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«БЕЗ ИНДЕ ХӘЗЕР ЗУРЛАР – 
МӘКТӘПКӘ ИЛТӘ ЮЛЛАР» ПРОЕКТЫНЫҢ 

ТЕМАТИК ПЛАНЫ 
(мәктәпкә әзерлек төркеме)

Актив 
сүзлəр Сөйлəм үрнəге

Аудиоязма
Эш дəфтəре
Мультфильм

син кем?
хəерле көн

тычкан 

бу кем?

бу нəрсə?

нишли?
йоклый
утыра

ашый,
эчə
нишлисең?
ашыйм,
эчəм

уйный,
уйныйм
утырам

– Хəерле көн, Оля (Коля)!
– Хəерле көн, əни (əти, бабай, 
əби)!

– Бу – əни (əти, кыз, малай)?
– Əйе, əни (əти, кыз, ма-
лай, ...).

–  Бу – туп (курчак, машина).
– Нинди туп?
–  Кечкенə (зур, матур, чис-
та , ...).
– Песи нишли?
– Песи йоклый.
– Əни нишли?
– Əни утыра.

– Коля нишли?
– Коля ашый (эчə).
– Мияу, нишлисең?
– Ашыйм.
– Акбай, нишлисең?
– Эчəм.

– Оля (Коля), нишли сең?
– Уйныйм.

Аудиоязма № 1, 2
Аудиоязма № 3–5
Дəфтəрдə эш № 1

Мультфильм: «Мияу адаш-
кан»
Аудиоязма № 6
Дəфтəрдə эш № 2
Аудиоязма № 7, 8
Дəфтəрдə эш № 3

Мультфильм: «Аю баласы 
дөнья белəн таныша»
Аудиоязма № 9, 10
Дəфтəрдə эш № 4

Аудиоязма № 11

Мультфильм: «Батыр Мияу 
һəм куркак Куянкай»
Аудиоязма № 12
Дəфтəрдə эш № 5
Аудиоязма № 13, 14

Мультфильм: «Тату гаилə»
Аудиоязма № 15

Аудиоязма № 16–18
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Актив 
сүзлəр Сөйлəм үрнəге

Аудиоязма
Эш дəфтəре
Мультфильм

барам,
кая 
барасың?
син 
нишлисең?

сикер – 
сикерəм

сикерə,
йөгерə,
төлке

йөгер – 
йөгерəм
чəкчəк,
өчпочмак

яшь

бүре,
керпе

əтəч, 
тавык

үрдəк

– Кая барасың?
– Кафега барам.

– Син нишлисең?
– Мин бəрəңге ашыйм (чəй 
эчəм, уйныйм, ба рам, уты-
рам, йок лыйм).

Туп, туп,
Матур туп.
Сикер-сикер,
Матур туп.
Куян сикерə (йөгерə).
Туп сикерə.
Песи сикерə (йөгерə).
Төлке сикерə (йөгерə).

– Йөгер! Син нишли сең?
– Мин йөгерəм.
– Мин чəкчəк ашыйм.
– Мин өчпочмак ашыйм.

– Сиңа ничə яшь?
– Алты яшь.
– Мин – бүре. Мин зур, ма-
тур, чиста.

Əтəч зур, матур.
Тавык кечкенə, матур.

– Син нəрсə?
– Мин – үрдəк.

Мультфильм: «Юмарт аю»
Аудиоязма № 19

Аудиоязма № 20
Дəфтəрдə эш № 6

Мультфильм: «Кафега бара-
быз»
Дəфтəрдə эш № 7

Аудиоязма № 21–24

Мультфильм: «Урманда кү-
ңел ле уеннар»
Аудиоязма № 25
Дəфтəрдə эш № 8
Аудиоязма № 26–29

Мультфильм: «Көчлелəр, кыю-
лар, җитезлəр»
Аудиоязма № 30–32
Дəфтəрдə эш № 9

Мультфильм: «Җəн лек лəр 
спорт бəйрəмендə»
Аудиоязма № 33–35

Аудиоязма № 36, 37
Дəфтəрдə эш № 10
Мультфильм: «Циркта»
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Актив 
сүзлəр Сөйлəм үрнəге

Аудиоязма
Эш дəфтəре
Мультфильм

чана
шуа
шуам

бие,
бии
биим

ак,
кара

җырла – 
җырлыйм

зур 
рəхмəт

китап 
укый
рəсем 
ясыйм

укыйм

Куян чана шуа.

Мин чана шуам.

– Аю, əйдə, бие!

– Оля кызыл шар яра та?
– Юк.
– Оля яшел шар яра та?
– Əйе, мин яшел шар яратам.
– Cин нишлисең?
– Мин җырлыйм.
– Җырлыйбыз.

Зур рəхмəт.

Кыз китап укый.

Рəсем ясыйм – алма ясыйм.
Мəктəп.

– Кем укый?
– Мин укыйм.

Аудиоязма № 38, 39
Дəфтəрдə эш № 11
Аудиоязма № 40, 41
Дəфтəрдə эш № 12
Мультфильм: «Шаян кош-
лар»
Аудиоязма № 42, 43

Аудиоязма № 44
Дəфтəрдə эш № 13
Мультфильм: «Урманда 
зур концерт»
Аудиоязма № 45–48
Дəфтəрдə эш № 14

Аудиоязма № 49–51

Аудиоязма № 52
Мультфильм: «Акбай туган 
көнгə барырга əзерлəнə»
Аудиоязма № 50, 51, 53, 54
Дəфтəрдə эш № 15

Мультфильм: «Мияуның 
ту ган көне»

Аудиоязма № 55
Дəфтəрдə эш № 16
Аудиоязма № 56–58
Дəфтəрдə эш № 17
Мультфильм: «Урман ки-
тап  ханəсендə»
Аудиоязма № 59–62
Дəфтəрдə эш № 18
Мультфильм: «Уйный-уй-
ный укыйбыз»



Актив 
сүзлəр Сөйлəм үрнəге

Аудиоязма
Эш дəфтəре
Мультфильм

дəфтəр

Бик тəмле.

– Бу нəрсə?
– Дəфтəр.
– Нинди дəфтəр?
– Зур (матур, кечкенə, чис-
та), ак (кара, кызыл, яшел, 
зəңгəр, сары) дəфтəр.
– Ничə дəфтəр?
– Алты (1–10) дəфтəр.

Терем-терем, терем кəй,
Зур түгел, кечкенə.
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши,
Теремкəйдə бүре яши,
Теремкəйдə төлке яши,
Теремкəйдə аю яши. –
Алар бик дус.

– Кəҗə кая?
– Əнə кəҗə кəбестə ашый. 
Кəҗə кəбестə ярата.

– Мин ипи яратам. Песи, син 
нəрсə ярата сың?
– Мин сөт яратам. Сөт тəмле.

– Мə, кəҗə, ботка аша.
– Юк, мин кəбестə яратам. 
Кəбестə тəмле. 

Аудиоязма № 63–67

Аудиоязма № 68

Аудиоязма № 69, 70 
Дəфтəрдə эш № 19

Мультфильм: «Урман мəк тə -
бендə»
Аудиоязма № 71

Мультфильм: «Теремкəй»
Аудиоязма № 72

Мультфильм: «Кем нəрсə яра-
та?»

Аудиоязма № 73

Аудиоязма № 74–76
Дəфтəрдə эш № 20

Аудиоязма № 77, 78
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БЕЗ ИНДЕ ХӘЗЕР ЗУРЛАР – 
МӘКТӘПКӘ ИЛТӘ ЮЛЛАР

Максат: Балаларның сөйлəмен көнкүрешкə, табигатькə, җəм-
гыятькə кагылышлы сүзлəр исəбенə баету, сүз һəм сүз тезмəлəрне 
төрле ситуациялəрдə кулланышка кертү.

Бурычлар: 
1. Сөйлəмне аралашу чарасы буларак камиллəштерү, сөй лəм 

күнекмəлəренə өйрəтү.
2. Мөстəкыйль фикер йөртергə, җавап бирергə күнектерү, балада 

үзенең сөйлəменə карата кызыксыну һəм сизгерлек уяту.
3. Сөйлəм əдəбе (сорау, гозер, мөрəҗəгать итү, рəхмəт əйтү, 

исəнлəшү, саубуллашу) кагыйдəлəрен камиллəштерү.

1  нч е  т ема :  ƏЙДƏГЕЗ, ТАНЫШАБЫЗ!
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): син кем?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Əйдəгез, танышабыз!» 
Тəрбияче. Исəнмесез, балалар!
Балалар. Исəнмесез!
Тəрбияче. Хотите узнать, как меня зовут, спросите 
по-та тар ски: «Син кем? Син – син, кем  – кем. Син 
кем, син кем?»
Тəрбияче. Мин ... . Син кем?
Балалар. Мин – Оля (Коля).

Шул рəвешле тəрбияче һəр баладан сорый.

2. Уен ситуациясе: «Мияу кунакта»
Аудио (1 нче кисəк)

Ишек шакыган тавыш (озын пауза) ишетелə.
Тəрбияче. Син кем? Не отвечает. Кто же это? Дети, 
помогите мне. Навер ное, он хочет, чтобы мы у него 
спросили все вместе.
Тəрбияче. Син кем?
Бергə. Син кем?
Тəрбияче. Молчат. Давайте спросим погромче. Син 
кем?

Уенчык лар: 
Мияу, 
курчак,  туп.
Аудиоязма 
№ 1, 2
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Бергə. Син кем?
Мияу. Мин – песи. Мин – Мияу.
Тəрбияче. А-а, это наш друг Мияу! Давайте по-
зовём его.
Бергə. Мияу, кил монда!

Ишек ачылган тавыш (кыска пауза) ишетелə.
Мияу (керə). Исəнмесез!
Балалар. Исəнме, Мияу! Хəл лəр ничек?
Мияу. Əйбəт. (Кыска пауза.)
Балалар. Мияу, утыр.
Мияу. Рəхмəт.
Тəрбияче. Мияу хочет с вами познакомиться. 
Поиграем с мячом в игру: «Син кем?»

3. Сүзле уен: «Син кем?»
Балалар түгəрəктə басып торалар. Мияу, бер балага 
тупны биреп: «Мин  – Мияу. Син кем?» – дип сорый. 

Балалар шул тəртиптə уенны дəвам итəлəр.
Бала. Син кем?
Оля. Мин – Оля. (Мин – кыз.)

4. Аудиоязма тыңлау
Аудио (2 нче кисəк)
– Ребята, слушайте, как знакомятся Оля с Колей.
Оля. Исəнме!
Коля. Исəнме!
Оля. Син кем?
Коля. Мин – Коля. Син кем?
Оля. Мин – Оля.

5. Диалог: «Син кем?»
Аудиоязма үрнəгендə ике бала арасында диалог.

2  нч е  т ема :  ХƏЕРЛЕ КӨН!
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге):  хəерле көн

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Акбай белəн Мияу бездə 
кунакта»
Аудио (3 нче кисəк)

Ишек шакыган тавыш (озын пауза) ишетелə.

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу, 
телефоннар. 
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Бергə. Син кем?
Акбай. Мин – эт, Акбай. Һау-һау!
Мияу. Мин – песи, Мияу. Мияу-мияу!
Бергə. Акбай, кил монда.
            Мияу, кил монда.    
Акбай, Мияу. Исəнмесез, балалар!
Балалар. Исəнмесез, Акбай, Мияу!

2. Уен ситуациясе: «Хəерле көн!»
Тəрбияче. Ребята, а теперь по желаем им доброго 
дня: «Доб рый день! – Хəерле көн!»
Бергə. Хəерле көн!
Акбай, Мияу. Хəерле көн!

Һəр бала Акбай белəн Мияуга хəерле көн тели.
Коля. Хəерле көн, Акбай!
Акбай.  Хəерле көн, Коля!
Оля. Хəерле көн, Мияу!
Мияу. Хəерле көн, Оля!

3. Сүзле уен: «Хəерле көн!»
Балалар түгəрəккə басалар, бер-берсенə хəерле көн 

телилəр.
Саша. Хəерле көн, Маша!
Маша. Хəерле көн, Саша!

4. Үстерелешле диалог: «Те лефоннан сөйлəшəбез»
Аудио (4 нче кисəк)
Акбай.  Алло. Исəнме, Мияу!
Мияу. Алло. Син кем?
Акбай. Мин – Акбай.
Мияу. Исəнме, Акбай!
Акбай. Хəерле көн, Мияу! Хəллəр ничек?
Мияу. Əйбəт. Рəхмəт. Акбай, хəллəр ничек?
Акбай. Əйбəт. Рəхмəт. Сау бул, Мияу!
Мияу. Сау бул, Акбай!
Шул үрнəктə балалар бер-берсе белəн телефоннан 

сөй лəшəлəр.
5. Аудиоязма тыңлау, җыр лау
Аудио (5 нче кисəк)
Җыр: «Хəерле көн!»

Хəерле көн, əти!  Хəерле көн, бабай!
Хəерле көн, əни!  Хəерле көн, əби!  

6. Дəфтəрдə эш: 1 нче би рем. «Вежливые слова» 

Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 3–5



10

3  нч е  т ема :  МИЯУ АДАШКАН
МУЛЬТФИЛЬМ: «МИЯУ АДАШ КАН»

4  нч е  т ема :  СИН КЕМ?
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): тычкан

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Шал канны кемнəр тарт-
кан?»
Тəрбияче. Ребята, вы помните сказку про репку? 
Кто посадил и вырастил большую репку?  – Кем?
Бергə. Бабай.
Тəрбияче. Кто помог вытащить репку? Назовите 
их по-татарски.
Бергə. Əби, кыз, эт, песи, тычкан – мышь.

Тычкан сүзе яңа сүз бирү алымнары кулланып 
өйрəтелə.

2. Сүзле уен: «Ватык телефон»
Уенда кечкенə тычкан, матур тычкан сүзтезмəлəре 

кулланыла.
3. Дидактик уен: «Кем юк?»
Уенда «Шалкан» əкияте өстəл театры персонажлары 

кулланыла. 
4. Сүзле уен: «Син кем?»
Аудио (6 нчы кисəк)
Тəрбияче. Акбай и Мияу тоже хотят играть с на-
ми. Они должны хорошо запомнить ваши имена. 
Давайте проверим. Акбай отвернётся, а вы по оче-
реди будете подходить и здороваться с ним. Акбай 
будет угадывать, кто это. 
Мияу. Исəнме, Акбай!
Акбай.  Син кем? Оля?
Мияу. Юк, мин – Мияу.
Шул үрнəктə балалар Акбай белəн уенны дəвам итəлəр.
5. Уен ситуациясе: «Без шалкан утыртабыз»
Тəрбияче балаларга əти, əни, əби, бабай, кыз, малай, эт, 
песи, тычкан рольлəрен бүлеп бирə, битлеклəр тарата.
Тəрбияче. Мы посадим свою репку. Она будет ещё 
больше. Чтобы её вытащить, нужно будет кого-то 
позвать. Давайте позовём и маму, и папу. Как по-
зовём?
Бергə. Əти, кил монда. Əни, кил монда.

Уенчыклар:  
Акбай, Мияу.
«Шалкан» 
əкияте өстəл 
театры 
персонаж-
лары:  əби, 
бабай, кыз, 
малай, эт, 
песи, тычкан; 
əти, əни, əби, 
бабай, кыз, 
малай, эт, 
песи, тычкан 
битлеклəре. 
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 6
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6. Сүзле уен: «Җырлап əйт!»
Балалар (түгəрəктə җыр лап əйлəнəлəр). Син кем?
Битлек кигəн бала (җырлап, уртага чыга). Мин  – 
бабай.
Уен барлык персонажлар (əби, əти, əни, кыз, малай, 

эт, песи, тычкан) белəн шулай дəвам итə.
7. Дəфтəрдə эш: 2 нче бирем. Сказка «Репка»  

5  нч е  т ема :  «ШАЛКАН» ƏКИЯТЕН СƏХНƏ ЛƏШ ТЕРҮ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): бу кем?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Сүзле уен: «Бу кем?»
Акбай белəн Мияу əти, əни, кыз, малай, əби, бабай, 

тычкан рəсемнəрен алып килəлəр. 
Мияу (бер рəсемне күрсəтеп). Бу кем?
Бергə. Бу – əни (əти, кыз, малай, əби, бабай, тыч-
кан).
 2. Дидактик уен: «Бу кем?»
Аудио (7 нче кисəк)
Уенда «Шалкан» əкияте (үзебез уйлап чыгарган əкият)  
персонажлары рəсемнəре яки уенчыклары кулланыла. 

Мияу борылып баса, Акбай аңа сорау бирə.
Акбай (əти рəсемен күрсə теп). Бу кем?
Мияу. Бу – əти.
Акбай.  Əйе, əти. Бу кем? (Бабай рəсемен күрсəтə.)
Мияу. Бу – əни.
Акбай. Юк. Бу кем?
Мияу. Бу – кыз.
Акбай. Юк. Бу кем?
Мияу. Бу – бабай.
Акбай. Əйе, бу – бабай.

Шул үрнəктə уенны балалар дəвам итə.
3. Аудиоязма тыңлау
Аудио (8 нче кисəк)
– Ребята, послушайте, спросите: «Это кто? – Бу 
кем?»
– Исəнмесез! (Əни тавышы, озын пауза.)
– Бу кем? (Балалар сорый.)
– Бу – əни. (Əни тавышы.)
– Исəнмесез! (Əти тавышы, озын пауза.)
– Бу кем? (Балалар сорый.)

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу.
Күрсəтмə 
рəсемнəр: 
əти, əни, 
кыз, малай, 
əби, бабай, 
тычкан;
«Шалкан» 
əкияте пер-
сонажлары 
рəсемнəре 
яки уенчык-
лары. 
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 7, 8
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– Бу – əти. (Əти тавышы.)
– Хəерле көн, мыр-р-р... (Песи тавышы, озын пауза.)
– Бу кем? (Балалар сорый.)
– Бу – песи. (Песи тавышы.)
– Хəллəр ничек? Ырр-ырр... (Эт тавышы, озын пауза.) 
– Бу кем? (Балалар сорый.)      
– Бу – эт. (Эт тавышы.)
– Исəнмесез! Чи-чи-чи. (Озын пауза.) 
– Бу кем? (Балалар сорый.)
– Бу – тычкан. (Тычкан тавышы.)

