
 



                                                                        

тема Үткәреү 

ваҡыты 

Эш йөкмәткеһе Ойоштороу формалары Йомғаҡлау 

саралары 

варианттары 

Белем кҿнҿ 

 

 

 

 

 

Сентябрҙең 1-се 

аҙнаһы  

Тирҽ-йүнде танып белеү һҽлҽтен 

үҫтереү, уҡырға ҽҙерлек эштҽре алып 

барыу, мҽктҽпкҽ һҽм китапҡа ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу уятыу. Балаларға 

уҡырға кҽрҽклектең ҽһҽмиҽтен, 

мҽктҽптең мҿһимлеген, мҽктҽп 

кҽрҽк-яраҡтары тураһындағы 

белемдҽрҙе байытыу. 

Уҡытыусы һҽм «уҡыусы» һҿнҽренҽ 

ҡарата ҡыҙыҡһыныу һҽм ыңғай 

ҡараш тҽрбиҽлҽү. 

СРУ “Балалар баҡсаһы”. 

Тема буйынса ҽңгҽмҽлҽр. 

Физминуткалар 

ҿйрҽнеү.Дидактик 

уйындар: Был ҽйбер 

кемгҽ кҽрҽк? Тиҙерҽк 

йый. Танып 

бел.Шиғырҙар уҡыу, 

ятлау. Йырҙар ҿйрҽнеү. 

Балалар 

баҡсаһында белем 

байрамы. 

 

Ғаилҽм - 

ҡҽлғҽм 

 

 

 

 

 

 

2-се аҙна 1. Ғаилҽ, ҡиммҽт тҿшҿнсҽһенҽ 

аңлатма биреү; 

2. Күргҽҙмҽлелек аша 

балаларҙың телмҽрен, фекерлҽү 

һҽлҽтен үҫтереү; 

3. Балаларҙа кешелеклелек, 

ҽҙҽплелек, ҿлкҽндҽргҽ ихтирам 

тойғоһо тҽрбиҽлҽү. 

 

Шҽжҽрҽлҽр менҽн 

танышыу. СРУ Ғаилҽ. 

Дидактик уйындар: 

Беҙҙең ғаилҽ, Наҙлы 

һүҙҙҽр. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Ҽкиҽттҽр тыңлау. 

Фотоһүрҽттҽр ҡарау. 

Тҽрбиҽ, ғаилҽ 

мҿнҽсҽбҽттҽре буйынса 

мҽҡҽлдҽр. 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ (ғаилҽ 

ағзаларының 

портреттары) 

Шҽжҽрҽ. 

Юл 

хҽүефһеҙлеге 

3-сҿ аҙна Юл ҡағиҙҽлҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, юл 

Юл хҽүефһеҙлеген 

һаҡлау буйынса тематик 

 



ҡағиҙҽлҽре 

 

 

 

 

билдҽлҽре тураһында белемдҽрен 

нығытыу.  

Юл ҡағиҙҽлҽрен һаҡлаусы 

инспекторҙар тураһында белемдҽрен 

арттырыу. 

 

сара. 

Дидактик уйындар: 

Светофор, Юл билдҽлҽре. 

Юл ҡағиҙҽлҽре – беҙҙең 

дуҫтар! 

Хҽрҽкҽтле уйындар: Ер 

аҫтынан йҿрҿү урыны 

аша үтеү(подземный 

переход) Такси. 

Юл ҡағиҙҽлҽренҽ 

ҡағышлы йомаҡтар.  

Хеҙмҽтенҽ 

күрҽ хҿрмҽте. 

(Уҡытыусы 

һҽм тҽрбиҽсе 

хеҙмҽте) 

 

 

 

 

 

4-се аҙна Тҽрбиҽлҽнеүселҽрҙе уҡытыусы һҽм 

тҽрбиҽсе һҿнҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

Педагог , уҡытыусы һҽм тҽрбиҽсе 

хеҙмҽтенҽ хҿрмҽт тҽрбиҽлҽү. 

СРУ Мҽктҽп. Балалар 

баҡсаһы. 

Һүрҽт эшлҽү:Минең 

яратҡан тҽрбиҽсем. 

Ҽңгҽмҽ: балалар 

баҡсаһында эшлҽүсе 

хеҙмҽткҽрҙҽр. 

Йыр йырлау: 

тҽрбиҽсе,уҡытыусы 

тураһында. 

Дидактик уйындар: Был 

предмет ниндҽй һҿнҽргҽ 

тап килҽ? 

Ҡотлау открыткаларын 

эшлҽү 

Минең яратҡан 

тҽрбиҽсем! – 

күргҽҙмҽ. 

Балалар баҡсаһы 

эшмҽкҽрҙҽре 

айҡанлы байрам 

концерты. 

Алтын кҿҙ Октябрь  

1-се аҙна 

Кҿҙ етте (Кҿҙ тураһындағы 

белемдҽрҙе киңҽйтеү) 

Тҽбиғҽт ҡанунына 

ярашлы ҡағиҙҽлҽрҙе 

“Башҡортостанда 

алтын кҿҙ”- күңел 



 

 

 

 

 

 

Минең тыуған ҡалам. 

Тҽбиғҽтте һаҡлау. Йҽнһеҙ тҽбиғҽт 

тураһындағы белемдҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереү, үҫемлектҽрҙең һҽм 

йҽнлектҽрҙең тҽбиғҽттең кҿҙгҿ 

шарттарына яраҡлашыуҙары 

тураһында белемдҽрҙе, ябай 

кимҽлдҽге тҿшҿнсҽлҽрҙе 

формалаштырыу. 

нығытыуға ҽңгҽмҽ. 

Д/у “Был ниндҽй ағас?”, 

“Күсмҽ ҡоштар”. 

Рҽсем тҿшҿрҿү: Кҿҙгҿ 

урман. 

Кҿҙ тураһында шиғырҙар 

ятлау, 

һынамыштар,мҽҡҽлдҽр 

уҡыу. 

асыу.Милли 

ризыҡтар 

йҽрминкҽһе 

Башҡортостан- 

Гҿлбостан 

Октябрь 

 2-се аҙна 

Тыуған ил тураһында тҿшҿнсҽлҽр 

киңҽйтеү.Башҡортостандағы 

ҡалалалар тураһында балаларҙың 

белемен киңҽйтеү. 

