
 



Тема Тәҡди

м 

ителгә

н 

үткәре

ү 

вакыт

ы 

Эштең йөкмәткеһе Ойоштороу формалары Йомғаҡлау 

саралары 

Һаумы, балалар 

баҡсаһы! 

Сентяб

рь  

1-се 

аҙна 

Балаларҙы балалар баҡсаһы шарттарына 

ҿйрҽтеү. Баланы балалар баҡсаһы менҽн 

яҡын социаль мҿхит булараҡ таныштырыу.  

Тҽрбиҽсе, балалар менҽн таныштырыу. 

Балалар баҡсаһына, тҽрбиҽсегҽ, тиҫтерҙҽренҽ 

ҡарата ыңғай эмоциональ ҡараш булдырыу. 

Тҽрбиҽсенең исемен һҽм атаһының исемен 

ҽйтҽ белеүҙе ғҽҙҽткҽ индереү. 

Ҽңгҽмҽ: "Беҙҙең тҿркҿм","Беҙҙең тҿркҿмдҽ 

нимҽлҽр бар","Уйынсыҡтар", дидактик 

уйын "Ҡурсаҡтар һҽм йомшаҡ уйынсыҡтар 

менҽн танышыу", уйын "Уйынсыҡтар беҙҙҽ 

ҡунаҡта",уйын-сҽйҽхҽт "Мойдодырға 

ҡунаҡҡа" 

Тҿркҿм  

буйлап 

экскурсия 

Ғаилҽм-ҡҽлғҽм Сентяб

рь  

2-се 

аҙна 

Ғаилҽ ағзаларының һҽм үҙ исемен дҿрҿҫ итеп 

ҽйтҽ белеү. Нимҽ яҡшы һҽм нимҽ насар тигҽн 

тҿшҿнсҽне аңлатыу.  

Кҿндҽлек тормошта аралашыуҙа дуҫ-татыу 

мҿнҽсҽбҽттҽ булып, ябай ғына социаль 

ҡағиҙҽлҽрҙе үтҽп йҽшҽй белеү нигеҙҙҽренҽ 

ҿйрҽтеү. Яҡындарының эмоциональ хҽлдҽрен 

күрҽ белергҽ ҿйрҽтеү. 

Ҽңгҽмҽлҽр. Фотоһүрҽттҽр ҡарау. Сюжетлы 

һүрҽттҽр буйынса һҿйлҽшеүҙҽр.Сюжетлы – 

ролле уйын “Ғаилҽ”. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Диактик уйындар уйнау. Альбомдар ҡарау. 

Йырҙар тыңлау һҽм ҿйрҽнеү. 

Фотоһүрҽттҽр 

менҽн коллаж 

эшлҽү 

Юл 

хҽүефһеҙлеге 

ҡағиҙҽлҽре 

Сентяб

рь  

3-сҿ 

аҙна 

Юл хҽүефһеҙлеге ҡағиҙҽлҽре менҽн 

танышыу,оло юлды һҽм тратуарҙы айырырға 

ҿйрҽтеү,светофор менҽн танышыу 

Һүрҽттҽр ҡарау: "Транспорт",сюжетлы-

ролле уйын "Автобус",ҽңгҽмҽ: "Светофор ни 

ҿсҿн кҽрҽк","Юл йҿрҿү 

ҡағиҙҽлҽре".дидактик уйын “Икенсе 

яртыһын тап”,хҽрҽкҽтле уйын “Турғайҙар 

һҽм автомобиль” 

сюжетлы-

ролле уйын 

“Шоферҙар 

һҽм 

йҽйҽүлелҽр” 

Хеҙмҽтенҽ күрҽ- 

хҿрмҽте 

Сентяб

рь  

4-се 

аҙна 

Балалар баҡсаһы хеҙмҽкҽрҙҽренең – 

тҽрбиҽсе,тҽрбиҽсе ярҙамсыһы,ашнаҡсы-

исемен дҿрҿҫ ҽйтергҽ ҿйрҽтеү,уларҙың 

хеҙмҽте менҽн таныштырыу,уларғаҡарата 

Һүрҽттҽр ҡарау, балалар баҡсаһы 

хеҙмҽкҽрҙҽренең эшен күҙҽтеү,ҽңгҽмҽ “Кем 

беҙгҽ ашарға бешерҽ” 

Балалар 

баҡсаһы 

буйлап 

экскурсия 



ихтирамлы ҡараш тҽрбиҽлҽү   

Алтын кҿҙ октябр

ь  

1-се 

аҙна 

Балаларҙы кҿҙҙҿң сағыу күренештҽре менҽн 

таныштырыу; тере булмаған тҽбиғҽт, 

үҫемлектҽр донъяһы, ҡоштар, хайуандар 

менҽн таныштырыу. Кҿҙ миҙгеленҽ хас 

булған билдҽлҽрҙе аңлатыу. Балаларҙы һауа 

торошон күҙҽтергҽ ҿйрҽтеү. Кҿҙгҿ уңышты 

йыйыу тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ биреү 

(йҽшелсҽлҽр, емештҽр, бҽшмҽктҽр). 

