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«УЙНЫЙ-УЙНЫЙ ҮСƏБЕЗ»
ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ТЕМАТИК ПЛАН
(ЗУРЛАР ТӨРКЕМЕ)
СӨЙЛƏМ YРНƏГЕ

АУДИОЯЗМА
ЭШ ДƏФТƏРЕ
МУЛЬТФИЛЬМ

.

АКТИВ СYЗЛƏР

P.
H

КАБАТЛАУ – 3 СƏГАТЬ (1–3)
«Минем өем» проекты буенча
Аудиоязма № 1

Дəфтəрдə эш № 1

баллы
ничə
суган
бəрəңге

– Зур кишер (суган, бəрəңге, кəбестə,
кыяр).
– Кечкенə кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр).
– Чиста кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр).
– Пычрак кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр).

ET

кыяр
кəбестə
нинди

– Нинди кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр)?
– Зур (кечкенə) кишер (суган,
бəрəңге, кəбестə, кыяр).
– Мə зур (кечкенə) кишер (суган,
бəрəңге, кəбестə, кыяр).
– Рəхмəт.

ER

кишер

Мультфильм:
«Шалкан»
ЯШЕЛЧƏЛƏР – 21 СƏГАТЬ (4–24)
– Бу нəрсə?
Аудиоязма № 2–24
– Кишер.
– Мə кишер.
Дəфтəрдə эш № 2–6

©

H

алты
җиде
сигез
тугыз
ун

Мультфильмнар:
1. «Баллы кишер»
2. «Уйный-уйный
эшлибез»
3. «Юл
маҗаралары»
4. «Кем эшлəми, шул
ашамый»

– Кишер (суган, бəрəңге, кəбестə,
кыяр) нинди?
– Кишер (суган, бəрəңге, кəбестə,
кыяр) тəмле, зур (кечкенə), матур,
чиста (пычрак).
Кишер баллы.
Алма баллы.
– Мə, кишер (алма) аша. Баллы?
– Əйе, баллы. Рəхмəт.
3

СӨЙЛƏМ YРНƏГЕ

P.
H

– Ничə кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр)? Сана.
– Ике (1–10) кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр).

АУДИОЯЗМА
ЭШ ДƏФТƏРЕ
МУЛЬТФИЛЬМ

.

АКТИВ СYЗЛƏР

– Оля, кил монда. Мə, ике (1–10)
кишер (суган, бəрəңге, кəбестə,
кыяр).
– Ике (1–10) кишер (суган, бəрəңге,
кəбестə, кыяр).

ER

– Оля, кыяр (суган, бəрəңге, кəбестə,
кишер) бир.
– Мə, кыяр (суган, бəрəңге, кəбестə,
кишер).
– Рəхмəт.

ET

– Коля, (1–10) кəбестə (суган, бəрəңге, кишер, кыяр) бир.
– Мə, (1–10) кəбестə (суган, бəрəңге,
кишер, кыяр).
– Сау бул, Коля.

H

– Ничə кыяр (суган, бəрəңге, кəбестə,
кишер)?
– Бер (1–10) кыяр (суган, бəрəңге,
кəбестə, кишер).
– Кыяр (суган, бəрəңге, кəбестə,
кишер) пычрак.

©

кызыл
сары
яшел

нəрсə кирəк?

4

– Бу туп.
– Туп (алма) нинди?
– Туп (алма) сары (кызыл, яшел).

– Нинди туп (алма) юк?
– Кызыл (сары, яшел) туп (алма) юк.
– Кишер (суган, бəрəңге, кəбестə,
кыяр) кирəк?
– Кирəк.

АКТИВ СYЗЛƏР

АУДИОЯЗМА
ЭШ ДƏФТƏРЕ
МУЛЬТФИЛЬМ

СӨЙЛƏМ YРНƏГЕ

P.
H

.

– Коля, нəрсə кирəк?
– Кыяр (суган, кишер, бəрəңге, кəбестə) кирəк.
– Нинди кыяр?
– Яшел (тəмле, чиста) кыяр.
– Кыяр (суган, кишер, бəрəңге, кəбестə) пычрак.
– Мə, кыяр (суган, кишер, бəрəңге,
кəбестə) ю.
юа

– Оля кыяр (суган, кишер, бəрəңге,
кəбестə) юа.

АШАМЛЫКЛАР – 6 СƏГАТЬ (25–30)
тəмле аш (ботка, сөт, ипи, чəй).

ER

аш
ботка

Аудиоязма № 25–29

ET

– Нəрсə кирəк?
Дəфтəрдə эш № 7, 8
– Аш (ботка, сөт, ипи, чəй, кишер,
Мультфильм:
кəбестə, кыяр, бəрəңге) кирəк.
– Нинди аш (ботка, сөт, ипи, чəй, «Аш бүлмəсе»
кишер, кəбестə, кыяр, бəрəңге)?
– Тəмле аш (ботка, сөт, ипи, чəй,
кишер, кəбестə, кыяр, бəрəңге).
– Мə, аш (ботка, сөт, ипи, чəй, кишер,
кəбестə, кыяр, бəрəңге) аша (эч).
– Рəхмəт. Аш (ботка, сөт, ипи, чəй,
кишер, кəбестə, кыяр, бəрəңге) тəмле.

H

САВЫТ-САБА – 6 СƏГАТЬ (31–36)

кашык
тəлинкə

©

чынаяк
зəңгəр

– Кашык (тəлинкə, чынаяк) бир.
– Нинди кашык (тəлинкə, чынаяк)?
– Зур (кечкенə, сары, яшел, кызыл,
зəңгəр).
– Ничə кашык (тəлинкə, чынаяк)?
– (1–10) кашык (тəлинкə, чынаяк).
– Мə, (1–10) кашык (тəлинкə,
чынаяк).
– Мə, кызыл (сары, яшел, зəңгəр)
кашык (тəлинкə, чынаяк).

Аудиоязма № 30–37
Дəфтəрдə эш № 9, 10
Мультфильмнар:
1. «Өч аю»
2. «Чисталыкта –
матурлык»

5

АКТИВ СYЗЛƏР

АУДИОЯЗМА
ЭШ ДƏФТƏРЕ
МУЛЬТФИЛЬМ

КИЕМНƏР – 6 СƏГАТЬ (37–42)
Яшел (кызыл, сары, зəңгəр) күлмəк Аудиоязма № 38–43
(чалбар).
Дəфтəрдə эш № 11, 12
Чиста күлмəк (чалбар).
Матур күлмəк (чалбар).
Мультфильм:
1. «Киемнəр кибеКүлмəк (чалбар) юк.
тендə»
2. «Шаян уенчык– Оля, күлмəк (чалбар) бир.
лар»
– Нинди күлмəк (чалбар)?
– Сары (кызыл, яшел, зəңгəр) күлмəк
(чалбар).
– Ничə күлмəк (чалбар)?
– Бер (1–10) күлмəк (чалбар).

ки
сал

– Курчак, чалбар (күлмəк) ки (сал).

– Оля, чалбар (күлмəк) бир.
– Мə, чалбар (күлмəк).
– Рəхмəт. Курчак, мə, чалбар (күлмəк)
ки (сал).

– Курчак, йокла.
ШƏХСИ ГИГИЕНА – 3 СƏГАТЬ (43–45)
– Хəерле көн.
Аудиоязма № 43,
– Мə су, бит (кул) ю.
44–48

ET

йокла

ER

P.
H
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күлмəк
чалбар

СӨЙЛƏМ YРНƏГЕ

бит
кул
хəерле көн

– Бит (кул) чиста.

– Бит (кул) чиста.
– Əйе, бит (кул) чиста.

Мультфильм:
1. «Ни өчен киемнəр
югалган?»
ӨЙ ҖИҺАЗЛАРЫ – 3 СƏГАТЬ (46–48)
– Зур (кечкенə) урындык (өстəл, ка- Аудиоязма № 49
рават).
Эш дəфтəре № 15
– Зур аю, мə зур карават (өстəл,
урындык).
Мультфильм:
– Кечкенə аю, мə кечкенə карават «Маша һəм өч аю»
(өстəл, урындык).

H

©

өстəл
урындык
карават
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Эш дəфтəре № 13, 14

АКТИВ СYЗЛƏР

СӨЙЛƏМ YРНƏГЕ

АУДИОЯЗМА
ЭШ ДƏФТƏРЕ
МУЛЬТФИЛЬМ

яратам

P.
H

.

– Нəрсə кирəк?
– Карават (өстəл, урындык) кирəк.
– Нинди карават?
– Зур (кечкенə, сары, яшел, зəңгəр)
карават.
– Мə, зур карават.
– Рəхмəт.
БƏЙРƏМ «ТУГАН КӨН» – 9 СƏГАТЬ (49–57)
– Мин алма (ипи, сөт, чəй, ботка, Аудиоязма № 50–60
аш, кыяр, кəбестə, бəрəңге, кишер)
яратам.
Эш дəфтəре №16–19
– Мин Коля(ны) (Оля(ны) яратам.

– Нəрсə бар?
– Туп (курчак) бар.
– Нəрсə юк?
– Туп (курчак) юк.
Бар, юк сүзлəрен кулланып, «Гаилə»,
«Яшелчə», «Уенчыклар» темаларын
кабатлау.
Диалогларны кабатлау.
«Кибетле» уеннары.
БƏЙРƏМ «САБАНТУЙ» – 3 СƏГАТЬ (58–60)
Ел дəвамында өйрəнелгəн сүзлəр, Аудиоязма № 61–63
сөйлəм үрнəге кулланыла.
«Гаилə», «Яшелчə», «Уенчыклар» Мультфильм:
темаларын кабатлау.
«Сабантуй бəйрəме»
«Кибетле» уеннары.

©

H

ET

бар

ER

Мультфильмнар:
1. «Туган көн»
– Мин курчак(ны) (аю(ны), песи(не), 2. «Кем нəрсə
эт(не), куян(ны) яратам.
ярата?»
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Дидактик уен «Өйдə кем яши?»
Өй макеты, əни, əти, малай, кыз
рəсемнəре күрсəтелə.
Тəрбияче: Какой красивый дом.
Давайте вспомним: кто живет в этом
доме?
– Бу кем?
Балалар: Əти, əни, малай, кыз.
Тəрбияче: Давайте их позовем.
Балалар: Əни, кил монда. Исəнме,
əни. Хəллəр ничек?
Əни: Əйбəт.
Һəр гаилə əгъзасын шул үрнəктə
бер-бер артлы чакыралар.
2. Уен ситуациясе «Əби белəн
бабай бездə кунакта».
Балалар əби белəн бабай ролендə.
Ишек шакыган тавыш.
Тəрбияче: Кем анда?
Бабай: Мин – бабай.
Əби: Мин – əби.
Балалар белəн тəрбияче: Бабай,
кил монда. Əби, кил монда.
3. Аудиоязманы тыңлау, кушылып җырлау.
Аудио (1 нче кисəк)
Җырлы-биюле уен «Минем өем».
Балаларга бабай, əби, əти, əни,
кыз, малай, эт, песи битлеклəре
таратыла.
Бу өй матур,
Бу өй зур.
Монда яши бабай.

Өй макеты.
Күрсəтмə
рəсемнəр:
əти, əни, кыз,
малай, эт
Акбай, песи
Мияу, əби,
бабай.
Битлеклəр:
əти, əни, кыз,
малай, эт
Акбай, песи
Мияу, əби,
бабай.
Аудиоязма 1.

(сөйлəм
үрнəге)

©
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1. «Минем
өем»

P.
H

Тема

.

УЙНЫЙ-УЙНЫЙ ҮСƏБЕЗ
Максат: Информацион-коммуникатив технологиялəр, уен-ситуациялəр, күргəзмəлелек кулланып тел өйрəнү, аралашу телəге тудыру.
Бурычлар: 1. Сүз байлыгы булдыру.
2. Гади диалогта катнаша белү, сүзлəрне отып алу аша хəтер, зиһен үстерү.
3. Татар теленə кызыксыну уяту.
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Аудиоязмага кушылып җырлау. Эш дəфтəре.
Аудиоязма 1.
Аудио (1 нче кисəк)
Җырлы-биюле уен «Минем өем».
Балаларга бабай, əби, əти, əни,
кыз, малай, эт, песи битлеклəре
таратыла.
Бу өй матур,
Бу өй зур.
Монда яши бабай.
Бабай алга чыга: Мин – бабай.
Монда яши əби.
Əби алга чыга: Мин – əби.
Монда яши əти.
Əти алга чыга: Мин – əти.
Монда яши əни.
Əни алга чыга: Мин – əни.
Монда яши малай.
Малай алга чыга: Мин – малай.
Монда яши кыз.
Кыз алга чыга: Мин – кыз.
Əйе шул, əйе шул,
Бу өй матур,
Бу өй зур.

©
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2. «Кем
юк?»

ER

P.
H

Бабай алга чыга: Мин – бабай.
Монда яши əби.
Əби алга чыга: Мин – əби.
Монда яши əти.
Əти алга чыга: Мин – əти.
Монда яши əни.
Əни алга чыга: Мин – əни.
Монда яши малай.
Малай алга чыга: Мин – малай.
Монда яши кыз.
Кыз алга чыга: Мин – кыз.
Əйе шул, əйе шул,
Бу өй матур.
Бу өй зур.