Башҡортостандың тҿрлҿ миллҽт 

халыҡтары, мҽҙҽниҽте, теле, ғҿрҿф-

ғҽҙҽте буйынса балаларға белемдҽр 

биреү. 

Сюжетлы-ролле уйындар 

“Мин сҽйҽхҽтсе”. 

Дидактик уйындар: 

“Ҡыҙыл китап”, 

“Үҫемлекте таны” 

“Файҙалы ҡаҙылмалар” 

һ.б. энциклопедиалар 

менҽн эш. 

Иртҽлек 

“Башҡортостан- 

нурлы ил”.  

 

Икмҽк-ил 

байлығы 

Октябрь 

3-сҿ аҙна 

Икмҽктең кҿҙгҿ байлыҡ, кҿҙгҿ 

муллыҡ икҽнен аңлатыу, уның 

тормош сығанағы икҽнен 

тҿшҿнҿү.Балаларҙа игенсе хеҙмҽтенҽ 

хҿрмҽт тҽрбиҽлҽү. Балаларҙың 

аҙыҡҡа ҡарата ихтирамлыҡ, 

иғтибарлыҡ, һҿйҿү тойғоһон 

тҽрбиҽлҽү. 

Сюжетлы-ролле уйындар 

“Ғаилҽ”.Тема буйынса 

ҽңгҽмҽлҽр.Нҽфис ҽҙҽбиҽт 

уҡыу “Йоморо икмҽк” 

“Икмҽк-тормош 

сығанағы” балалар 

ижадынан 

күргҽҙмҽ. 

Моңдаръя- 

Сҿмбҿлҽ 

Октябрь 

4-се аҙна 

Музыка сҽнғҽте тҿрҙҽре менҽн 

таныштырыу, нҽфис-эстетик үҫеш, 

музыка эшмҽкҽрҙҽр ижады менҽн 

Сюжетлы-ролле уйын 

“Ҿс сҽскҽ” , Мин 

композитор” ,дидактик 

Байрам 

“Сҿмбҿлҽ”. 



таныштырыуҙы дауам итеү. 

Сҽнғҽтенҽ һҿйҿү уятыу, композитор, 

музыка ҡоралдары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

уйын “Ритм буйынса тап” 

“Кҿйҙҿ бел” 

Ҽңгҽмҽ “Музыка сҽнғҽте” 

Дуҫлыҡ ептҽре 

 

Ноябрь  

1-се аҙна 

 

Тыуған ил һҽм уның байрамдары 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереү. Тыуған илдең 

тарихына 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. 

Фотокүргҽҙмҽ: “Тыуған 

илебеҙ – Рҽсҽй”. 

Дидактик уйын  “Флагты 

тап”, “Берҙҽмлек”, “Был 

ниндҽй халыҡтың гербы”, 

“Был ҡала ҡайҙа 

урынлашҡан?”, 

Презентация , 

видеояҙмалар ҡарау. 

Ҽңгҽмҽ “Ниндҽй илдҽр 

белҽһең?”  

Гимн тыңлау. 

“Был ҡайҙа- Мҽскҽуҙҽме, 

ҽллҽ Ҿфҿлҽме?” 

«Башҡортостан – 

минең 

республикам”- 

байрам. Конкурс  

 

Башҡорт 

халыҡ ижады 

Ноябрь  

2-се аҙна 

Башҡорт халыҡ мҽҙҽниҽте, йолалары 

һҽм һынлы сҽнғҽте менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, һынлы 

сҽнғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽү, 

халыҡ сҽнғҽте тҿрҙҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. Башҡорт 

һҽм рус халҡының йҽшҽгҽн 

йорттары (тирмҽ, изба), уның 

тҿҙҿлҿшҿ, милли кейемдҽре, йорт 

кҽрҽк-яраҡтары, һҿнҽрҙҽре менҽн 

Башҡортостандың, йҽки 

райондың милли 

музейына “сҽйҽхҽт”. 

Һынамыштар, мҽҡҽлдҽр 

ятлау. Дидактик уйындар 

“Ҿлҿштҽн бҿтҿндҿ 

тҿҙҿү”(5-6ҿлҿш) Башҡорт 

биҙҽген тҿҙҿ”  

Иллюстрациялар  

предметлы һүрҽттҽр 

Башҡорт халыҡ 

ҽкиҽте 

“Һарыбай”ҙы  

сҽхнҽлҽштереү. 



таныштырыу. Башҡорт халыҡ ижады  

менҽн танышыу, 

менҽн эш. 

Уҡыу ҿсҿн башҡорт 

халыҡ ҽкиҽттҽре 

“Һарыбый” “Ирҽндек” 

“Алдар батыр” 

 

Халҡым 

биҙҽктҽре 

Ноябрь  

3-сҿ аҙна 

Балаларҙы башҡорт халҡының 

сҽнғҽте, мили башҡорт орнаменты 

менҽн таныштырыу. 

Орнаменттың мҽғҽнҽһен асыҡлаү, 

уның үҙенсҽлеге менҽн танышыу. 

Тҽрбиҽлҽнеүселҽр күңелендҽ милли 

ғорурлыҡ хистҽре тҽрбиҽлҽү. Тарих 

менҽн танышыу. 

 

Презентация “Башҡорт 

халыҡ милли биҙҽктҽре”  

Күргҽҙмҽ: “Халыҡ 

сҽнғҽте” 

Рҽсем эшлҽү “Башҡорт 

халыҡ орнаменттары” 

Ювелир эштҽр, 

туҡымаларҙы биҙҽү, 

тҿрлҿ тҿҫтҽ  мозаика күн 

аяҡ кейемдҽре. 

Асыҡ дҽрес 

“Биҙҽктҽрҙҽ 

халҡым тарихы” 

Ҽсҽйҙҽр кҿнҿ Ноябрь  

4-се аҙна 

Ҽсҽйгҽ ҡарата хҿрмҽт һҽм һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽү, уның тураһында 

ҡайғыртырға, ярҙам итергҽ 

кҽрҽклеген аңлатыу. Ғаилҽ, уның 

тарихы, ата-ҽсҽйҙҽрҙең шҿғҿлҿ һҽм 

һҿнҽрҙҽре тураһындағы 

мҽғлүмҽттҽрҙе киңҽйтеү. 