Кҿҙ миҙгеле тураһында шиғырҙар уҡыу, 

һүрҽттҽр ҡарау,”Шалҡан” ҽкиҽтен уҡыу  

ҽүҽлҽү “Шалҡан”, йырҙар ҿйрҽнеү,дидактик 

уйын “Һары япраҡты тап”,”Япраҡтарҙан 

гҿллҽмҽ”,хҽрҽкҽтле уйын “Поезд”,”Япраҡты 

ҡыуып тот” 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Минең ҡалам, 

минең ҿйҿм 

 

октябр

ь  

2-се 

аҙна 

Балаларҙы үҙе йҽшҽгҽн ҡала/ауыл, тҿҙҿлҿш 

объекттары,  йорттар, уларҙың 

тҽғҽйенлҽнеше; үҙ бүлмҽһе, уйынсыҡтары 

менҽн таныштырыу 

Ҽңгҽмҽ: "Минең ҿйҿм", "Балалар баҡсаһына 

килгҽндҽ нимҽлҽр күрҙем","Тирмҽкҽй" 

ҽкиҽтен уҡыу, ҿйҙҽрҙең,урамдың 

һүрҽттҽрен,фотоларын ҡарау 

Уйын “Ҿй 

тҿҙҿйбҿҙ” 

Икмҽк-ил 

байлығы 

октябр

ь  

3-се 

аҙна 

Балаларҙа икмҽккҽ ҡарата һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү, икмҽк үҫтереүсе һҽм бешереүсе 

һҿнҽр эйҽлҽренҽ ҡарата ихтирамлы ҡараш 

тҽрбиҽлҽү 

Ҽңгҽмҽ "Икмҽк-ил байлығы", “Икмҽкте 

нисек эшлҽйҙҽр”, һүрҽттҽр ҡарау "Икмҽк 

тҿрҙҽре", сюжетлы-ролле уйын "Икмҽк 

кибете","Йомро икмҽк" ҽкиҽтен уҡыу,ҽүҽлҽү 

"Йомро икмҽк",һүрҽт тҿшҿрҿү "Ҡаластар" 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе(пл

астилин) 

Моңдаръя  октябр

ь  

4-се 

аҙна 

Балаларҙа тҿрлҿ кҿйҙҽрҙе тыңларға, йырҙың 

һүҙҙҽрен ишетҽ белергҽ һҽм аңларға ҿйрҽтеү, 

кҿйгҽ ярашлы тҿрлҿ хҽрҽкҽттҽр яһарға 

ҿйрҽнеү 

Йырҙар тыңлау, музыка ҡоралдарының 

һүрҽттҽрен ҡарау, дидактик уйын “Был 

мин”,“Шундай уҡты тап”,”Нимҽнең 

тауышы” 

Түңҽрҽк 

уйыны 

Дуҫлыҡ ептҽре ноябрь  

1-се 

аҙна 

Беҙ йҽшҽгҽн ерҙең халҡы, уларҙың бер – 

береһе менҽн дуҫ булыуҙары, татыу 

йҽшҽүҙҽре тураһында тҽү тҿшҿнсҿлҿр биреү. 

Тыуған яҡтың тҽбиғҽте, уның матурлығы 

тураһында аңлатмалар биреү. 

Дидактик уйындар “Минең ғаилҽм”, 

“Минең дуҫтарым”, “Был нимҽнең ҿлҿшҿ”, 

“Тҽбғҽттҽ үҙ – үҙеңде тотоу”, “Һҿйлҽү 

буйынса таны” һ.б. Сюжетлы – ролле 

уйындар “Ғаилҽ” 

Сюжетлы-

ролле уйын 

“Беҙгҽ 

ҡунаҡтар 

килде”, 

Башҡорт халыҡ 

ижады 

ноябрь  

2-се 

аҙна 

Балаларға үҙ халҡының йолалары тураһында 

тҿшҿнсҽлҽр биреү,башҡорт халҡының 

йолаларын , традицияларын ҿйрҽнеү. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу (һанашмаҡтар, 

йомаҡтар, ҽүрҽткестҽр )башҡорт халыҡ 

уйынсыҡтары, , тематик һүрҽттҽр ҡарау, 

дидактик уйындар “Ҡырҡылған һүрҽттҽр”, 

“Шундай уҡты тап” 

Сюжетлы-

ролле уйын 

“Ҡурсаҡ 

Айгҿл 

йоҡларға 

ҽҙерлҽнҽ” 

Халҡым ноябрь  Башҡорт халҡының орнаменттары менҽн Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү,һүрҽттҽр ҡарау, Коллектив 



биҙҽктҽре 3-се 

аҙна 

танышыу, Балаларҙа халҡыбыҙҙың 

тарихына,мҽҙҽниҽтенҽ ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽү 

дидактик уйын “Ситекте биҙҽ”, “Балаҫты 

яма”, “Тылсымлы тоҡ”,”Ҡырҡылған һүрҽтте 

йый” һ.б 

һүрҽт тҿшҿрҿү 

“Милли балаҫ” 

Ҽсҽйҙҽр кҿнҿ ноябрь  

4-се 

аҙна 

Иң яҡын кешелҽренҽ ҡарата яратыу хисе 

тҽрбиҽлҽү: ҽсҽй – донъяла иң бҿйҿк, наҙлы 

кеше, уға иң яҡшы һыҙаттар - яғымлыҡ, 

мҿхҽббҽт һҽм ҡайғыртыусанлыҡ хас, ҽ атай - 

иң кҿслҿ, ҡыйыу, ул - ғаилҽ башлығы тигҽн 

тҿшҿнсҽлҽрҙе аңлатыу. 