4. «Шалкан» əкиятен сəхнə лəштерү
Балаларга рольлəр бүлеп бирелə.

– Син кем?
– Мин – бабай (əни, əти, кыз, малай, əби, тычкан).

5. Дəфтəрдə эш: 3 нче бирем. «Это кто?» 

6  нчы  т ема :  АЮ БАЛАСЫ ДӨНЬЯ БЕЛƏН ТАНЫША
МУЛЬТФИЛЬМ: «АЮ БАЛАСЫ ДӨНЬЯ БЕЛƏН ТАНЫША»

7  нч е  т ема :  БУ НƏРСƏ?
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге):  бу  нəрсə?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Мияу ның уенчыклары»
Аудио (9 нчы кисəк)

Өстəлгə төрле зурлыктагы уенчыклар (туп, куян, 
курчак, машина, аю, эт, песи, тычкан) куелган.

Тəрбияче (бер уенчыкны кулына алып). Ребята, мы 
с вами хорошо потрудились, вырастили большую 
репку. Молодцы! Теперь можно поиграть. Акбай  и 
Мияу принесли нам игрушки. Давайте послушаем 
их разговор.
Акбай. Бу нəрсə? 
Мияу. Бу – тычкан (туп, куян, курчак, машина, аю, 
эт, песи).
Акбай. Нинди тычкан?
Мияу. Кечкенə (зур) тычкан (туп, куян, курчак, ма-
шина, аю, эт, песи).

Уенны шул үрнəктə балалар  дəвам итə.

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу; 
төрле 
зурлыктагы 
туп, куян, 
курчак, 
машина, аю, 
эт, песи, 
тычкан 
уенчыклары.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№  9, 10
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2. Дидактик уен: «Исемен əйт сəң бирəм»
Акбай (бер уенчыкны  арты на яшерə һəм Мияудан 
со рый). Бу нəрсə?
Мияу. Бу – куян.
Акбай. Мə куян.
Мияу. Рəхмəт.
Акбай. Бу нəрсə?
Коля. Бу – аю.
Акбай. Мə аю.
Коля.  Рəхмəт. Оля, бу нəрсə?
Оля. Бу – песи.
Уен шул үрнəктə башка балалар белəн дəвам итə.

3. Сюжетлы-рольле уен: «Уен  чыклар кибе тен дə»
Аудио (10 нчы кисəк)
Акбай белəн Мияу сатучы һəм сатып алучы ролендə.

Акбай. Исəнме, Мияу!
Мияу. Исəнме, Акбай!
Акбай. Нəрсə кирəк?
Мияу. Туп кирəк.
Акбай. Нинди туп?
Мияу. Зур (кечкенə, матур) туп.
Акбай. Мə зур (кечкенə), матур туп.
Мияу. Рəхмəт. Сау бул, Ак бай!
Акбай. Сау бул, Мияу!

4. Җырлы-сүзле күнегү: «Бу нəрсə?»
Тəрбияче. А теперь каждый сочините про свою 
игрушку песню.
Тəрбияче һəм балалар (җыр лап). 
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
– Бу – куян, бу – куян.
– Əйе, əйе, бу – куян,
Зур куян, матур куян. 
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
– Бу – песи, бу – песи.
– Əйе, əйе, бу – песи,
Зур песи, матур песи.
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
– Бу – курчак, бу – курчак.
– Əйе, əйе, бу – курчак,
Зур курчак, матур курчак.
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
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– Бу – машина, бу – машина.
– Əйе, əйе, машина,
Зур машина, матур машина.
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
– Бу – туп, бу – туп.
– Əйе, əйе, бу – туп,
Зур туп, матур туп.
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
– Бу – аю, бу – аю.
– Əйе, əйе, бу – аю,
Зур аю, матур аю.
– Бу нəрсə? Бу нəрсə?
– Бу – эт, бу – эт.
– Əйе, əйе, бу – эт,
Зур эт, матур эт.

5. Дəфтəрдə эш: 4 нче бирем. «В магазине игру-
шек» 

8  нч е  т ема :  КЕМ НИШЛИ?
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): нишли? йоклый, утыра

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Уенчык лар йоклый»
Бүлмəдə кечкенə һəм зур уенчыклар (аю, куян, 
курчак, эт, песи, тычкан) төрлесе төрле җирдə 

таралышып яталар. 

Тəрбияче. Ребята, посмотрите, что здесь случилось. 
Кто-то раскидал игрушки. А-а, это наши друзья 
Акбай и Мияу. Поиграли, устали и уснули. Пусть 
спят. Игрушки, наверное, тоже устали, давайте их 
уложим спать. 

Һəр бала бер уенчыкны тирбəтеп йоклата. 
Тəрбияче (балалардан сорый). Что делает мишка? – 
Аю нишли? (Пауза.) 
Балалар. Мишка спит. – Аю йоклый. 

Тəрбияче һəр баладан уенчыгы турында сорый. 

Тəрбияче. Куян (курчак, эт, песи, тычкан) нишли?
Балалар (һəркайсы үз уенчыгын күрсəтеп). Йок-
лый.

«Йоклый» пиктограммасы белəн таныштыру.

Кечкенə һəм 
зур уенчык-
лар: аю, куян, 
курчак, эт, 
песи, 
тычкан.
Күрсəтмə 
рəсемнəр: 
əни кул юа, 
əти йоклый, 
малай утыра, 
кыз битен 
юа, əби 
утыра, бабай 
йоклый.
«Йоклый», 
«утыра» 
пиктограмма-
лары.
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2. Сүзле уен: «Кайтаваз» – «Эхо»
Тəрбияче (кычкырып). Куян нишли?
Балалар (əкрен тавыш белəн). Куян нишли?
Тəрбияче (кычкырып). Куян йоклый.
Балалар (əкрен тавыш белəн). Куян йоклый.
Тəрбияче (кычкырып). Аю нишли?
Балалар (əкрен тавыш бе лəн). Аю нишли?
Тəрбияче (кычкырып). Аю йок лый.
Балалар (əкрен тавыш бе лəн). Аю йоклый.
Тəрбияче (кычкырып). Тыч кан нишли?
Балалар (əкрен тавыш  бе лəн). Тычкан нишли?
Тəрбияче (кычкырып). Тыч кан йоклый.
Балалар  (əкрен тавыш бе лəн). Тычкан йоклый.
Тəрбияче (кычкырып). Песи нишли?
Балалар  (əкрен тавыш бе лəн). Песи нишли?
Тəрбияче (кычкырып). Песи йоклый.
Балалар  (əкрен тавыш бе лəн). Песи йоклый.

3. Сүзле уен: «Сорауга җавап бир»
Балалар бер-берсеннəн уенчыкның нишлəвен 

сорыйлар.
Оля. Коля, куян нишли?
Коля. Куян йоклый. Аня, песи нишли?
Аня. Песи йоклый. Петя, аю нишли?
Петя. Аю йоклый.

Уен шул рəвешле дəвам итə.

4. Дидактик уен: «Кем нишли?»
Тəрбияче, күрсəтмə рəсемнəр кулланып, балалардан: 

«Бу кем? Нишли?» – дип сорый.
Тəрбияче. Бу кем?
Балалар. Бу – əни (малай, кыз, бабай, əби, əти).
Тəрбияче. Əни нишли?
Балалар. Əни кул юа (йок лый).

5. Уен ситуациясе: «Уенчык ларны йокыдан уят, 
урындыкка утырт»
Тəрбияче.  Игрушки поспали, отдохнули. Давайте 
их разбудим и посадим на стул. Скажите: «Са-
дись.  – Утыр». (Куянны урындык ка утыртып.) Что 
делает заяц? Куян нишли? Куян нишли? Куян утыра. 
Повторите: «Утыра».
Балалар. Утыра.
Тəрбияче. Куян утыра.

Аудиоязма 
№ 11
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Балалар. Куян утыра.
Тəрбияче. Куян нишли?
Балалар. Куян нишли?
Тəрбияче. Куян утыра.
Балалар. Куян утыра.
Тəрбияче. Посадите свои иг рушки на стул. 
Балалар (уенчыкларны урындыкларга утырталар 
һəм əйтəлəр). Куян (курчак, эт, песи, тычкан) утыра.

«Утыра» пиктограммасы белəн таныштыру.
6. Аудиоязма тыңлау
Аудио (11 нче кисəк): «Прослушай вопрос, найди 
соот ветствующую картинку»
Балалар аудиоязмадан сорауны тыңлыйлар, кирəкле 

рəсемне табалар һəм җавап бирəлəр. 
– Əти нишли? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
Балалар (рəсемне табып). Əти йоклый.
– Əйе, əти йоклый. (Хатын-кыз тавышы.)
– Əни нишли? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
Балалар (рəсемне табып). Əни юа.
– Əйе, əни юа. (Хатын-кыз тавышы.)
– Кыз нишли? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
Балалар (рəсемне табып). Кыз утыра.
– Əйе, кыз утыра. (Хатын-кыз тавышы.)
– Малай нишли? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
Балалар (рəсемне табып). Ма лай йоклый.
– Əйе, малай йоклый. (Хатын-кыз тавышы.)
– Əби нишли? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
Балалар (рəсемне табып). Əби юа.
– Əйе, əби юа. (Хатын-кыз тавышы.)
– Бабай нишли? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
Балалар (рəсемне табып). Бабай утыра.
– Əйе, бабай утыра. (Хатын-кыз тавышы.)

9  нчы  т ема :  БАТЫР МИЯУ БЕЛƏН КУРКАК КУЯНКАЙ
МУЛЬТФИЛЬМ: «БАТЫР МИЯУ БЕЛƏН КУРКАК КУЯНКАЙ»

10  нчы  т ема :  ДУСЛАРНЫ СЫЙЛЫЙБЫЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): ашый, эчə

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Сүзле уен:  «Акбайны сыйлыйбыз»
Тəрбияче. Акбай и Мияу при шли с прогулки, про-
голодались. Давайте их угостим. Посадим за стол,

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу; 
ашамлык
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накормим и напоим. Позовите Акбая и Мияу за 
стол.
Балалар. Акбай (Мияу), кил монда, утыр.
Тəрбияче. Акбай (Мияу) нишли?
Балалар. Акбай утыра. Мияу утыра. Акбай, мə 
ипи, аша.
Акбай. Рəхмəт. Ипи тəмле.
Тəрбияче. Акбай кушает. – Акбай ашый.
Тəрбияче һəр баладан: «Акбай нишли?» – дип сорап 
чыга. Ашый сүзе һəр бала тарафыннан кабатлана.

«Ашый» пиктограммасы белəн таныштыру.
2. Сүзле уен: «Мияуны сыйлыйбыз»

Эчə сүзе Мияу белəн шул үр нəктə өйрəтелə.
«Эчə» пиктограммасы белəн таныштыру.

3. Уен ситуациясе: «Иптə шеңне сыйла»
Оля. Коля, кил монда. Утыр.
Коля. Рəхмəт. (Утыра.)
Тəрбияче. Коля нишли?
Бергə. Коля утыра.
Оля. Коля, мə алма, аша (чəй эч).
Коля. Рəхмəт. Алма тəмле (чəй тəмле).
Тəрбияче. Коля нишли?
Бергə. Коля ашый (эчə).

Шул үрнəктə балалар уенны дəвам итəлəр.
4. Дəфтəрдə эш: 5 нче бирем. «Кто что делает?»
Эшчəнлекне интерактив тактада да оештырырга була.
5. Аудиоязма тыңлау
Аудио (12 нче кисəк)
Җыр: «Нишли?»
– Нишли? Нишли?   – Нишли? Нишли?
– Йоклый, йоклый.   – Ашый, ашый.
– Нишли? Нишли?   – Нишли? Нишли?
– Утыра, утыра.    – Эчə, эчə.

муляжлары.
«Ашый», 
«эчə» пикто-
граммалары.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 12

11  нч е  т ема :  НИШЛИ  СЕҢ?
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): нишли сең? эчəм, ашыйм

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе:  «Нишли сең?»
Акбай белəн Мияу өстəл янында утыралар. Акбай 

ашый, Мияу эчə.

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу,
телефоннар;
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Аудио (13 нче кисəк)
Тəрбияче. Ребята, Акбай и Мияу угощаются. 
Мияу спрашивает: «Акбай, что делаешь?  – Акбай, 
нишлисең?»
Мияу. Акбай, нишлисең?
Акбай.  Кушаю. – Ашыйм, ашыйм. (Хə рə кəт белəн 
күрсəтə.) Мияу, нишлисең?
Мияу. Пью. – Эчəм, эчəм. (Хəрəкəт белəн күрсəтə.) 
Тəрбияче. Спросите, что делает Акбай.
Бергə. Акбай, нишлисең?
Акбай. Ашыйм.
Тəрбияче. Спросите, что делает Мияу.
Бергə. Мияу, нишлисең?
Мияу. Эчəм.
2. Сүзле уен: «Кайтаваз» – «Эхо»
Тəрбияче. Нишлисең?
Балалар. Нишлисең?
Тəрбияче. Ашыйм.
Балалар. Ашыйм.
Тəрбияче. Аш ашыйм.
Балалар. Аш ашыйм.
Тəрбияче. Нишлисең?
Балалар. Нишлисең?
Тəрбияче. Эчəм.
Балалар. Эчəм.
Тəрбияче. Чəй эчəм.
Балалар. Чəй эчəм.
3. Уен ситуациясе: «Без сыйланабыз»
Балаларга ашамлык муляжлары таратыла. Балалар, 

парлашып, кара-каршы сөйлəшəлəр. 
Коля. Оля, нишлисең?
Оля. Сөт эчəм. Коля, нишли сең?
Коля. Алма (ипи) ашыйм.
4. Аудиоязма тыңлау
Аудио (14 нче кисəк)
– Исəнме (хəерле көн), Оля! (Малай тавышы.)
– Исəнме (хəерле көн)! Син кем? (Кыз тавышы.)
– Мин – Коля. (Малай тавышы.)
– Хəллəр ничек, Коля? (Кыз тавышы.)
– Əйбəт. Хəллəр ничек, Оля? (Малай тавышы.)
– Əйбəт. (Кыз тавышы.)
– Оля, нишлисең? (Малай тавышы.)
– Алма ашыйм. Коля, нишли сең? (Кыз тавышы.)

ашамлык 
муляжлары.
Аудиоязма 
№ 13, 14
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– Чəй эчəм. (Малай тавышы.)
– Сау бул, Коля. (Кыз тавышы.)
– Сау бул, Оля. (Малай тавышы.)
5. Үстерелешле диалог: «Теле фоннан сөйлəшү»
Балалар бер-берсе белəн телефоннан сөйлəшəлəр.

Петя. Алло. Исəнме (хəерле көн), Аня!
Аня. Исəнме (хəерле көн)! Син кем?
Петя. Мин – Петя.
Аня. Хəллəр ничек, Петя?
Петя. Əйбəт. Хəллəр ничек, Аня?
Аня. Əйбəт.
Петя.  Аня, нишлисең?
Аня. Банан (ипи, алма) ашыйм. Петя, нишлисең?
Петя. Сөт (сок, чəй) эчəм.
Аня. Сау бул, Петя.
Петя. Сау бул, Аня.

12  нч е  т ема :   ТАТУ ГАИЛƏ
МУЛЬТФИЛЬМ: «ТАТУ ГАИЛƏ»

13  нч е  т ема :   ƏЙДƏГЕЗ, УЙНЫЙБЫЗ!
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге):  уйный, уйныйм

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Мин уйныйм»
Һəр балага җитəрлек уенчыклар салынган тартма.

Тəрбияче. Сегодня к нам в гости пришёл зайчик. 
Он хочет играть. Давайте ему предложим мячик.
Балалар. Куян, мə туп. Уйна.
Куян. Рəхмəт.
Тəрбияче. Куян нишли? Иг рает – уйный, уйный. 
Уйный, уйный. Куян уйный.
Балалар. Уйный, уйный. Куян уйный.

«Уйный» пиктограммасы белəн таныштыру.
Тəрбияче. Давайте спросим у зайчика, что он дела-
ет. Куян, нишлисең?
Куян. Играю – уйныйм. Уй ныйм, уйныйм.
Тəрбияче. А теперь вместе спросим.
Бергə. Нишлисең?
Куян. Уйныйм.

Тартма (анда 
һəр балага 
җитəрлек 
санда 
уенчык лар); 
уенчык 
телефоннар.
«Уйный» 
пиктограм-
масы. 
Аудиоязма 
№ 15
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2. Уен ситуациясе: «Бергəлəп уйныйбыз»
Куян. Оля, мə курчак, уйна. (Оля уйный.) Оля, 
нишлисең?
Оля. Уйныйм.

Уен һəр бала белəн шул рəвешле дəвам итə.
3. Ситуатив күнегү:  «Уй ный – уйныйм»
1) Тəрбияче. Коля (Оля, ...) ты играешь. Как ты 
скажешь об этом?
Коля. Мин уйныйм.
2) Тəрбияче. Ребята, Коля иг рает. Как вы скажете 
об этом?
Балалар. Коля уйный.

Диалог һəр бала белəн шул рəвешле дəвам итə.
4. Аудиоязма тыңлау
Аудио (15 нче кисəк)
– Исəнме, Оля! (Малай тавышы.)
– Исəнме, Коля! (Кыз тавышы.)
– Хəерле көн! (Малай тавышы.)
– Хəерле көн! (Кыз тавышы.)
– Хəллəр ничек? (Малай тавышы.)
– Əйбəт. Коля, хəллəр ничек? (Кыз тавышы.)
– Əйбəт. (Малай тавышы.)
– Коля, нишлисең? (Кыз тавышы.)
– Ботка ашыйм. Син нишли сең? (Малай тавышы.)
– Мин уйныйм. (Кыз тавышы.)
– Сау бул, Оля. (Малай тавышы.)
– Сау бул, Коля. (Кыз тавышы.)
5. Үстерелешле диалог: «Те ле фоннан сөйлəшү» 
(«Ни шли сең?») 
Уйныйм, ашыйм, эчəм сүз лəрен кулланып, балалар 

бер-берсе белəн телефоннан сөйлəшəлəр.
Коля. Исəнме, Оля!
Оля. Исəнме, Коля!
Коля. Хəерле көн!
Оля. Хəерле көн!
Коля. Хəллəр ничек? 
Оля. Əйбəт. Коля, хəллəр ничек? 
Коля. Əйбəт.
Оля. Коля, нишлисең? 
Коля. Ботка ашыйм. Син нишлисең? 
Оля. Мин уйныйм.
Коля. Сау бул, Оля.
Оля. Сау бул, Коля.
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14  нч е  т ема :  КУНАК КИЛДЕ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): утырам

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Əби кунакка килə»
Аудио (16 нчы кисəк)

Ишек шакыган тавыш (озын пауза) ишетелə.
Бергə. Кем анда?
Əби. Мин – əби.
Бергə. Əби, кил монда.