Җиһазлау

.

Тема

9

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Мультфильм «Шалкан» əкияте.

3. «Шалкан»
əкияте
кишер
Сөйлəм
үрнəге:
нинди?

1. Сəхнəлəштерелгəн уен «Кишер
үстерəбез».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Балаларга əби, бабай, əти, əни,
малай, кыз, эт, песи битлеклəре
таратыла. Түтəлдə «кишер» үсə.
Тəрбияче: Что растет на грядке?
Давайте вытянем вместе и посмотрим.
Тəрбияче үзе тартып карый,
саный: 1, 2, 3, 4, 5. Юк. Бабай, кил
монда.
Бабай тартып карый: 1, 2, 3, 4, 5.
Юк. Əби, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Əби: Юк. Əти, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Əти: Юк. Əни, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Əни: Юк. Малай, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Малай: Юк. Кыз, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Кыз: Юк. Эт, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Эт: Юк. Песи, кил монда.
Бергə тарталар: 1, 2, 3, 4, 5.
Тартып чыгаралар: О-о-о! Зур!

©

H

ET

ER

4. «Кишер
үстерəбез»

P.
H

2. Дидактик уен «Кем юк?»
Əти, əни, əби, бабай, кыз, малай,
песи, эт рəсемнəре кулланып оештырыла.
3. Дəфтəрдə эш. 1 нче бирем
«Угости».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.

10

Җиһазлау

.

Тема

Битлеклəр:
əби, бабай,
əти, əни, кыз,
малай, эт,
песи.
Төрле
зурлыктагы
кишер
муляжлары.
Таратма
рəсемнəр:
чиста кишер,
пычрак
кишер,
зур кишер,
кечкенə
кишер.
Аудиоязма 2.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Тəрбияче: Бу нəрсə? Кишер.
Тəрбияче белəн балалар: Кишер.
2. Сүзле уен «Мə, кишер».
Балалар кишер муляжын берберсенə бирəлəр, əйтəлəр: Мə,
кишер.
Кишер сүзе яңа сүз бирү алымнары кулланып өйрəтелə.
3. Дидактик уен «Сорап ал».
Тəрбиячедə муляжлар: зур кишер,
кечкенə кишер.
Бала: Кишер бир.
Тəрбияче: Нинди кишер?
Бала: Зур (кечкенə) кишер.
Тəрбияче: Мə, зур (кечкенə) кишер.
Бала: Рəхмəт.
4. Дидактик уен «Нинди кишер?»
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Балаларда таратма рəсемнəр:
чиста кишер, пычрак кишер, зур
кишер, кечкенə кишер.
Аудиодан ишеткəн сүзтезмəгə
туры килгəн рəсемнəрне бала күрсəтə, əйтə.
Аудио (2 нче кисəк)
Зур кишер. Кечкенə кишер. Чиста
кишер. Пычрак кишер.
Уен шулай дəвам итə.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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5.. «Куян
күчтəнəче»

баллы

1. Уен «Куян күчтəнəче».
Уенчык куян керə. Кəрзинендə
һəр балага җитəрлек кишер, алма
муляжлары.
Тəрбияче: К нам в гости пришел
зайчик. Давайте посмотрим, что он
принес.
– Бу нəрсə?
Балалар: Кишер.

Таратма
рəсемнəр:
чиста кишер
(алма),
пычрак
кишер
(алма), зур
кишер
(алма).

11

Актив
сүзлəр

Җиһазлау

Тəрбияче: Кишер нинди?
Балалар: Кишер тəмле, зур (кечкенə), матур, чиста.
Куян кишерне «ашап» карый:
Баллы.
Баллы сүзе яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
Шул ук эшчəнлек алма сүзе белəн
кабатлана.
2. Уен ситуациясе «Балаларны
сыйла».
Куян һəрбер балага кишер (алма)
бирə: Мə, кишер (алма) аша. Баллы?
Бала: Əйе, баллы. Рəхмəт.
3. Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (3 нче кисəк)
Кишер, кишер,
Тəмле кишер.
Зур кишер,
Баллы кишер.

Кечкенə
кишер
(алма).
Уенчык куян.
Кəрзин.
Һəр балага
җитəрлек
кишер, алма
муляжлары.
Аудиоязма 3.

.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)
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P.
H

Тема

Мультфильм «Баллы кишер».

6. «Баллы
кишер»

ничə

Сөйлəм
үрнəге:
сана.

©

H

7. «Серле
кəрзин»
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1. Уен ситуациясе «Акбай күчтəнəче»
Уенчык Акбай ишек шакый.
Кəрзинендə биш кишер.
Аудио (4 нче кисəк).
Ишек шакыган тавыш.
Тəрбияче: Кто-то стучится в дверь.
Давайте спросим:
– Кто там? – Кем анда?
Балалар белəн тəрбияче: Кем анда?
Акбай: Һау-һау. Мин – Акбай.
Балалар белəн тəрбияче: Акбай,
кил монда.
Ишек ачылган тавыш.

Һəр балага
җитəрлек
кишер
муляжлары.
Уенчык эт.
Кəрзин.
Уенчыклар:
куян, эт,
песи, курчак,
аю.
Аудиоязма
4–5.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Акбай: Исəнмесез, балалар.
Балалар: Исəнме, Акбай. Хəллəр
ничек?
Акбай: Əйбəт.
2. Дидактик уен «Серле кəрзин».
Балалар кəрзиндə нəрсə барын
уйлап əйтəлəр, бергəлəп саныйлар.
Тəрбияче: Ребята, у Акбая корзина.
Давайте узнаем, что там?
Акбай: Бу нəрсə? (Кəрзиндə кишерлəр.)
Балалар: Алма?
Акбай: Юк.
Балалар: Кишер?
Акбай: Əйе. Сколько? – Ничə кишер? Сана.
Акбай кишерлəрне күрсəтə, бергəлəп саныйлар.
3. Үстерешле уен «Ничə, əйт».
Акбай Мияуга кишер бирə, ничə
икəнен əйтə.
Аудио (5 нче кисəк).
Акбай: Мияу, кил монда. Кишер ал.
Мияу: Ничə кишер?
Акбай: Ике кишер.
Мияу: Рəхмəт.
Уен балалар белəн шул үрнəктə
дəвам итə.
4. Уен ситуациясе «Сыйла».
Балалар алдында уенчыклар. Акбай белəн бергəлəп уенчыкларны
чакыралар, сыйлыйлар.
Бала: Куян (аю, песи, эт, курчак),
кил монда. Утыр (утырталар). Мə,
куян, кишер. Аша.
Куян: Рəхмəт.
Бала: Кишер баллымы?
Куян: Əйе, баллы.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Дидактик уен «Серле кəрзин».
Балалар Мияуның кəрзинендə
нəрсə барын белəлəр, бергəлəп
саныйлар.
Тəрбияче: Ребята, у Мияу корзина.
Давайте узнаем, что там?
Мияу: Бу нəрсə? (кəрзиндə алмалар).
Балалар: Кишер?
Мияу: Юк.
Балалар: Алма?
Мияу: Əйе. Ничə алма? Сана.
Мияу алмаларны күрсəтə, бергəлəп саныйлар.
2. Уен ситуациясе «Сыйла».
Балалар алдында уенчыклар.
Акбай белəн бергəлəп уенчыкларны чакыралар, сыйлыйлар.
Бала: Куян (аю, песи, эт, курчак),
кил монда. Утыр (утырталар). Мə,
куян, кишер. Аша.
Куян: Рəхмəт.
Бала: Кишер баллы?
Куян: Əйе, баллы.
3. Дəфтəрдə эш. 2 нче бирем
«Угости зайцев».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.

Һəр балага
җитəрлек
кишер, алма
муляжлары.
Уенчык песи
Мияу.
Кəрзин.
Эш дəфтəре.

Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (6 нчы кисəк)
Җырлы-биюле уен. «Бар матур
бакча».
Балалар түгəрəктə җырлап йөрилəр, сүзлəргə туры килгəн хəрəкəтлəрне күрсəтəлəр.

Битлеклəр:
кишер, алма,
руль.
Аудиоязма 6.

(сөйлəм
үрнəге)
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8. «Сыйлыйбыз»

.

Тема

©

9. «Бар
матур
бакча»
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Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Чакырылган персонаж уртага
чыгып бии, балалар кул чабалар.
Соңыннан ике бала «капка» ясап
басалар, калганнары бер-бер артлы «капкадан» чыгып китəлəр.
1) Бар матур бакча,
Анда кишер үсə. (Түгəрəктə йөрилəр.)
Менə шундый кишер зур,
Менə шундый кечкенə. (Хəрəкəт
белəн күрсəтəлəр.)
Кушымта:
Кишер, кишер, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала – «кишер» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)
2) Бар матур бакча,
Анда алма үсə. (Түгəрəктə йөрилəр.)
Менə шундый алма зур (түгəрəктə
йөрилəр),
Менə шундый кечкенə. (Күрсəтəлəр.)
Кушымта:
Алма, алма, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала –
«алма» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)
3) Шофер, шофер, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала – «шофер» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балаларны
«капкадан» алып чыгып китə.)

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Җиһазлау

суган,
бəрəңге,
1–10 га
кадəр
санау.

1. Дидактик уен «Серле янчык».
Мияу белəн Акбай төрле
зурлыктагы кишер, суган, бəрəңге
муляжлары тутырылган янчык
күтəреп керəлəр.
Аудио (7 нче кисəк)
Мияу, Акбай: Исəнмесез, балалар.
Балалар: Исəнме, Акбай. Исəнме,
Мияу. Хəллəрегез ничек?
Мияу, Акбай: Əйбəт.
Тəрбияче: Мияу и Акбай принесли
волшебный мешочек. Давайте
узнаем, что у них в мешочке.
Акбай янчыктан кишер алып
күрсəтə:
– Бу нəрсə?
Тəрбияче белəн балалар: Кишер.
Акбай: Кишер нинди?
Тəрбияче белəн балалар: Кишер
зур (кечкенə).
Акбай янчыктан суган алып күрсəтə:
– Бу нəрсə?
Мияу: Суган.
Мияу янчыктан бəрəңге алып
күрсəтə:
– Бу нəрсə?
Акбай: Бəрəңге.
Суган, бəрəңге сүзлəре яңа сүз
бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
2. Акбай, Мияу балалар белəн диалог оештыралар.
а) Акбай: Бу нəрсə?
Оля: Суган.
Акбай: Суган нинди?
Оля: Кечкенə.
б) Мияу: Бу нəрсə?
Коля: Бəрəңге.

Серле янчык.
Һəр балага
җитəрлек
төрле
зурлыктагы
муляжлар:
кишер, суган,
бəрəңге.
Əби (курчак).
Кəрзин.
Аудиоязма 7.

ET
H
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Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ER

10. «Серле
янчык»

Актив
сүзлəр
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Тема

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Мияу: Бəрəңге нинди?
Коля: Зур.
3. Дидактик уен «Сана».
Янчыктан муляжларны алып
бетергəч, тəрбияче сорый: Ничə
суган (бəрəңге)? Сана.
Балалар: Ике суган (бəрəңге). 1–10
га кадəр санау.
4. Уен ситуациясе «Əби кунакка
килгəн».
Əби ишек шакый. Əбинең кəрзинендə суган, алма, кишер, бəрəңге. Тəрбияче курчак əби
ролендə. Кəрзиндəге яшелчə исемнəрен дөрес əйткəн балага яшелчəлəр таратыла.
Балалар: Кем анда?
Əби керə: Мин, əби.
Балалар: Əби, кил монда. Исəнме,
əби.
Əби: Исəнмесез, балалар. Кəрзиндə
нəрсə бар?
Балалар: Кишер?
Əби: Юк.
Балалар: Алма?
Əби: Юк.
Балалар: Суган?
Əби: Юк.
Балалар: Бəрəңге.
Əби: Əйе, бəрəңге (суган, алма,
кишер).

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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11. «Серле
кəрзин»

кыяр

1. Уен ситуациясе «Бабай кунакка
килгəн».
Бабай ишек шакый. Бабайның
кəрзинендə яшелчə муляжлары.
Тəрбияче бабай ролендə.
Тəрбияче: Кто-то стучится. Давайте
узнаем, кто там?
Балалар: Кем анда?
Бабай керə: Мин – бабай.