Сюжетлы – ролле уйын “Ҽсҽйҙҽр һҽм 

бҽпҽйҙҽр”, уйын ситуациялары, балалар 

менҽн ситуатив ҽңгҽмҽлҽр “Наҙлы һүҙҙҽр”, 

“Ҽсҽйемҽ нимҽ бүлҽк итһҽм яҡшы булыр 

икҽн?”, ҽсҽйҙҽр тураһында шиғырҙар уҡыу, 

шиғырҙар ятлау, ҽсҽйҙҽр тураһында йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү, бейеүҙҽр ҿйрҽнеү 

Күңел асыу 

“Ҽсҽ кҿнҿ” 

Һаумы, ҡыш  декабр

ь  

1-се 

аҙна 

Ҡыш тураһында ябай ғына тҿшҿнсҽлҽр биреү 

(тҽбиғҽттҽге миҙгел үҙгҽрештҽре, балалар 

майҙансығында, кешелҽрҙең кейем-

һалымында). Йорт хайуандары һҽм ҡоштар 

тураһында белемдҽрен үҫтереү. Ҡайһы бер 

ҡырағай хайуандарҙың һҽм ҡоштарҙың ҡыш 

миҙгелендҽге үҙенсҽлекле  ҡылыҡтары менҽн 

таныштырыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Маҡсатлы саф һауала 

йҿрҿүҙҽр. Ҽңгҽмҽлҽр. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Шиғырҙар ятлау. Диактик уйындар “Был 

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

эшлҽп бҿтҿрмҽгҽн”, “Дауам ит”, “Һүрҽткҽ 

ҡарап һҿйлҽ” һ б. 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Ҽсҽм теле сҽсҽн 

теле 

декабр

ь  

2-се 

аҙна 

Башҡорт теленҽ ҡарата ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Башҡортса саф матур итеп һҿйлҽшеү. Яҡын 

һҽм алыҫ ҡҽрҙҽштҽре, атай – ҽсҽй яғынан 

башҡа туғандар тураһында белемдҽр 

нығытыу. Телевизор һҽм радио аша башҡорт 

телендҽ тапшырыуҙар (“Сҽңгелдҽк”, “Илҽү”) 

тураһында балаларға белемдҽр биреү. 

Диактик уйындар “Был нимҽ”, “Нимҽ 

эшлҽй?”, “Айырып һал”, “Ниндҽй”, “Ҽйтеп 

бҿтҿр”, “Күрһҽт”, “Ҡырҡылған һүрҽтте 

йый”, “Эшлҽп бҿтҿр” һ б. шиғырҙар ятлау. 

Ҽкиҽттҽр уҡыу. Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Йырҙар 

ҿйрҽнеү. 

Башҡорт 

телендҽ 

шиғырҙар 

конкурсы 

Ҡышҡы 

биҙҽктҽр 

декабр

ь  

3-се 

аҙна 

Ҡыш миҙгеле менҽн танышыуҙы дауам 

итеү,тҽбиғҽттең матурлығын күрҽ белергҽ 

ҿйрҽтеү 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу, ҽңгҽмҽлҽр 

үткҽреү,һүрҽттҽр ҡарау,дидактик уйын “Ҙур 

–бҽлҽкҽй”,”Ҡышҡы кейем”,”Ҡыш нимҽ 

була?”,”Ҽйтеп бҿт”,”Ҿлҿштҽрҙҽн ҡар 

бҿртҿгҿн йый” 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Яңы йыл декабр

ь  

4-се 

аҙна 

Балалар эшмҽкҽрлеген бҿтҽ тҿр белем биреү 

ҿлкҽлҽре буйынса Яны йыл темаhына арнап 

ойоштороу (уйын, коммуникатив, хеҙмҽт, 

танып-белеү һ.б.). Яңы йыл байрамына 

Шиғырҙар ятлау. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар уйнау. Ҡала майҙанына 

маҡсатлы экскурсиялар яһау. Шыршы 

байрамына уйынсыҡтар ҽҙерлҽү. Түңҽрҽк 

Яңы йыл 

иртҽлегее: 

«Беҙҙең  

шыршыҡай» 



ҽҙерлҽнеү. уйындары ҿйрҽнеү. Йырҙар тыңлау һҽм 

йырлау. Бейеүҙҽр ҿйрҽнеү. 

Нардуған  Ғинуар 

2-се 

аҙна 

Балаларҙы башҡорт халыҡ йолалары менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, "Нардуған" 

байрамы менҽн танышыу.Ҡояш тураһында 

белемдҽрен киңҽйтеү 

Ҽңгҽмҽ "Нардуған байрамы", "Изге 

телҽктҽр", "Кҿн һҽм тҿн". Дидактик 

уйындар, нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу 

Түңҽрҽк 

уйыны 

Изгелек ерҙҽ 

ҡалмаҫ 

Ғинуар 

3-сҿ 

аҙна 

Балаларҙың кҿндҽлек аралашыу ваҡытына 

ҡулланылған ҽҙҽпле һүҙҙҽр тураһында 

тҿшҿнсҽ биреү. 