Ишек ачылган тавыш (кыска пауза) ишетелə. 
Əби  керə.

Əби. Исəнмесез, балалар!
Бергə. Исəнме, əби! Əби, хəллəр ничек?
Əби. Əйбəт, рəхмəт.
– Предложите бабушке стул. (Хатын-кыз та-
вышы.)
Бергə. Əби, утыр. (Əби утыра.)
– Əби, нишлисең? (Хатын-кыз тавышы.)
Əби. Сижу – утырам. Утырам.
2. Ситуатив күнегү: «Əби утыра»

Əби урындыкта утыра.
Аудио (17 нче кисəк)
– Бабушка, ты сидишь на стуле. Как скажешь, что 
сидишь? (Хатын-кыз тавышы.)
Əби. Утырам.
– Мияу, ты сидишь на стуле. Как скажешь, что си-
дишь? (Ха тын-кыз тавышы.)
Мияу. Утырам.
– Акбай, ты сидишь на стуле. Как скажешь, что 
сидишь? (Хатын-кыз тавышы.)
Акбай. Утырам.

Шул үрнəктə утырам сүзе башка балалар белəн 
кабатлана.

3. Уен ситуациясе: «Əбине сыйла»
Аудио (18 нче кисəк)

Мияу əбине чəй белəн сыйлый.
1) Мияу. Əби, кил монда, утыр.
Əби. Рəхмəт.
Мияу. Əби, нишлисең?
Əби. Утырам.

Уенчыклар: 
Мияу; курчак 
театры атри-
буты: əби; 
ашамлык 
атрибутлары.
Аудиоязма 
№ 16–18
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Мияу. Əби, мə чəй, эч.
Əби. Рəхмəт. Чəй эчəм, чəй тəмле.
2) Мияу. Коля, кил монда, утыр.
Коля. Рəхмəт.
Мияу. Коля, нишлисең?
Коля. Утырам.
Мияу. Коля, мə чəй, эч.
Коля. Рəхмəт. Чəй эчəм, чəй тəмле.

Уен шул рəвешле дəвам итə.
4. Уен ситуациясе: «Чакыр –  сыйла»
Коля.Оля, кил монда, утыр.
Оля. Рəхмəт.
Коля. Оля, нишлисең?
Оля. Утырам.
Коля. Оля, мə ипи, аша.
Оля. Рəхмəт. Ипи ашыйм, ипи тəмле.

Уен шул рəвешле дəвам итə.

15  нч е  т ема :  ЮМАРТ АЮ
МУЛЬТФИЛЬМ: «ЮМАРТ АЮ»

16  нчы  т ема :  КАФЕГА БАРАБЫЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге):  барам, кая бара сың?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Кафега барабыз»
Аудио (19 нчы кисəк)
– Акбай и Мияу встретились по пути в кафе. Слу-
шайте, как они разговаривали друг с другом. (Ха-
тын-кыз тавышы.)
Акбай. Исəнме, Мияу!
Мияу. Исəнме, Акбай! Хəллəр ничек?
Акбай. Əйбəт. Хəллəр ничек?
Мияу. Əйбəт.
Акбай. Мияу, куда идёшь? – Мияу, кая барасың? 
Мияу. Иду в кафе.– Кафега барам. Акбай, кая ба-
расың?
Акбай. Кафега барам.
2. Сүзле күнегү: «Кая бара сың?»
Тəрбияче. Давайте спросим, куда идёт Акбай.
Балалар. Акбай, кая бара сың?

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу; 
кызыл, сары, 
яшел, зəңгəр 
шарлар; 
ашамлык 
муляжлары: 
чəй, кофе, 
сок, бəрəңге, 
пицца.
Аудиоязма 
№ 19
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Акбай.  Кафега барам.
Тəрбияче. А теперь спросим, куда идёт Мияу.
Балалар. Мияу, кая барасың?
Мияу. Кафега барам.
Шул үрнəктə һəр бала Акбай белəн Мияуга сорау бирə.
3. Ситуатив күнегү
1) Тəрбияче. Ты идёшь в кафе. Как ты скажешь об 
этом?
Коля. Кафега барам. 
Оля. Кафега барам. 
2) Тəрбияче. Твой друг (Коля) идёт в кафе. Как ты 
спросишь, куда он идёт? Коля, кая барасың?
Коля. Оля, кая барасың?
Оля. Коля, кая барасың?
Коля. Маша, кая барасың? 
4. Үстерелешле диалог

Ике бала арасында диалог.
Тəрбияче. Мы тоже пойдём в кафе. Спросите друг  
у друга: «Куда идёшь? – Кая бара сың?»
Коля. Оля, кая барасың?
Оля. Кафега барам. Коля, кая барасың?
Коля. Кафега барам. Маша, кая барасың? 

Шул үрнəктə һəр бала бер-берсенə сорау бирə.
5. Уен ситуациясе: «Шарны сорап ал»
Тəрбияче. Чтобы в кафе было весело, возьмём 
с  собой разноцветные шары (зəңгəр, сары, кызыл, 
яшел). Попросите у меня шары.
Оля. Шар бир əле.
Тəрбияче. Нинди шар?
Оля. Сары шар.
Тəрбияче. Мə сары шар.
Оля. Рəхмəт.

Шул үрнəктə һəр бала шар сорап ала.
6. Уен ситуациясе: «Сиңа нəрсə кирəк?»
Акбай сатучы ролендə. Ул кафеда чəй, кофе, сок, 

бəрəңге, пицца сата.
Акбай. Сиңа нəрсə кирəк?
Бала. Чəй (кофе, сок, пицца, бəрəңге) кирəк.
Акбай.  Мə чəй. 
Бала. Рəхмəт.

Һəр бала шул рəвешле үзенə ризык сорап ала. 
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17  нч е  т ема :  БЕЗ КАФЕДА
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге):  син ни шли сең?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Ситуатив күнегү
Тəрбияче. Ты сидишь в кафе, тебе звонит мама и 
спрашивает: «Что ты делаешь? – Син нишлисең?» 
Как ты ответишь, что: 
1) Ты ешь картошку (пиццу)
(Мин бəрəңге (пицца) ашыйм);
2) Ты пьёшь чай (кофе, сок)
(Мин чəй (кофе, сок) эчəм).

Шул үрнəктə күнегү һəр бала белəн кабатлана.

2. Аудиоязма тыңлау: «Теле фоннан сөйлəшү»
Аудио (20 нче кисəк)
– Слушайте, как Коля угоща ется в кафе. Из кафе 
Коля звонит Оле. (Ир-ат тавышы.)
Коля. Исəнме, Оля!
Оля. Исəнме, Коля!
Коля. Хəллəр ничек?
Оля. Əйбəт. Коля, син нишли сең?
Коля. Мин бəрəңге ашыйм.
Оля. Бəрəңге тəмле(ме)?
Коля. Əйе, бəрəңге тəмле. Оля, син нишлисең?
Оля. Мин уйныйм. 
Коля. Сау бул, Оля.
Оля. Сау бул, Коля.

Аудиоязма үрнəгендə балалар арасында диалог 
төзелə.

3. Дəфтəрдə эш: 6 нчы бирем. «Что ты дела-
ешь?»
Эшчəнлекне интерактив тактада оештырырга була.

Уенчык 
телефоннар; 
ашамлык 
муляжлары: 
чəй, кофе, 
сок, бəрəңге, 
пицца. 
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 20

18  нч е  т ема .  КАФЕГА БАРАБЫЗ
МУЛЬТФИЛЬМ: «КАФЕГА БАРАБЫЗ»
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19  нчы  т ема :  КҮ ҢЕЛ ЛЕ УЕН НАР
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): сикер, сикерəм

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе:  «Бəйрəм»
Кафедагы бəйрəмгə Бим исемле клоун килə.

Бим. Исəнмесез! Мин – клоун Бим.
Балалар. Исəнме, Бим!
Бим. Мой весёлый колпачок хочет с вами познако-
миться. (Баланың башына калпакны кидереп.) Син 
кем? 
Оля. Мин – Оля.
Бим. Син малай?
Коля. Мин – малай.
Бим. Син бабай?
Маша. Юк, мин – кыз. 

Уен шулай дəвам итə.

2. Уен ситуациясе: «Туп  бе лəн уйныйбыз»
Клоун (тупны күрсəтеп). Бу нəрсə?
Балалар. Туп.
Бим. Туп нинди?
Балалар. Зур (кечкенə), матур, зəңгəр (сары, кызыл, 
яшел).
Бим. Ничə туп?
Балалар. Бер туп.
Бим (балаларга таба тупларны тəгəрəтə). Ничə 
туп?
Балалар. Ике (1–10) туп.
Бим. Давайте попросим мо й мячик попрыгать. 
Балалар. Туп, сикер!
Бим. Туп, туп,
          Матур туп.
          Сикер-сикер, 
          Матур туп.
Балалар шигырьне кабатлыйлар, үзлəренең тупларын 

сикертəлəр.

Бим. А сейчас мы сами превратимся в весёлых мя-
чиков.

Клоун Бим, 
калпак, төрле 
төстəге 
туплар, 
шарлар.
Эш дəфтəре
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Бим. Мин – туп. Мин сикерəм. Оля, син – туп. 
Сикер. Оля, нишлисең?
Оля. Мин сикерəм.
Шул үрнəктə клоун балалар белəн уенны дəвам итə.

3. Ситуатив күнегү
1) Тəрбияче.Ты предлагаешь зайчику (другу) по-
прыгать. Как ты скажешь об этом?
Коля. Куян, сикер. 
Оля. Коля, сикер.
2) Тəрбияче. Ты прыгаешь. Как  скажешь, что 
прыгаешь?
Коля. Сикерəм. Мин сикерəм.
Оля. Сикерəм. Мин сикерəм. 

4. Уен-эстафета:  «Кем тиз рəк?»
Балалар ике командага бүленə. Эстафета өчен һəр 

командага берəр шар бирелə. Бер бала, шарны тотып, 
билгелəнгəн урынны сикереп əйлəнеп килə, шарны 

икенче балага бирə.
Бала. Оля, мə шар, сикер.

Уен шул рəвешле дəвам итə.

5. Дəфтəрдə эш: 7 нче бирем. «Раскрась кар-
тинки»
Клоун балаларны мактый, буяу өчен рəсемнəр тарата.
Рəсемнəр:
1. Куян сикерə.
2. Аю караватта йоклый.
3. Тычкан ашый.
4. Песи бит юа.
5. Малай сикерə.
6. Кыз уйный.

20  нч е  т ема :  КҮ ҢЕЛ ЛЕ УЕННАР
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): сикерə, йөгерə, төлке

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Ситуатив күнегү: «Рəсем турында сөйлə»
1) Балаларның үзлəре буяган (клоун бүлəк иткəн) 
рəсемнəрен карау, эчтəлеген сөйлəү. 
Аудио (21 нче кисəк)

Уенчыклар: 
куян, песи, 
эт, аю, төлке.
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2) Клоун.  У меня тоже есть рисунки, давайте их 
посмот рим. (Рəсемне күрсə теп.) Зайчик прыгает. – 
Куян си  керə. Сикерə. Зайчик бежит. – Куян йөгерə.

Шул үрнəктə йөгерə сүзен өйрəтү.
2. Сүзле уен: «Кайтаваз» – «Эхо»
Тəрбияче. Сикерə.
Балалар. Сикерə.
Тəрбияче. Куян сикерə.
Балалар. Куян сикерə. 
Тəрбияче. Туп сикерə.
Балалар. Туп сикерə.
Тəрбияче. Песи сикерə.
Балалар. Песи сикерə.
Тəрбияче. Эт сикерə.
Балалар. Эт сикерə.

Уенны шул ук үрнəктə йөгерə сүзе белəн дəвам 
итү. «Сикерə», «йөгерə» пиктограммалары белəн 

таныштыру.
3. Дидактик уен: «Нəрсə юк?» 
Уен уенчыклар ярдəмендə оеш тырыла. Төлке сүзе яңа 

сүз бирү алымнары кулланып өйрəтелə.
4. Сүзле уен: «Ватык телефон»

Уенда матур төлке, зур төлке, төлке ашый 
сүзтезмəлəре кулланыла.

5. Аудиоязма тыңлау
Аудио (22 нче кисəк): «Прослушай, найди соответ-
ствующий рисунок»

Балалар язманы тыңлыйлар һəм тиешле рəсемне 
табып күрсəтəлəр.

– Бу – төлке. Төлке зур, матур. Төлке утыра. (Озын 
пауза. Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)
– Бу – керпе. Керпе кечкенə, матур. Керпе уйный. 
(Озын пауза. Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)
– Бу – аю. Аю зур, матур. Аю йоклый. (Озын пауза. 
Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)
– Бу – песи. Песи кечкенə, матур. Песи сөт эчə. (Озын 
пауза. Балалар рəсемне табып  күрсəтəлəр.)
– Бу – эт. Эт зур, матур. Эт ашый. (Озын пауза. 
Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)
– Бу – кыз. Кыз кечкенə, матур. Кыз кул юа. (Озын 
пауза. Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)
– Бу – куян. Куян кечкенə, матур. Куян сикерə. (Озын 
пауза. Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)

Балаларның 
үзлəре  
буяган (клоун 
бүлəк иткəн) 
рəсемнəре;
аю, куян, 
төлке, эт, 
песи, 
курчак, туп 
битлеклəре.
Сюжетлы 
рəсемнəр:
төлке утыра;
керпе уйный;
аю йоклый;
песи сөт эчə;
эт ашый;
кыз кул юа;
куян сикерə; 
төлке йөгерə.
«Сикерə», 
«йөгерə» 
пиктограмма-
лары.
Аудиоязма 
№ 21–23, 24
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– Бу – төлке. Төлке зур, матур. Төлке йөгерə. (Озын 
пауза. Балалар рəсемне табып күрсəтəлəр.)
6. Сюжетлы рəсемнəр турында балалар арасын-
да диалог
Коля. Бу нəрсə?
Оля. Бу – төлке.
Коля. Төлке нинди?
Оля. Төлке зур, матур. 
Коля. Төлке нишли?
Оля. Төлке утыра.
Шул рəвешле башка балалар белəн дə диалог төзелə.

7. Үстерелешле диалог
Балалар арасында диалог. Балалар үзлəренə 

битлеклəр сайлап алалар. 
Тəрбияче (аю ролендə). Мин – аю. Мин – зур, матур 
аю. Мин йоклыйм. (Хəрəкəт белəн күр сəтə.) Син 
кем? (Куян битлеге кигəн баладан сорый.)
Оля. Мин – куян.
Тəрбияче. Син нинди куян?
Оля. Мин – кечкенə, матур куян.
Тəрбияче. Куян, нишлисең?
Оля. Сикерəм.
Диалог шул үрнəктə башка балалар арасында дəвам 

итə.
8. Җырлы-биюле уен: «Əйдə гез, биибез!»
Аудио (23, 24 нче кисəк)
1) Бар монда зур төлке.
Зур төлке, матур төлке. (2 тапкыр)
Төлке, төлке, кил əле,
Биеп-биеп кит əле. (2 тапкыр)
2) Бар монда зур аю, 
Зур аю, матур аю. (2 тапкыр)
Аю, аю, кил əле,
Биеп-биеп кит əле. (2 тапкыр)
3) Бар кечкенə куян,
Кечкенə, матур куян. (2 тапкыр)
Куян, куян, кил əле,
Биеп-биеп кит əле. (2 тапкыр)
4) Бар кечкенə керпе,
Кечкенə, матур керпе. (2 тапкыр)
Керпе, керпе, кил əле,
Биеп-биеп кит əле. (2 тапкыр)
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21  нч е  т ема :  КҮҢЕЛЛЕ УЕННАР
МУЛЬТФИЛЬМ: «КҮҢЕЛЛЕ УЕННАР»

22  нч е  т ема :   СПОРТ БƏЙРƏМЕНƏ ƏЗЕРЛƏ НƏБЕЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): йөгер, йөгерəм

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Диалог: «Син нишли сең?»
Аудио (25 нче кисəк)
– Акбай и Мияу готовятся к спортивному празд-
нику. Мияу, кая барасың? (Ир-ат тавышы.)
Мияу. Спорт бəйрəменə барам.
Тəрбияче. Акбай, кая бара сың?
Акбай. Спорт бəйрəменə барам.
Мияу. Акбай, сикер! (Акбай сикерə.) Акбай, син 
ниш ли сең?
Акбай. Мин сикерəм. Мияу, беги! – Мияу, йөгер! 
Мияу, йөгер! (Мияу йөгерə.) Мияу, син нишлисең?
Мияу. Я бегу. – Мин йөгерəм. Йөгерəм.
Акбай яки Мияу балаларга команда бирə, диалогта 

шушы үрнəктə йөгерəм сүзе кабатлана.

2. Уен ситуациясе: «Йөге рəм»
Бəйрəмдə катнашу өчен, балалар ике командага 

бүленəлəр. Акбай – «сикерүчелəр», Мияу 
«йөгерүчелəр» командасын җыя. Балаларга йөгерү, 
сикерү хəрəкəтлəре белдергəн эмблемалар таратыла.
Акбай. Син нишлисең?
Оля. Мин сикерəм.
Мияу. Син нишлисең? 
Коля. Мин йөгерəм.
3. Уен-эстафета: «Кем тиз рəк?»
Балалар ике командага бүленə. Эстафета өчен һəр 
командага берəр туп бирелə. Беренче бала, тупны 
тотып, билгелəнгəн урынны йөгереп əйлəнеп килə, 

тупны икенче балага бирə.
Беренче бала. Оля, мə туп, йөгер.

Уен шул рəвешле дəвам итə.
4. Ситуатив күнегү
1) Тəрбияче. Ты предлагаешь зайчику (другу) по-
бегать. Как ты скажешь об этом?

