҡоштар?”. 

Рҽсем тҿшҿрҿү: «Ҡҿҙгҿ урман». 

Ҡҿҙ  тураһында шиғырҙар ятлау, 

һынамыштар ,мҽҡҽлдҽр уҡыу. 

Иртҽлек “Алтын 

кҿҙ” 

Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ “Алтын 

кҿҙ”. 

 



“Башҡортоста

н-гҿлбостан”. 

2-се аҙна. Башҡортостан тураһында белемдҽрҙе 

киңҽйтеү Башҡортостандағы ҡалалар 

тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү. Башҡортостандағы  тҿрлҿ 

миллҽт халыҡтары, мҽҙҽниҽте, теле, 

ғҿрҿф – ғҽҙҽте һ.б. буйынса балаларға 

белемдҽр биреү. Башҡортостандың 

тҽбиғҽте, ҡурсаулыҡтар, тҽбиғҽт 

ҡомартҡылары тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү. Башҡортостанда 

үҫкҽн үҫемлектҽр тураһында белемдҽр 

киңҽйтеү,Тыуған  ил, уның тарихы һҽм 

мҽҙҽниҽте тураһында тҽүге 

күҙаллауҙарын формалаштырыу. 

 

“Был ниндҽй халыҡтың кейеме?”, 

“Биҙҽкте тҿҙҿ”, Д\у “Был ниндҽй 

флаг” “Халыҡ уйынсығын тҿҙҿ”, 

“Флагты тҿҙҿ” һ.б.. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу. Шиғырҙар, мҽҡҽлдҽр, 

йомаҡтар ҿйрҽнеү. Түңҽрҽк 

уйындары. Йырҙар, бейеүҙҽр 

ҿйрҽнеү. Гимн тыңлау. 

Флаг,Гимн фотоһүрҽттҽрен ҡарау. 

 

Иртҽлек 

“Бапшҡортостан – 

нурлы ил!” 

Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

 

“Икмҽк-ил 

байлығы”. 

3-сө аҙна. Балаларҙы баҫыуҙа үҫкҽн башаҡлы 

үҫемлектҽр (бойҙай, һоло, арпа) һҽм 

уларҙан тҿрлҿ аҙыҡтар ҽҙерлҽү  

тураһында балаларға белемдҽр биреү. 

Ауыл хужалығы эшсҽндҽренең 

профессиялары тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү.Элементар экогоик 

күҙаллауҙар үҫтереүҙе дауам итеү. 

Башҡорт милли аштары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү (ҡурмас, 

талҡан, һалма, бишбармаҡ һ.б.)Болонда, 

туғайҙа үҫкҽн үҫемлектҽр тураһында 

балаларҙың белемдҽрен арттырыу.   

 

Ятлау ҿсҿн 

«Р.Ниғмҽти, «Икмҽк» 

Күмҽк эш 

Уңыш йыйыу машиналарын 

һүрҽтен ҡарау 

Ондан эшлҽнгҽн  ризыҡтар 

йҽрминкҽһе. 

Сюжетлы – ролле уйындар 

“Магазин”. 

 

"Иген нисек 

үҫҽ,нисек,ниндҽй 

юлдар үтҽ "тигҽн 

темаға дҽрес 

ойоштороу. 

 

“Моңдаръя-

Сҿмбҿлҽ” 

4-се аҙна. Музыка сҽнғҽте тҿрҙҽре менҽн 

таныштырыу,нҽфис эстетик үҫеш,музыка 

эшмҽкҽрҙҽр ижады менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү.Сҽнғҽиенҽ һҿйҿү 

уятыу,композитор.музыка ҡоралдары 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

СРУ «Ҿс сҽскҽ» , «Мин 

композитор». 

 Дид.уйын «Ритм буйынса тап» , 

«Кҿйҙҿ бел». 

Ҽңгҽмҽ «Музыка сҽңғҽте». 

Байрам« Сҿмбҿлҽ 

килде беҙгҽ»  

 

“Дуҫлыҡ 

ептҽре”. 

Ноябрь 

1-се аҙна. 

Тыуған ил һҽм уның байрамдары 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереү. Тыуған илдең тарихына 

Сюжетлы – ролле уйындар. 

Дидактик уйындар “Флагты 

айыр”,“Был ниндҽй халыҡтың 

«Башҡортостан – 

минең 

республикам”- 



ҡыҙыҡһыныу үҫтереү, тыуған илгҽ 

ҡарата ғорурлыҡ һҽм һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Рҽсҽйҙең, Башҡортостандың тарихы, 

гербы, флагы, гимны менҽн таныштырыу. 

Рҽсҽй ҙур һҽм тҿрлҿ миллҽтле ил 

тураһында мҽғлүмҽт биреү. Рҽсҽйҙең баш 

ҡалаһы Мҽскҽү менҽн таныштырыу. Ҿфҿ 

– беҙҙең баш ҡала. 

гимны”, “Был ҡала ҡайҙа 

урынлашҡан?”, “Ниндҽй илдҽр 

белҽһең?”, Тҿрлҿ халыҡ  халыҡ 

уйындары ҿйрҽнеү. Гимн тыңлау. 

Йыҙар ҿйрҽнеү. Халыҡ ижады 

ҿлгҿлҿре ҿйрҽнеү. Видеояҙмалар 

ҡарау. Энциклопедиялар менҽн эш 

«Мҽскҽү – Рҽсҽйҙең баш ҡалаһы» - 

виртуаль экскурсия. 

Конкурс “Был ҡайҙа – Мҽскҽүҙҽме, 

ҽллҽ Ҿфҿлҽме?” 

 

байрам. 

 

Фотокүргҽҙмҽ: 

“Тыуған илебеҙ – 

Рҽсҽй”. 

 

“Башҡорт 

халыҡ ижады”. 