СРУ “Ҽсҽйемдең һҿнҽре” 

Д/У “Айырып һал” 

“Ярай-ярамай” “Наҙлы 

һүҙҙҽр”  

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

йырҙар тыңлау, ҿйрҽнеү, 

фотоһүрҽттҽр ҡарау. 

Ситуациялы 

һҿйлҽшеүҙҽр. 

Күргҽҙмҽ “Ҽсҽйем 

портреты” 

Һаумы, ҡыш! Декабрь 1-се 

аҙна 

Ҡышҡы тҽбиғҽт, ҡыш миҙгеленең 

билдҽлҽре (һыуыҡ, ҡар яуа, һыуыҡ 

ел иҫҽ,туңдыра) тураһындағы 

Дидактик уйындар “Был 

ҡасаҡ була?” , “Һүрҽткҽ 

ҡарап һҿйлҽйбеҙ” “Ҡыш 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ “Гҽлсҽр 



белемдҽрҙе киңҽйтеү һҽм байытыу. 

Ҡала һҽм ауылда йҽшҽүсе халыҡтың 

тормошондағы  ҡышҡы үҙгҽрештҽр 

тураһында аңлатыу. Ҡышҡы спорт 

тҿрҙҽре менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү. 

билдҽлҽрен ҽйт” 

“Хҽуефһеҙлек 

ҡағиҙҽлҽре” Был ниндҽй 

спорт тҿрҿ” 

Мнемотаблица менҽн эш. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

ҡыш тураһында 

шиғырҙар ятлау. 

Ҡышҡы хҽрҽкҽтле һҽм 

халыҡ уйындары уйнау. 

Ҡышҡы ярыштар. 

Ҡар , һыу, боҙ менҽн 

тҽжрибҽлҽр үткҽреү. 

ҡыш” 

Ҽсҽм теле – 

сҽсҽн теле! 

Декабрь 2-се 

аҙна 

Балаларҙа туған тел, халыҡ йырҙары 

аша тыуған еребеҙгҽ телебеҙгҽ, уның 

гүзҽл тҽбиғҽтенҽ һҿйҿү, һаҡсыл 

ҡараш тҽрбиҽлҽү, горурланыу 

тойғоһо уятыу, фекерлҽү ҡеуҽһен 

үҫтереү. Р.Ғҽрипов, М.Кҽримдең 

башҡорт теленҽ арналған ижады 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

 

Түңҽрҽк ҿҫтҽл “Ҽсҽм 

теле-сҽсҽн теле” туған 

тел тураһында шиғырҙар 

уҡыу-ятлау  

Башҡорт теленҽ 

арналаған иртҽлек. 

Ҡышҡы 

биҙҽктҽр. 

Декабрь 

3-сҿ аҙна 

Тҽбиғҽт күренештҽре тураһында 

балаларҙың белемен 

тҽрҽнҽйтеу(ҡар,бҽҫ , боҙ) 

Балаларҙа эстетик күнекмҽлҽрҙе 

камиллаштырыуҙы дауам итеү, 

ижади күҙ аллауҙарын үҫтереү. 

Ҡышҡы биҙҽктҽр 

тҿшҿрҿлгҽн рҽсемдҽр 

ҡарау,ҡар бҿртҿктҽрен 

киҫеп йҽбештереү. 

Тҿркҿмдҿ яңы йылға 

биҙҽү. 

Ҡышҡы биҙҽктҽр 

иленҽ сҽйҽхҽт – 

дҽрес  



Ҡышҡы тҽбиғҽттең матурлығына 

һоҡлана белеү сифаттары тҽрбиҽлҽү. 

Ҽкиҽт уҡыу “Ҡышҡы 

сҽскҽлҽр” –З.Вакказова 

Яңы йыл Декабрь  

4-се аҙна 

Байрамдар тураһындағы белемдҽрҙе 

киңҽйтеү, Яңы йыл байрамына 

бергҽлҽп ҽҙерлек үткҽреү, күтҽренке 

кҽйеф булдырыу. Яҡындары ҿсҿн үҙ 

ҡулдары менҽн бүлҽк эшлҽп, уларҙы 

ҡотларға күнектереү, бергҽлҽп эш 

итеү барышында ҽхлаҡи холоҡ 

сифаттарын тҽрбиҽлҽүҙе дауам итеү, 

башҡа илдҽрҙҽ  Яңы йыл 

байрамдары нисек үтҽ, шулар менҽн 

таныштырыу 

Д/у “ ҡышҡы байрамдар”, 

“Кышҡы уйындар” , 

“Һүҙҙҽр теҙмҽһе” 

“Шыршы ҡайҙан беҙгҽ 

килгҽн” 

Йырҙар тыңлау һҽм 

ҿйрҽнеү, яңы йылға 

шиғырҙар ятлау. 

Шыршы байрамына 

уйынсыҡтар ҽҙерлҽү. 

Яңы йыл тарихы менҽн 

таныштырыу. 

Байрам: 

«Яңы йыл 

шыршыһының 

мажаралары». 

 

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. Байрамға ҡыҙыҡһыныу 

уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Йомаҡтар , ҽйтемдҽр, 

һынамыштар ҿйрҽнеү. 

“Дуҫлыҡ” бейеуен 

ҿйрҽнеү. 

Хҽрҽкҽтле уйындар 

“Ҽйлҽнҽйек” 

“Туңдырам”. 

Йыр ҿйрҽнеү “Ал, бҽйлҽ 

ҡулыңа” 

Тҽбиғҽткҽ маҡсатлы 

прогулка. 

 

 “Нардуған” -

фотокүргҽҙмҽ 

ойоштороу. 

Изгелек 

аҙнаһы 

Ғинуар  

3-сҿ аҙна 

Балаларҙы дуҫтарға, яҙындарға, 

туғандарға, ололарға ярҙам ҡулы 

Ҽңгҽмҽ, викторина : 

“кешелҽр яҡшылыҡ 

Изгелек дҽресе 

“Яҡшылыҡ ерҙҽ 



һуҙырға ҿйрҽтеү. Йылы ,яғымлы 

һүҙҙҽр менҽн телмҽрҙе 

байытыу.Яҡшы кҽйеф булдырыу. 

эшлҽр ҿсҿн тыуа”, 

“яҡшылыҡ эшлҽргҽ 

ашыҡ”. 

Дидактик уйын “Ҡоштар 

беҙҙең дуҫтар” “Яҡшы 

һүҙ  яман һүҙ” 

ятмай”. 