Ҽҙҽпле һүҙҙҽрҙе телмҽрҙҽ ҡулланырға 

ҿйрҽтеү. 

Ҽңгҽмҽ "Нимҽ яҡшы һҽм нимҽ насар", 

сюжетлы һүрҽттҽр ҡарау, дидактик уйындар 

“Тылсымлы һүҙҙҽр”,”Ҿлҿштҽрҙҽн бер 

бҿтҿндҿ тҿҙҿ”,сюжетлы уйын "Ҡурсаҡ 

Айгҿлгҽ ярҙам итҽбеҙ" 

сюжетлы уйын 

"Ҡурсаҡ 

Айгҿлдҿң 

тыуған кҿнҿ” 

Ҡышҡы 

уйындар 

Ғинуар 

4-се 

аҙна 

Ҡыш миҙгеле менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү. Ҡыш миҙгелендҽге хҽүефһеҙлек 

ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽтеү.Ҡышҡы уйындар менҽн 

таныштырыу: ҡар һелтҽш, санала шыуыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар:"Ҡар бҿртҿктҽре" һ.б, 

дидактик уйындар: "Ҡарлы йомроҡайҙар", 

"Ҡар бабай яһайбыҙ", ҽңгҽмҽ "Ҡышҡы 

уйындар", "Ҡыш миҙгелендҽ нимҽ эшлҽргҽ 

була" 

Саф һауала 

ҡышҡы 

уйындар 

Фҽн һҽм ғилем Феврал

ь 1-се 

аҙна 

Балаларҙың 

күҙҽтеүсҽнлеген,ҡыҙыҡһыныусанлығын 

үҫтереү, тирҽ-яҡ мҿхит менҽн танышыуҙы 

дауам итеү 

Ҽнгҽмҽ: "Һыу- йҽшҽү сығанағы", күҙҽтеү 

"Тҿҫлҿ боҙҙар", дидактик уйын "Нимҽ юҡ 

булды", ҡом менҽн тҽжрибҽ "Еүеш-ҡоро" 

Һыу менҽн 

тҽжрибҽ 

“Тылсымлы 

тамсылар” 

Ҡышҡы урман Феврал

ь 2-се 

аҙна 

Ҡыш миҙгеле менҽн таныштырыуҙы дауам 

итеү(тҽбиғҽттҽге үҙгҽрештҽр). Ҡыр 

хайуандарының һҽм ҡоштарҙың ҡайһы бер 

ҡыланыштары менҽн танышыу. 

Ҡыш тураһында шиғырҙар уҡыу, һүрҽттҽр 

ҡарау "Ҡышҡы урман", "Ҡыр хайуандары", 

хҽрҽкҽтле уйын "Аҡ ҡуян", дидактик уйын 

"Кем ҡайҙа йҽшҽй",”Кемдең 

балаһы”,”Берҽү-күп” 

Сюжетлы 

уйын "Ҡышҡы 

урманға 

сҽйҽхҽт", 

Ватанды 

һаҡлаусыларкҿн

ҿ  

Феврал

ь 3-сҿ 

аҙна 

Ғаилҽ темаһы. “Кем беҙҙе ҡурсылай, 

һаҡлай?” - олатайға, атайға, ағай-ҡустыларға 

ҡарата яратыу һҽм уларҙы хҿрмҽт итеү 

тойғолары тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽ “ҒаилҼ”, “Минең атайым”сюжетлы 

һүрҽттҽр ҡарау, фотоһүрҽттҽр, 

иллюстрациялар ҡарау; тема буйынса нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу; шиғырҙар ятлау; атайҙарға, 

олатайҙарға бүлҽктҽр ҽҙерлҽү); йырҙар 

тыңлау һҽм ҿйрҽнеү,сюжетлы ролле уйын 

“ҒаилҼ” 

Фотокүргҽҙмҽ: 

«Мин һҽм 

минең атайым, 

олатайым». 

Хеҙмҽт тормош 

сығанағы 

Феврал

ь 4-се 

Һҿнҽрҙҽр менҽн,уларҙың йҽмғиҽт ҿсҿн 

мҿһимлеге менҽн танышыу, бҽйлҽнешле 

Ҽңгҽмҽ "Ата-ҽсҽйең кем булып эшлҽй", 

һүрҽттҽр ҡарау "Һҿнҽр эйҽлҽре",шиғырҙар 

Альбом тҿҙҿү 

"Мин үҫкҽс 



аҙна телмҽрҙе үҫтереү, һорауҙарға яуап бирергҽ 

ҿйрҽнеү,тҿрлҿ һҿнҽр эйҽлҽренҽ ҡарата 

ихтирам тҽрбиҽлҽү 

уҡыу,сюжетлы-ролле уйын "Уйынсыҡтар 

кибете",дидактик уйын  “Ҡырҡылған 

һүрҽтте йый”,”Кемгҽ нимҽ кҽрҽк”,”Һҿнҽрҙе 

ата” 

кем булам" 

Ҽсҽйем 

бергенҽм 

 

Март 

1-се 

аҙна 

Ғаилҽ темаһы.  Ғаилҽгҽ, ҽсҽйҙҽргҽ, 

ҿлҽсҽйҙҽргҽ, апайҙарға, тҽрбиҽселҽргҽ ҡарата 

Һҿйҿү, һоҡланыу тойғолары тҽрбиҽлҽү. 