2-се аҙна. Балаларҙы туған телгҽ ҿйрҽтеү,  ауыҙ-тел 

ижады менҽн параллель рҽүештҽ алып 

барыу, телмҽр үҫтереүгҽ,телгҽ һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽргҽ булышлыҡ итҽ. Бишек 

йырҙары, ауыҙ-тел ижадының тҿрлҿ 

тҿрҙҽре-телҽктҽр, һҿйҙҿргҿстҽр, 

һикерткестҽр, һамаҡлауҙар, бармаҡ 

уйындары, мҽҡҽлдҽр аша телмҽр 

үҙенсҽлектҽрен үҙлҽштереү,башҡорт 

халҡының ғҿрҿф-ғҽҙҽтен, йолаларын, 

мҽҙҽниҽтен, тарихын ҿйрҽнеү,һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

Ятлау ҿсҿн. Һамаҡтар.  

Коллекциялар йыйыу 

(Телтҿҙҽткестҽр, бишек йырҙары 

,бармаҡ уйындары,йомаҡтар). 

«Бишек йырҙары » 

конкурсы үткҽреү. 

“Халҡым 

биҙҽктҽре”. 

3-сө аҙна. Башҡорт халыҡ ижады- быуаттар буйы  

һаҡланып,быуындан- быуынға күсеп 

килеүсе  аҫыл ҡомартҡы,ҡиммҽтле 

хазина  ул. Балалар эшмҽкҽрлегендҽ 

фолькларҙы ҡулланыу.Милли биҙҽктҽр 

аша халык ижады менҽн таныштырыу, 

халыҡ музыкаһына ҡарата ҡыҙыҡһыныу 

уятыу, йыр-бейеү башҡарыуға телҽк 

уятыу. 

“Халыҡ биҙҽктҽре - милли кейемдҽ” 

күргҽҙмҽ  (балалар эше) 

Башҡорт халыҡ уйындарына, 

бейеүҙҽренҽ, ҽкиҽттҽренҽ 

бағышланған викториналар, 

бҽйгелҽр, ярыштар һ.б. 

 

«Халыҡ уйындары» 

байрамы. 

 

“Ҽсҽйҙҽр кҿнҿ”. 4-се аҙна. Ҽсҽйҙҽрҙең һҿнҽрҽҙре тураһында 

балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү (тапиб, 

һатыусы, ашнаҡсы, уҡытыусы, сҽс 

киҫеүсе, хат ташыусы).уларҙың эш 

ҡоралдары тураһында балаларҙың 

Сюжетлы – ролле уйындар  

“Бҿҙрҽхҽна”, “Больница”, 

“Тҿҙҿүсе”, “Буяусы”.  Дидактик 

уйындар “Был предмет кемгҽ 

кҽрҽк”, “Буяусы  булам тиһҽң”, 

Һаулыҡ байрамы 

“Ҽсҽйҙҽр менҽн 

бергҽ”. 



белемдҽрен киңҽйтеү.  Ҽсҽйҙҽргҽ ҡарата 

һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. Уларға ҡарата 

хҽсҽтрлекле ҡараш үҫтереү. Баланың ҽсҽй 

ҿсҿн ярҙамсы икҽнен аңлатыу эштҽне 

дауам итеү.  

“Айырып һал”, “Ярай- ярамай”, 

“Һүҙҙҽр теҙмҽһе”, “Наҙлы һүҙҙҽр”  

һ.б 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу.Ҽкиҽттҽр 

тыңлау. Уйындар ҿйрҽнеү. Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Фотоһүрҽттҽр 

ҡарау. Фотоальбомдар 

ҽҙерлҽү.Ситуациялы һҿйлҽшеүҙҽр. 

Күргҽҙмҽ “Ҽсҽйем портреты”. 

“Һаумы,ҡыш!”. Декабрь 

1-се аҙна. 

Ҡыш тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү. Һауа торошон билдҽлҽү һҽм 

аңлата белергҽ ҿйрҽтеү. Һауа торошо 

тураһында халыҡ һынамыштары менҽн 

таныштырыу. 

Сюжетлы – ролле уйындар 

“Больница”,“Һунарсы” һ.б. 

Дидактик уйындар “Был ҡайсаҡ 

була”,“Хҽүефһеҙлек ҡағиҙҽлҽре”, 

“Был йҽнлек ҡайҙа йҽшҽй”,“Һҿйлҽү 

буйынса таны”, “Был ниндҽй спорт 

тҿрҿ” һ.б. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Шиғырҙар ятлау. Ҡышҡы хҽрҽкҽтле 

һҽм халыҡ уйындары уйнау. Ҡар , 

һыу һҽм боҙ менҽн тҽжрибҽлҽр 

үткҽреү . 

Ҡыш тураһында  иллюстрациялар 

ҡарау.  

 

Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ “Гҽлсҽр 

ҡыш”. 

“Ҽсҽм теле-

сҽсҽм теле!”. 

2-се аҙна. Башҡорт теленҽ ҡарата ихтирам 

тҽрбиҽлҽүҙе дауам итеү. Башҡортса саф 

матур итеп һҿйлҽшеү. Ата – ҽсҽһенең 

миллҽте буйынса үҙенең милли сығышы 

менҽн таныштырыу. башҡорт халҡының 

үтҽкне , теле, арҙаҡлы кешелҽре 

тураһында тҽүге мҽғлүмҽттҽр туплау. 

Балаға уның ошо миллҽтең бер вҽкиле, 

уны дауам иттереүсе икҽнлеген аңлатыу. 

Халыҡ уйынсыҡтары (дымков 

уйынсыҡтары, ағастан эшлҽнгҽн 

ҡатлы ҡурсаҡтар һ.б.) тураһындағы 

тҿшҿнсҽлҽрҙе киңҽйтеү. Халыҡ 

кҿнкүреше, дымков һҽм филимонов 

биҙҽктҽре менҽн таныштырыу. 

Балалар эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ 

тҿрҙҽрендҽ лҽ рус һҽм башҡорт 

халыҡ фольклорын ҡулланыу. 

Ҽкиҽт 

сҽхнҽлҽштереү. 

“Ҡышҡы 

биҙҽктҽр”. 