Эмблемалар, 
туплар.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 25
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Коля. Куян, йөгер. 
Оля. Коля, йөгер.  
2) Тəрбияче. Ты бежишь. Как  скажешь, что бе-
жишь?
Коля. Йөгерəм. Мин йөгерəм.
Оля. Йөгерəм. Мин йөгерəм. 
5. Дəфтəрдə эш: 8 нче бирем. «Что ты делаешь?»

23  нч е  т ема :  БƏЙРƏМ  ГƏ БАРА БЫЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): чəкчəк, өчпоч мак

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Билет бир əле»
Акбай кассир ролендə.

Аудио (26 нчы кисəк)
– Акбай и Мияу собрались ехать в Казань. Поку-
пают в кассе билеты. (Хатын-кыз тавышы.)
Мияу. Акбай, билет сат əле.
Акбай. Кая барасың?
Мияу. Казанга барам.
Акбай. Мə билет. 
Мияу. Рəхмəт.
– Мы с вами тоже поедем в город Казань. Попросите 
у кассира билет. (Хатын-кыз тавышы.)

Шул үрнəктə балалар билет сорап алалар.
2. Аудиоязма тыңлау
Аудио (27 нче кисəк)
– Мы проезжаем заповедную зону. Тут обитают ди-
кие животные, которых охраняют. (Пауза.)  Ребята, 
скажите, кого вы видите. Что они делают? (Ир-ат 
тавышы.)

Аудиоязманы һəм балаларның җавабын тыңлау. 
Тəрбияче сюжетлы рəсем нəр күрсəтə, балалар 

түбəндəгечə җавап бирəлəр.
– Бу – төлке. Төлке утыра. 
– Бу – тычкан. Тычкан ашый.
– Бу – куян. Куян сикерə.
– Бу – аю. Аю йоклый.
3. Аудиоязма тыңлау
Аудио (28 нче кисəк)

Уенчыклар:  
Акбай, Мияу, 
билетлар.
Сюжетлы 
рəсемнəр: 
төлке утыра; 
тычкан 
ашый;
куян сикерə;
аю йоклый.
Аудиоязма 
№ 26–29
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– Остановка для отдыха. Здесь можно поесть и по-
пить. (Ир-ат тавышы.)
Акбай. Мин өчпочмак ашыйм. Син нишлисең?
Мияу. Мин чəкчəк ашыйм.

Аудиоязма тыңлау, диалог төзү.
Коля.  Мин өчпочмак ашыйм.
Оля. Мин бəрəңге ашыйм.
Саша. Мин сок эчəм.
4. Аудиоязмадан җыр тың лау, җырлау
Аудио (29 нчы кисəк)

Мин барам, барам, барам,
Казанга барам, барам.
Əйе шул, əйе шул,
Казанга барам, барам.

24  нч е  т ема :  КӨЧЛЕ ЛƏР,  КЫЮ ЛАР, ҖИ ТЕЗ ЛƏР
МУЛЬТФИЛЬМ: «КӨЧЛЕЛƏР, КЫЮЛАР, ҖИТЕЗЛƏР»

25  нч е  т ема :  КАЗАН ДА СПОРТ БƏЙРƏМЕ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): яшь, сиңа ничə яшь?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

 1. Үстерелешле диалог: «Ин тер вью бирү»
Аудио (30 нчы кисəк)

Балаларда сикерү, йөгерү хə рəкəтен белдергəн 
эмблемалар.

Тəрбияче (корреспондент ролендə). Исəнме! Мин  – 
корреспондент. Син кем? 
Акбай. Исəнмесез! Мин – Акбай.
Тəрбияче. Сиңа ничə яшь?
Акбай. Алты яшь.
Тəрбияче. Син нишлисең? (Эмблемага күрсəтеп.)
Акбай. Мин сикерəм (йөге рəм).
Тəрбияче. Рəхмəт.
Шул үрнəктə корреспондент Мияудан интервью ала.

2. Үстерелешле уен: «Сөйлə шəбез»
Балалар бер-берсеннəн интервью алалар.

3. Уен ситуациясе: «Зарядка ясыйбыз»
Аудио (31, 32 нче кисəк)

Балалар унга кадəр саныйлар, төрле гимнастик 
хəрəкəтлəр ясыйлар.

Уенчыклар:  
Акбай, Мияу, 
микро фон, 
шар, туп 
(2 данə), 
бүлəклəр.
Йөгерү, 
сикерү 
хəрəкəтен 
белдергəн 
эмблемалар.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 30–32
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Əй нəнилəр, нəнилəр,
Ардык без, дип  əйтмилəр.
Аякларын күтəреп,
Матур итеп атлыйлар. 
Хəзер барабыз алга,
Егылмыйча, син атла!
1, 2, 3, 4, 5.
Хəзер барабыз артка,
Егылмыйча, син атла!
6, 7, 8, 9, 10.
Егылмыйча, син атла!
1, 2, 3, 4, 5.
Хəзер барабыз артка,
Егылмыйча, син атла!
6, 7, 8, 9, 10.
4. Уен-эстафета: «Кем тиз рəк?»
Балалар ике командага бүленə. Эстафета өчен һəр 
командага берəр шар (туп) бирелə. Беренче бала, 

шарны (тупны) тотып, билгелəнгəн урынны сикереп 
əйлəнеп килə, шарны (тупны) икенче балага бирə.

Беренче бала. Оля, мə шар (туп), сикер!
Уен шул рəвешле дəвам итə.

5. Дəфтəрдə эш:  9 нчы бирем. «Расскажи о себе»
6. Сюрприз моменты

Балаларга бүлəклəр таратыла.

26  нчы  т ема :  БЕЗ ЦИРКТА
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): бүре, керпе

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Циркка барабыз»
Балалар циркка барырга җыеналар, лəкин Мияу белəн 

Акбай юк. Балалар хат табып алалар, укыйлар. 
Анда мондый сүзлəр язылган: «Мы хотели пойти 
в цирк, а из цирка убежали зверята. Мы пошли их 

искать. Акбай и Мияу».
Тəрбияче. Мне кажется, что зверята прибежали 
к  нам и где-то спрятались. 

Тартмадан уенчыкларны алып күрсəтə.
Тəрбияче (уенчыкларны алып). Бу нəрсə?
Балалар. Бу – куян (аю, төлке, тычкан). 

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу, 
конвертта 
хат; 
тартмада 
куян, аю, 
төлке, тычкан 
уенчык лары
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Тəрбияче (бүре уенчыгын алып). Бу – бүре. Бу – 
бүре. Бүре.
Тəрбияче (керпе уенчыгын алып). Бу – керпе. Бу – 
керпе. Керпе.
Бүре, керпе сүзлəре яңа сүз бирү алымнары кулланып 

өйрəтелə.
2. Дидактик уен: «Нəрсə юк?»
Тəрбияче. Посмотрим ещё раз, кто убежал из цирка.
Балалар. Ку ян, аю, төлке, тычкан, керпе.

Тəрбияче бер уенчыкны яшерə.
Балалар. Бу бүре(ме)?
Тəрбияче. Юк.
Балалар. Бу төлке(ме)? (Аю, куян, керпе.)
Тəрбияче. Юк.
Балалар. Бу тычкан(мы)?
Тəрбияче. Əйе.
3. Уен ситуациясе: «Үзең турында сөйлə»

Балалар уенчыкларны алалар.
Тəрбияче. Давайте превратимся в зверей и расска-
жем, кто я, какой я, что делаю.
Бала. Мин – бүре. Мин зур, матур, чиста. Мин уты-
рам. (Хəрəкəт белəн күрсəтə.)

Уен шул рəвешле дəвам итə.
4. Ситуатив күнегү: «Йок лат»
Тəрбияче. Звери устали, уложите их спать. – Бүре 
йокла.
Шул үрнəктə күнегүне һəр бала үз уенчыгы белəн 

кабатлый.

27  нч е  т ема :  ҖƏН ЛЕКЛƏР СПОРТ БƏЙРƏ МЕНДƏ
МУЛЬТФИЛЬМ: «ҖƏНЛЕКЛƏР СПОРТ БƏЙРƏМЕНДƏ»

28  нч е  т ема :  БЕЗНЕҢ ДУСЛАР
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): тавык, əтəч

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Бу нəр сə?»
Аудио (33 нче кисəк)
– Ребята, к нам из цирка пришли домашние птицы. 
Да вайте с ними познакомимся. (Хатын-кыз тавы-
шы, кыска пауза.)

Уенчыклар: 
тавык, əтəч.
Курчак 
театры 
атрибутлары:
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Тəрбияче (əтəчне күрсəтеп). Əтəч. Əтəч. Əтəч. 
Бергə. Əтəч. Əтəч. Əтəч. 
Тəрбияче (тавыкны күрсə теп). Тавык. Тавык. 
Тавык.
Балалар.Тавык. Тавык. Та вык.

Əтəч, тавык сүзлəре яңа сүз бирү алымнары 
кулланып өйрəтелə.

Тəрбияче. Əтəч нинди?
Балалар. Əтəч матур, зур.
Тəрбияче. Тавык нинди?
Балалар. Тавык матур, кеч кенə. 

2. Сүзле уен: «Ватык телефон»
Балаларга əтəч зур, тавык кечкенə сүзтезмəлəре 

əйтелə.

3. Уен ситуациясе: «Əйткəнне үтə»
Балаларга əтəч, тавык битлеклəре таратыла. 

Тəрбияче (һəр баладан сорый). Син кем?
Бала. Мин – əтəч (тавык).
Тəрбияче. Əтəч (тавык), кил монда. Син нинди əтəч 
(тавык)?
Бала. Мин – зур (кечкенə), матур əтəч (тавык).
Тəрбияче. Əтəч (тавык), сикер (аша, эч, йөгер, 
уйна, утыр).

Бала команданы үти.
Тəрбияче.Əтəч (тавык), син  нишли сең? 
Бала. Мин сикерəм (ашыйм, эчəм, йөгерəм, уй-
ныйм, утырам).
4. Ситуатив күнегү
Тəрбияче. Петухи и курицы – птицы необычные, 
они умеют рассказывать о том, что делают. Петушок 
прыгает. Как он скажет об этом?
Бала. Мин – əтəч (тавык). Мин сике рəм (йөгерəм, 
ашыйм, эчəм, утырам, уйныйм).

5. Җырлы-биюле уен: «Əйдə гез, биибез!»
Аудио (34, 35 нче кисəк)
1) Бар монда зур əтəч,
Зур əтəч, матур əтəч.
Əтəч, əтəч, кил əле,  | 2 тапкырБиеп, биеп кит əле.  |

тавык, əтəч; 
əтəч, тавык 
битлеклəре.
Аудиоязма 
№ 33–35
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2) Бар кечкенə тавык,
Кечкенə, матур тавык.
Тавык, тавык, кил əле,  | 2 тапкырБиеп, биеп кит əле.    |

29  нчы  т ема :ҮРДƏК  ДУСЛАРЫН  ТАПТЫ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): үрдəк

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Кунак килə»
Аудио (36 нчы кисəк)

Ишек шакыган тавыш (кыска пауза) ишетелə.
Балалар. Кем анда?
Үрдəк. Бак-бак, мин.
Балалар. Кил монда.

Ишек ачылган тавыш (кыска пауза) ишетелə.
Үрдəк.  Исəнмесез!
Балалар. Исəнмесез! Син нəрсə?
Үрдəк.  Мин – үрдəк. Мин – үрдəк. Үрдəк.

Үрдəк сүзе яңа сүз бирү алымнары кулланып 
өйрəтелə. 

2. Сүзле уен: «Ватык телефон»
Балаларга  зур үрдəк, матур үрдəк сүзтезмəлəре 

əйтелə.
3. Уен ситуациясе: «Дусларны сыйлыйбыз»
Аудио (37 нче кисəк)
Үрдəк.  Бак-бак. Хозяин цирка ищет своих зверей и 
птиц. Он отправил меня за ними.
– Утка долго шла – проголодалась, давайте угостим 
её. Үрдəк, кил монда, утыр. Мə ботка, аша. (Хатын-
кыз тавышы.)
Үрдəк.  Бак-бак. Рəхмəт, ботка тəмле.
– Давайте позовём зверей, птиц и тоже угостим их. 
(Хатын-кыз тавышы.)
Үрдəк, тычкан, бүре, əтəч, тавык ролендəге балаларга 
битлеклəр таратыла. Башка балалар аларны чакырып 

сыйлыйлар. 
Оля. Бүре, кил монда, утыр. Мə ипи, аша.
Бүре. Рəхмəт, ипи тəмле.

Диалог шул үрнəктə дəвам итə.

Курчак 
театры 
атрибуты: 
үрдəк;
үрдəк, 
тычкан, бүре, 
əтəч, тавык 
битлеклəре.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 36, 37
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4. Ситуатив күнегү: «Макта!»
Тəрбияче. Ребята, хозяин цирка ждёт своих зверей 
и птиц. Но перед прощанием их надо похвалить. 
Как вы это сделаете? Оля, похвали утку.
Оля. Үрдəк, син матур, əйбəт, зур, чиста. Сау бул, 
үрдəк.
Балалар җəнлеклəрне, кошларны мактыйлар, алар 

белəн  саубуллашалар.
5. Дəфтəрдə эш:  10 нчы бирем. «Циркта»

30  нчы  т ема :ЦИРКТА
МУЛЬТФИЛЬМ: «ЦИРКТА»

31  нч е  т ема :  АКБАЙ ЧАНА ШУА
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): чана, шуа

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Тауда» 
Тəрбияче. Когда зверята возвращались в цирк, они 
увидели большую горку. На горке Акбай катается 
на санках.
Бергə. Исəнме, Акбай! Хəллəр ничек?
Акбай. Əйбəт.
Бергə (чанага күрсəтеп). Бу нəрсə?
Акбай. Санки – чана. Чана.
2. Аудиоязма тыңлау 
Аудио (38 нче кисəк)
– Слушайте, как будет слово санки по-татарски. 
(Ир-ат тавышы, кыска пауза.)
– Чана. (Ир-ат тавышы, озын пауза. Тəрбияче куян-
ның чанасын күрсəтə.)
– Чана. (Кыска пауза.) Повторите. (Кыска пауза.) 
Чана. (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
– Чана. (Балалар кабатлый.)
– Чана. (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
– Чана. (Балалар кабатлый.)
– Слушайте. (Кыска пауза.) Заяц катается на санках. 
(Ир-ат тавышы, кыска пауза.)
– Куян чана шуа. (Кыска пауза.) Куян чана шуа. (Ир-
ат тавышы. Тəрбияче куянны чанасына утыртып 
шудыра.)

Уенчыклар: 
Акбай,  чана.
Сюжетлы 
рəсемнəр: 
куян чана 
шуа;
аю чана шуа; 
бүре чана 
шуа; керпе 
чана шуа; 
əтəч чана 
шуа; төлке 
чана шуа; 
үрдəк чана 
шуа; тавык 
чана шуа. 
«Чана шуа» 
пиктограм-
масы. 
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 38, 39
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3. Сүзле уен: «Нишли?»
Уен сюжетлы рəсемнəр (куян (аю, бүре, керпе, əтəч, 

төлке, үрдəк, тавык) чана шуа) 
ярдəмендə оештырыла.

Акбай. Ребята, звери и птицы из цирка присла-
ли вам свои фотографии. Я вам подарю фотогра-
фии, если вы правильно ответите на вопросы:  «Бу 
нəрсə?», «Нишли?»
Акбай. Бу нəрсə? (Төлке, куян, аю, бүре, керпе, 
əтəч, тавык, үрдəк.)
Коля. Бу – төлке (куян, аю, бүре, керпе, əтəч, тавык, 
үр дəк).
Акбай. Төлке  (куян, аю, бүре, керпе, əтəч, тавык, 
үрдəк) нишли?
Коля. Төлке  (куян, аю, бүре, керпе, əтəч, тавык, 
үрдəк) чана шуа.

Уен шул үрнəктə дəвам итə. «Чана шуа» 
пиктограммасы белəн таныштыру.

4. Үстерелешле диалог: «Бу нəр сə? Нишли?»

Балалар арасында диалог.

Коля (төлкегə күрсəтеп). Бу нəрсə?
Оля. Бу – төлке.
Коля. Төлке нишли?
Оля.Төлке чана шуа.

Шул үрнəктə һəр бала сюжетлы рəсемнəр буенча 
диалог төзи.

5. Аудиоязмадан җыр тыңлау,  җырлау
Аудио (39 нчы кисəк)
Җыр: «Чана шуа»
– Куян нишли?
– Чана шуа.
– Төлке нишли?
– Чана шуа.
– Бүре нишли?
– Чана шуа.
– Аю нишли?
– Чана шуа.

6. Дəфтəрдə эш:  11 нче бирем. «На горке»
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32  нч е  т ема :  ЧАНА ШУАМ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): шуам

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Нишли сең?»
Акбай  белəн Мияу, җырлый-җырлый, чана тартып 

керə лəр.
Аудио (40 нчы кисəк)
– Мин – Акбай, мин – Акбай.
Зур Акбай, матур Акбай. (Малай тавышы.)
– Мин – Мияу, мин – Мияу. 
Зур Мияу, матур Мияу. (Кыз тавышы.)
2. Аудиоязма тыңлау
 Аудио (41 нче кисəк)
Акбай белəн Мияу сөйлəшə.  Тəрбияче хəрəкəтлəр 

белəн күрсəтеп тора.

Мияу. Акбай, бу нəрсə? (Ха тын-кыз тавышы.)
Акбай. Бу – чана. (Ир-ат тавышы.)
Мияу. Чана нинди? (Хатын-кыз тавышы.)
Акбай. Чана зур, кызыл. (Ир-ат тавышы.)

Чана шуган тавыш ишетелə.
Мияу. Акбай, нишлисең? (Ха тын-кыз тавышы.)
Акбай. Мин чана шуам. Мияу, кил монда. Утыр. 
(Ир-ат тавышы.)
Мияу. Мин чана шуам. (Ха тын-кыз тавышы.)

3. Уен ситуациясе: «Шуа – шуам»
Тəрбияче. Мияу и Акбай катаются на санках. 
Ребята, как вы скажете о том, что: 
1) Акбай катается на санках
(Акбай чана шуа);
2) Мияу катается на санках
(Мияу чана шуа).
Тəрбияче. Акбай, ты катаешься на санках. Как ты 
скажешь об этом?
Акбай. Мин чана шуам. 
Тəрбияче. Оля, ты катаешься на санках. Как ты 
скажешь об этом?
Оля. Мин чана шуам.