Ҡоштарға 

тағараҡтар эшлҽп 

элеү 

Ҡышҡы 

уйындар 

Ғинуар  

4-се аҙна 

Ҡыш темаһына ҡараған лексиканы 

иҫкҽ тҿшҿрҿү.Ҡышҡы уйын 

тҿрҙҽрен ҿйрҽнеү.Сҽлҽмҽт йҽшҽү 

рҽуеше, дуҫлыҡ хисе 

тҽрбиҽлҽү.Балаларҙа яҡшы кҽйеф 

тыуҙырыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар: сана, 

саңғы шыуыу, “Тау 

батшаһы” “Ҡар шары” 

менҽн ярыш.”Ҡыңғырау” 

уйыны 

Д/у “Кроссворд”, “Эҙлҽ, 

тап” 

Майҙансыҡтағы    ҡарҙан 

спорт ҡоролмаларында 

ярыштар 

 

Ҡышҡы эстафета. 

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 

1. Ҡыш миҙгеле турайында 

белемде тҽрҽнҽйтеү. 

2. Урмандағы ҡышҡы хайуандар 

Дидактик уйын “Урман 

хайуандары”, “Был 

кемдең эҙе?” “Кем нисек 

Тҽбиғҽт 

материалдарынан 

эшлҽнгҽн ҡул 



менҽн таныштырыу 

3. Балаларҙың бҽйлҽнешле 

телмҽрен үҫтереү ҿҫтҿндҽ эшлҽү. 

4. Тҽбиғҽтте күҙҽтеү,тҽбиғҽткҽ 

һҿйҿү,һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү.Тирҽ-йүн, тҽбиғҽт һҽм 

йҽмғиҽт күренештҽре тураһында 

белемдҽрҙе дҿйҿмлҽштереү,кеше һҽм 

тҽбиғҽттең бер-береһенҽ тҽъҫире 

тураһындағы тҿшҿнсҽлҽрҙе 

формалаштырыу, уратып алған 

предметтарға һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү 

ҡышлай?”. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

мҽҡҽлдҽр ҿйрҽнеү, 

йомаҡтар сисеү. 

 

эштҽре 

күргҽҙмҽһе: “Оҫта 

ҡулдар” 

Ватанды 

һаҡлаусылар 

кҿнҿ 

Февраль  

3-сҿ аҙна 

Балаларҫың армия тураһында 

белемдҽрен киңҽйтеү.Тыуған илде 

һаҡлау- ул ир-заттарҙың бурысы 

икҽнен  аңлатыу.Тыуған илгҽ ҡарата 

һҿйҿү тҽрбиҽлҽү.Тҿрлҿ хҽрби 

һҿнҽрҙҽр менҽн таныштырыу: 

йҽйҽүле армия, диңгеҙ 

һуғышсандары, танк ғҽскҽре, хҽрби 

техника менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү. Гендер тҽрбиҽһе биреүҙе дауам 

итеү. 

Сюжетлы-ролле уйындар 

“Ил һаҡсыһы”, 

“Осоусылыр”. 

Дидактик уйындар 

“Транспорт тҿрҿн атап 

ҽйт” “Флагты тҿҙҿ”, 

“Тышҡы күренеш 

буйынса тҿркҿмлҽ”, “Был 

ниндҽй ғҽскҽр”, “Эшлҽп 

бҿтҿр”, “Айырып һал”, 

“Айырып һал”. 

Иҫтҽлекле урындарға 

экскурсиялар.Йҽмҽғҽт 

транспорттарын  

күҙҽтеү.Маҡсатлы 

Атайҙар 

ҡатнашлығында 

музыкаль- спорт 

байрамы “Ир 

бала-илгҽ терҽк” 



прогулкалар.Фотокүргҽҙм

ҽ ойоштороу “Олатайым 

миҙалдары”. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, 

шиғырҙар ятлау, йырҙар 

тыңлау һҽм 

ҿйрҽнеү.Йомаҡтар 

сисеү.Батырлыҡ 

тураһында мҽҡҽлдҽр 

ҿйрҽнеү. 

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 

Ҽсҽҙҽргҽ, ҿлҽсҽйҙҽргҽ ҡарата ҡҽҙер-

хҿрмҽт тҽрбиҽлҽү.Ҽсҽйҙҽрҙең 

һҿнҽрҙҽре менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү.Ҽсҽ кешенең йҽмғиҽт 

ағзаһы булараҡ ,үҙенҽ генҽ хас 

сифаттары, башҡарған эшэ 

СРУ “Ғаилҽ”, “Ҽсҽйҙҽр 

һҽм ҡыҙҙар”, “Магазин”, 

“Больница” “Тҽрбиҽсе”, 

“Ателье” 

Дидактик уйындар “Кем 

күберҽк наҙлы һүҙ 

Иртҽлек “Ил 

биҙҽге-ҡатын ҡыҙ” 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 



тураһында тҿшҿнсҽлҽр биреү. 

Гендер тҽрбиҽһе буйынса 

балаларҙың белемдҽрен киңҽйтеү. 

ҽйтер?” “Һҿнҽрҙең эш 

ҡоралдарын ата”, 

“Һүрҽткҽ ҡарап һҿйлҽ”. 

Мнемотаблицалар менҽн 

эш. 

Ҿлҽсҽйем 

һандығы. 

Март  

2-се аҙна 

Башҡорт халҡының изге 

байрамдарын, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрен иҫкҽ 

тҿшҿрҿү һҽм һаҡлау, элекке осорҙоң 

матурлығын күрһҽтеү, балаларҙы 

башҡорт халҡының йырлы-бейеүле 

уйындарына уйындарына ауыҙ-тел 

ижадына мҿхҽббҽт уятыу.Башҡорт 

халҡыны иғтирам, ғорурлыҡ хистҽре 

тҽрбиҽлҽү. 

Ҿлҽсҽй тураһында йыр 

тыңлау һҽм 

ятлау,шиғырҙар, 

таҡмаҡтар ҿйрҽнеү. 

Плакат “үткҽнен оготҡан 

халыҡтың- килҽсҽге юҡ” 

Балалар баҡсаһы эсендҽ 

мини музейға сҽйҽхҽт. 

Боронғо йолалар 

тураһында ҽңгҽмҽ. 