3-сө аҙна. Тҽбиғҽт күренештҽре тураһында 

балаларҙың белемен тҽрҽнҽйтеү (ҡар, бҽҫ, 

боҙ, ҡырау)  Һауа торошо тураһында 

халыҡ һынамыштары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

“Был ҡайсаҡ була”, “Һүрҽткҽ ҡарап 

һҿйлҽйбеҙ”, “Ҡыш билдҽлҽрен ҽйт”, 

Мнемотаблица менҽн эш. 

Ҡыш тураһында  иллюстрациялар 

ҡарау. 

Ҡышҡы биҙҽктҽр 

иленҽ сҽйҽхҽт-дҽрес. 

“Яйы йыл”. 4-се аҙна. Балаларҙың Яңы Йыл тураһында  Дидактик уйындар “Ҡышҡы Яңы йыл 



белемдҽрен киңҽйтеү: (иртҽлектҽр, 

спектаклдҽр, ҽкиҽттҽр; каникулдар,  ата – 

ҽсҽлҽр менҽн бергҽ байрамдар, ; телҽктҽр 

ҽйтеү; Ҡыш бабайҙың тыуған иле 

Лапландия тураһында мҽғлүмҽттҽр 

биреү), ҡыш миҙгелдҽре тураһында 

балаларҙың белемдҽрен арттырыу. 

байрамдар”, “Ҡышҡы уйындар”, 

“Һүҙҙҽр теҙмҽһе , “Ҡышлаусы 

ҡоштарҙы айыр”, “Кҿн - тҿн”, 

“Шыршы ҡайҙан беҙгҽ килгҽн?” һ.б. 

Түңҽрҽк уйындары ҿйрҽнеү. Йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу. Шиғырҙар ятлау.  Тҽбиғҽткҽ 

маҡсатлы прогулкалар. Бүлҽктҽр 

ҽҙерлҽү. Шыршы байрамына 

уйынсыҡтар ҽҙерлҽү.  

иртҽлектҽре. Балалар 

эштҽренҽн күргҽҙмҽ. 

      

______________ 

Ғинуар 

1-се аҙна. 

   

“Нардуған”. 2-се аҙна. Байрам кҿндҽре тураһында тҿшҿнсҽлҽр 

биреү. Байрамдар тарихы, халыҡ 

байрамдары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре менҽн 

таныштырыу.  

 

Дидактик уйындар “Ҡышлаусы 

ҡоштарҙы айыр”, “Кҿн - тҿн” 

Мҽҡҽлдҽр,һынамыштар,саҡырыуҙар

. 

"Нардуған" байрамы. 

 

“Изгелек ерҙҽ 

ҡалмаҫ”. 

3-сө аҙна. “Яҡшы-яман“ тигҽн тҿшҿнсҽһен аңлатып 

биреү,кешелҽргҽ ҡарата изгелек,игелек 

эшлҽргҽ ҿйрҽтеүҙе дауам итеү. 

Ситуациялы һҿйлҽшеүҙҽр:"  Бер 

тигҽс тҽ-ни яман". 

Дидактик уйын 

“Кемдең балаҫы матур?” 

 

 

Ситуациялы 

һҿйлҽшеүҙҽр:"  Бер 

тигҽс тҽ-ни яман" 

 

“Ҡышҡы 

уйындар”. 

4-се аҙна. Һаулыҡ һҽм сҽлҽмҽт тормош алып барыу 

кҽрҽклеге тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

киңҽйтеү. Дҿрҿҫ туҡланыу, үҙ-үҙеңҽ 

ыңғай баһа биреүҙе формалаштырыу, бе 

ҡышҡы уйын тураһында балаларҙың 

белемдҽрен  арттырыуҙы дауам итеү, 

мҽғлүмҽттҽр биреү лемдҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереү. 

Дидактик уйындар “Ҡышҡы 

байрамдар”, “Ҡышҡы уйындар”, 

“Кҿн - тҿн”. 

«Спортландияға 

сҽйҽхҽт» - күңел 

асыу. 

 

“Фҽн һҽм 

ғилем”. 

Февраль 

1-се аҙна. 

Балаларҙа  фҽнгҽ ҡыҙыҡһыныу тойғоһо 

уятыу.Опыт, эксперемент үткҽреү ҿсҿн 

мҿмкинлектҽр тыуҙырыу.Тирҽ-йүнгҽ 

һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү.Балаларҙың 

актив эшмҽкҽрлеген үҫтереү. 

Эксперимент, опыттар үткҽреү. 

С.ролле уйын «Лаборант». 

Дидактик уйын «Һайлап ал» , 

“Еҫенҽн бел” , “Үҫемлектҽрҙең 

тҿрҙҽре” , “Ҡайсан була?” 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. 

Асыҡ дҽрес үткҽреү. 

 

“Ҡышҡы 2-се аҙна. Тирҽ-йүн, тҽбиғҽт һҽм  Дид.уйын “Урман хайуандары” , Тҽбиғҽт 



урман”. йҽмғиҽт күренештҽре тураһындағы 

белемдҽрҙе дҿйҿмлҽштереү, кеше һҽм 

тҽбиғҽттең бер-береһенҽ тҽүисире 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

формалаштырыу. 

Ҡыш миҙгеленҽ хас булған билдҽлҽрҙе 

аңлатыу. Балаларҙы һауа торошон 

күҙҽтергҽ ҿйрҽтеү. 

“Был кемдең эҙе?”, “Кем нисек 

ҡышлай?” 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, мҽҡҽлдҽр 

ҿйрҽнеү, йомаҡтар сисеү. 

материалдарынан 

 эшлҽнгҽн ҡул 

эштҽре күргҽҙмҽһе: 

“Оҫта ҡулдар”. 

 

“Ватанды 

һаҡлаусылар 

кҿнҿ”. 

3-сө аҙна. Балаларҙы хҽрби һҿнҽрҙҽр тураһында 

башланғыс тҿшҿнсҽлҽр биреү (һалдат, 

танкист, осоусы, моряк, ил һаҡсыһы, 

ракетасылар, йҽйүле ғҽскҽр һалдаттары). 