Шул рəвешле һəр бала сорауга җавап бирə.

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу.
Эш -хəрəкəтне 
белдергəн 
(эчəм, ашыйм, 
утырам, 
уйныйм, 
барам, 
йөгерəм, 
сикерəм, 
йоклыйм, 
шуам) пикто-
граммалар.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 40, 41
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4. Үстерелешле диалог: «Син нишлисең?» 
Диалог төзү. Балаларга схема-пиктограммалар (эчəм, 
ашыйм, утырам, уйныйм, барам, йөгерəм, сикерəм, 
йоклыйм, шуам) таратыла. Балалар арасында диалог.
Коля. Оля, син нишлисең?
Оля. Мин утырам. Син ниш лисең?
Коля. Мин уйныйм. 

Диалогта һəр бала катнаша.

5. Дəфтəрдə эш: 12 нче бирем. «Что ты делаешь?»  
(Пик тограммалар кулланыла.)

33  нч е  т ема :  ШАЯН КОШЛАР
МУЛЬТФИЛЬМ: «ШАЯН КОШЛАР»

34  нч е  т ема :  ƏЙДƏ, БИЕ!
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): бие, бии; əйдə

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Бие!»
Аудио (42 нче кисəк)

«Зилəйлүк» татар халык көе яңгырый. 
Тəрбияче. Ребята, послушайте, какая весёлая пля-
совая мелодия «Зилəйлүк». Так и хочется попля-
сать. Давайте вместе попросим: «Акбай, танцуй. – 
Акбай, бие. Мияу, танцуй. – Мияу, бие».
Бергə. Акбай, бие, бие! (Акбай бии.) Мияу, бие, бие! 
(Мияу бии.) 
2. Татар халык уены:  «Тү бəтəй»
Аудио (43 нче кисəк)

«Зилəйлүк» татар халык көе яңгырый. Балалар 
түгəрəктə бию көенə биилəр, түбəтəйне кулдан-кулга 
йөртəлəр. Музыка туктаганда, түбəтəй кем кулында 

калса, шул бала биергə тиеш була.
– Оля, бие, бие! (Оля уртага чыгып бии.)
– Коля, бие, бие! (Коля уртага чыгып бии.) 

Уен шулай дəвам итə.
3. Ситуатив күнегү: «Ниш ли?»

Тəрбияче балаларга куян, аю, бүре, төлке, керпе,  
əтəч, тавык, үрдəк битлеклəре өлəшə.

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу.
Түбəтəй;
куян, аю, 
бүре, төлке, 
керпе,  əтəч, 
тавык, үрдəк
битлеклəре. 
«Бии» пикто-
граммасы.
Аудиоязма 
№ 42, 43
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Тəрбияче. Ребята, представьте себе, что вы завод-
ные иг рушки. 

«Заведите» игрушку и предложите прыгать.
1) Бергə. Куян, əйдə, сикер! (Куян битлеге кигəн 
бала си керə.)
Тəрбияче. Куян нишли?
Бергə. Куян сикерə.
2) Бергə. Аю, кил монда! 
Тəрбияче. «Заведите» игрушку и предложите тан-
цевать.
Бергə. Аю, əйдə, бие. (Аю битлеге кигəн бала бии.)
Тəрбияче. Аю нишли?
Бергə. Аю бии.
Шул үрнəктə керпе, тычкан, бүре, төлке, əтəч, тавык, 
үрдəк битлеклəре кигəн балалар чакырыла. Аларга 
эш-хəрəкəтлəрне (утыр, йөгер, йокла, ю, аша, уйна, 
эч) кабатларга кушыла.  «Бии» пиктограммасы белəн 

таныштыру.

4. Ирекле бию: «Без биибез»
Тəрбияче. Ребята, сегодня мы с вами очень хорошо 
занимались, весело играли, давайте вместе станцу-
ем. Пригласите друг друга, предложите танцевать:
– Оля (Маша, Таня), кил, бие!
– Коля (Саша, Ваня), кил, бие!

Тəрбияче үрнəгендə балалар бер-берсен биергə 
чакыралар. Бергəлəп биилəр.

35  нч е  т ема :  БЕЗ БИИБЕЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): биим

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Без биибез»
Аудио (44 нче кисəк)
Татар халык бию көе яңгырый. Акбай белəн Мияу 

биилəр.

Тəрбияче. Акбай, син ниш лисең? (Акбай ишетми, 
һаман биеп тора.)
 – Ребята, Акбай не слышит. Да вайте вместе спро-
сим: «Акбай, син нишлисең?»
Бергə. Акбай, син нишлисең?

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу.
Хəрəкəтне 
белдергəн 
(сикер, йөгер, 
уйна, утыр, 
бие) пикто-
граммалар; 
такта, 
мольберт.
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Акбай. Мин биим. Мин биим. (Акбай бии.)
Бергə. Мияу, син нишлисең?
Мияу. Мин биим. Мин биим. (Мияу бии.)
Акбай. Оля, син нишлисең?
Оля. Мин утырам.
Акбай. Оля, əйдə, бие! (Оля уртага чыга, бии.)
Мияу. Коля, син нишлисең? 
Коля. Мин утырам.
Мияу. Коля, əйдə, бие! (Коля чыга, бии.)
Акбай. Ребята, приглашайте друг друга плясать. 
Оля (Саша, Таня, Ваня, ...), кил, бие!
Акбай. Оля, син нишлисең?
Оля. Мин биим. 
Акбай. Саша, син нишлисең?
Саша. Мин биим.
2. Үстерелешле диалог:  «Син нишлисең?» 

Балалар арасында диалог.  Балаларда төрле 
хəрəкəтлəрне белдергəн (сикер, йөгер, уйна, утыр, 

бие) пиктограммалар.
Коля. Оля, син нишлисең?
Оля (пиктограммага карап). Мин сикерəм. Коля, 
син ниш лисең?
Коля (пиктограммага карап). Мин биим. Саша, син 
ниш лисең?

Уен шулай дəвам итə. 
3. Уен: «Нишли, əйт»
Тактага яки мольбертка хəрəкəтне белдерə торган 

күрсəтмə рəсемнəр (куян сикерə, аю йоклый, песи сөт 
эчə, төлке бии, керпе йоклый, бүре йөгерə, эт ашый, 
тычкан чана шуа, бүре утыра) куелган. Бер бала 

рəсемне яшереп сорый.
1) Коля. Куян нишли?
Балалар. Куян бии?
Коля. Юк.
Балалар. Куян йоклый?
Коля. Юк.
Балалар. Куян сикерə?
Коля. Əйе, куян сикерə.
2) Оля. Төлке нишли?
Балалар. Төлке уйный?
Оля. Юк.
Балалар. Төлке йөгерə?
Оля. Юк.

Сюжетлы 
рəсемнəр: 
куян сикерə; 
аю йоклый; 
песи сөт эчə; 
төлке бии; 
керпе 
йоклый; 
бүре йөгерə; 
эт ашый;
тычкан чана 
шуа; бүре 
утыра.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 44
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Балалар. Төлке бии?
Оля. Əйе, төлке бии.

Уен шулай дəвам итə.

4. Дəфтəрдə эш:  13 нче бирем. «Кем нишли?»
(Пиктограммалар яисə сюжетлы рəсемнəр кулланыла.)

36  нчы  т ема :  УРМАН ДА ЗУР КОНЦЕРТ
МУЛЬТФИЛЬМ: «УРМАНДА ЗУР КОНЦЕРТ»

37  нч е  т ема :  МИЯУ НЫҢ БҮЛМƏ СЕН БИЗИБЕЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): ак, кара

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Төсле шарлар сайла!»
Аудио (45 нче кисəк)
Акбай. Скоро у Мияу день рождения. Я не пригото-
вил ей подарок. А знаете, почему? Зашёл в магазин, 
где продавались огромные воздушные шары. Но 
забыл, как называются цвета по-татарски, и стал 
показывать пальцем. Продавцы меня не поняли и 
не захотели со мной разговаривать. Чтобы такое 
не повторилось, помогите мне вспомнить название 
цветов по-татарски.
Балаларда төрле төстəге шар рəсемнəре: яшел, сары, 
кызыл, зəңгəр, ак, кара. Балалар, төслəрне əйтеп, 
тактага төрле төстəге шар рəсемнəре беркетəлəр. 

Ə  Акбай ак, кара шар рəсемнəре беркетə.
Акбай. Белый шар. – Ак шар. Чёрный шар. – Кара 
шар.
Ак, кара сүзлəре яңа сүз бирү алымнары кулланып 

өйрəтелə.
2. Дидактик уен: «Нинди шар юк?»
3. Сүзле уен: «Нинди шар яратам?»
Тəрбияче. Оля, кил монда.

Оля үзенə ошаган яшел шарны тактада күрсəтə.
Акбай. Оля кызыл шар яра та(мы)?
Оля. Юк.
Акбай. Оля яшел шар ярата (мы)?
Оля. Əйе, мин яшел шар яратам.

Уен шул рəвешле балалар  арасында дəвам итə.

Уенчыклар: 
Акбай, төсле 
(кызыл, 
яшел, зəңгəр, 
сары, ак, 
кара) шарлар 
(1–10 га кадəр 
санда).
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 45– 48
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4. Уен ситуациясе: «Шар бир əле»
Акбай. Подойдите и попросите у меня шар такого 
цвета, который вам нравится.
Оля. Акбай, ак шар бир əле.
Акбай. Мə ак шар.
Оля. Рəхмəт.
Акбай. Как скажешь, что тебе нравится белый шар?
Оля. Мин ак шар яратам.

Диалог балалар арасында дəвам итə.
5. Уен: «Ничə шар?»

Балалар шарларны (1–10 га кадəр) саныйлар. 

6. Уен ситуациясе: «Бүлмəне бизибез»
Акбай ярдəмендə Мияуның бүлмəсен төсле шарлар 

белəн бизилəр. 
7. Сүзле-хəрəкəтле уен: «Əгəр сиңа ошый икəн, 
кабатла!»
Акбай хəрəкəтлəр күрсəтə. Балалар хəрəкəтлəрне 
кабатлап күрсəтəлəр, нинди хəрəкəт ясауларын 

əйтəлəр.
Аудио (46 нчы кисəк)
Акбай. Если нравится тебе, то делай так. – Əгəр 
сиңа ошый икəн, шулай эшлə. (Бии.)
Балалар. Акбай, син нишли сең?
Акбай. Мин биим (сикерəм, йөгерəм, туп уйныйм, 
утырам).

Шул үрнəктə уен дəвам итə.
8. Аудиоязма тыңлау
Аудио (47, 48 нче кисəк)
Акбай. Я думаю, что день рож  дения Мияу будет 
интересным, если мы для неё споём песню.
Җыр: «Ак калач»
Мияуның туган көненə
Без пешердек ак ипи.
Менə шундый зур ипи,
Менə шундый кечкенə.
Менə шундый тəмле, 
Менə шундый баллы.
Əйе шул, əйе шул,
Əйе шул, ипи тəмле.

9. Дəфтəрдə эш: 14 нче бирем. «Шары ко дню 
рождения»
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38  нч е  т ема :  ТУГАН КӨНГƏ БҮЛƏК ƏЗЕРЛИБЕЗ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): җырла, җырлыйм

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Үстерелешле диалог: «Кибет»
Акбай. Чтобы купить  подарки на день рождения 
Мияу, вспомним названия игрушек и вежливые 
слова. 
Кибеттə төрле зурлыктагы һəм төстəге уенчыклар. 
Мəсəлəн, ак һəм кара төстəге аю уенчыгы. Акбай 
сатучы ролендə. Акбай белəн бала арасында түбəн-

дəгечə сөйлəшү була.
Акбай. Исəнме, Оля!
Оля. Исəнме, Акбай! 
Акбай. Хəллəр ничек?
Оля. Əйбəт.
Акбай. Оля, нəрсə кирəк?
Оля. Куян кирəк.
Акбай. Нинди куян?
Оля. Ак (...), матур (...) куян.
Акбай. Ничə куян?
Оля. Ике куян. 
Акбай. Мə ике куян.
Оля. Рəхмəт. Сау бул, Акбай!
Акбай. Сау бул! 

Уен уенчыклар беткəнче дəвам итə.
2. Үстерелешле уен: «Уенчы гың турында сөйлə»
Акбай. Мы не просто подарим Мияу игрушки, 
а  ещё и расскажем о них. 
Оля. Бу – куян. Куян ак, матур, əйбəт. Куян сикерə.
Коля. Бу – песи. Песи сары. Песи сөт эчə. Песи 
утыра.
Акбай. Ребята, давайте все иг рушки положим в кра-
сивую  ко робку. А когда пойдём на день рождения, 
подарим их Мияу.
3. Уен: «Җырлыйм»
Аудио (49 нчы кисəк)
Акбай. На день рождения Ми яу я приготовил в по-
дарок песню.
Бергə. Акбай, җырла.
Акбай. Я люблю петь! Я пою. – Мин җырлыйм.

Төрле 
зурлыктагы 
һəм төстəге 
уенчыклар. 
Аудиоязма 
№ 49–51
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Акбай. Мин җырлыйм, җыр лыйм (лə-лə-лə).
Бергə. Акбай, син нишлисең?
Акбай. Мин җырлыйм. А вы любите петь? 
Тəрбияче. Оля, җырла.
Оля. Мин җырлыйм, җыр лыйм (лə-лə-лə).

Җырла сүзе балалардан  əйттерелə.
Тəрбияче. Коля, ты поёшь. Как ты скажешь об 
этом?
Коля. Мин җырлыйм.
4. Аудиоязма тыңлау, җыр лау
Аудио (50, 51 нче кисəк)
1) Мин җырлыйм, җырлыйм, җырлыйм. | 2 тапкырМин матур җырлыйм, җыр лыйм.           |
Лə-лə-лə-лə, лə-лə-лə-лə,
Мин матур җырлыйм, җыр лыйм.
2) Мин биим, биим, биим.  | 2 тапкырМин матур биим, биим.  |
Лə-лə-лə-лə, лə-лə-лə-лə,
Мин матур биим, биим.
Акбай. Вот какую красивую песенку спели. Мияу 
обрадуется.

39  нчы  т ема :  АКБАЙ ТУГАН КӨН ГƏ 
БАРЫРГА ƏЗЕРЛƏНƏ

МУЛЬТФИЛЬМ: «АКБАЙ ТУГАН КӨНГƏ БАРЫРГА ƏЗЕРЛƏНƏ»

40  нчы  т ема :  МИЯУ НЫҢ ТУГАН КӨНЕ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): җырлый быз, зур рəхмəт

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Мияуда кунакта»
Акбай белəн балалар Мияуга кунакка килəлəр.

Бергə. Исəнме, Мияу! 
Мияу. Исəнмесез, балалар! 
Бергə. Хəллəр ничек, Мияу?
Мияу. Əйбəт. Рəхмəт.
Бергə. С днём рождения, Мияу! – Туган көнең 
белəн, Мияу! 

Уенчыклар:  
Акбай, Мияу.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 52
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Тəрбияче. Давайте на день рождения Мияу споём 
песню «Каравай» – «Ак калач».
Акбай. Əйдəгез, җырлыйбыз.
2. Аудиоязмага кушылып җыр лау
Аудио (52 нче кисəк)
Җыр: «Ак калач» 
Мияуның туган көненə
Без пешердек ак ипи.
Менə шундый зур ипи,
Менə шундый кечкенə.
Менə шундый тəмле, 
Менə шундый баллы.
Əйе шул, əйе шул,
Əйе шул, ипи тəмле.
Мияу. Зур рəхмəт.
Акбай. Ребята, Мияу говорит не просто спасибо, 
а   «большое спасибо – зур рəхмəт».
Мияу. Зур рəхмəт.
Акбай. Попросите Мияу, чтобы она станцевала.
Бергə. Мияу, əйдə, бие.

Мияу татар халык бию көенə бии.
Бергə. Мияу матур бии.
Мияу. Зур рəхмəт.
3. Үстерелешле диалог: «Ми нем бүлəгем»

Уенчыклар салынган тартма тора.
Акбай. Ребята, а теперь подарим игрушки Мияу. 
Сначала вспомним, кто какую игрушку купил.
Балалар тартмадан уенчыкларын табып алалар, алар 

турында сөйлəп, Мияуга бүлəк итəлəр.
Оля. Бу – аю. Аю зур (матур, чиста, ак). Аю уйный 
(бии, җырлый). Мə, Мияу, аю.
Мияу. Зур рəхмəт.
Шул үрнəктə һəр бала уенчыгын Мияуга бүлəк итə. 
Уйный, бии, утыра, сикерə, йоклый, шуа, йөгерə, 
ашый, эчə, җырлый дигəч, алар булып (өреп, 
кычкырып һ.б.), хəрəкəтлəр белəн күрсəтəлəр. 

Мəсəлəн, Мияу кычкыра: «Мияу-мияу», 
эт өрə: «Һау-һау».

Мияу. Зур рəхмəт. Приходите ещё. Сау булыгыз!
Бергə. Сау булыгыз!
4. Дəфтəрдə эш: 15 нче бирем. «День рождения»
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41  нч е  т ема :  ТУГАН КӨН ТАБЫНЫНДА
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): зур рəхмəт

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе:  «Табыш макларга җавап тап»
Уенны сюжетлы рəсемнəргə таянып үткəрергə була.

Аудио (53 нче кисəк)
– День рождения продолжается. (Хатын-кыз та-
вышы.)
Мияу. Я вам тоже приготови ла сюрприз. Отгадайте 
мои загадки.  
1) – Мин зур, матур, əйбəт. Мин йөгерəм, сикерəм, 
утырам, җырлыйм: «Тяф-тяф». Бу нəрсə? (Ир-ат 
тавышы, озын пауза.)
– Төлке. (Хатын-кыз тавышы.)
2) – Мин кара. Мин кечкенə, матур, əйбəт. Мин 
йөгерəм, сикерəм, биим, ашыйм, җыр лыйм: «Чи-чи-
чи». Бу нəрсə? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
– Тычкан. (Хатын-кыз тавышы.)
3) – Мин кызыл. Мин зур, матур, əйбəт. Мин ипи 
ашыйм, су эчəм, биим, җырлыйм: «Кик ри-күк». Бу 
нəрсə? (Ир-ат тавышы, озын пауза.)
– Əтəч. (Хатын-кыз тавышы.)
4) – Мин ак. Мин кечкенə, матур, əйбəт. Мин ипи 
ашыйм, йөгерəм, җырлыйм: «Ко-ко-ко». Бу нəрсə? 
(Ир-ат тавышы, озын пауза.)
– Тавык. (Хатын-кыз тавышы.)
Мияу. Зур рəхмəт!