Сюжетлы – ролле уйындар “Ҽсҽйҙҽр һҽм 

ҡыҙҙар”; дидактик уйындар “Кем нимҽ 

эшлҽй”,”Мин кем менҽн 

йҽшҽйем”,”Тылсымлы һүҙҙҽр”; байрам 

тураһында ҽңгҽмҽлҽр; һүрҽттҽр ҡарау; 

нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу; шиғырҙар ятлау; 

бүлҽктҽр ҽҙерлҽү, , йырҙар ҿйрҽнеү. 

«Минең 

яғымлы 

ҽсҽйем»  

иртҽлеге. 

Ҿлҽсҽйем 

һандығы 

Март 

2-се 

аҙна 

Балаларҙы башҡорт халҡының милли 

биҙҽүестҽре менҽн таныштырыу, Балаларҙа 

халҡыбыҙҙың тарихына,мҽҙҽниҽтенҽ һҽм 

ҿлкҽн быуынға ҡарата ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Ҽүгҽмҽ “Милли биҙҽүестҽр”.Альбомдар 

ҡарау, дидактик уйын “Икенсе яртыһын 

тап”,”Шундай уҡты тап”,”Селтҽр ниндҽй 

тҿҫтҽ” һ.б 

Коллектив 

һүрҽт тҿшҿрҿү 

“Селтҽрҙе 

биҙҽйбеҙ” 

Яҙ килде Март 

3-сҿ 

аҙна 

Яҙ тураһында ябай ғына тҿшҿнсҽлҽр биреү 

(тҽбиғҽттҽге миҙгел үҙгҽрештҽрен, балалар 

майҙансығында, кешелҽрҙең кейем-

һалымында) 

Йорт хайуандары һҽм ҡоштар тураһында 

белемдҽрен үҫтереү. Ҡайһы бер ҡырағай 

хайуандарҙың һҽм ҡоштарҙың үҙенсҽлекле 

ҡылыҡтары менҽн таныштырыу. 

Иллюстрациялар ҡарау; дидактик уйындар; 

тҽрбиҽсенең хикҽйҽлҽре, сюжетлы – ролле 

уйын “Бҿҙрҽхана», бүлмҽ гҿлдҽрен күҙҽтеү; 

ҽңгҽмҽлҽр “Беҙҙең майҙансыҡта сҽскҽлҽр 

үҫҽ”, «Беҙ бҿжҽктҽрҙҽн ҡурҡмайбыҙ»; нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу 

 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Театр аҙнаһы Март 

4-се 

аҙна 

Балаларҙы ҡурсаҡ театры менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, театр 

атрибутикаһы менҽн танышыу,театрҙа үҙеңде 

тотоу ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеү 

Ҽңгҽмҽ "Ҡурсаҡ театры", дидактик уйын 

"Ниндҽй ҽкиҽт?",”Нимҽнең 

тауышы”,”Айыуҡай тышҡа сыға”,ҽкиҽт 

уҡыу "Тирмҽкҽй", ҿҫтҽл театры "Шалҡан" 

Ҡурсаҡ театры  

Тирмҽкҽй", 

Китап белем 

шишмҽһе 

Апрель 

1-се 

аҙна 

Баланың китап ҡарарға, уҡығанды тыңларға 

телҽү ихтыяжын тҽрбиҽлҽү һҽм 

формалаштарыу: телмҽрен үҫтереү, һүҙлеген 

байытыу, ҽҙҽби ҽҫҽрҙе эстетик яҡтан 

тойомлауҙы формалаштыра башлау; китап 

аша кҽрҽкле һҽм ҡыҙыҡлы мҽғлүмҽттҽр 

табырға мҿмкинлеген аңлатыу. 

Китаптар ҡарау. Бағышһүрҽттҽр ҡарау. 

Китапсыҡ эшлҽү. Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Тҿркҿм бүлмҽһендҽ балалар яҙыусылары 

буйынса китаптар күргҽҙмҽһе ойоштороу. 