 Башҡортхалыҡ уындары 

менҽн танышыу, 

уйнау(“Түбҽтҽй” “Йҿҙҿк 

һалыу” уйыны) 

Китап күргҽҙмҽһе 

“халҡыбыҙҙың 

күңел биҙҽктҽре” 

Яҙ килде Март  

3-сҿ аҙна 

Яҙ тураһында белем кимҽлен 

байытыу 

 Яҙғы тҽбиғҽттең матурлығын 

күрергҽ ҿйрҽтеү. Сезон күренештҽре, 

тҽбиғҽттҽ үҙ – ара бҽйлҽнеш 

 тураһында күҙаллауҙар киңҽйтеү. 

 Яҙ миҙгеле, үҫемлектҽр һҽм 

йҽнлектҽрҙең миҙгелгҽ ҡарап 

үҙгҽреүе тураһындағы белемдҽрҙе 

Яҙ тураһында 

һынамыштар, ҽйтемдҽр, 

мҽҡҽлдҽр ятлау; 

шиғырҙар 

ҿйрҽнеү.Йырҙар тыңлау. 

Мнемотаблицалар менҽн 

эш. 

“Яҙгы урман”һүрҽт 

эшлҽү. Яҙға хас булған 

Тематик күңелде 

асыу сараһы “Яҙ 

килҽ,  яҙ кҿлҽ” 

Балалар 

эштҽренҽн 

күргҽҙмҽ 



дҿйҿмлҽштереү. Яҙ миҙгеленең 

билдҽлҽре (ҡар ирей, ҡоштар йылы 

яҡтан осоп ҡайта, ҡояш йылыта һ.б.), 

йҽнле һҽм йҽнһеҙ тҽбиғҽттең 

бҽйлҽнеше. Ҡоштар донъяһы 

тураһындағы белемдҽрҙе киңҽйтеү. 

күренештҽр тураһында 

ҽңгҽмҽлҽр, рҽсемдҽр 

ҡарау; урамда күҙҽтеүҙҽр 

үткҽреү. 

Тҽҙрҽ тҿптҽрендҽ 

үҫентелҽр ултыртыу. 

Сыйырсыҡ оялары элеү. 

Дидактик уйын “Күсмҽ 

ҡоштар” “Умырзая” 

Хҽрҽкҽтле уйын 

“Күлҽүектҽр аша 

һикерҽбеҙ” “Ҡояш һҽм 

ямғыр” “Боҙ эрей” 

“Сҽскҽлҽр” бейеуе 

ҿйрҽнеү 

Театр аҙнаһы Март  

4-се аҙна 

Театр сҽнғҽте менҽн таныштырыу, 

нҽфис-эстетик үҫеш, театр 

эшмҽкҽрҙҽре менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү 

Балаларҙың театр сҽнғҽте 

үҙлҽштереү, ижади сҽнғҽтен үҫтереү, 

сҽнғҽткҽ һҽм мҽҙҽниҽткҽ 

ҡыҙыҡһыныу һҽм хҿрмҽт тҽрбиҽлҽү. 

Ҽкиҽттҽр менҽн ҡыҙыҙыҡһыныу 

үҫтереү. 

Ҽкиҽт геройҙарының хис тойғоларын 

дҿрҿҫ тасуирлай белергҽ ҿйрҽтеү. 

СРУ “Ҡурсаҡ театры”. 

Дидактик уйын “Театр 

тҿрҙҽре” “Мин  актер” 

“Тылсымлы ҡурсаҡтар” 

Хҽрҽкҽтле уйын 

“Күңелле хҽрҽкҽттҽр”, 

“Геройҙың мимикаһын 

аңлат” 

Ҽңгҽмҽ “Ҿфҿ театрҙары”. 

Балалар менҽн телмҽр 

үҫтереү буйынса 

күнекмҽлҽр эшлҽү. 

Тиҙҽйткестҽр , тел 

“Гҿлбикҽ” ҽкиҽтен 

сҽхнҽлҽштереү. 



тҿҙҽйткестҽр, бармаҡ 

уйындары ҿйрҽнеү. 

Ҽҙҽби викторина. 

 

Китап-белем 

шишмҽһе 

Апрель 

1-се аҙна 

Китап тураһындағы белемдҽрен 

тулылындырыу, нығытыу, үҙ 

ҡулдары менҽн китаптар эшлҽу. 

Балаларҙың логик фекерлҽү һҽлҽтен, 

ижади эшсҽнлеген үҫтереү. 

Шиғри юлдар, мҽҡҽлдҽр аша туған 

телебеҙгҽ ҡарата иғтирам мҿхҽббҽт 

тҽрбиҽлҽү, уның менҽн ғорурланыу 

хистҽре булдырыу. 

Тҿрлҿ яҙыусылар, шағирҙар менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

Китапҡа һаҡсыл ҡараш уятыу. 

 

Ҽҙҽби китаптар уҡыу, 

китап тураһында 

шиғырҙар ятлау, 

мҽҡҽлдҽр ҿйрҽнеү. 

Плакат карау “Белем 

алам тиһҽң- һҿй, хҿрмҽт 

ит, ярат 

китапты”(.Ғ.Туҡай) 

СРУ “Китапхана”, 

Китапханасы һҿнҽре 

менҽн 

таныштырыу.Тҿрлҿ 

авторҙар , яҙыусылар 

менҽн таныштырыу. 

Дидактик уйын “Китап 

тҿрҙҽре” 

“Минең яратҡан 

китабым” 

темаһына 

рҽсемдҽр 

күргҽҙмҽһе. 

Космонавтар 

кҿнҿ 

Апрель  

2-се аҙна 

 Балаларҙы космонавтика кҿнҿ менҽн 

таныштырыу,  үҙлҽштереү. 

Космосты үҙлҽштергҽн бҿйҿк 

кешелҽр тураһында мҽғлүмҽт биреү. 

Ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, үҙ илең менҽн 

ғорурланыу хисе тҽрбиҽлҽү 

Беренсе космонавт тураһында 

белемдҽрен киңҽйтеү, планеталарҙы 

Космос тураһында ҽңгҽмҽ 

үткҽреү, фото-һүрҽттҽр 

ҡарау, шиғырҙар уҡыу. 

СРУ “Космонавт”. 

Дидактик уйын 

“Йондоҙло сҽғҽт” “Йыһан 

киңлеге”,“Кем оса?” 

Конкурс 

“Гагаринцылар” 



ҿйрҽнеү. 