2. Уен ситуациясе: «Туган көн табынында» 
Уен муляжлар белəн үткəрелə.

Аудио (54 нче кисəк)
Мияу. Əйдəгез, балалар, утырыгыз. Вы сидите 
за  волшебным праздничным столом, будь те вежли-
вы, угощайте друг друга.
Мияу. Нəрсə кирəк?
Акбай. Алма кирəк.
Мияу. Нинди алма?

Сюжетлы 
рəсемнəр: 
төлке, 
тычкан, əтəч, 
тавык.
Ашамлык  
муляжлары.
Аудиоязма 
№ 50, 51, 53, 
54
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Акбай. Яшел (кызыл, сары), зур (кечкенə), тəмле 
алма.
Мияу. Мə яшел алма.
Акбай. Зур рəхмəт.
Мияу. Акбай, син нишлисең?
Акбай. Мин алма ашыйм.
Мияу. Алма тəмле(ме)?
Акбай. Əйе, алма тəмле. Мин алма яратам.

3. Үстерелешле диалог: «Сый ланабыз»
Алдагы эшчəнлек үрнəгендə ба лалар арасында 

диалог дəвам итə.

1) Оля. Коля, нəрсə кирəк? 
Коля. Чəй (кофе, сок, сөт, бə рəңге, пицца) кирəк.
Оля. Мə чəй (кофе, сок, сөт, бəрəңге, пицца).
Коля. Чəй (кофе, сок, сөт, бə рəңге, пицца) тəмле. 
Зур рəх мəт.
2) Оля. Син нишлисең? (Ашыйм, эчəм сүзлəре ка-
батлана.)
Коля. Мин чəкчəк (өчпочмак) ашыйм.
Оля. Чəкчəк (өчпочмак) тəм ле (ме)?
Коля. Əйе, тəмле, баллы.
3) Оля. Коля, мə алма. (Яратам сүзе кабатлана.)
Коля. Мин алма яратам.
Бергə (соңыннан). Мияу, зур рəхмəт.

4. Аудиоязма тыңлау, җырлау
Аудио (50, 51 нче кисəк)
1) Мин җырлыйм, җырлыйм, җырлыйм. | 2 тапкырМин матур җырлыйм, җыр лыйм.    |
Лə-лə-лə-лə,  лə-лə-лə-лə.
Мин матур җырлыйм, җыр лыйм.
2) Мин биим, биим, биим. | 2 тапкырМин матур биим, биим.  |
Лə-лə-лə-лə,  лə-лə-лə-лə.
Мин матур биим, биим.

5. Күмəк бию

42  нч е  т ема :  МИЯУ НЫҢ ТУГАН КӨНЕ
МУЛЬТФИЛЬМ: «МИЯУНЫҢ ТУГАН КӨНЕ»
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43  нч е  т ема :  КҮҢЕЛЛЕ СƏЯХƏТ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): китап укый

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Сəяхəткə əзерлəнəбез»
Акбай. Будем готовиться к пу тешествию в вол-
шебную страну «Школа – Мəктəп». Мы с собой 
возьмём того, кто сможет ответить на вопросы 
Мияу. Будьте внимательны!
Мияу балаларга хəрəкəтне белдерə торган рəсемнəр 

күрсəтеп сорый.
Мияу. Оля, бу нəрсə?
Оля. Бу – куян.
Мияу. Куян нишли?
Оля. Куян сикерə (ашый, эчə, йөгерə, утыра, йок-
лый, бит юа, чана шуа, бии, җырлый).
Мияу (китап укучы малай рə се  мен күрсəтеп). 
Малай ни шли?
Акбай. Читает книгу. – Китап укый.
Мияу. Əйе, китап укый.

«Китап укый» пиктограммасы белəн таныштыру.
2. Аудиоязма тыңлау
Аудио (55 нче кисəк)

Тəрбияче балаларга рəсемнəр күрсəтə.
–  Малай китап укый. (Пауза.) 
– Малай китап укый. (Ир-ат тавышы. Тəрбияче 
рəсемне күр сəтə.)
– Кыз китап укый. (Пауза.) 
– Кыз китап укый. (Хатын-кыз тавышы. Тəрбияче 
рəсемне күр сəтə.)
–  Куян китап укый. (Пауза.) 
– Куян китап укый. (Ир-ат тавышы. Тəрбияче 
рəсемне күр  сəтə.)
– Төлке китап укый. (Пауза.) 
– Төлке китап укый. (Хатын-кыз тавышы. Тəрбияче 
рəсем не күрсəтə.)

Китап сүзе яңа сүз бирү алымнары кулланып 
өйрəтелə.

3. Сүзле уен : «Нишли?»
Мияу балаларга таратма рəсемнəр өлəшə.

Эш-хəрə-
кəтлəр 
сурəтлəнгəн 
рəсемнəр: 
куян (аю, 
песи, эт, 
төлке, тыч-
кан) сикерə 
(ашый, эчə, 
йөгерə, 
утыра, 
йоклый, бит 
юа, чана 
шуа, бии, 
җырлый).
Күрсəтмə  
рəсемнəр:
малай китап 
укый; кыз 
китап укый; 
куян китап 
укый; төлке 
китап укый.
 «Укый» пик-
тограммасы. 
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 55
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Мияу. Кыз нишли?
Коля. Кыз китап укый.
Мияу.Куян нишли?
Оля. Куян китап укый.
Мияу. Төлке нишли?
Саша. Төлке китап укый.
Мияу. Молодцы! В путешествие берём всех ребят. 
Дорога дальняя. Чтобы в пути не было скучно, мы 
будем читать, писать, рисовать.
4. Дəфтəрдə эш: 16 нчы бирем. «Волшебная 
школа»

44  нч е  т ема :  КҮ ҢЕЛ ЛЕ СƏЯХƏТ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге):  рəсем ясыйм, мəктəп

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Тыл сым лы хат»
Аудио (56 нчы кисəк)
Мияу. Перед нами лес. Ребята, смотрите, лесной 
компьютер, а в компьютере электронное письмо. 
Это письмо от волшебника. В нём написано, что 
волшебник рисует – рəсем ясый. Послушайте и 
повторите за ним. И если мы выполним задание, 
сможем идти дальше.

  Акбай компьютерны «кабыза».
– Рəсем ясыйм. Алма ясыйм. (Кыска пауза.) Алма 
ясыйм. (Ир-ат тавышы,озын пауза.) 
– Рəсем ясыйм. Алма ясыйм.
– Рəсем ясыйм. Туп ясыйм. (Кыска пауза.) Туп 
ясыйм. (Ир-ат тавышы,озын пауза.) 
– Рəсем ясыйм. Туп ясыйм.
– Рəсем ясыйм. Шар ясыйм. (Кыска пауза.) Шар 
ясыйм. (Ир-ат тавышы,озын пауза.) 
– Рəсем ясыйм. Шар ясыйм.
– Рəсем ясыйм. Китап ясыйм. (Кыска пауза.) Китап 
ясыйм. (Ир-ат тавышы,озын пауза.) 
– Рəсем ясыйм. Китап ясыйм.
2. Сүзле уен: «Мин рəсем ясыйм»
Тəрбияче һавада алма рəсеме «ясап» күрсəтə. Балалар 
аудионы тыңлыйлар һəм анда əйтелгəн предметның 
рəсемен куллары белəн һавада «ясап» күрсəтəлəр. 
Рəсем турында җөмлə төзилəр һəм кабатлыйлар.

Конвертта 
хат, уенчык 
компьютер. 
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 56–58
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Аудио (57 нче кисəк)
Мияу. Ребята, я тоже люблю рисовать. Я рисую 
яблоко. – Мин алма ясыйм. 
– Мин рəсем ясыйм. Мин алма ясыйм. (Ир-ат 
тавышы,озын пауза.)
Балалар (рəсемне «ясыйлар», җөмлəне кабатлый-
лар). Мин рəсем ясыйм. Мин алма ясыйм. 
– Мин рəсем ясыйм. Мин туп ясыйм. (Ир-ат 
тавышы,озын пауза.)
Балалар (рəсемне «ясыйлар», җөмлəне кабатлый-
лар). Мин рəсем ясыйм. Мин туп ясыйм. 
– Мин рəсем ясыйм. Мин шар ясыйм. (Ир-ат 
тавышы,озын пауза.) 
Балалар (рəсемне «ясыйлар», җөмлəне кабатлый-
лар). Мин рəсем ясыйм. Мин шар ясыйм. 
– Мин рəсем ясыйм. Мин ки  тап ясыйм. (Ир-ат та-
вышы, озын пауза.) 
Балалар (рəсемне «ясыйлар», җөмлəне кабатлый-
лар). Мин рəсем ясыйм. Мин китап ясыйм. 
3. Сүзле уен: «Ватык телефон»

Уен рəсем ясыйм сүзтезмəсе кулланып үткəрелə.
4. Рəсем ясау: «Мияуга бү лəк»
Балалар (үзлəре телəгəн рə семнəрне ясыйлар һəм 
əйтə лəр). Мин рəсем ясыйм. Алма ясыйм. Мин 
рəсем ясыйм. Куян (...) ясыйм һ.б.
5. Үстерелешле диалог: «Тыл сымчыга шылты-
ратабыз»
Аудио (58 нче кисəк)
Мияу. Ребята, давайте позво ним лесному волшеб-
нику и скажем, что выполнили его задание. (Теле-
фоннан шылтырата.) Хəерле көн! 
Тылсымчы. Исəнмесез!
Мияу. Хəллəр ничек?
Тылсымчы. Əйбəт, син ниш лисең?
Мияу. Мин рəсем ясыйм.
Тылсымчы. Нинди рəсем?
Мияу. Алма, туп, шар, китап.
Тылсымчы. Мəктəпкə килегез.– Приходите в школу.
Мияу. Мəктəпкə?
Тылсымчы. Əйе, мəктəпкə.
Мияу. Рəхмəт. Сау булыгыз!
Тылсымчы. Сау булыгыз!
6. Дəфтəрдə эш:  17 нче бирем. «Я рисую»
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45   нч е  т ема :  УРМАН КИТАПХА НƏСЕНДƏ
МУЛЬТФИЛЬМ «УРМАН  КИТАП ХАНƏСЕНДƏ»

46  нчы  т ема :  КҮҢЕЛ ЛЕ СƏЯХƏТ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): укыйм;  кем укый?

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен ситуациясе: «Мəктəпкə барам»
Аудио (59 нчы кисəк)
Мияу. Ребята, лесной волшебник приглашает нас 
в  волшебную страну, где говорят только на татар-
ском языке. Возьмите телефон, расскажите друг 
другу, что вы поёте, танцуете, рисуете, читаете.
Коля. Исəнме, Оля!
Оля.Хəерле көн, Коля!
Коля. Хəллəр ничек?
Оля. Əйбəт.
Коля.Син нишлисең?
Оля. Мин рəсем ясыйм.
Коля. Нинди рəсем?
Оля. Матур китап. Син нишлисең?
Коля.Мин җырлыйм.
Оля.Сау бул, Коля.
Коля. Сау бул, Оля.

Шул үрнəктə балалар арасында диалог төзелə.
Аудио (60 нчы кисəк)
Мияу. Молодцы, ребята! Мы теперь точно попадём 
в волшебную страну «Школа – Мəктəп».

2. Сүзле уен: «Кем укый?»
Аудио (61 нче кисəк)
Акбай. Ребята, мы можем продолжить путь, ведь 
лесной волшебник пригласил нас в страну, которая 
называется «Школа – Мəктəп». Путешествие про-
должается. Но что это? На нашем пути высокая 
гора, чтобы пройти гору, нужно прочитать пикто-
граммы. Если мы поймём, что на них написано, гора 
позволит нам продолжить дорогу.
Мияу (пиктограмманы күрсə теп). Кем укый?
Акбай. Мин укыйм. (Укый.) Малай рəсем ясый.
Мияу (пиктограмманы күрсə теп).  Кем укый?

Телефоннар, 
конвертта 
хат.
Пиктограм-
малар: куян 
кишер ашый; 
песи сөт эчə; 
аю йоклый; 
эт йөгерə; 
кыз кул юа; 
бабай 
йоклый; 
төлке утыра; 
малай рəсем 
ясый; үрдəк 
җырлый; 
тычкан бии; 
бүре китап 
укый; əни 
бит юа; əти 
алма ашый; 
кыз чана 
шуа; куян 
сикерə.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 59 – 62
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Оля. Мин укыйм. (Укый.) Куян кишер ашый.
Мияу (пиктограмманы күрсə теп). Кем укый?
Коля. Мин укыйм. (Укый.) Пе си сөт эчə.
Шул үрнəктə һəр бала берəр пиктограмманы укып 

күрсəтə.
Пиктограммалар:
1. Куян кишер ашый.
2. Песи сөт эчə.
3. Аю йоклый.
4. Эт йөгерə.
5. Кыз кул юа.
6. Бабай йоклый.
7. Төлке утыра.
8. Малай рəсем ясый.
9. Үрдəк җырлый.
10. Тычкан бии.
11. Бүре китап укый.
12. Əни бит юа.
13. Əти алма ашый.
14. Кыз чана шуа.
15. Куян сикерə.
Аудио (62 нче кисəк)
Мияу.Трудное было задание, но мы справились. 
Дорога свободна. Нас впереди ждут удивительные 
приключения.
3. Дəфтəрдə эш: 18 нче бирем. «Выполни задание»

47  нч е  т ема :  КҮҢЕЛ ЛЕ СƏЯХƏТ

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Уен: «Командир»
Мияу. Ребята, чтобы в дороге вы не устали, сделаем 
зарядку.
1) Өстəлдə төрле хəрəкəтлəр су рəт лəнгəн пикто грам-
малар. Бала лар ярымтүгəрəк ясап басалар. Бер бала, 
схема-рəсемне күрсəтеп: «Сикер!» – дип коман да 
бирə, ба лалар сикерə. Уен шулай дəвам итə.
2) Балаларга төрле хəрəкəтлəр су рəтлəнгəн пикто-
граммалар тара тыла. Алар бер-берсенə команда 
бирəлəр.
3) Бу уенны терəк рəсемнəрсез дə үткəрергə була. 
Балалар үзлəре бел гəн командалар (сикер, йөгер, утыр, 
бие, җырла) кулланып уйный лар.

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу; 
чакыру 
билетлары.
Пиктограм-
малар (сикер, 
йөгер, утыр, 
бие, җырла).
Сюжетлы 
рəсемнəр:
куян кишер 
ашый; песи 
сөт эчə; аю 
йоклый; эт
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Бала, команданы үтəп: «Мин си ке рəм (йөгерəм, 
утырам, биим, җыр лыйм)», – ди.
2. Аудиоязма тыңлау
Мияу. Чтобы было веселее ид ти, послушаем песню.
Аудио (63–65 нче кисəк)
1) Мин барам, барам, барам,
Мəктəпкə барам, барам.
Китап, карандаш алам,
Мəктəпкə барам, барам.
2) Мин барам, барам, барам,
Мəктəпкə барам, барам.
Китап укыйм, рəсем ясыйм,
«4»ле һəм «5»ле алам.
3. Үстерелешле уен: «Рəсемең турында сөйлə»
Аудио (66 нчы кисəк)
Мияу. Ребята, вот мы с вами дошли до волшебной 
страны  «Школа – Мəктəп». В школу зайдёт тот, 
кто скажет, что нарисовано на пригласительных 
билетах. 

Билетларда сюжетлы рəсемнəр. Һəр бала үзенең 
рəсеме турында сөйли. 

Сюжетлы рəсемнəр:
1. Бу – куян. Куян кишер ашый.
2. Бу – песи. Песи сөт эчə.
3. Бу – аю. Аю йоклый.
4. Бу – эт. Эт йөгерə.
5. Бу – кыз. Кыз кул юа.
6. Бу – бабай. Бабай йоклый.
7. Бу – төлке. Төлке утыра.
8. Бу – малай. Малай рəсем ясый.
9. Бу – үрдəк. Үрдəк җырлый.
10. Бу – тычкан. Тычкан бии.
11. Бу – бүре. Бүре китап укый.
12. Бу – əни. Əни бит юа.
13. Бу – əти. Əти алма ашый.
14. Бу – кыз. Кыз чана шуа.
15. Бу – куян. Куян сикерə.

4. Уен ситуациясе: «Мəк тəптə»
Мəктəптə Мияу белəн балаларны Акбай каршы ала.
Аудио (67 нче кисəк) 
Акбай. Исəнмесез, балалар!
Бергə. Исəнме, Акбай!

йөгерə; кыз 
кул юа; бабай 
йоклый; 
төлке утыра; 
малай рəсем 
ясый; үрдəк 
җырлый; 
тычкан бии; 
бүре китап 
укый; əни 
бит юа; əти 
алма ашый; 
кыз чана 
шуа; куян 
сикерə.
Балалар 
санынча  
портфель
макетлары,
карандаш, 
ручка, ки-
тап, пенал, 
көндəлек, 
альбом. 
Аудиоязма 
№ 63 – 67
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Акбай. Хəллəр ничек?  
Бергə. Əйбəт.
Акбай. Вы очень быстро про шли препятствия.  
Я  вас поздравляю, возьмите подарки.

Акбай балаларга портфель макетлары тарата.
5. Уен ситуациясе: «Порт фель не тутыр!»