Дидактик уйындар “Икенсе яртыһын 

тап”,”Ниндҽй ҽкиҽт” 

Ата-ҽсҽлҽр 

ярҙамында 

китапсыҡтар 

эшлҽү 



Космонавтар 

кҿнҿ 

Апрель 

2-се 

аҙна 

Космос тураһында башланғыс белем биреү, 

Ер,ай,йондоҙҙар тураһында белемдҽрен 

киңҽйтеү 

Ҽңгҽмҽ "Тҿнгҿ күктҽ нимҽлҽр 

күрҙең",дидактик уйын "Ракета тҿҙҿ","Һауа 

ниндҽй",бармаҡ уйыны "Самолеттар",ай, 

йондоҙҙар тураһында шиғырҙар уҡыу 

Коллектив 

һүрҽт тҿшҿрҿү  

"Тҿнгҿ күк 

йҿҙҿ", 

Ер кҿнҿ Апрель 

3-сҿ 

аҙна 

Балаларҙың Ер тураһында белемдҽрен 

киңҽйтеү,уға ҡарата һаҡсыл ҡараш, тҽбиғҽткҽ 

ҡарата һҿйҿү тҽрбиҽлҽү 

Ҽңгҽмҽ үткҽреү,һүрҽттҽр ҡарау,нҽфис 

ҽҙҽбиҽт уҡыу, дидактик уйындар 

“Ҡырҡылған һүрҽттҽр”,”Кем ҡайҙа йҽшҽй”, 

“Ҙур – бҽлҽкҽй” 

,”Берҽү һҽм күп”һ.б 

Күңел асыу 

сараһы “Ер 

кҿнҿ” 

Халҡым 

йолалары һҽм 

ғҿрҿф- ғҽҙҽттҽре 

Апрель 

4-се 

аҙна 

Балаларҙы башҡорт халҡының 

йолалары(балаға исем ҡушыу,бишек туйы) 

менҽн таныштырыу. 

Олатай,ҿлҽсҽй,атай,ҽсҽй,ағай,апай һүҙҙҽренең 

мҽғҽнҽлҽрен тҿшҿндҿрҿү. Халыҡ 

йолаларының уйындар, 

ғҽҙҽттҽр,ҽйтемдҽр,йырҙар,халыҡ кҿйҿ, 

бейеүҙҽр менҽн һуғарылыуын күрһҽтеү 

Альбомдар ҡарау, дидактик уйындар 

“Балаҫты биҙҽ”,”Шундай уҡты 

тап”,сюжетлы-ролле уйын 

“Ғаилҽ”,ҽүрҽткестҽр ҿйрҽнеү 

Күңел асыу 

сараһы "Бҽпес 

ашы" 

Еңеүгҽ дан! Май 1-

се аҙна 

Еңеү байрамы тураһында тҽүге мҽғлүмҽт 

биреү, уның атрибуттары - флаг, салют, сҽскҽ 

менҽн танышыу 

Байрам тураһында шиғырҙар уҡыу, һүрҽттҽр 

ҡарау, дидактик уйын "Салют ниндҽй 

тҿҫтҽ",”Ҡырҡылған һүрҽтте йый”,хҽрҽкҽтле 

уйын “Кем шҽберҽк”,”Берҽү- күп”, ҡоролма 

тҿҙҿү "Танк" 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Халҡымдың 

шҿғҿл- 

кҽсептҽре 

Май 2-

се аҙна 

Башҡорт халҡының борондан килгҽн шҿғҿлҿ-

солоҡсолоҡ менҽн таныштырыу.. Йорт 

хайуандары һҽм ҡоштар,уларҙың балалары 

тураһында белемдҽрен нығытыу, кешелҽргҽ 

файҙаһы тураһында һҿйлҽү. Телмҽр 

аппаратын үҫтереү. Боронғо шҿғҿлдҽргҽ 

ҡарата ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽү.  

Ҽңгҽмҽ "Йорт хайуандарының кешелҽргҽ 

файҙаһы", солоҡсолоҡ тураһында һүрҽттҽр 

ҡарау, йорт хайуандары тураһында 

шиғырҙар,ҽкиҽттҽр уҡыу,дидактик уйын 

“Кемдең балаһы”, “Кем ҡайҙа йҽшҽй” һ.б 

Ҡоролма тҿҙҿү 

“Умарта” 

Милли ризыҡ Май 3-

сеҿ 

аҙна 

Балаларҙы башҡорт халҡының милли 

ризыҡтары менҽн таныштырыу, уларҙың 

атамаларын иҫтҽ ҡалдырыу. 

Һүрҽттҽр ҡарау, шиғырҙар уҡыу, дидактик 

уйын "Шундай уҡты тап",”Берҽү-

күп”,”Ҡурсаҡҡа ҿҫтҽл ҽҙерлҽйек”, сюжетлы-

ролле уйын "Ҡурсаҡ Айгҿл беҙҙҽ ҡунаҡта" 

Сюжетлы 

ролле уйын 

“Ҡурсаҡ 

Айгҿлдҿн 

тыуған кҿнҿ” 



Һаумы, йҽй! Май 4-

се аҙна 

Йҽй миҙгеле тураһында ябай ғына 

тҿшҿнсҽлҽр биреү (тҽбиғҽттҽге миҙгел 

үҙгҽрештҽре, балалар майҙансығында, 

кешелҽрҙең кейем-һалымында). 

Үҫемлектҽрҙе, бҿжҽктҽрҙе, ҡоштарҙы күҙҽтеү. 

Ҽңгҽмҽ “Йҽй”,”Ағастар”, 

“Бҿжҽктҽр”,”Беҙҙең яҡ 

ҡоштары”,”Сҽскҽлҽр”. Дидактик уйындар 

“Сҽскҽ һҽм күбҽлҽктҽр”,”Парын тап”,”Тҿҫҿн 

ҽйт”,”Ҡоштоң ояһын тап””Тылсымлы 

тоҡ”,хҽрҽкҽтле уйындар “Ҡояш һҽм 

ямғыр”,”Ҡош һҽм ҡошсоҡтар”. Йҽй 

тураһында шиғырҙар уҡыу,йыр ҿйрҽнеү. 