Хҽрби техника менҽн таныштырыу (танк, 

самолет, хҽрби крейсер). Рҽсҽй флагы 

менҽн таншытырыу. Тыуған илгҽ һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү  Гендер тҽрбиҽһе 

биреү(малайҙарҙа кҿслҿ, ҡыйыу булыу 

телҽген формалаштырыу, тыуған илде 

һаҡларға, яҡларға тейешле икнҽдҽрен 

аңдарына һеңдереү, ҡыҙҙарҙа буласаҡ ил 

һаҡсыларына  хҿрмҽт итеү тойғолары 

тҽрбиҽлҽү).   

Ҡулдан бүлҽктҽр эшлҽү: «Мин һҽм 

минең атайым, ағайым, олатайым». 

 

Атайҙар 

ҡатнашлығында 

музыкаль – спорт 

байрамы “Ир – бала 

илгҽ терҽк”. 

“Хеҙмҽт-

тормош 

сығанағы”. 

4-се аҙна. Һҿнҽрҙҽр тураһында балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү (табип, һатыусы, 

ашнаҡсы, уҡытыусы, сҽс киҫеүсе, хат 

ташыусы); уларҙың эш ҡоралдары 

тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү;  ҽсҽйҙҽргҽ ҡарата һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү; уларға ҡарата хҽстҽрлекле 

ҡараш үҫтереү, 

ҿлкҽндҽрҙең эшенҽ ыңғай тҽьҫир итергҽ 

тҽрбиҽлҽү. 

“Дидактик уйын 

Һҿнҽрҙең эш ҡоралдарын ата”, 

“Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽ" 

Сюжетлы-ролле уйын «Шҽфҡҽт 

туташы». 

 

"Һҿнҽрҙҽр ҙең 

барыһы ла яҡшы" 

фотоһүрҽт күргҽҙмҽ. 

“Ҽсҽйем-

бергенҽм”. 

Март 

1-се аҙна. 

Ҽсҽйҙҽргҽ, ҿлҽсҽйҙҽрҽгҽ ҡарата  ҡҽҙер – 

хҿрмҽт тҽрбиҽлҽү. Ҽсҽйҙҽрҙең һҿнҽрҙҽре 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Гендер тҽрбиҽһе буйынса балаларҙың 

белемдҽрен киңҽйтеү. Бүлҽктҽр ҽҙерлҽүгҽ 

балаларҙы йҽлеп итеү. 

Сюжетлы – ролле уйындар “Ғаилҽ”, 

“Ҽсҽйҙҽр һҽм ҡыҙҙар”, “Магазин”,  

“Тҽрбиҽсе”. , Уҡыу ҿсҿн «Ҽсҽ» З. 

Воскресенская 

Дидактик уйындар “Кем күберҽк 

наҙлы һүҙ ҽйтер?”. 

Иртҽлек . 

Балалар эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ. 

 



Мнемотаблицалар менҽн эш. 

Сериялы һүрҽттҽр. Ситуациялы 

һүрҽттҽр буйынса эш.Кейем – 

һалым магазинына экскурсия. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. Шиғырҙар 

ятлау. Йырҙар ҿйрҽнеү. Уйындар.   

“Ҿлҽсҽйем 

һандығы”. 

2-се аҙна. Ата-ҽсҽлҽр аҡылы,аҡ күңелле 

аҡһаҡалдар,ағинҽйҙҽрҙең фҽһемле 

кҽңҽштҽре,сҽсҽндҽрҙең йор,тапҡыр 

һүҙҙҽре,изге уйҙары беҙҙе һҽр саҡ 

килҽсҽккҽ ҽйҙҽй. Ҡатын –ҡыҙҙарға, 

тҽрбиҽгҽ  ҡағылышлы  ауыҙ – тел ижады 

ҿлгҿлҽре, ҿгҿт – нҽсихҽттҽр  ҿйрҽнеү.  

 

Һҿйлҽү ҿсҿн. Тҿрлҽ халыҡ 

ҽкиҽттҽре – «Ҡамыр батыр», 

«Аҡъял батыр», «Ҽминбҽк», 

«Ҽрмҽнде тун», «Батыр малай» 

(дағстан халыҡ ҽкиҽте), «Эшлҽп 

табылған бер һум» (грузин халыҡ 

ҽкиҽте), «Кҽкүк» (ненец халыҡ 

ҽкиҽте) 

Уҡыу ҿсҿн«Тҿйлҿгҽн», «Ҡарға» - 

халыҡ ижады«Ҿлҽсҽйем минең – 

йомаҡ һандығы» (фольклор 

буйынса) 

«Ҿлҽсҽйем минең – йомаҡ 

һандығы» (фольклор буйынса) 

Театрлаштырылған 

тамаша 

«Ҿлҽсҽйемдең 

ихатаһында». 

 

“Яҙ килде”. 3-сө аҙна. Яҙ миҙгеле билдҽлҽре тураһында 

балаларҙың белемдҽрен камиллаштырыу. 

Ҡояштың ер йҿҙҿнҽ яҡтылыҡ, йылылыҡ 

биреүе һҽм тормош сығанағы булып 

тороуы хаҡында аңлатыу. Яҙ миҙгеленең 

кешегҽ , үҫемлектҽр, йҽнлектҽр 

тураһында белешмҽ биреү.  Һауа 

торошон  миҙгелгҽ ярашлы билдҽлҽргҽ 

ҿйрҽтеүҙе дауам итеү. 

Сюжетлы – ролле уйындар 

“Солоҡсолоҡ”, “Һунарсылыҡ”, 

“Малсылыҡ”  һ.б. Мҽҡҽлдҽр 

ҿйрҽнеү. Йомаҡтар сисеү Кҽсеп – 

һҿнҽргҽ ҡағылышлы мҽҡҽлде ҽйтеп 

бҿтҿр”, “Йомаҡтар уйлап тап” һ.б. 

Яҙғы байрам: “Ҡар 

һыуына барыу”. 

“Театр 

аҙнаһы”. 

4-се аҙна. Ҡурсаҡ театры сығышына, музыкаль һҽм 

спорт уйындары үткҽреүгҽ ҽҙерлҽнгҽндҽ 

балаларҙы йышыраҡ йҽлеп итеү. 