Уен уку-язу əсбаплары ярдəмендə оештырыла. 
Диалог балаларның мөмкинлегенə карап, кыска яки 

үстерелешле итеп төзелə.
Акбай. Портфели пустые. Вам нужно подойти и 
вежливо попросить школьные принад лежности. 
(Карандаш бир əле.)
а) Оля. Акбай, карандаш (руч ка, китап, пенал, көн-
дəлек, аль бом) бир əле.
Акбай. Мə карандаш (ручка, китап, пенал, көндə-
лек, альбом).
Оля. Рəхмəт.
ə) Коля. Акбай, карандаш (ручка, китап, пенал, 
көндəлек, альбом) бир əле.
Акбай. Нинди карандаш (ручка, китап, пенал, көн-
дəлек, альбом)?
Коля. Кызыл карандаш (ручка, китап, пенал, көн-
дəлек, альбом).
Акбай. Ничə карандаш (ручка, китап, пенал, көн-
дəлек, альбом)?
Коля. Бер карандаш (ручка, китап, пенал, көндəлек, 
альбом).
Акбай. Мə карандаш (ручка, китап, пенал, көндə-
лек, альбом).
Коля. Рəхмəт.

48  нч е  т ема :  УЙНЫЙ-УЙНЫЙ УКЫЙБЫЗ 
МУЛЬТФИЛЬМ: «УЙНЫЙ-УЙ НЫЙ УКЫЙБЫЗ»

49  нчы  т ема :  МƏК ТƏПТƏ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): бик тəмле

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Сүзле уен: «Портфельдə нəрсə бар?»
Мияу. Давайте вспомним, что мы положили в порт-
фель. – Порт фельдə нəрсə бар?
Балалар. Алма бар?

Уенчыклар: 
Акбай, Мияу; 
балалар 
санынча 
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Мияу. Юк.
Балалар. Китап бар?
Мияу. Əйе, китап бар.
Уен шул үрнəктə барлык предметларны санап дəвам 

итə.
2. Уен ситуациясе: «Ашха нəдə»
Өстəлдə ашамлык (аш, ботка, ипи, бəрəңге, сөт, су, 
сок, чəй, чəкчəк, өчпочмак) рəсемнəре. Мияу повар 

ролендə.
Аудио (68 нче кисəк)
Мияу. Нəрсə кирəк?
Акбай. Аш (ботка, ипи, бəрəң ге, сөт, сок, чəй, су, 
чəкчəк, өчпочмак) кирəк (бир əле).
Мияу. Мə аш (ботка, ипи, бə рəңге, сөт, сок, чəй, су, 
чəкчəк, өчпочмак), аша (эч).
Акбай. Рəхмəт. 
Мияу. Акбай, нишлисең?
Акбай. Мин аш (ботка, ипи, бəрəңге, сөт, сок, чəй, 
су, чəк чəк, өчпочмак) ашыйм (эчəм).
Мияу. Аш нинди?
Акбай. Аш тəмле. Бик тəмле. Мин аш яратам.
Шул үрнəктə Мияу белəн бала, аннан балалар бер-

берсе белəн  диалог төзилəр.
3. Күңел ачу, җырлау, бию, уеннар уйнау

картон
портфель лəр, 
карандаш,  
ручка, китап, 
пенал, 
көндəлек, 
альбом.
Ашамлык 
рəсемнəре: 
аш, ботка, 
ипи, бəрəңге, 
сөт, сок, су, 
чəй, чəкчəк, 
өчпочмак.
Аудиоязма 
№ 68

50  нч е  т ема :  УКУ БҮЛМƏСЕ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): дəфтəр

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

1. Үстерелешле диалог: «Уку бүлмəсе белəн та-
нышабыз»

Уен таратма рəсемнəр ярдəмендə оештырыла.
Тəрбияче. Мы пришли с вами в класс. Давайте по-
смотрим, что есть в классе.
Мияу.  Бу нəрсə? 
Балалар. Бу – өстəл (шкаф, урындык). 
Мияу. Нинди өстəл (шкаф, урындык)? 
Балалар. Зур (кечкенə) өстəл (шкаф, урындык).  
Мияу.  Ничə өстəл?  
Балалар. Бер (1–10 га кадəр) өстəл (шкаф, урын-
дык). 

Фланеле граф. 
Күрсəтмə 
рəсемнəр: 
китап, 
альбом, клей, 
линейка, 
ручка, 
карандаш, пе-
нал, дəфтəр.
Ябыштыру 
өчен бала-
лар санынча 
рəсемнəр: 
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Мияу. Өстəлдə нəрсə бар?
Балалар. Китап (дəфтəр, карандаш, пенал, ручка, 
альбом, клей, линейка).
Диалог шул үрнəктə балалар арасында оештырыла.

2. Үстерелешле диалог: «Нəрсə, нинди, ничə?»
Фланелеграфта китап, альбом, клей, линейка, ручка, 

карандаш, пенал, дəфтəр рəсемнəре.
Аудио (69 нчы кисəк)
Акбай. Ребята, продолжим путешествие по волшеб-
ной стране «Школа – Мəктəп». 
Диалог үрнəклəре:
1) Акбай. Бу нəрсə?
Балалар. Китап (альбом, клей, линейка, ручка, ка-
ра ндаш, пенал).
Акбай. Нинди китап (альбом, клей, линейка, ручка, 
карандаш, пенал)?
Балалар. Зур (кечкенə), матур, чиста, ак (кара, 
кызыл, яшел, сары, зəңгəр) китап (альбом, клей, 
линейка, ручка, карандаш, пенал).
Акбай. Ничə китап (альбом, клей, линейка, ручка, 
карандаш, пенал) бар?
Балалар. Биш (1–10 га кадəр) китап (альбом, клей, 
линейка, ручка, карандаш, пенал) бар. 
Аудио (70 нче кисəк)
2) Акбай. Бу нəрсə?
Мияу. Белмим.
Акбай. Бу – дəфтəр. Дəфтəр.
Мияу. Дəфтəр. Дəфтəр.
Акбай. Нинди дəфтəр?
Мияу. Чиста, матур, зур (кеч кенə) дəфтəр.
Акбай. Ничə дəфтəр?
Мияу. Бер (1–10 га кадəр) дəф тəр.
3) Акбай. Оля, бу нəрсə?
Оля. Дəфтəр. Дəфтəр.
Акбай. Нинди дəфтəр?
Оля. Чиста, матур, яшел (зəң гəр, кызыл, сары) 
дəфтəр.
4) Мияу. Коля, бу нəрсə?
Коля. Дəфтəр. Дəфтəр.
Мияу. Нинди дəфтəр?
Коля. Дəфтəр зур (кечкенə), ак (сары, яшел, кызыл, 
зəңгəр, кара).

китап, 
альбом, клей, 
линейка, 
ручка, 
карандаш, пе-
нал, дəфтəр.
Таратма 
рəсемнəр: 
төрле төстə, 
санда (1–10 га 
кадəр) шкаф, 
өстəл, урын-
дык; клей.
Эш дəфтəре. 
Аудиоязма 
№ 69, 70
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5) Оля. Коля, бу нəрсə?
Коля. Дəфтəр. Дəфтəр.
Оля. Нинди дəфтəр?
Коля. Зур (кечкенə), матур, чиста, ак (кара, кызыл, 
яшел, сары, зəңгəр) дəфтəр.
Оля. Ничə дəфтəр?
Коля. Алты (1–10 га кадəр) дəфтəр.

Дəфтəр сүзе яңа сүз бирү алымнары кулланып 
өйрəтелə.

3. Сүзле уен: «Нəрсə кирəк?»
Тəрбияче. Оля, нəрсə кирəк?
Оля. Дəфтəр кирəк.
Тəрбияче. Мə дəфтəр, ал.
Оля. Рəхмəт.
Шул үрнəктə һəр бала тəрбиячедəн  эш дəфтəрен сорап 
ала. Өстəлдə уку-язу əсбаплары (китап, альбом, клей, 
линейка, ручка, карандаш, пенал, дəфтəр) рəсемнəре. 
Балалар тəрбиячедəн алган рəсемнəрне дəфтəрлəрендə 

ясалган портфельгə ябыштыралар.

Тəрбияче. Оля, нəрсə кирəк?
Оля. Дəфтəр (китап, альбом, клей, линейка, ручка, 
карандаш, пенал) кирəк.
Тəрбияче. Нинди дəфтəр (ки  тап, альбом, клей, ли-
нейка, ручка, карандаш, пенал) кирəк?
Оля. Зур (кечкенə), яшел (са ры, кызыл, ак, кара, 
зəңгəр) дəфтəр (китап, альбом, клей, линей ка, ручка, 
карандаш, пенал) кирəк.
Тəрбияче. Ничə дəфтəр (ки тап, альбом, клей, ли-
нейка, руч ка, карандаш, пенал) кирəк?
Оля. Өч (1–10 га кадəр) дəф тəр (китап, альбом, 
клей, линейка, ручка, карандаш, пенал) кирəк.
Тəрбияче. Мə өч (1–10 га ка дəр) дəфтəр (китап, 
альбом, клей, линейка, ручка, карандаш, пенал).
Оля. Рəхмəт.

Һəр бала шул үрнəктə тəрбиячедəн уку-язу 
əсбапларын сорап ала, дəфтəргə ябыштыра. 

4. Дəфтəрдə эш: 19 нчы бирем. «Что в портфеле?»

51  нч е  т ема :  УРМАН МƏКТƏ БЕНДƏ
МУЛЬТФИЛЬМ: «УРМАН МƏК ТƏБЕНДƏ»
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52  нч е  т ема :  ӨСТƏЛ ТЕАТРЫ «ТЕРЕМ КƏЙ»

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

Өстəл театры: «Теремкəй» əкияте 
Аудио (71 нче кисəк) 
Тəрбияче. Сегодня я вам расскажу сказку «Тере-
мок».
Тəрбияче.
Терем-терем, теремкəй, 
Зур түгел, кечкенə.
Теремкəйдə кем яши? (Ишек шакый.) Юк, яшəми.

Теремкəйгə тычкан  килə.
Тычкан (ишек шакый). Тук-тук-тук! Теремкəйдə 
кем яши? (Тавыш юк.) Юк, яшəми. Мин яшим.
Тəрбияче.
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, кечкенə.
Теремкəйдə тычкан яши.

Теремкəйгə куян  килə.
Куян (ишек шакый). Тук-тук-тук! Теремкəйдə кем 
яши?
Тычкан. Мин – тычкан. Син кем? 
Куян. Мин – куян. Матур куян. 
Тычкан. Əйдə, кил монда.
Куян (керə). Мин сикерəм. Əйдəгез, сикерəбез.

Балалар белəн бергə сикерəлəр.
Тəрбияче.
Терем-терем, теремкəй, 
Зур түгел, кечкенə.
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши.

Теремкəйгə бүр е  килə.
Бүре (ишек шакый). Тук-тук-тук! Теремкəйдə кем 
яши?
Тычкан. Мин – тычкан.  
Куян. Мин – куян. 
Бергə. Син кем? 
Бүре.  Мин – бүре. Мин – зур, кара бүре.

Өстəл 
театры 
атрибутлары: 
тычкан, 
куян, бүре, 
төлке, аю.
Аудиоязма 
№ 71
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Бергə. Əйдə, кил монда.
Бүре (керə). Мин йөгерəм. Əйдəгез, йөгерəбез.

Балалар белəн бергə йөгерəлəр.
Тəрбияче.
Терем-терем, теремкəй, 
Зур түгел, кечкенə.
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши,
Теремкəйдə бүре яши.

Теремкəйгə т ө л ке  килə.
Төлке (ишек шакый). Тук-тук-тук! Теремкəйдə кем 
яши?
Тычкан. Мин – тычкан.  
Куян. Мин – куян.
Бүре. Мин – бүре. 
Бергə. Син кем? 
Төлке.  Мин – төлке. Мин – зур, матур төлке.
Бергə. Əйдə, кил монда.
Төлке (керə). Мин биим. Əйдə гез, биибез.

Музыка. Балалар белəн бергə биилəр.
Тəрбияче.
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, кечкенə.
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши,
Теремкəйдə бүре яши,
Теремкəйдə төлке яши.

Теремкəйгə, җырлый-җырлый,  аю   килə.
Аю (ишек шакый). Тук-тук-тук! Теремкəйдə кем 
яши?
Тычкан. Мин – тычкан.  
Куян. Мин – куян.
Бүре. Мин – бүре.
Төлке. Мин – төлке. 
Бергə. Син кем? 
Аю.  Мин – аю. Мин – зур, матур аю.
Бергə. Əйдə, кил монда.
Аю (керə). Мин җырлыйм. Əйдəгез, җырлыйбыз.

Музыка. Балалар белəн бергə җырлыйлар.
Мин җырлыйм, җырлыйм, җыр лыйм. | 2 тапкырМин матур җырлыйм, җыр лыйм.   |
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Лə-лə-лə-лə, лə-лə-лə-лə,
Мин матур җырлыйм, җыр лыйм.
Тəрбияче.
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, кечкенə. 
Теремкəйдə тычкан яши, чи-чи-чи.
Тычкан. Мин – тычкан.
Тəрбияче.Теремкəйдə куян яши. 
Куян. Мин – куян.
Тəрбияче. Теремкəйдə бүре яши. 
Бүре. Мин – бүре.
Тəрбияче. Теремкəйдə төлке яши. 
Төлке. Мин –төлке.
Тəрбияче. Теремкəйдə аю яши. 
Аю. Мин – аю.
Тəрбияче. Алар бик дус.

Күңелле музыка яңгырый. Барысы бергə биилəр.

53  нч е  т ема :  «ТЕ РЕМ КƏЙ» ƏКИЯТЕН СƏХНƏ ЛƏШТЕРҮ

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

«Теремкəй» əкиятен сəхнə лəштерү
Əкиятне тəрбияче ярдəмендə балалар күрсəтə. 

Балаларга рольлəр (тычкан, куян, бүре төлке, аю) 
бүлеп бирелə, алар битлеклəр киялəр һəм «урманга» 
килəлəр. Калган балалар, кулга-кул тотынышып, 

түгəрəккə басалар, теремкəй ясыйлар. 
Балалар (түгəрəктə əйлəнеп йөреп).
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел. (Кулларын өскə кү тəреп күрсəтəлəр.) 
Кечкенə. (Чүгəлилəр.)
Тук-тук-тук! (Уч төплəренə бармак очлары белəн 
суккалап.) Теремкəйдə кем яши? 
Юк, яшəми. (Кулларын җəеп.)
Теремкəйгə тычкан килə. (Маң гайларына кулларын 
куеп, ти рə-якны карыйлар.)
Тычкан битлеге кигəн б а л а  (тычкан образына кереп) 

теремкəйгə килə.
Тычкан (ишекне шакып). Тук-тук-тук! Теремкəйдə 
кем яши?

Тычкан, 
куян, бүре, 
төлке, аю 
битлеклəре
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Балалар. Юк, яшəми. Əйдə, кер.
Тычкан. Мин яшим. (Кереп китə.)
Балалар (түгəрəктə əйлəнеп йөреп).
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, (Кулларын өскə кү тəреп күрсəтəлəр.) 
Кечкенə. (Чүгəлилəр.)
Тук-тук-тук! (Уч төплəренə бар мак очлары белəн 
суккалап.)  Теремкəйдə кем яши? 
Теремкəйдə тычкан яши.
Теремкəйгə куян килə. (Маң гайларына кулларын 
куеп, тирə-якны карыйлар.) 
Куян битлеге кигəн б а л а  (куян бу лып сикергəлəп) 

теремкəйгə килə.

Куян (ишекне шакып). Тук-тук-тук! Теремкəйдə 
кем яши?
Тычкан. Мин – тычкан. Син кем? 
Куян.  Мин – куян. Матур ку ян. Мин сикерəм. Əйдə-
гез, сике рəбез.

Балалар белəн бергə сикерəлəр.

Тычкан. Куян, əйдə, кил монда.
Куян  кереп китə.

Балалар (түгəрəктə əйлəнеп йөреп).
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, (Кулларын өскə кү тəреп күрсəтəлəр.) 
Кечкенə. (Чүгəлилəр.)
Тук-тук-тук! (Уч төплəренə бармак очлары белəн 
суккалап.) Теремкəйдə кем яши?
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши.
Теремкəйгə бүре килə. (Маңгай ларына кулларын 
куеп, тирə-якны карыйлар.)
Бүре битлеге кигəн б а л а  (бүре  образына кереп) 

теремкəйгə килə.
Бүре (ишекне шакып). Тук-тук-тук! Теремкəйдə 
кем яши?
Тычкан. Мин – тычкан.  
Куян.  Мин – куян. 
Бергə. Син кем? 
Бүре. Мин – бүре. Мин – зур, кара бүре. Мин йөге-
рəм. Əйдə гез, йөгерəбез.
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Балалар белəн бергə йөгерəлəр.
Бергə. Бүре, əйдə, кил монда.

Бүр е  кереп китə.
Балалар (түгəрəктə əйлəнеп йөреп).
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, (Кулларын өскə кү тəреп күрсəтəлəр.) 
Кечкенə. (Чүгəлилəр.)
Тук-тук-тук! (Уч төплəренə бармак очлары белəн 
суккалап.)  Теремкəйдə кем яши? 
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши,
Теремкəйдə бүре яши.
Теремкəйгə төлке килə. (Маңгайларына кулларын 
куеп, тирə-якны карыйлар.) 
Төлке битлеге кигəн б а л а  (төлке образына кереп) 

теремкəйгə килə.
Төлке (ишекне шакып). Тук-тук-тук! Теремкəйдə 
кем яши?
Тычкан. Мин – тычкан.  
Куян.  Мин – куян. 
Бүре. Мин – бүре.
Бергə. Син кем? 
Төлке. Мин – төлке. Мин – зур, матур төлке. Мин 
биим. Əйдəгез, биибез.

Музыка. Балалар белəн бергə биилəр.

Бергə. Төлке, əйдə, кил монда.
Төлке  кереп китə.

Балалар (түгəрəктə əйлəнеп йөреп).
Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, (Кулларын өскə кү тəреп күрсəтəлəр.) 
Кечкенə. (Чүгəлилəр.)
Тук-тук-тук! (Уч төплəренə бармак очлары белəн 
суккалап.) Теремкəйдə кем яши? 
Теремкəйдə тычкан яши,
Теремкəйдə куян яши, 
Терем кəйдə бүре яши,
Теремкəйдə төлке яши.
Теремкəйгə аю килə. (Маң гай ларына кулларын куеп, 
тирə-якны карыйлар.)