Коллектив 

һүрҽт тҿшҿрҿү 

“Һаумы, йҽй!” 

Бҽхетле 

баласаҡ! 

Июнь 

1-се 

аҙна 

Балаларҙы дуҫ,татыу уйнарға, бер-береһенҽ 

ҡарата ихтибарлы булырға ҿйрҽтеү. Байрам 

тураһында башланғыс белем биреү 

Шиғырҙар уҡыу,йыр ҿйрҽнеү, дидактик 

уйындар “Ниндҽй миҙгел” 

,”яғымлы һүҙҙҽр”, хҽрҽкҽтле уйын “Ҡыуып 

ет”, "Бесҽй һҽм себештҽр","Минең күңелле 

тубым", ҽүҽлҽү “Ҡояш” 

Күңел асыу 

сараһы “Беҙ 

бҽхетле 

балалар” 

Салауат Юлаев- 

башҡорт 

халҡының 

милли батыры 

Июнь 

2-се 

аҙна 

Башҡорт халҡының батыры Салауат менҽн 

танышыу,уның кҿслҿ, ҡыйыу булыуы 

тураһында һҿйлҽү.Малайҙарҙа ҡыйыулыҡ 

сифаттарын формалаштырыу. 

Шиғырҙар уҡыу, һүрҽттҽр ҡарау, дидактик 

уйындар “Икенсе яртыһын тап”,”Тылсымлы 

тоҡ”, һ.б, хҽрҽкҽтле уйын “Ҡыуып ет”, 

“Минең күңелле тубым" 

Сюжетлы -

ролле уйын 

"Атта 

йҿрҿйбҿҙ" 

Пушкин кҿндҽре Июнь 

3-сеҿ 

аҙна 

Рус ҽҙҽбиҽте яҙыусыһы һҽм шағир 

А.С.Пушкиндың ҽҫҽрҙҽре менҽн 

танышыу.Нҽфис ҽҙҽбиҽткҽ ҡыҙыҡһыныу 

уятыу, һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Ҽңгҽмҽ “Ҽкиҽт иленҽ сҽйҽхҽт”, 

А.С.Пушкиндың ҽҫҽрҙҽренҽн ҿҙҿктҽр 

уҡыу,һүрҽттҽр ҡарау, дидактик уйындар 

“Икенсе яртыһын тап”,”Ниндҽй ҽкиҽт” 

Ҡурсаҡ театры 

Дуҫлыҡтың 

ҡҽҙерен бел 

Июнь 

4-се 

аҙна 

Балаларҙы дуҫ,татыу уйнарға, бер-береһенҽ 

ҡарата ихтибарлы булырға ҿйрҽтеүҙе дауам 

итеү,дуҫлыҡтың нимҽ икҽнлеген 

аңлатыу,бер-береһе менҽн ҡысҡырышмаҽй, 

ипле һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү 

Ҽңгҽмҽ “Нимҽ ул дуҫлыҡ”, сюжетлы 

һүрҽттҽр ҡарау, шиғырҙар уҡыу,һүрҽт 

тҿшҿрҿү “Дуҫыма бүлҽк”,уйын “Үҙ 

парынды тап”,түңҽрҽк уйындары 

Балаларҙың 

фотоларынан 

“Беҙ дуҫ 

йҽшҽйбеҙ” 

коллажын 

эшлҽү 

Нимҽ яҡшы, 

нимҽ насар 

Июль 

1-се 

аҙна 

Нимҽ яҡшы һҽм нимҽ насар тигҽн тҿшҿнсҽне 

аңлатыу.  

Кҿндҽлек тормошта аралашыуҙа дуҫ-татыу 

мҿнҽсҽбҽттҽ булып, ябай ғына социаль 

ҡағиҙҽлҽрҙе үтҽп йҽшҽй белеү нигеҙҙҽренҽ 

ҿйрҽтеү 

Ҽңгҽмҽ “Ниндҽй тылсымлы һүҙҙҽр 

белҽһегеҙ”, “Дуҫлыҡтың ҡҽҙерен 

бел”,һүрҽттҽр ҡарау,дидактик уйын “Нисек 

ҡунаҡ ҡаршылайбыҙ”,”Предметты ата”, 

“Кем нисек ҡысҡыра” 

Сюжетлы 

ролле уйын 

“Ҡурсаҡ 

Айгҿл беҙҙҽ 

ҡунаҡта” 

Сҽлҽмҽт тҽндҽ- Июль Һау – сҽлҽмҽт тормош рҽүеше тураһында тҽү Ҽңгҽмҽ “Ни ҿсҿн иртҽнге гимнастика Саф һауала 



сҽлҽмҽт рух. 2-се 

аҙна 

тҿшҿнсҽлҽр формалаштырыу, һаулыҡты 

нығытыу саралары тураһында һҿйлҽү. 