Бабай
(курчак).
Кəрзин.
Һəр балага
җитəрлек
муляжлар:
кыяр, кишер,
суган,
бəрəңге.
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Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Җиһазлау

Балалар: Бабай, кил монда, утыр. Эш дəфтəре.
Исəнме, бабай.
Бабай: Исəнмесез, балалар.
Бабай: Кəрзиндə нəрсə бар?
Балалар: Кишер?
Бабай: Юк.
Балалар: Бəрəңге?
Бабай: Юк.
Балалар: Суган?
Бабай: Юк. Бу – кыяр.
Кыяр сүзе яңа сүз бирү алымнарын
кулланып өйрəтелə.
2. Дидактик уен «Сана, ничə
кыяр?»
3. Уен ситуациясе «Сорап ал».
Балаларга суган, кишер, кыяр,
бəрəңге муляжлары таратыла.
Балалар парлашып уйныйлар.
Коля: Оля, кыяр (суган, кишер,
бəрəңге) бир.
Оля: Мə кыяр (суган, кишер, бəрəңге).
Коля: Рəхмəт.
Уен шулай дəвам итə.
4. Сүзле уен «Нинди?»
Яшелчə турында сүзтезмə əйтеп,
муляжларны кəрзингə салу: Кыяр
(бəрəңге, суган, кишер) зур (кечкенə,
тəмле).
5. Дəфтəрдə эш. 3 нче бирем «Огород».
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Актив
сүзлəр
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12. «Бар
матур
бакча»
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1. Аудиоязманы тыңлап, кушылып җырлау.
Аудио (8 нче кисəк)
Җырлы-биюле уен. «Бар матур
бакча».
Балалар түгəрəктə җырлап йөрилəр, сүзлəргə туры килгəн хəрəкəтлəрне күрсəтəлəр. Чакырыл-

Битлеклəр:
кишер,
суган, кыяр,
бəрəңге.
Руль.
Аудиоязма 8.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ган персонаж уртага чыгып бии,
балалар кул чабалар. Соңыннан
ике бала «капка» ясап басалар,
калганнары бер-бер артлы «капкадан» чыгып китəлəр.
1) Бар матур бакча,
Анда бəрəңге үсə. (Түгəрəктə йөрилəр.)
Бəрəңге шундый зур,
Бəрəңге кечкенə. (Хəрəкəт белəн
күрсəтəлəр.)
Кушымта:
Бəрəңге, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала «бəрəңге» уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)
2) Бар матур бакча,
Анда суган үсə.
Менə шундый суган зур (түгəрəктə
йөрилəр),
Менə шундый кечкенə (күрсəтəлəр).
Кушымта:
Суган, суган, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала «суган»
уртага чыга, бии).
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул чабалар.)
3) Бар матур бакча,
Анда кыяр үсə.
Менə шундый кыяр зур (түгəрəктə
йөрилəр),
Менə шундый кечкенə (күрсəтəлəр).
Кушымта:
Кыяр, кыяр, кил əле,
Биеп, биеп кит əле.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр

©

H

ET

ER

P.
H

Тема

19

кəбестə,
нинди?

(Бер бала «кыяр» уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)
4) Шофер, шофер, кил əле,
Биеп, биеп кит əле.
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала «шофер» уртага чыга, бии, балаларны
«капкадан» алып чыгып китə.)
1. Дидактик уен «Серле янчык».
Мияу белəн Акбай төрле зурлыктагы кишер, суган, бəрəңге,
кəбестə муляжлары тутырылган
янчык күтəреп керəлəр.
Аудио (9 нчы кисəк)
Мияу, Акбай: Исəнмесез, балалар.
Балалар: Исəнме, Акбай. Исəнме,
Мияу. Хəллəрегез ничек?
Мияу, Акбай: Əйбəт.
Тəрбияче: Мияу и Акбай принесли
волшебный мешочек. Узнайте на
ощупь, что у них в мешочке.
Акбай: Бу кишер?
Мияу: Юк.
Акбай: Бу суган?
Мияу: Юк.
Акбай: Бу кəбестə?
Мияу: Əйе, кəбестə.
Кəбестə сүзе яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
Балалар шул үрнəктə янчыктагы
яшелчəлəрне капшап карыйлар,
исемнəрен əйтəлəр.
2. Сүзле уен «Ватык телефон».
«Кəбестə», «зур кəбестə», «кечкенə кəбестə», «тəмле кəбестə»
сүзтезмəлəрен кулланып.

ET
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Җиһазлау
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Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)
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13. «Без
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яратабыз»

Актив
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Бер зур, төрле төстəге
дүрт кечкенə кəрзин.
Һəр балага
җитəрлек
муляжлар:
кишер,
кыяр, суган,
кəбестə,
бəрəңге.
Күрсəтмə
рəсемнəр:
бер кəбестə –
ун кəбестə.
Ясалган
рəсемнəр.
Аудиоязма
9–11.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

3. Сүзле уен «Нəрсə, нинди, ничə?»
Акбай кəрзиннəн бер (ике – ун)
кəбестə алып күрсəтə: Бу нəрсə?
Бала: Кəбестə.
Акбай: Кəбестə нинди?
Бала: Кəбестə зур (кечкенə, тəмле).
Акбай: Ничə кəбестə?
Бала: Бер кəбестə (1 дəн 10 га кадəр).
4. Уен ситуациясе «Мин əйтəм, син
күрсəт».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Аудио (10 нчы кисəк)
Тəрбияче: Я назову количество
овощей, а вы найдите рисунок, покажите, назовите.
Мияу: Бер кəбестə.
Оля күрсəтə, əйтə: Бер кəбестə.
Мияу: Өч кəбестə.
Коля күрсəтə һəм əйтə: Өч кəбестə.
Башка балалар белəн эшчəнлек
кабатлана.
5. Сюжетлы-рольле уен «Яшелчəлəр кибете».
Сатучы ролендə – Акбай, сатып
алучы ролендə – Мияу.
Аудио (11 нче кисəк).
а) Мияу: Исəнме, Акбай.
Акбай: Исəнме, Мияу.
Мияу: Хəллəр ничек?
Акбай: Əйбəт.
Мияу: Акбай, кəбестə бир.
Акбай: Нинди кəбестə?
Мияу: Зур кəбестə.
Акбай: Ничə кəбестə?
Мияу: Бер кəбестə.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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P.
H

Тема
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

P.
H

Акбай: Мə бер кəбестə.
Мияу: Рəхмəт, Мияу. Сау бул.
Акбай: Сау бул, Акбай.
Эшчəнлек балалар арасында дəвам ителə.
б) Коля: Исəнме, Оля.
Оля: Исəнме, Коля.
Коля: Хəллəр ничек?
Оля: Əйбəт.
Коля: Оля, ике кəбестə бир.
Оля: Мə ике кəбестə.
Коля: Рəхмəт, Оля. Сау бул.
Оля: Сау бул, Коля.

Җиһазлау

.

Тема

ER

1. Сюжетлы-рольле уен «Яшелчəлəр кибете».
Коля – бəрəңге, Оля – суган,
Акбай – кыяр, Мияу кəбестə саталар. Сатып алучылар ролендə
балалар.
а) Маша: Исəнме, Коля.
Коля: Исəнме, Маша.
Маша: Хəллəр ничек?
Коля: Əйбəт.
Маша: Коля, 2 бəрəңге бир.
Коля: Мə, 2 бəрəңге.
Маша: Рəхмəт, Коля. Сау бул.
Коля: Сау бул, Маша.
б) Саша: Исəнме, Оля.
Оля: Исəнме, Саша.
Саша: Хəллəр ничек?
Оля: Əйбəт.
Саша: Оля, 3 суган бир.
Оля: Мə, 3 суган.
Саша: Рəхмəт, Оля. Сау бул.
Оля: Сау бул, Саша.
2. Дəфтəрдə эш. 4 нче бирем «Сад».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
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14. «Яшелчəлəр кибете»
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Һəр балага
җитəрлек
муляжлар:
кыяр, суган,
кəбестə,
бəрəңге.
Эш дəфтəре.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Мультфильм «Уйный-уйный
эшлибез».
2.Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (12 нче кисəк)
Җырлы-биюле уен. «Бар безнең
бакчабыз».
Балалар түгəрəктə җырлап йөрилəр, сүзгə туры килгəн хəрəкəтлəрне күрсəтəлəр. Чакырылган
персонаж уртага чыгып бии,
балалар кул чабалар. Соңыннан
ике бала «капка» ясап басалар,
калганнары бер-бер артлы «капкадан» чыгып китəлəр.
1) Бар матур бакча,
Анда кишер үсə.
Менə шундый кишер зур,
Менə шундый кечкенə. (Түгəрəктə
йөрилəр, хəрəкəт белəн күрсəтəлəр.)
Кушымта:
Кишер, кишер, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала – «кишер» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)
2) Бар матур бакча,
Анда суган үсə.
Менə шундый суган зур (түгəрəктə
йөрилəр),
Менə шундый кечкенə (күрсəтəлəр).
Кушымта:
Суган, суган, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала –
«суган» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)

Битлеклəр:
кишер,
суган, кыяр,
бəрəңге. Руль.
Аудиоязма 12.

(сөйлəм
үрнəге)
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15. «Уйныйуйный эшлибез»

.

Тема
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ER

P.
H

3) Бар матур бакча,
Анда кыяр үсə. (Түгəрəктə йөрилəр.)
Менə шундый кыяр зур (түгəрəктə
йөрилəр),
Менə шундый кечкенə (күрсəтəлəр).
Кушымта:
Кыяр, кыяр, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала –
«кыяр» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балалар кул
чабалар.)
4) Шофер, шофер, кил əле,
Биеп, биеп кит əле. (Бер бала – «шофер» – уртага чыга, бии.)
Əллə-лə, əллə-лə,
Биеп, биеп кит əле. (Балаларны
«капкадан» алып чыгып китə.)

Җиһазлау

.

Тема

1. Уен ситуациясе «Акбай белəн
Мияуның төсле туплары».
Акбайда – кызыл, Мияуда сары туп.
Сөйлəм
Аудио (13 нче кисəк)
үрнəге:
Акбай,
Мияу: Исəнмесез, балалар.
сикер, туп.
Балалар: Исəнме, Акбай. Исəнме,
Мияу.
Акбай, Мияу: Хəллəрегез ничек?
Балалар: Əйбəт.
Акбай белəн Мияу арасында диалог.
Аудио (13 нче (а) кисəк)
Акбай: Бу нəрсə? (Кызыл туп күрсəтə.)
Мияу: Туп.
Акбай: Туп нинди?
Мияу: Туп кызыл.
Аудио (13 нче (б) кисəк)
Мияу: Бу нəрсə? (Сары туп күрсəтə.)
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16. «Төслəр кызыл,
дөньясы»
сары

24

Уенчык эт
Акбай, песи
Мияу.
Таратма һəм
күрсəтмə
рəсемнəр:
кызыл туп,
сары туп,
кызыл алма,
сары алма.
Сары, кызыл
туплар.
Аудиоязма
13 (а, б) –19.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Акбай: Туп.
Мияу: Туп нинди?
Акбай: Туп сары.
2. Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (14 нче кисəк)
«Слушай!» – «Тыңла!»
Тəрбияче сары туп рəсемен күрсəтə.
– Бу нəрсə?
– Туп.
– Туп нинди?
– Сары.
3. Аудиоязманы тыңлау, кабатлау.
Аудио (15 нче кисəк)
«Слушай, повтори!» – «Тыңла, кабатла!»
Тəрбияче сары туп рəсемен күрсəтə, балалар аудиодан ишеткəн
сүзне кабатлыйлар.
– Бу туп.
– Туп сары.
4. Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (16 нчы кисəк)
«Слушай!» – «Тыңла!»
Тəрбияче кызыл туп рəсеме күрсəтə.
– Бу нəрсə?
– Туп.
– Туп нинди?
– Кызыл.
5. Аудиоязманы тыңлау, кабатлау.
Аудио (17 нче кисəк)
«Слушай, повтори!» – «Тыңла, кабатла!»
Тəрбияче кызыл туп рəсемен күрсəтə, балалар аудиодан ишеткəн
сүзне кабатлыйлар.
– Бу туп.
– Туп кызыл.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

6. Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (18 нче кисəк)
Туп, туп, кызыл туп.
Сикер, сикер, кызыл туп.
Туп, туп, сары туп.
Сикер, сикер, сары туп.
7. Дидактик уен «Нинди төс юк?»
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Кызыл алма, сары алма, кызыл
туп, сары туп рəсемнəре күрсəтелə,
төслəре əйтелə. Тəрбияче бер рəсемне яшерə, сорый: Нинди алма
юк?
Балалар: Кызыл (сары) алма юк.
Уен башка рəсемнəр белəн шул
үрнəктə дəвам итə.
8. Үстерешле уен «Мин нəрсə уйладым?»
Кызыл, сары алма рəсемнəре
күрсəтелə, балалар сүзтезмəлəрне
кабатлыйлар. Тəрбияче Акбай ролендə. Акбай сүзтезмəне уйлый.
Балалар нинди сүзтезмə уйлаганын белеп əйтəлəр.
а) Балалар: Кызыл алма?
Акбай: Юк.
Балалар: Сары алма?
Акбай: Əйе, сары алма.
б) Бала рəсемдəге сүзтезмəне уйлый. Балалар нинди сүзтезмə уйлаганын белеп əйтəлəр.
Балалар: Кызыл туп?
Бала: Юк.
Балалар: Сары туп?
Бала: Əйе, сары туп.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Уен ситуациясе «Яшел туп».
Тəрбияче яшел туп күрсəтə,
сорый: Бу нəрсə?
Бала: Туп.
Тəрбияче: Туп нинди?
Бала: Туп матур (чиста, зур, кечкенə).
Тəрбияче: Скажите, какого цвета
мяч?
Да, зеленый – яшел.
Яшел сүзе яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
2. Дидактик уен «Нинди туп юк?»
Балалар алдында кызыл, сары,
яшел туплар.
Тəрбияче: Туп нинди?
Бала: Туп яшел (кызыл, сары).
Тəрбияче бер тупны яшерə, сорый:
Нинди туп юк?
Бала: Яшел туп юк (кызыл, сары).
3. Дəфтəрдə эш. 5 нче бирем
«Слушай, найди, отметь».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
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дөньясы»
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9. Хəрəкəтле уен «Туп».
Балаларга кызыл, сары туплар
таратыла. Уенның эчтəлегенə
туры китереп хəрəкəтлəр ясала.
Аудио (19 нчы кисəк)
1) Туп, туп, кызыл туп,
Сикер, сикер, кызыл туп.
Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде,
сигез, тугыз, ун,
Сикер, сикер, кызыл туп.
2) Туп, туп, сары туп,
Сикер, сикер, сары туп.
Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде,
сигез, тугыз, ун,
Сикер, сикер, сары туп.