Аю битлеге кигəн б а л а  (аю образына кереп) 
теремкəйгə килə.
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Аю (ишекне шакып). Тук-тук-тук! Теремкəйдə кем 
яши?
Тычкан. Мин – тычкан.  
Куян. Мин – куян. 
Бүре. Мин – бүре.
Төлке. Мин – төлке.
Бергə. Син кем? 
Аю. Мин – аю. Мин – зур, матур аю. Мин җырлыйм. 
Əйдəгез, җырлыйбыз.

Музыка. Балалар белəн бергə җырлыйлар.

Мин җырлыйм, җырлыйм, җырлыйм. | 2 тапкырМин матур җырлыйм, җыр лыйм.   |
Лə-лə-лə-лə, лə-лə-лə-лə,
Мин матур җырлыйм, җыр лыйм.
Тəрбияче. Терем-терем, теремкəй,
Зур түгел, кечкенə. 
Теремкəйдə тычкан яши. 
Тычкан. Мин – тычкан.
Тəрбияче. Теремкəйдə куян яши. 
Куян. Мин – куян.
Тəрбияче. Теремкəйдə бүре яши. 
Бүре. Мин – бүре.
Тəрбияче. Теремкəйдə төлке яши. 
Төлке. Мин – төлке.
Тəрбияче. Теремкəйдə аю яши. 
Аю. Мин – аю.
Тəрбияче. Алар бик дус.

Күңелле музыкага бергəлəп биилəр.

54  нч е  т ема :  «ТЕ РЕМ КƏЙ»
МУЛЬТФИЛЬМ: «ТЕРЕМКƏЙ»

55  нч е  т ема :  ӨСТƏЛ ТЕАТРЫ: «КЕМ НƏРСƏ ЯРАТА?»

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

Өстəл театры: «Кем нəрсə ярата?»
Аудио (72 нче кисəк)
Тəрбияче. Я вам расскажу сказку «Кто что лю-
бит?  – Кем нəрсə ярата?», а вы мне помогите.

Өй макеты.
Өстəл
театры 
атрибутлары: 
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Персонажлар: Эт, песи, əтəч, кəҗə.
Күренеш: Өй макеты. Анда əтəч, эт, песи, кəҗə яши. 
Ишегалдында яшел чирəм үсə. Өйдəн ерак түгел эт 
оясы. Иртə. Кошлар сайраган тавышлар ишетелə. 
Киртəгə  ə т ə ч  сикереп менə, канат кагып кычкыра.

Əтəч. Кикри-күк, кикри-күк. (Киртəдəн сикереп 
төшə, чи рəм чүпли башлый.) Ко-ко-ко.
Өйдəн əкрен генə, ялкау атлап, п е си  чыга, киерелə.
Песи. Мияу-мияу-мияу. (Əтəч кə карап.) Хəерле 
көн, əтəч!
Əтəч. Хəерле көн, песи!
Песи. Хəллəр ничек, əтəч?
Əтəч. Əйбəт. Рəхмəт. Ə синең хəллəрең ничек?

Шулвакыт  э т   йөгереп чыга.
Эт. Һау-һау-һау. Исəнме, əтəч! Исəнме, песи!
Əтəч, песи.  Исəнме, эт!
Эт. Кəҗə кая?
Əтəч, песи.  Əнə кəҗə кəбестə ашый. Кəҗə кəбестə 
ярата.
Эт. Мин ипи яратам. Песи, син нəрсə яратасың?
Песи. Мин сөт яратам. Сөт тəмле. Əтəч, син нəрсə 
яра та сың?
Əтəч. Мин ботка яратам. Ботка тəмле.

Кəҗə  килə. Кəрзиндə кəбестə, сөт, ипи, ботка.
Кəҗə. Исəнмесез! Хəерле көн! Хəллəр ничек?
Бергə. Əйбəт.
Кəҗə. Мин кəбестə ашыйм. Кəбестə бик тəмле. 
Акбай, мə кəбестə, аша. Кəбестə тəмле.
Акбай. Юк, мин ипи яратам. Син кəбестə аша. Ипи 
кирəк.
Кəҗə. Мə ипи, аша.
Акбай. Рəхмəт. Ипи тəмле.
Песи. Мин сөт яратам. Сөт юк.
Кəҗə. Сөт бар. Песи, кил монда. Сөт ал, эч. 
Песи (сөт эчə). Мин сөт эчəм. Сөт тəмле. Əтəч, кил 
монда, сөт эч.
Əтəч. Юк, мин сөт яратмыйм. Мин ботка яратам. 
Ботка юк.
Кəҗə. Кəрзиндə ботка бар. Əтəч, кил монда. Мə 
ботка, аша.
Əтəч. Зур рəхмəт. Ботка бик тəмле. Мə, кəҗə, ботка 
аша.

эт, песи, 
əтəч, кəҗə.
Аудиоязма 
№ 72
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Кəҗə. Юк, кəбестə яратам. Кə бестə тəмле.
Əтəч. Юк, ботка тəмле.
Песи. Юк, сөт тəмле.
Эт. Юк, ипи тəмле.
Кыз , бəхəслəшкəннəрен ишетеп, алар янына килə.

Кыз. Ипи тəмле, сөт тəмле, ботка тəмле, кəбестə 
тəмле. Мин ипи, ботка, кəбестə яратам. 

Бергəлəшеп җырлыйлар, биилəр.
Ипи тəмле,    Ботка тəмле,
Сөт тəмле,    Кəбестə тəмле.

56  нчы  т ема :  «КЕМ НƏРСƏ ЯРАТА?» 
ƏКИЯТЕН СƏХНƏЛƏШ ТЕРҮ

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

«Кем нəрсə ярата?» əкиятен сəхнəлəштерү
Əкиятне тəрбияче ярдəмендə балалар күрсəтə. 
Балаларга рольлəр (əтəч, эт, песи, кəҗə) бүленеп 

бирелə, алар битлеклəр киялəр.
Персонажлар: Эт, песи, əтəч, кəҗə. 
Күренеш: Өй макеты. Анда əтəч, эт, песи, кəҗə яши. 
Ишегалдында яшел чирəм үсə. Өйдəн ерак түгел эт 
оясы. Иртə. Кошлар сайраган тавышлар ишетелə. 
Киртəгə ə т ə ч  сикереп менə, канат кагып кычкыра.
Əтəч. Кикри-күк, кикри-күк. (Киртəдəн сикереп 
төшə, чи рəм чүпли башлый.) Ко-ко-ко.
Өйдəн əкрен генə, ялкау атлап, п е си  чыга, киерелə.
Песи. Мияу-мияу-мияу. (Əтəч кə карап.) Хəерле 
көн, əтəч!
Əтəч. Хəерле көн, песи!
Песи. Хəллəр ничек, əтəч?
Əтəч. Əйбəт. Рəхмəт. Ə синең хəллəрең ничек?

Шулвакыт э т  йөгереп чыга.
Эт. Һау-һау-һау. Исəнме, əтəч! Исəнме, песи!
Əтəч, песи.  Исəнме, эт!
Эт. Кəҗə кая?
Əтəч, песи.  Əнə кəҗə кəбестə ашый. Кəҗə кəбестə 
ярата.
Эт. Мин ипи яратам. Песи, син нəрсə яратасың?
Песи. Мин сөт яратам. Сөт тəмле. Əтəч, син нəрсə 
яра тасың?
Əтəч. Мин ботка яратам. Ботка тəмле.

Өй макеты.
Эт, песи, 
əтəч, кəҗə 
битлеклəре.
Аудиоязма 
№ 73
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Кəҗə  килə. Кəрзиндə кəбестə, сөт, ипи, ботка.
Кəҗə. Исəнмесез! Хəерле көн! Хəллəр ничек?
Бергə. Əйбəт.
Кəҗə. Мин кəбестə ашыйм. Кəбестə бик тəмле. 
Акбай, мə кəбестə, аша. Кəбестə тəмле.
Акбай. Юк, мин ипи яратам. Син кəбестə аша. Ипи 
кирəк.
Кəҗə. Мə ипи, аша.
Акбай. Рəхмəт. Ипи тəмле.
Песи. Мин сөт яратам. Сөт юк.
Кəҗə. Сөт бар. Песи, кил монда. Сөт ал, эч. 
Песи (сөт эчə). Мин сөт эчəм. Сөт тəмле. Əтəч, кил 
монда, сөт эч.
Əтəч. Юк, мин сөт яратмыйм. Мин ботка яратам. 
Ботка юк.
Кəҗə. Кəрзиндə ботка бар. Əтəч, кил монда. Мə 
ботка, аша.
Əтəч. Зур рəхмəт. Ботка бик тəмле. Мə, кəҗə, ботка 
аша.
Кəҗə. Юк, кəбестə яратам. Кə бестə тəмле.
Əтəч. Юк, ботка тəмле.
Песи. Юк, сөт тəмле.
Эт. Юк, ипи тəмле.
Кыз , бəхəслəшкəннəрен ишетеп,  алар янына килə.
Кыз. Ипи тəмле, сөт тəмле, бот ка тəмле, кəбестə 
тəмле. Мин ипи, ботка, кəбестə яратам. 

Бергəлəшеп җырлыйлар, биилəр. 
Аудио (73 нче кисəк)

Ипи тəмле,   Ботка тəмле, 
Сөт тəмле,   Кəбестə тəмле.

57  нч е  т ема :  КЕМ НƏРСƏ ЯРАТА?
МУЛЬТФИЛЬМ: «КЕМ НƏРСƏ ЯРАТА?»

58  нч е  т ема :  БЕЛЕМ ИЛЕНƏ СƏЯХƏТ
Актив сүзлəр (сөйлəм үрнəге): 

үткəн темалар лексикасы һəм сөйлəм үрнəк лəре кулланыла

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

Зур матур китап. Һəр битендə темалар буенча 
сюжетлы  һəм аерым рəсемнəр.
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Аудио (74 нче кисəк)
– Какая красивая книга! Ре бята, эта книга волшеб-
ная. В каждой её страничке таится секрет, вол-
шебство.  Давайте посмотрим вместе,  какая тайна 
спрятана в этой волшебной книге.
Тəрбияче китапның беренче битен ача. Беренче биттə 
«Гаилə», «Ашамлыклар» темасына караган рəсемнəр.
1. Үстерелешле уен: «Бу кем? Нəрсə? Нинди? 
Нишли?»
1) Балаларга рольлəр бүленеп бирелə, алар битлеклəр 
киялəр, үзлəре турында рəсемнəргə һəм муляжларга 
карап сөйлилəр.
Əни. Мин – əни. Мин – матур, əйбəт əни. Мин ипи 
яратам. (Ипигə күрсəтеп яисə ипине алып.) Ипи 
тəмле.
Əти. Мин – əти. Мин – зур, əй бəт əти. Мин аш яра-
там. Аш тəмле.

Шул үрнəктə һəр бала сөйли.
2) Һəр бала, рəсемнəргə карап, тəрбияче (Акбай, Мияу ) 
үрнəгендə үзе телəгəн гаилə əгъзасы, ашамлык турында 
кыска хикəя төзеп сөйли.
Аудио (75 нче кисəк)
Акбай. Бу – əни. Əни матур, əйбəт, зур. Бу – ипи. 
Əни ипи ашый. Ипи тəмле. Əни ипи ярата.
Мияу. Бу – əти. Əти зур, матур, əйбəт. Бу – сөт. Əти 
сөт эчə. Сөт тəмле. Əти сөт ярата.
2. Уен ситуациясе. Үстерелешле диалог: «Əйдəгез, 
танышабыз!»

Китапның икенче битендə «Җəнлеклəр», «Йорт 
кошлары» темасына караган рəсемнəр. Балалар 
рольлəргə бүленəлəр, үзлəре өйрəнгəн лексиканы 
кулланып, диалог төзилəр; нишлисең? соравына 

җавап биргəн фигыльлəрне кулланалар. Җəнлеклəр, 
кошлар очрашалар. Төлке  белəн ке рп е .

1) Төлке (биеп торган керпе янына килə). Исəнме, 
керпе!
Керпе. Исəнме, төлке! Хəллəр ничек?
Төлке. Əйбəт. Керпе, син ниш лисең?
Керпе. Мин биим. Төлке, кил, бие. (Төлкене  биергə 
чакыра. Төлке бии.)
Төлке. Мин биим. (Икəү биилəр, бии-бии китə лəр.)

Куян  белəн тычкан .

Һəр битендə 
үткəн тема-
лар буенча 
сюжетлы  
һəм аерым 
рəсемнəр 
ясалган зур 
китап; əни, 
əти, бабай, 
əби, кыз, ма-
лай, эт, песи, 
төлке, керпе, 
куян, тычкан 
битлеклəре.
Ашамлык 
муляжлары; 
уенчыклар, 
савыт-
сабалар, йорт 
җиһазлары.
Балалар 
санынча 
яшелчə, 
җилəк-
җимеш 
рəсемнəре.
Эш дəфтəре.
Аудиоязма 
№ 74–76
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2) Куян. Хəерле көн, тычкан! 
Тычкан. Хəерле көн, куян!
Куян. Тычкан, мин зур. Син нинди?
Тычкан. Ə мин кечкенə. Куян, син нишлисең?
Куян. Мин сикерəм. (Сикер гечтəн (скакалка) сике-
рə.) Син нишлисең?
Тычкан. Мин җырлыйм. (Җыр  лый.) Куян, кил, 
җырла. (Ку ян ны җырларга чакыра.)

Икəү җырлый-җырлый китəлəр.
Аудио (76 нчы кисəк)
Мин – куян, мин – куян,
Зур куян, матур куян.
Мин – тычкан, мин – тычкан,
Кечкенə, матур тычкан.
Диалог шул үрнəктə башка балалар белəн дəвам итə.

3. Уен: «Компот, салат ясыйбыз»
Китапның өченче бите ачыла. Анда «Яшелчəлəр», 
«Җилəк-җимешлəр» темасына караган рəсемнəр.

4. Күнегү: «Нəрсə кирəк? Бел!» 
Балалар компот һəм салат өчен кирəкле яшелчəлəрне, 

җилəк-җимешлəрне əйтəлəр. Рəсемдə кəстрүл 
һəм салат савыты. Балалар яшелчə, җилəк-җимеш 
исемнəрен əйтəлəр, кирəкле урынга урнаштыра 

баралар. Бу күнегүне дəфтəрдə эшлəргə дə мөмкин.
5. Дəфтəрдə эш:  20 нче бирем. «Помоги маме»
6. Ситуатив күнегү: «Уен чык лар качканнар» 
(«Нəр сə юк?»  яисə «Дөрес урнаштыр»)

Китапның дүртенче битендə «Уенчык», «Савыт-
саба», «Йорт җиһазлары» темаларына караган 
рəсемнəр. Тəрбияченең өстəлендə төрлечə 
урнаштырылган уенчык савыт-сабалар, 

йорт җиһазлары. Балалар аларны дөрес итеп 
классификациялəргə тиеш.

59  нчы  т ема :  «МОГ ҖИЗАЛАР КЫРЫ» УЕНЫ

Эшчəнлек барышы Җиһазлау

Уен ситуациясе: «Серле хат» 
Тəрбияче. Ребята, нам прислали электронное пись-
мо. Письмо от Королевы выпускного бала. Давайте  
его послу шаем. 

«Могҗи залар 
кыры» уены-
на кирəкле 
җиһазлар, 



Аудио (77 нче кисəк)
«Дорогие ребята! Я вас приглашаю на выпуск-
ной бал, который состоится в моём королевстве 
«Знание – Белем». Но для этого вы должны вы-
полнить все мои задания. Они в этом волшебном 
сундучке. Если все задания выполните успешно, 
вы непременно попадёте в моё королевство, где 
говорят на татарском языке. Желаю вам удачи и 
с   нетерпением жду вас у себя». 
Өстəлдə һəр тема буенча төрле типтагы биремнəр 
(сюжетлы рəсемнəр, пиктограммалар) салынган 
конвертлар. Бала өстəлдəн бер конвертны ала, 
тəрбиячегə бирə. Тəрбияче биремне укый, бала 

үти. Биремнəрне, өйрəнгəн лексиканы, материалны 
кулланып, ковролинда, магнитлы тактада, интерактив 
тактада, дəфтəрдə дə əзерлəргə була. Шулай ук күмəк 
һəм аерым командаларга бүленеп үтəргə дə ярый. 
Биремнəр арасында музыкаль тəнəфес ясала.

Аудио (78 нче кисəк)
Ребята, молодцы! Вы выполнили все мои задания. 
Добро пожаловать в моё королевство «Зна ние – 
Белем», где говорят на татарском языке. Желаю вам 
удачи!

биремнəр.  
Аудиоязма 
№ 77, 78

60  нчы  т ема :  БЕЗ ИНДЕ ХƏЗЕР ЗУРЛАР – 
МƏКТƏПКƏ ИЛТƏ ЮЛЛАР

Бакчада чыгарылыш ки чə се: «Без инде хəзер 
зурлар – мəктəпкə илтə юллар»



ДИАГНОСТИКА
 Түбəндəге биремнəрне балаларның татар телен белү дəрəҗəсен 

билгелəгəндə кулланырга була. Тикшерү һəр бала белəн аерым үткəрелə, 
ул 5 –10  минуттан артмаска тиеш. Ə йомгаклау дəресе булганда, тик-
шерүне барлык балалар белəн бергə үткəрергə мөмкин. Биремнəр уен 
формасында  рус телендə аңлатыла. Балаларның җавабын тыңла ганда, 
тəрбияче, елмаеп, кирəк булса, җавапны дөресли, əгəр бала əйтə ал мый 
торса, аңа ярдəм итə.

Тикшерү нəтиҗəлəре таблицага языла. Нəтиҗəгə карап, тəрбияче, 
һəр бала белəн эшлəү өчен, бурычлар билгели.

Мəктəпкə əзерлек төркемендə балаларның татар телен үзлəштерү 
дəрəҗəсен билгелəү («Без инде хəзер зурлар – мəктəпкə илтə юллар» про-

екты буенча)
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1 Коля ...
2 Оля ...  
3 ...
4 ...

Нəтиҗəлəрне бəялəү

Югары дəрəҗə
2,7 дəн 3 кə ка дəр

Бала сөйлəмдə актив, үзлектəн сорау бирə, яхшы 
аралаша.

Уртача дəрəҗə
2 дəн 2,6 га ка дəр Сүз байлыгы бар, тəрбияче ярдəмендə аралаша.

Уртачадан түбəн дəрəҗə 
1 дəн 2 гə кадəр Аңлый, русча җавап бирə.
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