кҽрҽк”, “Һаулыҡ ҙур байлыҡ”,”Һабын-

беҙҙең дуҫыбыҙ”, дидактик уйындар 

“Йҽшелсҽне таны”, “Спортсменды 

кейендер”,”Тылсымлы тоҡ”,бармаҡ уйыны 

“Емеш-елҽктҽр”,хҽрҽкҽтле уйындар “Минең 

күңелле тубым”, “Кем шҽберҽк”, « 

Турғайҙар һҽм бесҽй» һ.б 

хҽрҽкҽтле 

уйындар 

Тҽмлекҽстҽр 

кҿнҿ 

Июль 

3-сҿ 

аҙна 

Балаларға тҽмлекҽстҽрҙең файҙаһы һҽм 

зыяны тураһында белем биреү ,ашнаҡсы 

һҿнҽре менҽн танышыуҙы дауам 

итеү,балаларҙың ҡыҙыҡһыныусанлығын 

үҫтереү. 

Ҽңгҽмҽлҽр, һүрҽттҽр ҡарау,дидактик 

уйындар “Ашарға яраймы-

юҡмы”,”Тылсымлы тоҡ”, кҽнфиттҽр менҽн 

тҽжрибҽ үткҽреү. 

Коллектив эш 

“Тортты 

биҙҽйбеҙ” 

Урманда һаҡ 

бул! 

Июль 

4-се 

аҙна 

Балаларҙы хҽүефһеҙлек ҡағиҙҽлҽре менҽн 

таныштырыуҙы дауам итеү, тҽбиғҽттҽ үҙ-

үҙеңде тотоу ҡағиҙҽлҽре менҽн таныштырыу 

(хайуандарға, бҿжҽктҽргҽ 

ҡағылмаҫҡа,ағастарҙы һындырмаҫҡа, ата-

ҽсҽлҽрҙҽн алыҫ китмҽҫкҽ һ.б) 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, сюжетлы һүрҽттҽр 

ҡарау,дидактик уйындар “Тылсымлы тоҡ”, 

“Ҡырҡылған һүрҽттҽр”,”Ҡыр 

хайуандары”,”Берҽү һҽм күп”һ.б 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Башҡорт халыҡ 

уйындары 

Август 

1-се 

аҙна 

Башҡорт халҡының милли уйындары менҽн 

танышыуҙы дауам итеү, халыҡ йолаларына, 

уйындарына ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, темаға ярашлы һүрҽттҽр 

ҡарау, дидактик уындар "Балаҫты 

биҙҽ","Парын тап", "Шундай уҡты 

тап","Тылсымлы тоҡ" һ.б 

Хҽрҽкҽтле 

уйын уйнау 

Үҙ-үҙемде 

уйлайым, 

һаулығымды 

һаҡлайым 

Август 

2-се 

аҙна 

Һау – сҽлҽмҽт тормош рҽүеше тураһында тҽү 

тҿшҿнсҽлҽр формалаштырыу. Юл 

хҽүефһеҙлеге ҡағиҙҽлҽрен ҡабатлау.  

Уйын – тҽжрибҽлҽр (һабын, теш щеткаһы, 

салфеткалар һҽм һыу ) Нҽфис ҽҙҽбиҽт уҡыу. 

Хҽрҽкҽтле уйындар. Уйын ситуациялары 

(кеше ауырыһа, үҙен нисек тоя?; Һау булыу 

яҡшымы, ҽллҽ ауырыумы?; Кеше 

ауырымаһын ҿсҿн нимҽ эшлҽргҽ кҽрҽк?; 

Үҫтереүсе уйындар «Һаулыҡ пирамидаһы», 

«Аскорбинка һҽм уның дуҫтары» һ.б. 

Балалар ижады 

күргҽҙмҽһе 

Рҽсҽй киноһы 

кҿнҿ 

Август 

3-сҿ 

аҙна 

Кино сҽнғҽтенең бер тҿрҿ - йҽнһүрҽт менҽн 

таныштырыу, үҙ аллы фекер йҿрҿтҿргҽ 

ҿйрҽтеү,хҽтерҙе,иғтибарҙы, фантазияны 

үҫтереү, кино сҽнғҽтенҽ ҡыҙыҡһыныу 

Ҽңгҽмҽ “Нимҽ ул йҽнһүрҽт”, 

иллюстрациялар ҡарау, ҽкиҽттҽр уҡыу, 

ҡурсаҡ театры“Тирмҽкҽй”,дидактик 

уйындар 

Йҽнһүрҽт  

ҡарау 



тҽрбиҽлҽү 

Һау бул,йҽй! Август 

4-се 

аҙна 

Балаларҙың йҽй миҙгеле тураһындағы 

белемдҽрен нығытыу, тҽбиғҽткҽ ҡарата 

һҿйҿү, һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽү, хҽүефһеҙлек 

ҡағиҙҽлҽрен ҡабатлау. 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, сюжетлы һүрҽттҽр 

ҡарау,дидактик уйындар “Тылсымлы тоҡ”, 

“Ҡырҡылған һүрҽттҽр”,”Ҡыр 

хайуандары”,”Берҽү һҽм күп”һ.б 

Күңел асыу 

сараһы “Һау 

бул, йҽй!” 

 