Җиһазлау

.

Тема

Күрсəтмə
рəсемнəр:
яшел, кызыл,
сары алмалар,
туплар.
Эш дəфтəре,
карандашлар.
Аудиоязма 20.
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)
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4. Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (20 нче кисəк)
Балаларга сары, кызыл, яшел
туплар таратыла. Алар уенның
эчтəлегенə туры китереп хəрəкəтлəр ясыйлар.
1) Туп, туп, кызыл туп,
Сикер, сикер, кызыл туп.
Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде,
сигез, тугыз, ун,
Сикер, сикер, кызыл туп.
2) Туп, туп, сары туп,
Сикер, сикер, сары туп.
Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде,
сигез, тугыз, ун,
Сикер, сикер, сары туп.
3) Туп, туп, яшел туп,
Сикер, сикер, яшел туп.
Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде,
сигез, тугыз, ун,
Сикер, сикер, яшел туп.

Җиһазлау

.

Тема

18. «Юл маҗаралары».
19. «Яшел- кирəк,
чə салаты» нəрсə
кирəк?

©
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Сөйлəм
үрнəге:
нинди?
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Мультфильм «Юл маҗаралары».

1. Уен ситуациясе «Салат өчен
нəрсə кирəк?»
Аудио (21 нче кисəк)
Заяц хотел приготовить овощной
салат. Давайте поможем выбрать
овощи. Что нужно для салата? Нəрсə
кирəк?
Тəрбияче, яшелчəлəрне күрсəтеп,
Акбайдан сорый:
Кишер кирəк?
Акбай: Кирəк.
Тəрбияче: Суган кирəк?
Акбай: Кирəк.
Тəрбияче: Помидор кирəк?
Акбай: Кирəк.

Муляжлар:
кишер, суган,
кəбестə,
бəрəңге,
помидор,
кыяр.
Аудиоязма
21, 21 (а).

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Тəрбияче: Кыяр кирəк?
Акбай: Кирəк.
Тəрбияче: Кəбестə кирəк?
Акбай: Кирəк.
Тəрбияче: Бəрəңге кирəк?
Акбай: Кирəк.
Аудио (21 нче (а) кисəк)
Балалар тəрбияче ярдəмендə кабатлыйлар:
– Кишер кирəк.
– Суган кирəк.
– Помидор кирəк.
– Кыяр кирəк.
– Кəбестə кирəк.
– Бəрəңге кирəк.
Кирəк сүзе яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
2. Үстерешле уен «Нəрсə, нинди,
ничə?»
Диалоглар балалар белəн балалар
арасында үткəрелə.
а) Оля: Коля, нəрсə кирəк?
Коля: Бəрəңге кирəк.
Оля: Ничə бəрəңге?
Коля: Сигез бəрəңге.
Оля: Мə, сигез бəрəңге.
Коля: Рəхмəт.
б) Коля: Оля, нəрсə кирəк?
Оля: Помидор кирəк.
Коля: Нинди помидор?
Оля: Кызыл помидор.
Коля: Мə, кызыл помидор.
Оля: Рəхмəт.
в) Коля: Оля, нəрсə кирəк?
Оля: Кəбестə кирəк.
Коля: Ничə кəбестə?
Оля: Дүрт кəбестə.
Коля: Мə, дүрт кəбестə.
Оля: Рəхмəт.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Уен ситуациясе «Яшелчə ю».
Тəрбияче: Кыяр (кəбестə, суган,
кишер, помидор, бəрəңге) нинди?
Балалар: Кыяр (кəбестə, суган,
кишер, помидор, бəрəңге) пычрак.
Тəрбияче балаларга яшелчəлəрне
юарга тəкъдим итə: Мə су, кыяр
(кəбестə, суган, кишер, помидор,
бəрəңге) ю.
Балалар бер-берсенə яшелчəлəр
юарга тəкъдим итəлəр.
Оля: Коля, кил монда. Мə су, кыяр ю.
2. Ситуатив күнегү «Яшелчə юабыз».
Балалар яшелчəлəрне юалар.
Тəрбияче: Саша кыяр юа.
Бергə: Саша кыяр юа.
Тəрбияче: Маша моет помидор.
Оля, как ты скажешь по-татарски,
что Маша моет помидор?
Оля: Маша помидор юа.
Башка балалар белəн дə ситуатив
күнегү кабалана.
3. Уен ситуациясе «Куянга яшелчə
бир».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Бала: Куян, мə кыяр (суган, кишер,
кəбестə, помидор, бəрəңге).
Куян: Рəхмəт.
4. Дəфтəрдə эш. 6 нчы бирем «Кто
что делает?»
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.

Муляжлар:
кишер, суган,
кəбестə,
бəрəңге,
помидор,
кыяр.
Эш дəфтəре.

(сөйлəм
үрнəге)

юа,
су
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20. «Яшелчə ю»

Актив
сүзлəр

.

Тема

21. «Кем
эшлəми,
шул
ашамый»
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Мультфильм «Кем эшлəми, шул
ашамый».

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Сюжетлы-рольле уен «Яшелчəлəр кибете».
Диалоглар балалар белəн балалар
арасында үткəрелə.
а) – Коля, нəрсə кирəк?
– Бəрəңге кирəк.
– Мə, бəрəңге.
– Рəхмəт.
б) – Оля, нəрсə кирəк?
– Алма кирəк.
– Нинди алма?
– Яшел алма.
– Мə, яшел алма.
– Рəхмəт.
в) – Лена, нəрсə кирəк?
– Кəбестə кирəк.
– Ничə кəбестə?
– Дүрт кəбестə.
– Мə, дүрт кəбестə.
– Рəхмəт.
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22. «Яшелчəлəр кибете»

Җиһазлау

.

Тема
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1. Җырлы-биюле уен «Кемгə нəрсə
23. «Уйный- Сөйлəм
кирəк?»
быз да, җыр- үрнəге:
лыйбыз да» нəрсə бар? Аудио (22 нче кисəк)
Балалар, төрле яшелчə битлеклəре киеп, түгəрəктə җырлап
əйлəнəлəр. Бер баланың битлеге
юк, ул баладан сорыйлар:
Миңа кыяр кирəк,
Сиңа кыяр кирəк.
Əйе шул, əйе шул,
Сиңа нəрсə кирəк?
Битлексез бала: Кəбестə (бəрəңге,
кыяр, кишер, суган, помидор) кирəк.
Кəбестə битлеге кигəн бала белəн
битлексез бала куышалар, түгəрəктə балалар җырлап торалар:
Əйе шул, əйе шул,
Сиңа кəбестə кирəк.

Төрле
зурлыкта
һəр балага
җитəрлек
муляжлар:
суган,
кишер, кыяр,
кəбестə,
бəрəңге,
алма, (кызыл,
сары, яшел).
Аудиоязма
22, 22 (а)
(фонограмма), 23.

31

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Дидактик уен «Серле кəрзин».
Уңыш бабай керə. Кəрзинендə
яшелчəлəр. Кəрзиндəге бер яшелчəне балаларга күрсəтмичə сорый: Кəрзиндə нəрсə бар?
Балалар: Алма.
Уңыш бабай: Юк, кəбестə.
Уен суган, кишер, кыяр, алмаларны алып бетергəнче дəвам итə.
2. Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (24 нче кисəк)
Уңыш бабай белəн балалар арасында диалог рəвешендə җырлана.
1. – Бабай, бабай, əйт əле,
Кəрзиндə нəрсə бар?
– Кəрзиндə кызыл, сары,
Яшел, матур алма бар.
2. – Бабай, бабай, əйт əле,
Кəрзиндə нəрсə бар?
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24. «Уңыш
бəйрəме»

ER

P.
H

Очрашкач, кəбестə битлеге кигəн
бала үзенең битлеген битлексез
балага бирə. Уен шулай дəвам итə.
2. Җырлы-биюле уен «Кəрзиндə
нəрсə бар?»
Тəрбияче белəн балалар арасында
диалог рəвешендə җырлана.
Аудио (23 нче кисəк)
1.– Оля, Оля, əйт əле,
Кəрзиндə нəрсə бар?
– Кəрзиндə кызыл, сары,
Яшел матур алма бар.
2.– Саша, Саша, əйт əле,
Кəрзиндə нəрсə бар?
– Кəрзиндə кыяр, суган,
Кəбестə бар, кишер бар.

Җиһазлау

.

Тема

32

Һəр балага
җитəрлек
санынча
суган,
кишер, кыяр,
кəбестə, алма
муляжлары
һəм яшелчə
битлеклəре.
Дүрт кəрзин.
Аудиоязма
24, 22
(кабатлана).

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

– Кəрзиндə кыяр, суган,
Кəбестə бар, кишер бар.
3. Уен-эстафета «Уңыш җыябыз».
Бер түгəрəктə яшелчəлəр сибелеп
ята. Балалар дүрт командага бүленгəн. Һəр команда, биремне тыңлап, билгеле бер яшелчəне җыя.
Тəрбияче: Каждая команда собирает
определенный овощ.
4. Җырлы уен «Кемгə нəрсə кирəк?»
Аудио (22 нче кисəк)
Балалар, төрле яшелчə битлеклəре
киеп, түгəрəктə җырлап əйлəнəлəр. Бер баланың битлеге юк, ул
баладан сорыйлар:
Миңа кыяр кирəк,
Сиңа кыяр кирəк.
Əйе шул, əйе шул,
Ə сиңа нəрсə кирəк?
Битлексез бала: Кəбестə (бəрəңге,
кыяр, кишер, суган, помидор) кирəк.
Кəбестə битлеге кигəн бала белəн битлексез бала куышалар,
түгəрəктə балалар җырлап торалар:
Əйе шул, əйе шул,
Сиңа кəбестə кирəк.
Очрашкач, кəбестə битлеге кигəн
бала үзенең битлеген битлексез
балага бирə. Уен шулай дəвам итə.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Тема

©

25. «Ашам- аш,
лыклар»
ботка

Мы пришли в кафе. Давайте
познакомимся с меню, что нам
предлагают кушать.
1. Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (25 нче кисəк)
«Слушай!» – «Тыңла!»
Тəрбияче ипи, сөт, чəй, аш, ботка
рəсемнəрен күрсəтə.

Күрсəтмə
һəм таратма
ашамлык
рəсемнəре:
ипи, сөт, чəй,
аш, ботка.

33

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Җиһазлау

– Ипи.
Аудиоязма
25–28.
– Чəй.
– Сөт.
– Аш.
– Ботка.
2. Аудиоязманы тыңлау, кабатлау.
Тəрбияче рəсемнəрне күрсəтə, балалар аудиодан ишеткəн сүзне кабатлыйлар.
Аудио (26 нчы кисəк)
«Слушай, повтори!» – «Тыңла, кабатла!»
– Ипи.
– Чəй.
– Сөт.
– Аш.
– Ботка.
3. Дидактик уен «Дөрес күрсəт».
Аудио (27 нче кисəк)
«Слушай, покажи, повтори!» –
«Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Балалар аудиоязмадан сүзне тыңлый, рəсеме туры килгəн бала
таратма рəсемнəрне күрсəтə, тəмле сүзен кушып əйтə.
– Ипи – тəмле ипи.
– Чəй – тəмле чəй.
– Сөт – тəмле сөт.
– Аш – тəмле аш.
– Ботка – тəмле ботка.
4. Сюжетлы-рольле уен «Ашханə».
Мияу пешекче ролендə. Аңарда
таратма рəсемнəр. Балалар рəсемнəрне сорап алалар.
Бала: Исəнме, Мияу.
Мияу: Исəнме, Оля. Нəрсə кирəк?
Оля: Аш (ботка, чəй, ипи, сөт) кирəк.
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.