Ер кҿнҿ Апрель  

3-сҿ аҙна 

Тҽбиғҽттең байлығы менҽн 

таныштырыуҙы дауам 

итеү.Балаларҙың тҽбиғҽткҽ һаҡсыл 

ҡараш үҫтереү.Ер планетаһы 

тураһында белемдҽрен байытыу. 

Ҡоштарға , йҽнлектҽргҽ , 

үҫемлектҽргҽ ярҙам итеү телҽге 

уятыу.Экологик белемдҽрен 

байытыу. 

 

Тҽбиғҽт тураһында 

йомаҡтар сисеү. 

Хҽрҽкҽтле уйын “Сүп-

сарыңды ал” 

Дидактик уйын “Ҽйе ,юк” 

Ҽңгҽмҽ “Экологик 

тҽрбиҽлҽү”, “Космос 

менҽн таныштырыу” 

Һүрҽттҽр 

конкурсы “Ер 

беҙҙең йорт” 

Халҡым 

йолалары һҽм 

ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽре 

Апрель  

4-се аҙна 

 

“Ҡарға бутҡаһы”, “Кҽкүк сҽйе” 

йолаларының уйын элементтары 

менҽн таныштырыу: һамаҡтар, 

һанашмаҡтар, йомаҡтар, 

ҽүрҽткестҽр.Башҡорт халыҡ 

мҽҙҽниҽте, йолалары һҽм һынлы 

сҽнғҽте менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү, һынлы сҽнғҽткҽ ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽү, халыҡ сҽнғҽте тҿрҙҽре 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Башҡорт  халҡының йҽшҽгҽн 

йорттары (тирмҽ), уның тҿҙҿлҿшҿ, 

милли кейемдҽре, йорт кҽрҽк-

яраҡтары, һҿнҽрҙҽре менҽн 

таныштырыу. 

Ата – ҽсҽлҽр ярҙамында 

ҽҙерлҽнгҽн “Ҡарға 

бутҡаһы” йҽки “Кҽкүк 

сҽйе” фольклор 

байрамында  ҡатнашыу. 

Иллюстрациялар, 

видеояҙмалар ҡарау. 

Йолаларға ҡағылышлы 

тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽр 

ойоштороу. 

Тҿркҿмдҽ ата-

ҽсҽлҽр ярҙамында 

мини-музей тҿҙҿү 

“Башҡорттарҙың 

йҽшҽү кҿнкүреше” 

 

Еңеүгҽ дан Май  

1-се аҙна 

.Балаларҙа Ватанға ҡарата һҿйҿү  

тойғоларын уятыу һҽм патриотик 

Батырҙарға арналған 

тҿрлҿ эшмҽкҽрлектҽр 

Тематик сара 

 “Мин– башҡорт 



тҽрбиҽ биреү,  Бҿйҿк Ватан һуғышы 

һҽм уның батырҙары тураһындағы 

белемдҽрен  киңҽйтеү, һуғыш 

батырҙары һҽйкҽлдҽре менҽн 

таныштырыу. Еңеү байрамы 

тураһында тҽү тҿшҿнсҽлҽр биреү. 

Милли геройҙар  тураһында 

күҙаллауҙар үҫтереү. 

ойоштороу . 

Шиғырҙар , йырҙар 

“Олатайым миҙалдары”, 

“Ерҙҽн һалдат атлай” 

“Мҽңгелек ут”  ятлау. 

Бейеүҙҽр ҿйрҽнеү. 

Һуғыш ветерандары 

тураһында ҽңгҽмҽ ҡороу. 

Бҿйҿк Ватан һуғышы 

темаһына слайд ҡарау. 

 

 

тоҡомонан!” 

Олатайҙарҙың 

фото-һүрҽтенҽн 

күргҽҙмҽ 

Халҡымдың 

шҿғҿл- 

кҽсептҽре 

Май 

 2-се аҙна 

Балаларҙы башҡорт халҡының 

мҽҙҽниҽтен, шҿғҿл-кҽсептҽрен  

ҿйрҽнеүҙе дауам итеү. 

 Балаларҙа милли мҽҙҽниҽттең тҽү 

сығанағын ҿйрҽнеүгҽ нигеҙ 

булдырыу;  солоҡ-солоҡ, малсылыҡ, 

умартасылыҡ эштҽренҽ 

ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Балаларҙың телмҽрен, 

иғтибарлыҡтарын  үҫтереү; һүҙлек 

запасын байытыу. 

 Үҙ миллҽтеңҽ, теленҽ, шҿғҿл-

кҽсептҽренҽ  һҿйҿү тҽрбиҽлҽү.  

 

Халыҡтың шҿғҿлҿ 

тураһында ҽңгҽмҽ 

үткҽреү. 

Дидактик уйын “Нимҽ 

артыҡ”, Лото,ребустар 

сисеү. 

Китаптарҙан 

иллюстрациялар ҡарау. 

Видеояҙма менҽн 

таныштырыу. 

СРУ “Умартасылыҡ” 

Башҡорт 

халҡының шҿғҿл 

кҽсептҽренҽ  

арналған мҿйҿш 

булдырыу. 

Милли ризыҡ Май 

3-сҿ аҙна 

Аҙыҡ-түлек, ашамлыҡтар исемдҽрен 

үҙлҽштереүҙҽрен нығытыу, телмҽрҙҽ 

Дидактик уйын “Ниндҽй 

миллҽт ризығы?”  

Балаларҙың үҙ 

ҡулдары менҽн 



 

 

дҿрҿҫ ҽйтергҽ, ҡулланырға ҿйрҽтеү; 

үҙ-үҙеңде йҽмҽғҽт урындарында 

ҽҙҽпле тоторға ҿйрҽтеү; ҽҙҽплелек, 

ярҙамсыллыҡ кеүек ыңғай сифаттар 

тҽрбиҽлҽү. 

СРУ  “Минең ҽсҽйем 

ашнаҡсы” 

Башҡорт милли 

ризыҡтарының тарихы 

менҽн таныштырыу. 

Һүҙлек запасын 

байытыу:сҽк-сҽк, 

бишбармаҡ, ҡорот, айран 

“Бишбармаҡ” бейеуен 

ҿйрҽнеү. 

тоҙло ҡамырҙан 

башҡорт халыҡ 

ризыҡтарын 

ҽүҽлҽү. 