Яңы белем, мҽғлүмҽт алыуға булышлыҡ 

итеүсе саралар Балалар эшмҽкҽрлегендҽ 

фолькларҙы ҡулланыу. Милли 

уйынсыҡтар аша халык ижады менҽн 

таныштырыу. Музыкаға, халыҡ 

музыкаһына ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу, 

Башҡорт дҽүлҽт опера һҽм балет 

театры,  драма – М. Ғафури 

исемендҽге Башҡорт академия 

драма театры, Рус дҽүлҽт академия 

драма театры, "Нур" Ҿфҿ дҽүлҽт 

татар театры, Башҡортостан 

Республикаһының Милли йҽштҽр 

театры, ҡурсаҡ театры – Башҡорт 

дҽүлҽт ҡурсаҡ театры. Дидактик 

Фотокүргҽҙмҽ"Театр  

һҽм мин". 

 



йыр-бейеү башҡарыуға телҽк уятыу. уйындар 

“Был ниндҽй музыка ҡоралы?”,Был 

ниндҽй театр 

Уйынсыҡтар менҽн 

уйындар:“Уйынсыҡтар беҙҙҽ 

ҡунаҡта”. 

 Шиғырҙар уҡыу. 

 

“Китап –белем 

шишмҽһе”. 

Апрель 

1-се аҙна. 

Ҽҙҽбиҽткҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽү, ҽҙҽби телмҽрҙе үҫтереү, ауыҙ-

тел ижадына, нҽфис ҽҙҽбиҽткҽ ҡарата 

эстетик тойғолар тҽрбиҽлҽү, тирҽ- йүн 

тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеү. 

Китаптарҙы “дауалау”, ҿйҙҽ библиотека 

йыйыу. 

 

Сюжетлы – ролле уйын 

“Китапхана”. Китапхана 

ойоштороу. Дидактик уйындар 

“Һҿйлҽмде дҿрҿҫ тҿҙҿ”, “Был 

нимҽ?”,“Нимҽ ҡайҙа урынлашҡан?”, 

“Сюжетлы һүрҽттҽр буйынса 

хикҽйҽ тҿҙҿ”, “Сериялы һүрҽттҽргҽ 

ҡарап һҿйлҽм тҿҙҿ” , “Был ниндҽй 

музыка ҡоралы?”, “Милли кейем”, 

“Биҙҽнеү ҽйберҙҽре”,йомаҡтар 

сисеү. Музыка тыңлау һҽм йырҙар 

ҿйрҽнеү.Этикет ҡағиҙҽлҽрен 

ҿйрҽнеү. Энциклопедиялар ҡарау 

 

Балалар китабы 

кҿнҿ»  - байрам. 

Проект эше: “Минең 

библиотекам”. 

Конкурс: «Минең 

яратҡан ҽҙҽбиҽт 

геройы». 

 

“Космонавтар 

кҿнҿ”. 

2-се аҙна. Юрий Гагарин – беренсе космонавт 

тураһында ҽңғҽмҽ,мҽғлүмҽт биреү, 

уларҙы байрам кҿнҿн барлыҡҡа килеү 

тарихы менҽн таныштырыу. Планеталар, 

ҡояш системаһы тураһында башланғыс 

мҽғлүмҽт биреү, йыһан тураһында 

белемдҽрен нығытыу 

Космос тураһында ҽңгҽмҽ 

үткҽреү,фото һүрҽттҽр 

ҡарау,шиғырҙар уҡыу. 

СРУ «Космонавт». 

Дидактик уйын «Йондоҙло сҽғҽт», 

«Йыһан киңлеге», «Кем оса?» 

Күңел асыу «Беҙ – 

буласаҡ 

йыһангирҙҽр»; 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе « Серле 

йыһан » 

“Ер кҿнҿ”. 3-сө аҙна. Йҽшҽгҽн еребеҙгҽ, эскҽн һыуыбыҙға 

аңлы, һаҡсыл ҡараш   тҽрбиҽлҽү.Т ҽбиғҽт 

донъяһына ҡарата ҡыҙыҡһыныу үҫтереү, 

тҽбиғҽт күренештҽрен күҙҽтеү,тҽбиғҽткҽ 

булған һаҡһыҙ ҡараштың нимҽгҽ 

килтереүен күрҽ белергҽ ҿйрҽтеү,һаҡсыл 

ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

Дидактик уйындар “ 

 "Ниндҽй бҿжҽк икҽнлеген ҽйт” 

"Йорт һҽм ҡарағай хайуандар, 

уларҙың балаларын ҽйт" 

 “Кем шундай уҡ сҽскҽне таба? 

 “Күсмҽме,ҡышлаусымы", 

“Йҽнлектҽр, ҡоштар, балыҡтар” 

 “Нимҽнҽн эшлҽнгҽн?” 

Сериялы һүрҽттҽргҽ ҡарап һҿйлҽм 

Ойошторолған белем 

биреү эшмҽкҽрлеге 

“Һаҡлайыҡ 

еребеҙҙе”. 



тҿҙҿ”. 

 

“Халҡым 

йолалары һҽм 

ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽре”. 

4-се аҙна. Башҡорт халыҡ йоларары менҽн 

таныштырыу (бишек туйы, миҙгел 

байрамдары) башҡорт халҡының тҿп 

кҽсеп һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыу 

(малсылыҡ, ҡортсолоҡ). Халыҡ ижады 

ҿлҿгҿлҽре менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү. Халыҡ уйынсыҡтары тураһында 

балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү.  

Фольклор ҿлҿгҿлҽрен бҿтҽ тҿр 

эшмҽкҽрлектҽрҙҽ ҡулланыу. 

Ата- ҽсҽлҽр ярҙамында ҽҙерлҽнгҽн 

«Кҽкүк сҽйе» йҽки «Ҡарға 

бутҡаһы» фольклор байрамында 

ҡатнашыу. 

Иллюстрациялар, видеояҙмалар 

ҡарау.Йолалар ҡағылышлы тҿрлҿ 

эшмҽкҽрлектҽр ойоштороу. 