Тема

Актив
сүзлəр

34

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Сюжетлы-рольле уен «Ашханə».
Мияу пешекче ролендə. Аңарда
таратма рəсемнəр. Балалар рəсемнəрне сорап алалар:
Бала: Исəнме, Мияу.
Мияу: Исəнме, Оля. Нəрсə кирəк?
Оля: Аш (ботка, чəй, ипи, сөт) кирəк.
Мияу: Нинди аш (ботка, чəй, ипи,
сөт)?
Оля: Тəмле аш (ботка, чəй, ипи, сөт).
Мияу: Мə, аш (ботка, чəй, ипи, сөт)
аша.
Оля: Рəхмəт. Аш (ботка, чəй, ипи,
сөт) тəмле.
Уен шулай башка балалар белəн
дəвам итə.
2. Уен ситуациясе «Иптəшеңне
сыйла».
Оля: Исəнме, Коля.
Коля: Исəнме, Оля.
Оля: Нəрсə кирəк?
Коля: Сөт (чəй) кирəк.
Оля: Нинди сөт (чəй)?

Таратма
рəсемнəр:
ашамлыклар.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 28.
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26. «Ашханə»
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Оля: Нинди сөт (чəй)?
Коля: Тəмле сөт (чəй).
Оля: Мə, сөт (чəй), эч.
Коля: Рəхмəт. Сөт (чəй) тəмле.
Диалог шул үрнəктə аша сүзе
кулланып кабатлана.
6. Аудиоязмадан җыр тыңлау, кушылып җырлау.
Аудио (28 нче кисəк)
Без ашыйбыз тəмле аш,
Тəмле аш, тəмле аш.
Без ашыйбыз тəмле ботка,
Тəмле ботка, тəмле ботка.

Җиһазлау

.

Тема
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

27. «Аш
бүлмəсе»

Мультфильм «Аш бүлмəсе».

1. Үстерешле диалог «Кунак килгəн».
Аю битлеге кигəн бала ишек
шакый.
Балалар: Кем анда?
Аю: Мин – аю.
Балалар: Аю, кил монда.
Аю: Исəнмесез.
Балалар: Исəнме, аю. Хəллəр ничек?
Аю: Əйбəт.
Балалар: Аю, кил монда, утыр.
Аю: Рəхмəт.
2. Уен ситуациясе «Аюны сыйла».
Уен кишер, кəбестə, алма муляжлары кулланып үткəрелə.
Балалар: Аю, нəрсə кирəк?
Аю: Алма кирəк.
Балалар: Нинди алма?
Аю: Кызыл алма (сары, яшел, зур,
кечкенə).
Балалар: Мə, алма аша.
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28. «Аю
кунакка
килгəн»
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Коля: Тəмле сөт (чəй).
Оля: Мə сөт (чəй) эч.
Коля: Рəхмəт. Сөт (чəй) тəмле.
Диалог шул үрнəктə аша сүзе кулланып кабатлана.
3. Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (28 нче кисəк)
Без ашыйбыз тəмле аш,
Тəмле аш, тəмле аш.
Без ашыйбыз тəмле ботка,
Тəмле ботка, тəмле ботка.
4. Дəфтəрдə эш. 7 нче бирем
«Угости».
(Эшчəнлекне интерактив
тактада да оештырырга була).

Җиһазлау

.

Тема
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Буяу өчен
таратма
рəсемнəр:
өч туп,
ике куян,
кишерлəр,
бер аю, бер
курчак, кыяр,
кəбестə,
суган, зур
туп, песи, эт.
Аю, куян
битлеге.
Төрле
зурлыкта
яшелчə
муляжлары:
кишер,
кəбестə,
алма.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Сюжетлы-рольле уен «Яшелчə- Эш дəфтəре.
лəр кибете».
Төсле каБуяу өчен яшелчə, уенчык таратма рандашлар.
рəсемнəре. Балалар бер-берсеннəн,
күлəмен, санын əйтеп, рəсемне
сорап алалар.
Коля: Нəрсə кирəк?
Оля: Кишер кирəк.
Коля: Нинди кишер?
Оля: Тəмле кишер.
Коля: Ничə кишер?
Оля: Ике кишер.
Коля: Мə, ике кишер (кəбестə, суган,
алма, куян, аю, песи, эт, курчак, туп).
2. Дəфтəрдə эш. 8 нче бирем «Раскрась рисунки».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
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Аю: Рəхмəт.
Балалар: Алма тəмле?
Аю: Əйе, алма тəмле.
Шул үрнəктə һəр бала аюны
сыйлый.
3. Дидактик уен «Аю бүлəклəре».
Буяу өчен яшелчə, уенчык таратма рəсемнəре. Балалар, күлəмен,
санын əйтеп, аюдан рəсемне сорап
алалар.
Аю: Нəрсə кирəк?
Бала: Туп кирəк.
Аю: Нинди туп?
Бала: Зур туп.
Аю: Ничə зур туп?
Бала: Бер зур туп.
Аю: Мə бер зур туп (кишер, кəбестə,
суган, алма, куян, аю, курчак, песи,
эт).

Җиһазлау

.

Тема
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Өстəл театры «Кем нəрсə
ярата?»
Театрны тəрбияче күрсəтə.
Персонажлар: эт, песи, куян, аю.
Эт һəм песи куян белəн аюны
очраталар.
Эт, песи: Син кем?
Аю: Мин – аю.
Куян: Мин – куян. Син кем?
Песи: Мин – песи Мияу.
Эт: Мин – эт Акбай.
Песи: Куян, син нəрсə яратасың?
Куян: Мин кишер яратам.
Песи: Мə, куян, кишер аша.
Куян: Рəхмəт. Кишер тəмле. Мə,
песи, кишер аша.
Песи: Юк-юк, мин сөт яратам, сөт
тəмле.
Куян: Мə, сөт эч.
Песи: Рəхмəт, сөт тəмле. Мə, аю, су
эч.
Аю: Юк-юк, мин алма яратам, алма
тəмле, баллы.
Песи: Монда алма күп, нинди алма
кирəк?
Аю: Кызыл алма кирəк.
Песи сары алма бирə: Мə, кызыл
алма.
Аю: Юк, бу сары алма, миңа ике
кызыл алма кирəк.
Песи: Мə, ике кызыл алма, аша.
Аю: Рəхмəт.
Аю бер алманы ашый, икенче
алманы эткə бирə: Мə, Акбай, алма
аша.
Эт: Юк, мин аш, ботка яратам.
Аю: Мə, эт, ботка аша.
Эт: Рəхмəт, ботка тəмле.

Өстəл театры
атрибутлары:
эт, песи, куян,
аю.
Аудиоязма 29.

(сөйлəм
үрнəге)
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30. «Кем
нəрсə
ярата?»

.

Тема

38

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

кашык,
тəлинкə

1. Уен ситуациясе «Савыт-саба
сайлыйбыз».
Аудио (30 нчы кисəк)
Скоро у Алии день рождения. Придут гости, нужна посуда: тарелка –
тəлинкə, ложка – кашык.
«Слушай!» – «Тыңла!»
Тəрбияче тəлинкə, кашык рəсемнəрен күрсəтə.
– Тəлинкə.
– Тəлинкə.
– Кашык.
– Кашык.
2. Аудиоязманы тыңлау һəм кабатлау.
Аудио (31 нче кисəк)
«Слушай, повтори!» – «Тыңла, кабатла!»
Балалар сүзне кабатлый, тəрбияче
тəлинкə, кашык рəсемнəрен күрсəтə.
– Тəлинкə.
– Кашык.
3. Сүзле уен «Тыңла, күрсəт, кабатла».
Аудио (32 нче кисəк)
«Слушай, покажи, повтори!» –
«Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Балалар тəлинкə, кашык уенчыкларын күрсəтə, сүзне кабатлый.
– Тəлинкə.
– Кашык.
4. Сүзле уен «Ватык телефон».
Уен башта кашык, тəлинкə сүзлəре, аннан зур кашык, зур тəлинкə
сүзтезмəлəрен əйтеп уйнала.

Җиһазлау
Һəр балага
җитəрлек
төрле
зурлыктагы
уенчык
кашык,
тəлинкəлəр.
Курчак.
Өстəл.
Аудиоязма
30–33.
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31. «Туган
көн»

Актив
сүзлəр

.

Тема
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)
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5. Сүзле уен «Дөрес əйт».
Тəрбияче: Бу нəрсə?
Балалар: Тəлинкə.
Тəрбияче: Əйе, (бу) тəлинкə.
Тəрбияче: Бу нəрсə?
Балалар: Кашык.
Тəрбияче, тəлинкəне күрсəтеп: Бу
кашык?
Балалар: Юк, (бу) тəлинкə.
Тəрбияче, кашыкны күрсəтеп: Бу
тəлинкə?
Балалар: Юк, (бу) кашык.
6. Үстерешле диалог «Сорап ал».
Төрле зурлыктагы, төстəге уенчык кашык, тəлинкəлəр.
Аудио (33 нче кисəк)
Акбай: Мияу, кашык бир (тəлинкə).
Мияу: Нинди кашык?
Акбай: Зур кашык (кечкенə, кызыл,
сары, яшел).
Мияу: Ничə кашык?
Акбай: Ике кашык.
Мияу: Мə, ике кашык.
Акбай: Рəхмəт.
Диалог шул үрнəктə бала белəн
бала арасында оештырыла.

Җиһазлау

.

Тема
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32. «Курчак,
Алиягə
булыш!»
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1. Сүзле уен «Ватык телефон».
Уен башта кашык, тəлинкə сүзлəре,
аннан зур кашык, зур тəлинкə
сүзтезмəлəрен əйтеп уйнала.
2. Уен ситуациясе «Савыт-саба ю».
Мияу: Оля, кил монда. Мə су,
тəлинкə (кашык) ю (Оля тəлинкə
юа).
Мияу: Тəлинкə (кашык) нинди?
Оля: Тəлинкə (кашык) чиста.
Уен шул үрнəктə башка балалар
белəн дəвам итə.

Уенчык
курчак.
Эш дəфтəре.
Карандашлар. Уенчык
тəлинкə,
кашык.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Мультфильм «Өч аю».

33. «Өч
аю»

чынаяк

1. Уен ситуациясе «Чəй табыны
əзерлибез».
Аудио (34 нче кисəк)
Для гостей мы поставили на стол
ложку – кашык, тарелку – тəлинкə.
А сегодня поставим чашку – чынаяк.
Өстəлдə төрле зурлыктагы уенчык савыт-сабалар: тəлинкə,
кашык, чынаяк.
Тəрбияче уенчык чынаякны
күрсəтə, əйтə: Чынаяк.
«Слушай!» – «Тыңла!»
Тəрбияче чынаяк рəсеме яки
уенчыгы күрсəтə.
– Чынаяк.
– Чынаяк.
Чынаяк сүзе яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
2. Аудиоязманы тыңлау һəм кабатлау.
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3. Дидактик уен «Курчак, Алиягə
булыш».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Алия əйткəнне дөрес аңлап, бала
савыт-сабаны өстəлгə куя.
Алия: Оля, мə, зур тəлинкə. Өстəлгə
куй.
Алия: Коля, мə, кечкенə кашык.
Өстəлгə куй.
Уен башка балалар белəн дəвам
итə.
4. Дəфтəрдə эш. 9 нчы бирем
«Предложи медведям посуду».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.

Җиһазлау

.

Тема

41

Актив
сүзлəр

Җиһазлау

Аудио (35 нче кисəк)
«Слушай, повтори!» – «Тыңла –
кабатла!»
Тəрбияче чынаяк рəсемен
күрсəтə, балалар кабатлый.
– Чынаяк.
– Чынаяк.
3. Сүзле уен «Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Аудио (36 нчы кисəк)
«Слушай, покажи, повтори!» –
«Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Балалар таратма рəсем яки
уенчык чынаяк күрсəтə,
кабатлый.
– Чынаяк.
– Кашык.
– Тəлинкə.
4. Сүзле уен «Төсле чынаяк».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Балалар түгəрəктə. Тəрбияче балаларга төрле төстəге уенчык
чынаякны яки рəсемне биреп сүзтезмəне əйтə: Мə, кызыл чынаяк.
Балалар чынаякны тəрбияче
үрнəгендə бер-берсенə бирə, əйтə:
– Мə, сары чынаяк.
– Мə, яшел чынаяк.
5. Уен ситуациясе «Курчак, Алиягə
чəй табыны əзерлəргə булыш».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.
Өстəлдə төрле зурлыктагы төсле
чынаяклар, тəлинкəлəр, кашыклар. Балалар тəрбиячедəн савытсабаны сорап алалар, Алиягə бирəлəр.

Һəр балага
җитəрлек
төрле
зурлыктагы
һəм төстəге
(сары,
кызыл, яшел,
зəңгəр)
савыт-саба:
тəлинкə,
кашык,
чынаяк
муляжлары,
рəсемнəре.
Күрсəтмə
рəсемнəр:
чынаяк.
Таратма
рəсемнəр:
тəлинкə,
кашык,
чынаяк.
Аудиоязма
34–36.