Һаумы, йҽй Май  

4-се аҙна 

 

 

 

 

Йҽй миҙгеле тураһында белемдҽрен 

арттырыу,тҽбиғҽттҽге сезон 

үҙгҽрештҽре менҽн 

таныштырыу.Телмҽр аппаратын 

үҫтереү. 

Йҽйге аҡланда” темаһына 

аудиозапись тыңлау 

Йҽй миҙгеленҽ ҡарата 

картиналар ҡарау 

Йомаҡтар, ҽйтемдҽр 

ҿйрҽнеү. 

Д/у “Был ниндҽй миҙгел” 

“Был касан була” “Нимҽ 

артыҡ?” 

Х/у “Күбҽлҽк”. 

Фото күргҽҙмҽ 

“Һаумы, йҽй” 

Бҽхетле бала 

саҡ 

Июнь  

1-се аҙна 

Балалар ижады менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү.Бер-

береһенҽ ҡарата дуҫлыҡ тойғоһо 

тҽрбиҽлҽү. 

Бадла-саҡ тураһында 

шиғырҙар уҡыу. Йырҙар 

ятлап, йырлау.Бейеүҙҽр 

ҿйрҽнеү. 

Х/у “Аҡ тирҽк, күк 

тирҽк”. 

Аҡбур менҽр асфальтта 

һүрҽттҽр эшлҽү. 

“Бҽхетле бала-саҡ 

иле”- саф һауала 

күңел асыу. 



С.Юлаев- 

башҡорт 

халҡының 

милли батыры 

Июнь  

2-се аҙна 

С.Юлаев тураһында ғилми хеҙмҽттҽр 

һҽм ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽр менҽн 

таныштырыу. 

С.Юлаев башҡорт халҡының милли 

геройы, шағиры икҽнлеген аңлатыу. 

С.Юлаевтың тормош 

юлы менҽн таныштырыу. 

“Уралым” (С.Юлаев) 

шиғырын ятлау.С.Юлаев 

тураһында нҽфис 

фильмдың ҿҙҿгҿн ҡарау. 

Уның скульптуралары, 

картиналарын күҙҽтеү 

С.Юлаевтың 

монументаль 

скульптураһы менҽн  

танышыу. 

 С.Юлаевҡа арналған 

презинтация 

С.Юлаевҡа 

арналған  һүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе 

Пушкин 

кҿндҽре 

Июнь 

 3-сҿ аҙна 

А.С.Пушкиндың ижады менҽн 

таныштырыу, ҡыҙыҡһыныу уятыу, 

балаларҙың телмҽрен үҫтереү. 

Китаптарға һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽү 

Ҽҙҽбиҽт уҡыу, ҽкиҽттҽо 

һҿйлҽү, аудиозапись 

тыңлау,ҿҫтҽл уйыны 

“Картинаны йый”. 

Д/у “Кем ҙурырыҡ” 

“Кемдҽн телеграмма 

килгҽн”(А.С.Пушкиндың 

ҽкиҽттҽре буйынса) 

Ҽкиҽттҽр буйлап 

вертуаль сҽйҽхҽт 

“Ниндҽй ғҽжҽйеп был 

ҽкиҽттҽр” 

Уйын-викторина 

“Ҽкиҽт иле” 

Дуҫлыҡ Июнь 

4-се аҙна 

Дуҫ-дуҫлыҡ һүҙенең  мҽғҽнҽһен 

тҿшҿндҿрҿү.дуҫтар тормашта 

Дуҫлыҡ тураһында 

ҽңгҽмҽ. 

Коллектив һүрҽт 

тҿшҿрҿү “Дуҫлыҡ 



 ниндҽй роль уйнағанын аңлатып 

китеү.Дуҫлыҡ ҡағиҙҽлҽре менҽн 

таныштырыу.Диологик телмҽр 

үҫтереү.Дуҫҡа ярҙам ҡулы телҽген 

арттырыу. 

Дуҫлыҡ тураһында 

ҽкиҽттҽр “Ете тажлы 

сҽскҽ”  

Дуҫлыҡ тураһында 

шиғырҙар, мҽҡҽлдҽр, 

йырҙар ятлау. 

йомғағығы” 

Нимҽ яҡшы, 

нимҽ насар 

Июль 

 1-се аҙна 

Баларҙы яҡшы эш ҡылырға ҿндҽү. 

Яҡшы һҽм насар һүҙҙҽренең 

эстҽлеген аңлатыу.  

Яҡшы һүҙҙҽр менҽн тел аппаратын 

байытыу. 

Ҿлкҽндҽрҙе, тҽрбиҽселҽрҙе хҿрмҽт 

итеү телҽген уятыу. 

Яҡшылыҡ һҽм насарлыҡ 

тураһында ҽкиҽттҽр 

уҡыу, мҽҡҽлдҽр ҿйрҽнеү. 

Психогимнастика 

“Устар” 

Шиғыр ятлау 

В.Маяковский “Нимҽ 

яҡшы, нимҽ насар?” 

“Минең яҡшы 

эштҽрем” 

темаһына рҽсем 

Сҽлҽмҽт 

тҽндҽ-сҽлҽмҽт 

рух.Йҽйге 

уйындар 

Июль 

2- се аҙна 

Баларҙың физик үҫештҽрен 

нығытыу. Йҽйге спорт уйындары 

менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. 

Сҽлҽмҽтлекте һаҡлау сараларын 

уятыу, спортҡа мҿхҽббҽт тҽрбиҽлҽү. 

Х/у “Кем етеҙ”, “Осто, 

осто” “Тотошмаҡ””Ак 

тирҽк, күк тирҽк” 

Спорт тҿрҙҽре тураһында 

ҽңгҽмҽ. 

Спорт ярышы 

“күңелле 

эстофета” 

Тҽмлекҽстҽр 

кҿнҿ. 

Июль  

3 –сҿ аҙна 

Тҽмлекҽстҽрҙең файҙаһы һҽм зыяны 

тураһында белемдҽрен байытыу. 

Тҽмлекҽстҽр байрамына ҽҙерлеккҽ 

ярҙам итеү телҽген уятыу.Шҽкҽр 

тарихы менҽн 

таныштырыу.Ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Ҽңгҽмҽ “Тҽмлекҽстҽр 

иле” 

 Ҿҫтҽл-баҫма уйын 

“Файҙалы һҽм зыянлы”, 

“Бал” 

СРУ “Кафе” “Һорауҙарға 

яуап биреү. 