“Тыуған кҿн” йола 

байрамын үткҽреү 

Ағастан эшлҽнгҽн 

халыҡ уйынсыҡтары 

күргҽҙмҽһе . 

 

“Еңеүгҽ дан”. Май 

1-се аҙна. 

Балаларға  патриотик тҽрбиҽ биреү.  

Бҿйҿк Ватан һуғышы геройҙары 

тураһында балаларҙың белемдҽрен 

киңҽйтеү. Һҽйкҽлдҽр менҽн таныштырыу. 

олатайҙар һҽм ҿлҽсҽйҙҽрҙең хҽрби 

миҙалдары һҽм ордендары тураһында 

һҿйлҽү. 

 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Иллюстрациялар ҡарау. Музыка 

тыңлау, йырҙар ҿйрҽнеү. Ситуатив 

һҿйлҽшеүҙҽр. Сюжетлы – ролле 

уйындар “Ил һаҡсыһы”, “Танкист”, 

“Моряк”, “Летчик”. Дидактик 

уйындар “Был ниндҽй ғҽскҽр?”, 

“Дүртенсе артыҡ”, 

“Сағыштыр”,уйлап тап” һ.б.  

 

Тематик күргҽҙмҽ. 

Тематик белем биреү 

эшмҽкҽрлеге. 

Фотокүргҽҙмҽ 

“Минең олатайым – 

ил һаҡсыһы”. 

“Халҡымдың 

шҿғҿл-

кҽсептҽре”. 

2-се аҙна. Башҡорт халыҡ мҽҙҽниҽте, йолалары һҽм 

һынлы сҽнғҽте ,кҽсептҽренҽ, һынлы 

сҽнғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽү, халыҡ 

сҽнғҽте тҿрҙҽре менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү. Башҡорт  йҽшҽгҽн йорттары 

(тирмҽ), уның тҿҙҿлҿшҿ, милли 

кейемдҽре, йорт кҽрҽк-яраҡтары, 

һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыу. 

Кҿнкүреш ҽйберҙҽре “( сҽңгелдҽк, 

һандыҡ, урындыҡ, кейеҙ,),  “Һауыт- 

һаба  “ ( еҙ самауыр, балғалаҡ, 

сүлмҽк)  “ Йылҡысылыҡта  кҽрҽкле 

ҽйберҙҽр «  (тай, толпар,  арғымаҡ,  

 йүгҽн,  ҡамсы ) 

 Башҡорт халыҡ  ҽкиҽте “Ҡамыр 

батыр “ уҡыу 

Ҽкиҽттҽр тыңлау. Уйындар 

ҿйрҽнеү. Йырҙар тыңлау һҽм 

ҿйрҽнеү. 

Күңел асыу: 

“Һабантуй". 

“Милли 

ризыҡ”. 

3-сө аҙна. Башҡорт милли аштары тураһында 

мҽғлүмҽт биреү 

,милли аш   тҿрҙҽрен ҿйрҽтеү,уларҙың 

ҽһҽмиҽтен аңлатыу. 

Халҡыбыҙҙың милли аштары ҽҙерлҽүҙҽ 

Дидактик уйындар Ит аштары” һ.б. 

” 

Ҡурмас , талҡан  , бауырһаҡ , ҡойма

ҡ , күмҽс һҽм башҡа 

ризыҡтар. Этикет ҡағиҙҽлҽрен 

Күңел асыу: 

“Милли аштар  ”. 

Күргҽҙмҽ 

ойоштороу: «Минең 

ҽсҽйем нимҽ эшлҽй 



ҡыҙыҡһыныу уятыу һҽм  телмҽрен 

үҫтереү. 

ҿйрҽнеү. 

 Күргҽҙмҽ ойоштороу: «Минең 

ҽсҽйем нимҽ эшлҽй белҽ?» 

 

белҽ?» 

 

“Һаумы, йҽй”. 4-се аҙна. Йҽй миҙгеле тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

киңҽйтеү, тҽбиҽттҽге үҙгҽрештҽрҙе 

күҙҽтеү, йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽт 

араһындағы бҽйлҽнеште асыҡлау, йҽйге 

спорт тҿрҙҽре менҽн таныштырыу. Күңел 

асыуҙар. 

Тыңлау. Йҽй килде. Г. Ишҡыуатова.  

Мин үҙемде яратам. Ҽ. Зиннурова. 

Р. Ураҡсина.С. Низаметдинов. 

Шаян музыканттар. Г. Юнысова. Ш. 

Ҡолбарисов. Башҡорт полькаһы. М. 

Вҽлиев. Сҽскҽлҽр менҽн бейеү. Х. 

Заимов. Марш.  Ф. Гершова. Шаян 

полька. М. Бикбова. Шалтырауыҡ 

менҽн уйын. С. Низаметдинов. И. 

Яҡупов. «Һабантуй» уйыны. Ф. 

Гершова. Хоровод в лесу – Урманда 

бейеү. М. Иорданский. Н. 

Найденова (тҽржемҽ). 

Фото күргҽҙмҽ 

«Һаумы йҽй» . 

 

“Бҽхетле 

баласаҡ”. 

Июнь 

1-се аҙна. 

1 июнь –Балаларҙы яҡлау кҿнҿ 

тураһында ҽңгҽмҽ ҡороу.Йҽй миҙгеле 

тураһындағы белемдҽрҙе дҿйҿмлҽштереү, 

тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеү. 

Музыкаль-ритмик хҽрҽкҽттҽр. 

«Тирмҽ» уйыны. Ф. Гершова. 

«Ҡурай» уйыны. Ф. Гершова. 

«Тауыштан таны» уйыны.  

Ҡулъяулыҡ биреү. Р. Еникеев. 

Полька 

“Бҽхетле баласаҡ 

иле”-саф һауала 

күңел асыу. 

“Салауат 

Юлаев-

башҡорт 

халҡының 

милли 

батыры”. 

2-се аҙна. Башҡорт халыҡ батыры Салауат менҽн 

таныштырыу. Патриотик тҽрбиҽ биреү. 

Батырлыҡ тураһында белемдҽр байытыу. 