.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)
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Тема

42

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Сүзле уен «Зəңгəр чынаяк».
Аудио (37 нче кисəк)
Тəрбияче: Посмотрите какая красивая синяя чашка – зəңгəр чынаяк.
Мə зəңгəр чынаяк.
«Слушай, пой!» – «Тыңла, җырла!»
Зəңгəр-зəңгəр чынаяк,
Зəңгəр-зəңгəр чынаяк.
Əйе шул, əйе шул,
Матур, чиста чынаяк.
Əйе шул, əйе шул,
Зəңгəр-зəңгəр чынаяк.
2. Сүзле уен «Төсле чынаяк».
Балалар түгəрəктə. Тəрбияче балаларга төрле төстəге уенчык чынаякны яки рəсемне биреп сүзтезмəне əйтə. Балалар тəрбияче үрнəгендə савыт-сабаны бер-берсенə
биреп əйтəлəр.
– Мə, кызыл чынаяк.
– Мə, яшел чынаяк.
– Мə, сары чынаяк.
– Мə, зəңгəр чынаяк.
Уен шулай дəвам итə.
3. Сюжетлы-рольле уен «Савытсаба кибете».
Кибеттə төрле төстəге уенчык
тəлинкə, кашык, чынаяклар.
Акбай сатучы ролендə.
Оля: Исəнме, Акбай.

Кызыл, сары,
яшел төстəге
уенчык
кашыклар,
тəлинкəлəр,
чынаяклар
яки рəсемнəр.
Эш дəфтəре.
Төсле
карандашлар.
Аудиоязма 37.
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Тəрбияче: Нəрсə кирəк?
Бала: Тəлинкə кирəк.
Тəрбияче: Нинди тəлинкə?
Бала: Кызыл тəлинкə.
Тəрбияче: Мə, кызыл тəлинкə.
Бала: Рəхмəт.
Бала: Мə, Алия, кызыл тəлинкə.
Уен шулай дəвам итə.

Җиһазлау

.

Тема

43

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Акбай: Исəнме, Оля.
Оля: Акбай, тəлинкə бир (чынаяк,
кашык).
Акбай: Нинди тəлинкə?
Оля: Кызыл тəлинкə (яшел, зəңгəр,
сары).
Акбай: Ничə тəлинкə?
Оля: (1 дəн 10 га) тəлинкə.
Акбай: Мə, (1 дəн 10 га) тəлинкə.
Оля: Рəхмəт. Сау бул, Акбай.
Акбай: Сау бул, Оля.
4. Дəфтəрдə эш. 10 нчы бирем
«Найди чайную пару».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Мультфильм «Чисталыкта – матурлык».

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр

36. «Чисталыкта –
матурлык»

күлмəк

1. Уен ситуациясе «Яңа күлмəк».
Тартмада яңа киемнəр: төрле
төстəге футболка, сарафан, күлмəклəр. Тəрбияче əни ролендə.
Əни кибеттəн яңа киемнəр алып
кайта.
Əни: Бу нəрсə?
Балалар: Футболка.
Əни: Бу нəрсə?
Балалар: Сарафан.
Əни: Это платье. – Бу күлмəк.
Күлмəк сүзе, яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
2. Сүзле уен «Төсле күлмəклəр».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Тартмада төрле төстəге күлмəклəр.
Тəрбияче: Бу нəрсə?
Балалар: Күлмəк.
Тəрбияче: Күлмəк нинди?

©

H

ET

37. «Туган
көнгə яңа
киемнəр»

ER

P.
H

Тема

44

Тартмада
төрле төстəге
футболкалар,
күлмəклəр,
сарафаннар.
Төсле карандашлар.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Уен ситуациясе «Яңа чалбар».
Тартмада яңа киемнəр: төрле төстəге футболка, сарафан, күлмəк,
чалбарлар. Тəрбияче əти ролендə.
Əти кибеттəн яңа киемнəр алып
кайта.
Əти: Бу нəрсə?
Балалар: Футболка.
Əти: Бу нəрсə?
Балалар: Күлмəк.
Əти: Это брюки. – Бу чалбар.
Чалбар сүзе яңа сүз бирү алымнарын кулланып өйрəтелə.
2. Сүзле уен «Төсле чалбарлар».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Тартмада төрле төстəге чалбарлар.
Бала белəн бала арасында диалог:
– Бу нəрсə?
– Чалбар.
– Чалбар нинди?
– Яшел (сары, кызыл, зəңгəр).
3. Уен «Ватык телефон».
Яшел чалбар, матур чалбар, чиста чалбар сүзтезмəлəрен əйтеп
уйнала.
4. Дидактик уен «Курчакны киендер».

ER

чалбар
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Балалар: Яшел (сары, кызыл, зəңгəр).
3. Уен «Ватык телефон».
Яшел күлмəк, матур күлмəк,
чиста күлмəк сүзтезмəлəрен əйтеп
уйнала.
4. Дидактик уен «Нəрсə юк?»
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Күлмəк, футболка, сарафан рəсемнəрен кулланып.

Җиһазлау

.

Тема

Тартмада
төрле төстəге
футболкалар,
күлмəклəр,
сарафаннар,
чалбарлар.
Кəгазьдəн
ясалган
кыз, малай
курчаклары
һəм
киемнəре.
Эш дəфтəре.

45

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Мультфильм «Киемнəр кибетендə».
2. Сюжетлы-рольле уен «Киемнəр
кибете».
Сатучы ролендə ике бала. Бер балада төрле төстəге күлмəклəр,
икенче балада төрле төстəге чалбарлар. Балалар, төсен əйтеп, кирəкле киемне сорап алалар.
– Исəнме, Оля.
– Исəнме, Коля.
– Хəллəр ничек?
– Əйбəт.
– Оля, күлмəк бир.
– Нинди күлмəк?
– Сары күлмəк.
– Ничə күлмəк?
– Бер күлмəк.
– Мə, бер күлмəк.
– Рəхмəт. Сау бул, Оля.
– Сау бул, Коля.
Уен шул үрнəктə дəвам итə.
3. Аудиоязманы тыңлау, кушылып җырлау.
Аудио (38 нче кисəк)
Җырлы-биюле уен «Матур».
Балалар парлашып түгəрəккə басалар. Бер-берсенең киемнəрен
күрсəтеп җырлыйлар.
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Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Балаларда кəгазьдəн ясалган малай һəм кыз курчаклары. Тəрбиячедə курчак киемнəре. Бала,
төсен əйтеп, киемнəрне сорап ала.
Коля: Зəңгəр чалбар бир.
Тəрбияче: Мə, зəңгəр чалбар.
Коля: Рəхмəт.
5. Дəфтəрдə эш. 11 нче бирем
«Раскрась одежду».

46

Җиһазлау

.

Тема

Төрле төстəге
күлмəклəр,
чалбарлар.
Аудиоязма 38.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Уен ситуациясе «Курчакларны
киендер».
Аудио (39 нчы кисəк)
Акбай и Мияу принесли куклам
новые наряды: чалбар, күлмəк.
Кукле-девочке предложим надеть
платье, мальчику – брюки. «Курчак,
күлмəк ки». «Курчак, чалбар ки».
Тəрбияче курчак күлмəге, чалбары күрсəтə.
Тəрбияче: Əйдəгез, курчакны киендерəбез. Кукла, надень платье.
Курчак, күлмəк ки.
Тəрбияче кыз курчакка күлмəк
кидерə.
– Курчак, чалбар ки.
Тəрбияче малай курчакка чалбар
кидерə.
2. Аудиоязманы тыңлау, күрсəтмə
кəгазь курчакларны киендерү.
«Слушай!» – «Тыңла!»
– Курчак, чалбар ки.
– Курчак, чалбар ки.
– Курчак, күлмəк ки.
– Курчак, күлмəк ки.
3. Дидактик уен «Курчакны киендер».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Балаларда кəгазьдəн ясалган кыз
һəм малай курчаклары, киемнəр:
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1. Минем күлмəк матур,
Синең күлмəк матур.
Əйе шул, əйе шул,
Минем күлмəк матур.
2. Минем чалбар матур,
Синең чалбар матур.
Əйе шул, əйе шул,
Минем чалбар матур.

Җиһазлау

.

Тема

Кəгазьдəн
ясалган
таратма һəм
күрсəтмə
кыз, малай
курчаклары.
Уенчык
кыз, малай
курчаклары.
Киемнəр:
күлмəк,
чалбар,
сарафан,
футболка.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 39.
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Уен ситуациясе «Курчакларга
булыш».
Аудио (40 нчы кисəк)
Куклам пора спать. Поможем
снять платье и брюки.
Тəрбияче: Курчак, күлмəгеңне сал.
Курчак, чалбарыңны сал.
Тəрбияче курчакларның күлмəген, чалбарын салдыра. Курчакларны йокларга яткыра һəм
əйтə: «Кукла, спи». – «Курчак
йокла».
2. Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (41 нче кисəк)
«Слушай!» – «Тыңла!»
– Курчак, чалбар сал.
– Курчак, чалбар сал.
Тəрбияче кəгазь курчакның чалбарын салдыра.
– Курчак, күлмəк сал.
– Курчак, күлмəк сал.
Тəрбияче кəгазь курчакның күлмəген салдыра.
3. Дидактик уен «Курчакны чишендер».
Аудио (42 нче кисəк)
«Слушай, повтори, выполни!» –
«Тыңла, кабатла, үтə!»

ER

сал,
йокла

©

H

ET

41. «Алия
йокларга
җыена»
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P.
H

күлмəк, чалбар, сарафан, футболка. Балалар, бер-берсеннəн кием
сорап алып, курчакларны киендерəлəр.
Коля: Оля, чалбар бир.
Оля: Мə, чалбар.
Коля: Рəхмəт. Курчак, чалбар ки.
4. Дəфтəрдə эш. 12 нче бирем
«Предложи новый наряд».
Эшчəнлекне интерактив тактада
да оештырырга була.

Җиһазлау

.

Тема

Күрсəтмə
кəгазь
курчаклар,
күлмəклəр,
чалбарлар.
Уенчык
кыз, малай
курчаклары.
Балалар
санынча
кəгазь
курчаклар,
күлмəклəр,
чалбарлар.
Аудиоязма
40–43.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Мультфильм «Шаян уенчыклар».
2. Сюжетлы-рольле уен «Киемнəр
кибете».
Төрле төстəге күлмəк, чалбар,
сарафан, футболка, шортик таратма рəсемнəре.
Оля: Исəнме, Коля.
Коля: Исəнме, Оля.
Оля: Хəллəр ничек, Коля?
Коля: Əйбəт. Рəхмəт. Хəллəр ничек,
Оля?
Оля: Əйбəт. Рəхмəт.
Коля: Оля, чалбар бир.
Оля: Нинди чалбар?
Коля: Зəңгəр чалбар.
Оля: Мə, зəңгəр чалбар.
Коля: Рəхмəт. Сау бул, Оля.
Оля: Сау бул, Коля.
Шул үрнəктə барлык балалар да
уенда катнаша.
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Һəр балада таратма кəгазь курчаклар. Балалар биремне тыңлый, кабатлый, үти.
– Курчак, күлмəк сал.
– Курчак, чалбар сал.
4. Уен ситуациясе «Курчакны
йоклат».
Һəр балада курчаклар. Балалар
курчакларны чишендереп йокларга яткыралар.
Оля: Курчак, күлмəк сал. Йокла.
Коля: Курчак, чалбар сал. Йокла.
Бишек җыры көенə курчакларны
тирбəтеп йоклаталар.
– Курчак, йокла.
Аудиоязма «Бишек җыры».
Аудио (43 нче кисəк)

Җиһазлау

.

Тема

Төрле
төстəге
күлмəк,
чалбар,
сарафан,
футболка,
шортик,
таратма
рəсемнəре.

49

(сөйлəм
үрнəге)

Эш төрлəре

1. Уен ситуациясе «Хəерле көн
бит,
телə».
кул,
хəерле көн Кукла проснулась. Скажем ей:
«Добрый день». – «Хəерле көн».
Тəрбияче балалар белəн бергə
«Хəерле көн» дип əйтə. Балаларга
хəерле көн телəргə тəкъдим итə.
Балалар бер-берсенə хəерле көн
тели.
2. Уен ситуациясе «Курчак юына».
Тəрбияче алдында су. Тəрбияче
бит, кулны юу хəрəкəтен күрсəтə.
Кукла хочет умываться. Предложим ей воду, помыть лицо и
руки.
Тəрбияче: Мə, су. Бит ю, кул ю.
3. Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (44 нче кисəк)
«Слушай!» – «Тыңла!»
Тəрбияче аудиоязмадан ишеткəн
сүзне курчакта күрсəтə.
– Бу – бит.
– Бу – бит.
– Бу – кул.
– Бу – кул.
4. Аудиоязманы тыңлау, күрсəтү,
кабатлау.
Аудио (45 нче кисəк)
«Слушай, покажи, повтори!» –
«Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Балалар үзлəренең битен, кулын
күрсəтəлəр, кабатлыйлар.
Бу – бит.
Бу – кул.
5. Аудиоязманы тыңлау, күрсəтү,
кабатлау.
Аудио (46 нчы кисəк)
«Слушай, покажи, повтори!» –
«Тыңла, күрсəт, кабатла!»

Җиһазлау

Төрле
төстəге
күлмəклəр.
Савыт белəн
су.
Уенчык
курчак.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма
44–48.
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43. «Хəерле көн»

Актив
сүзлəр

.

