
Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының «Гомуми төрдәге №11 

«Антошка» балалар бакчасы» муниципаль мәктәпкәчә белем бирү бюджет учреждениясе 

тәрбиячесе Хәсәнова Миләүшә Ильяс кызы. "Кыш" темасына икенче кечкенәләр төркеме 

балалары өчен дәрес планы 

Тема: Кыш. 

Максат:  

- Балаларны картинага карап, 4-5 җөмләдән торган хикәя төзеп, мөстәкыль сөйләргә 

өйрәтүне дәвам итү; 

- Хәтер сәләтен үстерү; 

- Балаларда әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләү. 

Методик алымнар: 

- Бармаклар ярдәмендә, авазларны ныгыту; 

- Табышмак әйтү; 

- Тәрәзә янында кыш билгеләрен карау; 

- Тизәйткеч ярдәмендә телне шомарту; 

- Кыш рәсемен карау; 

- Уен “Ак куянкай  юына” 

Эшчәнлек баршы: 

- Исәнмесез, балалар. Урыннарыбызга утырабыз. Әйдәгез әле балалар, үзебезнең 

аркаларыбызны, иң башларыбызны урындыкның арткы ягына сөяп утырыйк. 

Аяклар, кулларыбыз дуслармы безнең? 

- Әйе, дуслар. 

- Алайса, дәресебезне башлыйбыз. Балалар, иң беренче телләребезне, куллар, 

бармакларыбызны шомартып алыйк. Бармаклар ярдәмендә [а] , [ә], [у], [ы], [ү] 

авазларын бер-бер артлы, чиратлашып кат-кат кабатлыйк. Ә хәзер мин сезгә бер 

табышмак әйтәм, игътибар белән тыңлагыз: 

Тәңкә карлар сипкән, 

Җирне ап-ак иткән. 

Агачлар ак туннарын кигән? (кыш) 

- Бик дөрес, балалар. Кыш. Әйдәгез тәрәзә янына якынрак килик, кышны  күзәтик 

әле. Кышның билгеләрен искә төшереп үтик. Балалар, җирне нәрсә каплаган? 

- Урамда кар уган. 

- Дөрес, урамда кар яуган. Кар нинди төстә? 



- Кар- ак төстә. 

- Шулай. Балалар, мин сезгә кар әзерләп куйдым. Чыннан да, кар ак төстә, тагын 

нинди кар? 

- Кар салкын. 

- Безнең төркемдә, җылыда кар нишли? 

- Кар эри. 

- Кар эрегәч, нәрсәгә әйләнә? 

- Кар эреп, суга әйләнә. 

- Бик дөрес. Хәзер без сезнең белән кыш турында рәсемне күзәтик. 

- Балалар, урамда кышкы матур көн. Чана шуарга да, кардан тау ясарга да, менә 

дигән. Дәресебездән соң, без дә урамга чыгарбыз. Ә хәзергә шушы рәсем белән 

танышып китик. Без рәсемдә кемне күрәбез? 

- Рәсемдә балалар уйный. 

- Әйдәгез, бу балаларга исемнәр кушыйк. Шушы кызга кем дигән исем бирәбез? 

- Зилә. 

- Яхшы, икенче кызның исеме? 

- Миләүшә. 

- Ә инде өченче баланы кем дип атыйбыз? 

- Ләйсән. 

- Бик яхшы. Балалар ничек киенгәннәр? 

- Балалар, җылы итекләр, пәлтәләр, шарфлар, башлыклар кигәннәр. 

- Нишләп алар шулай җылы киенгәннәр соң? Урамда нинди ел фасылы? 

- Урамда кыш. 

- Зилә белән Миләүшә нишлиләр? 

- Алар керәк белән чиләккә кар тутыралар. Үзләре белән уенчык аю баласын чанага 

утыртып алып чыкканнар. 

- Әйе. Ә Ләйсән нишли? 

- Ләйсән чанага утырып, таудан шуа. 

- Балалар, без сезнең белән Зилә белән Миләүшәне  карадык, чанада утырган аю 

баласын да онытмадык. Ләйсәннең чанадан шууында күрдек. Агачка кунган 

нәрсәне оныттык? 

- Агачка ала карга кунган. 

- Шулай, агачка миләш ашарга дип, ала карга кунган. Балалар, сез әти-әниләрегез 

белән кошларга җимнәр саласызмы? 

- Әйе, салабыз. 



- Бик дөрес эшлисез. Кыш көне кышлар аеруча безнең ярдәмгә мохтаҗ. Ә хәзер ял 

итеп алыйк. Урыннарыбызга утырыйк. Тизәйткечне кабатлыбыз: 

“Ала карга, кунган карга”. ( 5-6 тапкыр кабатлана) 

- Хәзер уен уйнап алыйк. Уенның исеме “Ак куянкай юына” 

Ак куянкай юына,  

Әллә кунакка җыена? 

Юган кулын, юган битен, 

Муены да ул юган. 

Чиста итеп сөртенгән. 

- Хәзер төзелешеп утырыйк. Димәк, балалар, без бүген елның матур ел фасылының 

берсе, кыш турында сөләштек. Рәсем буенча әңгәмә үткәрдек. Балаларның җылы 

киемнәр киеп, урамда уйнаулары турында сөйләштек. Кошларга кошлау өчен, яшәү 

мөминлекләре тудыру, ягъни җимлекләр ясау, аларга ешрак җимнәр бирергә 

онытмска килештек. Шулай итеп, дәресебез ахырына якынлашты, дәрес башында 

килешкәнчә, саф һавага җыенабыз. 

 