Башҡорт тарихына балаларҙы 

ылыҡтырыу. Салуат ижады  һҽм уның  

тормошо менҽн таныштырыу. Һунарсы 

һҿнҽре һҽм һунарсылыҡ тураһында 

балаларға тҽү мҽғлүмҽттҽр биреү.   

“Уралым” кҿйҿнҿң аудиояҙмаһы, 

“Ай-һай ,  «Салауат»йырының кҿйҿ 

«Егеткҽ» С. Юлаев 

С.Юлаевтың шиғырҙарын 

уҡыу,ятлау. 

Спорт байрамы 

“Салуат рухы беҙҙең 

күңелдҽ”. 

“Пушкин 

кҿндҽре”. 

3-сө аҙна. А.С Пушкин ҽңгҽмҽ тураһындағы 

белемдҽрҙе дҿйҿмлҽштереү, тураһындағы 

белемдҽрҙе киңҽйтеү, һҿйлҽргҽ,ятларға 

ҿйрҽнеү. 

Пушкин “Балыҡсы ҡарт һҽм балыҡ” 

Һҽм башҡа ҽҫҽрҙҽрен уҡыу. 

 

Уйын -викторинаа 

“Ҽкиҽт иле”. 

 

“Дуҫлыҡтың 

ҡаҙерен бел”. 

4-се аҙна. «Дуҫ булайыҡ» темаһына ҽңгҽмҽ. 

М: балаларҙы ҽңгҽмҽгҽ йҽлеп итеү, бер-

береһенҽ иғтибарлы, ихтирамлы булыу 

Башҡорт халыҡ ҽкиҽте  “ Эт нисек 

үҙенҽ хужа тапҡан”,урыҫ халыҡ 

ҽкиҽте . 

Күңел асыу 

“Дуҫты юғалтыуы 

еңел,табыуы ауыр”. 



тураһында һҿйлҽшеү.  ”Тирмҽкҽй” 

Дуҫлыҡ,дуҫ тураһында мҽҡҽлдҽр 

Музыкаль-дидактик уйындар. 

Ритмик домино. Кем иң иғтибарлы? 

Музыка ҡоралдары. 

“Нимҽ 

яҡшы,нимҽ 

насар?”. 

Июль 

1-се аҙна. 

Балаларҙы  ҽңгҽмҽ тураһында белемдҽрен 

дҿйҿмлҽштереү,  белемдҽрҙе киңҽйтеү, 

”Нимҽ яҡшы һҽм нимҽ насар” тигҽн 

тҿшҿнсҽне аңлатыу.  

В.Маяковский “  Что такое 

хорошо,что такое плохо“ 

Музыкаль-дидактик уйындар    

«Нимҽлҽ уйнағанды белеү  » . 

Күңел асыу "Мин 

һҽм башҡалар". 

“Сҽлҽмҽт 

тҽндҽ-сҽлҽмҽт 

рух”. 

2-се аҙна. Һаулыҡ һҽм сҽлҽмҽт тормош рҽүеше 

тураһында балаларҙың белемдҽрен 

камиллаштырыу. Балаларҙа бҿхтҽлеккҽ, 

үҙенең тышҡы ҡиҽфҽтендҽ матурлыҡ, 

таҙалыҡ һаҡлауға ынтышлыш тҽрбиҽлҽү. 

Гигиена кҽрҽк – яраҡтары менҽн үҙ – 

аллы эш итҽ белергҽ ҿйрҽтеүҙе дауам 

итеү. Саф һауала тҿрлҿ хҽрҽктле уйындар 

ойоштоу һҽм үткҽреү. Кҽүҙҽ һҽм һиҙеү 

ағзаларының тирҽ – йүнде, 

ысынбарлыҡты аңлау һҽм ҿрҽнеүҙҽге 

роле тураһында тҿшҿнсҽлҽрҙе 

киңҽйтеү.тҽн тиреһе тураһында тҿшҿнсҽ 

биреү. Кешегҽ файҙалы витмаиндар һҽм 

башҡа аҙыҡтар тураһында күҙаллауҙар 

үҫтереү. “Һаулыҡ” һҽм “ауырыу” 

тҿшҿнсҽлҽре менҽн таныштырыу. 

Тыңлау Болезнь куклы - Ҡурсаҡ 

ауырый. П. Чайковский. 

Хҽрҽкҽтле уйындар 

Йүгереү менҽн: «Икҽүлҽп йүгереү», 

«Буш урын», «Ҡаҙҙар - аҡҡоштар», 

һикереү менҽн: «Иҙҽндҽ тороп 

ҡалма!»,  

«Һыңар аяҡта һикереү», «Минең 

арттан ҡабатла!» 

Ырғытып: «Кемдең исемен ҽйтҽбеҙ 

- шул тота!», «Туҡта!», «Тик ,  

«Ҡайһы команда күберҽк? 

Спорт байрамдары: 

«Күңелле старт 

ярыштар». 

 
 

“Тҽмлекҽстҽр 

кҿнҿ”. 

3-сө аҙна. Балалар менҽн күңел асыу ҿсҿн бҿтҽ 

шарттар тыуҙырыу,фантазия 

байытыу,тҽмлекҽстҽр менҽн 

һыйлау,байрам кҽйефе тыуҙырыу,ата-

ҽсҽлҽрҙҽн ярҙам һорау, байрамға 

костмдар ҽҙерлҽү. 

Ҽңгҽмҽ “Тҽмлекҽстҽр иле” 

Ҿҫтҽл- баҫма уйын “Файҙалы һҽм 

зыянлы” ,“Бал”. 

СРУ “Кафе”. Һорауҙарға яуап 

биреү. 

Дид. Уйын “Ҽкиҽт геройҙарын иҫкҽ 

тҿшҿр”. 

Емеш-елҽк тураһында йомаҡтар 

сисеү. 

Һүрҽт тҿшҿрҿү  “Минең яратҡан 

тҽмлекҽстҽр”. 

Күңел асыу: 

“Фантик байрамы.” 