Тема

50

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Балалар юу хəрəкəтлəрен күрсəтəлəр, кабатлыйлар.
Мə су, бит ю.
Мə су, кул ю.
6. Аудиоязманы тыңлау, күрсəтү,
кабатлау.
Аудио (47 нче кисəк)
«Слушай, покажи, повтори!» –
«Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Балалар аудиоязмадан ишеткəн
сүзтезмəне хəрəкəт белəн күрсəтеп
кабатлыйлар.
Бит чиста.
Кул чиста.
7. Үстерелешле диалог «Иптəшеңне юынырга чакыр».
Тəрбияче үрнəгендə балалар берберсен чакыралар, биремне үтилəр, əйтəлəр.
Тəрбияче: Саша, кил монда. Битеңне, кулыңны ю.
Бала биремне үти.
Тəрбияче: Бит (кул) чиста?
Бала: Əйе, бит (кул) чиста.
8. Аудиоязмадан җыр тыңлау, кушылып җырлау.
Аудио (48 нче кисəк)
«Слушай, пой!» – «Тыңла, җырла!»
Балалар хəрəкəт белəн күрсəтəлəр.
Мə су,
Бит, кул ю.
Чиста су, чиста су,
Ю, ю, ю.
9. Дəфтəрдə эш. 13 нче бирем «Кто
что делает».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Тема

51

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

Һəр балада курчаклар, уенчыклар. Балалар тəрбияченең биремен кабатлап əйтəлəр, үтилəр.
1. Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (48 нче кисəк)
Балалар хəрəкəт белəн
күрсəтəлəр.
Мə су,
Бит, кул ю.
Чиста су, чиста су,
Ю, ю, ю.
2. Дидактик уен «Курчакны юындыр».
– Бит ю.
– Кул ю.
3. Дидактик уен «Курчакны киендер».
– Чалбар ки.
– Күлмəк ки.
4. Дидактик
уен
«Курчакны
ашат».
– Аш аша.
– Чəй эч.
5. Дидактик уен «Курчакны йоклат».
– Чалбар сал.
– Күлмəк сал.
6. Аудиоязма «Бишек җыры».
Аудио (43 нче кисəк)
– Алия, йокла.
Балалар курчакларны тирбəтеп
йоклаталар.
7. Дəфтəрдə эш. 14 нче бирем
«Командир».

Дидактик
уеннар өчен
атрибутлар.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма
48, 43.

(сөйлəм
үрнəге)
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44. «Курчак
белəн
уйныйбыз»

.

Тема

45. «Ни
өчен
киемнəр
югалган?»

52

Мультфильм «Ни өчен киемнəр
югалган?»

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Өстəл театры «Өч аю».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Əкият барышында яңа сүзлəр
балалар белəн кабатлана.
Аудио (49 нчы кисəк)
Персонажлар: өч аю.
Күренеш: Урман. Урмандагы өйдə
өч аю яши.
В избушке на краю леса жили три
медведя. Большого медведя звали
Михаил Иванович. Он говорил
грубым голосом. Медведицу звали
Настасья Петровна. А маленького
медвежонка звали Мишутка. Он говорил тоненьким голоском.
После ужина медведи собирались
за круглым столом и дружно вели
беседу.
Михаил Иванович садился за стол
и грубым голосом говорил: «Бу –
өстəл». Настасья Петровна не так
громко: «Бу – өстəл». Маленький
Мишутка говорил тоненьким голоском: «Бу – өстəл».
А потом Михаил Иванович поудобнее садился на стул и говорил:
«Бу – урындык». Настасья Петровна говорила: «Бу – урындык». А
маленький Мишутка увидел свой
сломанный стульчик и спросил:
«Бу – урындык?».
После обеда медведи шли в другую
горницу. Там стояли три кровати.
Михаил Иванович грубым голосом
говорил: «Бу карават». Настасья
Петровна говорила не так громко:
«Бу карават». А Мишутка-шалунишка показал на свою кровать

Өч аю
уенчыгы.
Төрле зурлыктагы
өстəллəр,
урындыклар,
караватлар.
Аудиоязма 49.

(сөйлəм
үрнəге)
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46. Өстəл
өстəл,
театры «Өч урындык,
аю»
карават

.

Тема

53

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ET

ER

P.
H

и сказал: «Бу – диван». Михаил
Иванович и Настасья Петровна его
поправили: «Бу – карават».
Перед сном медведи желали друг
другу: «Спокойной ночи» и сладко
засыпали.
2. Дидактик уен «Нəрсə юк».
3. Сүзле уен «Ватык телефон».
«Зур карават», «кечкенə урындык», «зур өстəл» сүзтезмəлəрен
кулланып.
4. Уен ситуациясе «Аюларга карават, өстəл, урындык бир».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Төрле зурлыктагы өч аю уенчыгы, өстəллəр, урындыклар,
караватлар. Балалар, тəрбияче
биремен тыңлап, төрле зурлыктагы җиһазларны аюларга
бирəлəр, əйтəлəр.
– Зур аю, мə зур карават.
– Кечкенə аю, мə кечкенə урындык.

Җиһазлау

.

Тема

©

H

47. «Җиһазлар кибете»

54

1. Сюжетлы-рольле уен «Җиһаз- Эш дəфтəре.
лар кибете».
Төрле зурлыктагы, төстəге җиһазларның таратма рəсемнəре.
Тəрбияче сатучы ролендə.
Оля: Исəнмесез.
Тəрбияче: Исəнме, Оля. Хəллəр
ничек?
Оля: Əйбəт, рəхмəт.
Тəрбияче: Нəрсə кирəк?
Оля: Карават (өстəл, урындык)
кирəк.
Тəрбияче: Нинди карават (өстəл,
урындык)?
Оля: Зур (кечкенə, кызыл, сары,
зəңгəр) карават.

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

P.
H

Тəрбияче: Мə зур карават.
Оля: Рəхмəт.
Шул үрнəктə балалар уенны дəвам итəлəр.
2. Дəфтəрдə эш. 15 нче бирем
«Предложи медведям мебель».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.

Җиһазлау

.

Тема

Мультфильм «Маша һəм өч аю».

49. «Уенчыклар
иле»нə
сəяхəт

1. Сюжетлы-рольле уен «Уенчыклар кибете».
Уенчыкларны карау, исемнəрен
искə төшерү: аю, куян, туп, кучак,
машина, эт, песи, самолет, поезд,
барабан.
Аудио (50 нче кисəк)
Мияу и Акбай приглашают нас в
магазин игрушек.
Мияу: Исəнме, Акбай. Хəллəр ничек?
Акбай: Исəнме, Мияу. Əйбəт. Нəрсə
кирəк?
Мияу: Туп кирəк.
Акбай: Нинди туп?
Мияу: Зур (кечкенə), яшел (сары,
кызыл, зəңгəр), матур ... туп.
Акбай: Ничə туп?
Мияу: Бер (2–10) туп.
Акбай: Мə, бер (2–10) туп.
Мияу: Рəхмəт. Сау бул, Акбай.
Акбай: Сау бул, Мияу.
Уен барлык балалар белəн дəвам
итə.
2. Сүзле уен «Кибеткə бардык,
бүлəк алдык».
Уенчыклар түгəрəк уртасында.
Бер бала борылып баса. Тəрбияче
уенчык күрсəтə. Балалар түгəрəктə йөри.

Уенчыклар:
аю, куян,
туп, курчак,
машина,
эт, песи,
самолет,
поезд,
барабан.
Аудиоязма
50–51.
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48. «Маша
һəм өч аю»
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Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ET

ER

P.
H

Тəрбияче белəн балалар: Мин
кибеткə бардым. Əйт, Саша, нəрсə
алдым?
Саша: Аю?
Балалар: Юк.
Саша: Туп?
Балалар: Əйе, туп.
3. Җырлы-биюле уен «Карусель».
Балалар түгəрəктə. Уенчыклар
түгəрəк эчендə, һəр бала алдына
куелган. Уенның сүзлəрен җырлап, балалар түгəрəктə йөрилəр.
Аудио (51 нче кисəк)
– Дети, игрушки тоже хотят с
нами поиграть в игру «Карусель».
Давайте поиграем.
Əллə-лə, əллə-лə,
Карусельлəр əйлəнə,
Матур курчак əйлəнə.
Зур-зур аю əйлəнə.
Туктап, уенчыкларны алалар,
тəрбияченең «Бу нəрсə?» соравына җавап бирəлəр:
«Бу – куян. Куян кечкенə, матур,
чиста».

Җиһазлау

.

Тема

©
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50. «Курчакның туган
көне»

56

1. Уен ситуациясе «Алиягə уенчык бүлəк ит».
Матур итеп киенгəн Алия (курчак) утыра. Һəр бала уенчыкларын Алиягə бүлəк итə.
– У Алии сегодня день рождения.
Подарите ей свои игрушки.
Оля: Мə, Алия, матур туп.
Курчак: Рəхмəт. Туп матур.
Коля: Мə, Алия, зур машина.
Курчак: Рəхмəт. Машина зур.

Ашамлыклар
һəм яшелчə
муляжлары.
Алия
(курчак).
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 52.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

2. Уен ситуациясе «Нəрсə кирəк,
сорап ал».
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
– Алия туган көненə күп итеп
тəмле ризыклар əзерлəгəн. Нəрсə
кирəк, сорап ал.
Алия приготовила для вас угощения. Попросите, что вам надо.
а) Тəрбияче: Оля, нəрсə кирəк?
Оля: Чəй кирəк.
Тəрбияче: Мə чəй. Эч.
Оля: Рəхмəт. Чəй тəмле.
б) Тəрбияче: Коля, нəрсə кирəк?
Коля: Алма кирəк.
Тəрбияче: Нинди алма?
Коля: Кызыл алма.
Тəрбияче: Мə кызыл алма. Аша.
Коля: Рəхмəт. Алма тəмле.
3. Җырлы-биюле уен «Ак ипи».
Аудио (52 нче кисəк)
Алиянең туган көненə
Без пешердек ак ипи.
Менə шундый ипи зур,
Менə шундый кечкенə,
Менə шундый тəмле,
Менə шундый баллы.
Əйе шул, əйе шул,
Əйе шул, ипи тəмле.
4. Дəфтəрдə эш. 16 нчы бирем
«Подарки к дню рождения Акбая».

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Тема

51. «Туган
көн»

©

52. «Уйнарга яратабыз»

яратам

Мультфильм «Туган көн».
1. Уен ситуациясе «Уйнарга яратабыз».
Аудио (53 нче кисəк)
К нам пришел красивый зайчик.
Я очень его люблю: «яратам».

Һəр балага
җитəрлек
күрсəтмə
рəсемнəр:
əни, əти, əби,
бабай.
57

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Җиһазлау

Вы тоже обнимите зайчика и Аудиоязма
53–57.
скажите: «люблю» – «яратам».
2. Сүзле уен «Яратам».
Куянны кулдан кулга биреп,
«яратам» дип əйтəлəр.
3.Аудиоязманы тыңлау.
Аудио (54 нче кисəк)
«Слушай!», «Тыңла!»
Тəрбияче нинди дə булса
уенчыкны кочаклап күрсəтə.
– Яратам.
– Яратам.
4.Аудиоязманы тыңлау, кабатлау.
Аудио (55 нче кисəк)
«Слушай – повтори!», «Тыңла –
кабатла!»
Балалар əйтə, парлашып
кочаклашалар.
– Яратам.
– Яратам.
5. Сүзле уен «Тыңла, күрсəт, кабатла!»
Һəр бала санынча алма, кыяр,
груша, ипи рəсемнəре таратыла.
Бала аудиоязмадан ишеткəн сүзтезмəгə туры килгəн рəсемне таба
һəм күрсəтə.
Аудио (56 нчы кисəк)
«Слушай – покажи – повтори!»,
«Тыңла – күрсəт – кабатла!»
– Мин алма яратам.
– Мин кыяр яратам.
– Мин груша яратам.
– Мин ипи яратам.
6. Аудиоязманы тыңлау, кушылып җырлау
Аудио (57 нче кисəк)
«Слушай – пой!» , «Тыңла – җырла!»
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Тема

58

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ER

1. Ситуатив күнегү «Син нəрсə
яратасың?»
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
Һəр балага ашамлык һəм яшелчə
рəсемнəре (муляжлары) таратыла.
«Син нəрсə яратасың?» сайлап ал,
əйт.
Балалар җавабы:
– Мин алма (кишер, бəрəңге, кыяр,
суган) яратам.
– Мин сөт (ипи, су, ботка, аш) яратам.
2. Сүзле уен «Яраткан уенчыгыңны əйт, ал».
Кəрзингə уенчыклар салып, Акбай килə, ишек шакый. Тəрбияче
Акбай ролендə.
Балалар: Кем анда?
Акбай: Мин – Акбай.
Балалар: Акбай, кил монда.
Акбай: Исəнмесез. Хəерле көн.
Балалар: Исəнме, Акбай. Хəерле
көн.
Акбай, кəрзиндəге уенчыкларга
күрсəтеп: Мин туп (курчак, аю,
куян, эт, песи) яратам. Оля, син
нəрсə яратасың?
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53. «Син
нəрсə яратасың?»

P.
H

Җыр «Яратам».
Мин алма яратам,
Яратам, яратам.
Мин кыяр яратам,
Яратам, яратам.
Мин груша яратам,
Яратам, яратам.
Мин Коляны яратам,
Яратам, яратам.
Мин Оляны яратам,
Яратам, яратам.