Д/у “Ҽкиҽт геройҙарын 

иҫкҽ тҿшҿр” 

“Тҽмлекҽстҽр 

кҿнҿ”- уйын 

байрам. 



Емеш-елҽк тураһында 

йомаҡтар сисеу. 

Һүрҽт тҿшҿрҿү “Минең 

яратҡан тҽмлекҽстҽр” 

 

Урманда һаҡ 

бул 

Июль   

4- се аҙна 

Балаларҙың интеллектуаль үҫешенҽ 

ирешеү, серле урманда йҽшҽүселҽргҽ 

ярҙам итеү телҽге уятыу. 

Ҽҙҽплелек һҽм ҽхлаҡ ҡағиҙҽлҽренҽн 

тайпылмаҫҡа ҿйрҽтеү. 

Тҽбиғҽт ҡосағында үҙ-үҙеңде ҽҙҽпле 

тотоу ҡағиҙҽлҽрен үҙлҽштереү. 

Урманда күп ағастар, үҫемлектҽр 

үҫеүе, йҽнлектҽр донъяһы бер-береһе 

менҽн тығыҙ бҽйлҽнештҽ булыуын 

асыҡлау һҽм аңатыу. 

Тҽбиғҽт тураһында 

хикҽйҽлҽр уҡыу 

(М.Кҽрим-Урманда) 

Картиналар, слайддар 

ҡарау, йомаҡтар сисеү. 

Д/у “Бҽшмҽктҽр” 

“Ҡырағай хайуандар “ 

“Ашарға ярай- ярамай” 

СРУ “Урман батшалығы” 

Х/у “Бүрҽнҽ аша һикереп 

сыҡ” “Айыу ,бүре юҡ 

икҽн” 

Папка-передвижка 

“Урманда һаҡ 

бул” 

Башҡорт 

халыҡ 

уйындары 

Август  

1-се аҙна 

Балаларҙы  башҡорт халыҡының 

мҽҙҽниҽтен уйындарын ҿйрҽнеүҙе 

дауам итеу. 

Балаларҙа милли мҽҙҽниҽттең тҽү 

сығанағын ҿйрҽнеүҙҽ нигеҙ 

булдырыу, уйындарға ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. 

Балаларҙың телмҽрен, 

иғтибарлыҡтарын үҫтереү.Һүҙлек 

запасын байытыу. 

Сослоҡ, йылдамлыҡ, иғтибарлыҡ 

Хҽрҽкҽтле уйындар 

“Ҡоймаҡ бешерҽбеҙ” 

“Ҡарға бутҡаһы” 

“Һабантуй” “Кҽкүк сҽйе 

“” Йҽшерҽм яулыҡ” “Аҡ 

тирҽк- күк тирҽк” “Наза” 

“Йҿҙҿк һалыш” 

Һҽр уйындың 

һынашмаҡтарын , 

таҡмаҡтарын ҿйрҽнеү. 

Ҽңгҽмҽ “Башҡорт халыҡ 

Балалар 

һабантуйы 

байрамын үткҽреү 



сифаттары , үҙ миллҽтенҽ, теленҽ, 

уйындарына һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

 

 

уйындары” 

Слайдтар ҡарау “Уйын 

тҿрҙҽре” 

Д/у “Дҿрҿҫ ата”Уйын 

ҡағиҙҽһе” 

Һҿнҽрле кеше Август 

 2-се аҙна 

Тҿрлҿ һҿнҽр эйҽлҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү. 

Йҽмғиҽткҽ яраҡлы шҽхес булып 

үҫергҽ ынтылыш биреү. 

Һҿнҽр эйҽлҽренҽ ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Һҿнҽр:ҽр:ең нисек мҿһим, кҽрҽкле 

булыуын аңларға ярҙам итеү 

Ҽңгҽмҽ “Ата-ҽсҽйеңдең 

һҿнҽре”. 

Һҿнҽрҙҽр тураһында 

мҽҡҽлдҽр уҡыу, һүрҽттҽр 

ҡарау 

Д/и “Кемгҽ нимҽ кҽрҽк”  

“Мин килҽсҽктҽ 

кем булам?” 

һүрҽттҽр 

күргҽҙмҽһе. 

Үҙ-үҙемде 

уйлайым, 

һаулығымды 

һаҡлайым 

Август 

3-сҿ аҙна 

Һаулыҡ тураһында белемдҽрҙе 

байытыу 

Сҽлҽмҽтлекте һаҡлау сараларын 

ҿйрҽтеү. 

Сҽлҽмҽт йҽшҽү ҿсҿн тормош 

рҽүешенең ҙур ҽһҽмиҽткҽ эйҽ икҽнен 

тҿшҿндҿрҿү. 

Спортҡа мҿхҽббҽт тҽрбиҽлҽү 

Спорт тҿрҙҽре тураһында 

презентация 

Ҽңгҽмҽ “Сҽлҽмҽтлек иң 

ҙур байлыҡ” 

Д/у “Витаминдар”, 

“Гигиена талаптары” 

Саф һауала спорт 

уйындары 

Һүрҽт ҡарау “Насар 

ҡылыҡтарҙы булдырмау” 

Х/у “Зарарлы-файҙалы”, 

“Мҿғжизҽлҽр яланы”, 

“Футбол” 

Дҽрес “Һаулыҡ – 

ҙур байлыҡ” 

Һау бул , йҽй! Август 

 4-се аҙна 

Йыл миҙгелдҽренең сифаттарын 

нығытыу 

Лато йҽй миҙгеле. 

Дидактик уын “Һайлап 

Йҽйге композиция 

-күргҽҙмҽ 



 

 

 

 

 

Тҽбиғҽттҽге, һауа-торошоноң 

үҙгҽрештҽрен күрҽ белеү 

Ҡыҙыҡһыныу уятыу 

Тҽбиғҽткҽ һҿйҿү тҽрбиҽлҽү 

ал” 

Ҽңгҽмҽ “Йҽй миҙгеленең 

аҙағы” 

П.И.Чайковскийҙың 

“Йыл миҙгелдҽре 

репертуары” 

Йыр ятлау “Алтын ҡояш” 

Хоровод уйын “Ҡалпаҡ” 

Йомаҡтар сисеү. 

Хҽрҽкҽтле уйын “Ҡояш-

ямғыр” 