 

“Урманда һаҡ 4-се аҙна. Ҽңгҽмҽ: «Үлҽндҽр дуҫмы, Һҿйлҽү ҿсҿн «Алдар тҿлкҿ». «Айыу "Беҙ урманда" 



бул”. дошманмы».Ябай ғына тҿшҿнсҽлҽр биреү 

(тҽбиғҽттҽге миҙгел үҙгҽрештҽрен, 

ҡоштар,үлҽндҽр,бҿжҽктҽр) тураһында 

белемдҽрен үҫтереү,күҙҽтеү. Ҡайһы бер 

ҡырағай хайуандарҙың һҽм ҡоштарҙың 

үҙенсҽлекле ҡылыҡтары менҽн 

таныштырыу. 

менҽн бал ҡорттары». «Йомарт 

ҡуян». «Ҡуян менҽн терпе». 

«Ҡыҙыл башлыҡ» Ш.Перро. «Үгҽй 

ҡыҙ Гҿлбикҽ».  Ятлау ҿсҿн. «Болон» 

М. Ғафури, «Р.Ниғмҽти, «Икмҽк» 

Ш.Бикҡол, «Ултыртайыҡ аҡ 

ҡайын» А. Игебаев,, «Тейен» Р. 

Ниғмҽтуллин, «Урман юлы»М. 

Ғҽли 

“Ҡ Һаҡ бул,талпан,йылан! 

тигҽн темаға ҽңғҽмҽ ҡороу 

Тҽбиғҽттҽ үҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽрен 

ҿйрҽнеү ыҙыл китап”, “Үҫемлекте 

таны” 

һүрҽттҽр конкурсы. 

“Башҡорт 

халыҡ 

уйындары”. 

Август 

1-се аҙна. 

Балаларҙы башҡорт халҡының мҽҙҽниҽт 

уйындарын ҿйрҽнеүҙе дауам 

итеү.Балаларҙа милли мҽҙҽниҽттең  тҽү 

сығанағын ҿйрҽнеүҙҽ нигеҙ булдырыу,  

уйындарға ҡыҙҡһыныу уятыу.Балаларҙың 

телмҽрен,иғтибарлыҡтарын 

үҫтереү.Һүҙлек запасын 

байытыу.Сослоҡ,йылдамлыҡ,иғтибарлыҡ 

сифаттары,үҙ  

миллҽтенҽ,теленҽ,уйындарына һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү. 

Хҽрҽкҽтле уйындар: 

«Һабантуй», «Йҽшерҽм яулыҡ», 

«Аҡ тирҽк-күк тирҽк», «Йҿҙҿк 

һалыш». 

Дидактик уйын “Дҿрҿҫ ата”. 

Балалар һабантуйы 

байрамын уткҽреү. 

“Үҙ үҙемде 

уйлайым,һаулы

ғымды 

һаҡлайым”. 

2-се аҙна. Ҽңгҽмҽ: «Һаулыҡ – ҙур байлыҡ».Һаулыҡ 

һҽм сҽлҽмҽт тормош рҽүеше тураһында 

балаларҙың белемдҽрен камиллаштырыу. 

Балаларҙы бҿхтҽлеккҽ, үҙенең тышҡы 

ҡиҽфҽтендҽ матурлыҡ, таҙалыҡ һаҡлауға 

ынтышлыш тҽрбиҽлҽү. Гигиена кҽрҽк – 

яраҡтары менҽн үҙ – аллы эш итҽ белергҽ 

ҿйрҽтеүҙе дауам итеү. Саф һауала 

йҿрҿү,спортҡа  һҿйҿү уятыу. 

Сюжетлы – ролле уйындар 

«Дауаханала»,Хҽрҽкҽтле уйындар 

«Баҫтырыш», «Икҽүлҽп 

йүгереү»,«Беҙ күңелле балалар», 

«Тҿлкҿ һҽм ҡаҙҙар», «Яңы иш 

тап»,«Ярышып уҙыш»,, «Буш 

урын», «Ҡаҙҙар - аҡҡоштар»,   

«Ҿсҿнсҿ артыҡ», «Туҡта!», «, 

«Түңҽрҽк эсендҽ тотоу», «Тирмҽ»  

Спорт байрамдары: «Күңелле,старт 

ярыштар» 

 

 

Спорт байрамдары: 

«Күңелле,старт 

ярыштар» 

“Һаулыҡ – ҙур 

байлыҡ!” – һаулыҡ 

һаҡлау кҿнҿнҽ 

бағышланған 

байрам. 

 



 

“Рҽсҽй киноһы 

кҿнҿ”. 

3-сө аҙна. Тҿрлҿ һҿнҽрҙҽр тураһында 

(кино,йҽнһүрҽт тҿшҿрҿүселҽр)  

тураһында ҽңгҽмҽ ҡороу,кеше 

хеҙмҽтенҽ,һҿнҽргҽ  ҡарата хҽстҽрлекле 

ҡараш үҫтереү, 

ҿлкҽндҽрҙең эшенҽ ыңғай тҽьҫир итергҽ 

тҽрбиҽлҽү. 

 

 Конкурс: «Минең 

яратҡан ҽкиҽт 

геройы». 

 

“Һау бул, йҽй”. 4-се аҙна. Мин нисек ял иттем,-тигҽн темаға 

һҿйлҽшеү алып барыу ,балаларҙы кҿҙ 

миҙгеле менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү; йҽйге һҽм кҿҙгҿ һауа торошон 

сағыштырырға ҿйрҽтеүҙе дауам итеү; 

тҽбиғҽткҽ ҡарата һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽ «Йҽй үтте,кҿҙ етте». 

Бармаҡ уйындары ,Йомаҡтар. 

«Уралым» Ф.Рҽхимғолова. «Гҿр 

килҽ ҿйҙҿң эсе» К.Кинйҽбулатова. 

«Сҽскҽ менҽн күбҽлҽк» 

М.Дилмҿхҽмҽтов. «Ҡулыма кҿрҽк 

алдым» М.Сиражи, һ.б. 

Дидактик уйын   Емеш-

елҽкме,йҽшелсҽме? 

Күңел асыу: 

“ Һау бул,матур 

йҽй,һаумы алтын 

кҿҙ!”. 

 



 

 