Җиһазлау

.

Тема

Таратма
рəсемнəр
(муляжлар):
ашамлыклар
һəм
яшелчəлəр.
Уенчыклар:
курчак, туп,
аю, куян, эт,
песи.
Кəрзин.
Эт Акбай.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 58.

59

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

ET

ER

P.
H

Оля: Мин курчак (туп, аю, куян, эт,
песи) яратам.
Акбай: Курчак (туп, аю, куян, эт,
песи) ал.
Оля: Рəхмəт.
Уен һəр бала белəн дəвам итə.
3. Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (58 нче кисəк)
Җыр «Яратам».
Яратам, яратам,
Курчак яратам.
Яратам, яратам,
Аю яратам.
Яратам, яратам,
Куян яратам.
Яратам, яратам,
Туп яратам.
Яратам, яратам,
Песи яратам.
Яратам, яратам,
Эт яратам.
4.Дəфтəрдə эш. 17 нче бирем
«Я люблю».

Җиһазлау

.

Тема

Мультфильм «Кем нəрсə ярата?»

55. «Уйный бар
уйный
Сөйлəм
үсəбез»
үрнəге:
нəрсə бар?

1. Сүзле уен «Нəрсə бар?»
Мияу белəн Акбай уенчыклар
тутырылган матур тартма тотып
керəлəр.
Акбай и Мияу принесли нам
коробку с игрушками. Давайте
посмотрим, что там есть. – Нəрсə
бар?
Балалар алдында таныш уенчыклар. Тəрбияче уенчыкларны
күрсəтə, сорый: Нəрсə бар?

©
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54. «Кем
нəрсə
ярата?»

60

Уенчыклар:
курчак,
песи, эт, туп,
машина, аю,
куян.
Аудиоязма 59.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

Балалар: Туп бар (песи, эт, аю,
курчак).
2. Сүзле уен «Нəрсə юк?»
Тəрбияче: Нəрсə бар? Аю (курчак,
песи, эт, туп) бар.
Тəрбияче бер уенчыкны яшерə,
сорый: Нəрсə юк?
Бала: Туп юк.
Тəрбияче: Əйе, туп юк.
Тəрбияче үрнəгендə уенны балалар дəвам итə.
3. Сүзле уен «Нəрсə бар?»
Балалар, уенчыкларны тотып,
түгəрəккə басалар. Тəрбияче:
Скажи, что у тебя есть?
– Саша, нəрсə бар?
– Туп бар (машина, курчак).
Тəрбияче һəр баладан сорый.
4. Дидактик уен «Өстəлдə нəрсə
бар?»
Өстəлдə уенчыклар. Балалар
«Нəрсə бар?» соравына җавап бирə һəм алып күрсəтə.
5. Җырлы-биюле уен «Карусель».
Балалар түгəрəктə. Уенчыклар
түгəрəк эчендə, һəр бала алдына
тезелеп куелган. Уенның сүзлəрен
җырлап, балалар түгəрəктə йөрилəр. Туктап, уенчыкларны алалар, тəрбияченең «Нəрсə бар?»
соравына җавап бирəлəр. Уенчыклар исемнəрен əйтеп тə була.
Аудио (59 нчы кисəк)
Əллə-лə, əллə-лə,
Карусельлəр əйлəнə.
Матур кызлар əйлəнə,
Зур малайлар əйлəнə.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Тема

61

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

Җиһазлау

1. Сүзле уен «Нəрсə бар?»
Балалар, уенчыкларны тотып, түгəрəккə басалар. Тəрбияче: Скажи,
что у тебя есть?
– Саша, нəрсə бар?
– Туп бар (машина, курчак).
Тəрбияче һəр баладан сорый.
2. Уен ситуациясе «Кайда нəрсə
бар?»
Өстəлдə, урындыкта, караватта
уенчыклар һəм муляжлар куелган. Тəрбияче балалар белəн
бүлмə буйлап йөри, сорый:
– Бу нəрсə?
– Өстəл.
– Өстəлдə нəрсə бар?
– Алма бар.
– Бу нəрсə?
– Урындык.
– Урындыкта нəрсə бар?
– Туп бар.
– Бу нəрсə?
– Карават.
– Караватта нəрсə бар?
– Аю бар.
3. Җырлы-биюле уен «Кəрзиндə
нəрсə бар?»
Балалар түгəрəктə. Бер бала уртада. Кулына яшелчəлəр салынган кəрзин тоткан. Балалар җырлап түгəрəктə йөрилəр:
Аудио (60 нчы кисəк)
– Оля (Коля) əйт əле,
Кəрзиндə нəрсə бар?
– Кəрзиндə алма бар,
Тəмле, тəмле алма бар.
Əйе шул, əйе шул,
Кызыл, кызыл алма бар.

Өстəл,
карават,
урындык.
Уенчыклар.
Яшелчəлəр.
Кəрзин.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 60.

(сөйлəм
үрнəге)
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56. «Нəрсə
бар?»

.

Тема

62

Актив
сүзлəр

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

1. Дидактик уен «Серле янчык».
Акбай белəн Мияу керə. Акбайның
янчыгында яшелчə муляжлары,
Мияуныкында – уенчыклар.
Акбай: Янчыкта нəрсə бар?
Бала янчыктагы уенчыкны капшап карый, əйтə: Туп бар (Уенчыкны ала, күрсəтə).
Акбай: Туп нинди?
Бала: Зур (кызыл, матур).
Уен шулай дəвам итə.
2. Сүзле уен «Кем бар, кем юк?»
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
«Гаилə» темасына күрсəтмə рəсемнəр. Өйрəнгəн башка темаларны да
кулланып була.
Тəрбияче: Монда кем бар?
Балалар: Əни (əти, бабай, əби,
малай, кыз) бар.
Тəрбияче бер рəсемне алып куя,
сорый: Кем юк?
Балалар: Əни (əти, бабай, əби,
малай, кыз) юк.
3. Җырлы-биюле уен «Кəрзиндə
нəрсə бар?»
Мияу һəм Акбайның алып килгəн
уенчыклары, яшелчə муляжлары
белəн.
4. Дəфтəрдə эш. 19 нчы бирем
«Что лишнее?».

Серле янчык.
Уенчык песи,
эт.
Яшелчə
һəм уенчык
муляжлары.
«Гаилə»
темасы
буенча
күрсəтмə
рəсемнəр.
Эш дəфтəре.
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57. «Бар,
юк»

P.
H

Уен «яшел кыяр», «сары кишер»,
«зур кəбестə» сүзтезмəлəре белəн
дəвам итə.
4. Дəфтəрдə эш. 18 нче бирем «Разложи по порядку».

Җиһазлау

.

Тема

63

Актив
сүзлəр

Җиһазлау

1. Сюжетлы-рольле уен «Кибет».
Сабантуйга əзерлəнəбез. Бүлмəнең төрле җирендə ашамлыклар,
уенчыклар, киемнəр кибете күренешлəре. Өч бала сатучы рольлəрендə.
а) «Киемнəр кибетендə». Сөйлəм
үрнəге:
– Исəнме, Оля.
– Исəнме, Коля.
– Маша, күлмəк (чалбар, футболка,
сарафан) бир.
– Нинди күлмəк кирəк?
– Кызыл (сары, яшел, зəңгəр) күлмəк.
– Мə кызыл күлмəк.
– Рəхмəт.
– Сау бул, Оля.
– Сау бул, Коля.
б) «Ашамлыклар кибетендə». Сөйлəм үрнəге:
– Исəнме, Оля.
– Исəнме, Коля.
– Оля, ипи (чəк-чəк, сок, конфет)
бир.
– Ничə ипи? (1–10).
– Мə (1–10) ипи.
– Рəхмəт.
– Сау бул, Оля.
– Сау бул, Коля.
в) «Уенчыклар кибете». Сөйлəм
үрнəге.
– Исəнме, Дима.
– Исəнме, Лена.
– Сиңа нəрсə кирəк?
– Машина кирəк.
– Нинди машина?
– Зур машина (кечкенə, матур).
– Мə зур машина (кечкенə, матур).

Ашамлык
муляжлары:
чəк-чəк,
конфет, сок,
ипи, сөт, чəй.
Курчак
киемнəре.
Уенчык песи,
эт.
Аудиоязма
61–62.
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58. «Сабантуйга
əзерлəнəбез»

64

.

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

P.
H

Тема

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)

– Рəхмəт.
– Сау бул, Дима.
– Сау бул, Лена.
2. Уен ситуациясе «Сабантуйга
бүлəк җыябыз».
Аудио (61 нче кисəк)
Завтра праздник Сабантуй. Акбай
и Мияу приглашают нас на
праздник. Для праздника нужны
подарки, призы. Предложите им
свои игрушки.
Балаларның кулларында уенчыклар. Уенчык Мияу белəн
Акбай керəлəр.
Балалар: Исəнме, Мияу. Исəнме,
Акбай.
Һəр бала Мияу белəн Акбайга
үзлəренең бүлəклəрен бирəлəр:
Мə, Акбай, аю.
Акбай: Рəхмəт.
Бала: Мə, Мияу, туп.
Акбай: Рəхмəт.
3.Аудиоязманы тыңлау, кушылып
җырлау.
Аудио (62 нче кисəк)
Җыр. 1. Карагыз, карагыз,
Сабантуйга барабыз.
Сабантуйга барабыз,
Уйнап бүлəк алабыз.
2. Сабантуйга барабыз,
Сикерəбез, чабабыз.
Җырлап-биеп алабыз,
Уйнап бүлəк алабыз.

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр
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Тема

©

59. «Күңелле
Сабантуй
уеннары»

Аудио (63 нче кисəк)
«Сабантуй» җыры.
Балалар, «Сабантуй» җырын җырлап, мəйданда бəйрəмне башлыйлар. Уеннарны тəрбияче оештыра

Сабантуй
уеннары
өчен атрибутлар. Аудиоязма 63.
65

Эш төрлəре

(сөйлəм
үрнəге)
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60. Сабантуй
бəйрəме.

һəм командаларын татарча бирə:
«Йөгер», «Сикер», «Уйна», «Җырла», «Бие».
1. «Капчык киеп сикерү».
2. «Агач кашыкка йомырка салып
йөгерү».
3. «Ат чабышы».
4. «Чүлмəк вату».
6. Күмəк бию.
1. Мультфильм «Сабантуй бəйрəме».

66

Җиһазлау

.

Актив
сүзлəр

P.
H

Тема

ДИАГНОСТИКА
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Түбəндəге биремнəрне балаларның татар телен белү дəрəҗəсен
билгелəгəндə кулланырга мөмкин. Тикшерү һəр бала белəн аерым
үткəрелə, ул 5–10 минуттан артмаска тиеш. Ə йомгаклау дəресе булганда,
тикшерүне барлык балалар белəн бергə үткəрергə мөмкин. Биремнəр
уен формасында рус телендə аңлатыла. Аларның җавабын тыңлаганда,
тикшерүче елмаеп, кирəк булса, җавапны дөреслəп, бала əйтə алмый
торган очракта булышырга тиеш.
Тикшерү нəтиҗəлəрен түбəндəгечə таблицага төшерергə мөмкин.
Нəтиҗəгə карап, тəрбияче, һəр бала белəн эшлəү өчен, бурычлар
билгели.
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«Уйный-уйный үсəбез»
проекты буенча өйрəнгəн
лексиканы сөйлəмдə
куллану. (Өйрəнгəн
темалар буенча бишалты рəсем яисə предмет
күрсəтелə, татарча
исемнəрен əйтергə
кушыла.)

Аңлый, русча җавап бирə.

.

Сүз байлыгы бар, тəрбияче ярдəмендə аралаша.

Уртача дəрəҗə
2 дəн 2,6 га кадəр

Уртачадан түбəн дəрəҗə
1 дəн 2 гə кадəр

Бала сөйлəмдə актив, үзлектəн сорау бирə, яхшы аралаша.

P.
H

Ягымлы сүзлəр куллану
(«исəнме», «сау бул»,
«рəхмəт», «исəнмесез», «сау
булыгыз»)

Нəтиҗəлəрне билгелəү

ER

Бəйлəнешле сөйлəм
Боерыкны бирə белү
(кил, утыр, сикер, уйна,
ю, аша, эч, ки, сал)

Югары дəрəҗə
2,7 дəн 3 кə кадəр

Коля
Оля
.....
.....

Балаларның исем-фамилиясе

Сүз байлыгы
Уен ситуациялəрендə
үзлектəн сорау бирə белү
(Нəрсə кирəк? Нинди?
Ничə?)

1.
2.
3.
4.

№

ET

H

Уку елы ахырында – зурлар, уку елы башында мəктəпкə əзерлек төркеме балаларының
«Уйный-уйный үсəбез» проекты буенча татар телен үзлəштерү дəрəҗəлəрен билгелəү.

©
Аралаша белү (ягымлы
сүзлəр əйтү, чакыру,
сыйлау, сорап алу,
тəкъдим итү, инкяр итү,
раслау)

Эчтəлек
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«Уйный-уйный үсəбез» проекты буенча тематик план
(зурлар төркеме) .....................................................................................3
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