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Класс: 1       Фән: математика        Дата:21.12.16      Дәрес  № 61       

Тема 

 

Математик Яңа ел  сҽяхҽте.    (1 дҽн 10 га кадҽрге саннар. Кушу һҽм алу. Дҽрес  №58/25) 

Дәрес максаты 

 

 

 

Ҿйрҽтү Үстерү Тҽрбияви 

Ҿйрҽнгҽн материалны кабатлау, 

гомумилҽштерү һҽм ныгыту; 

белем алудагы шҽхси 

кыенлыкларны ачыкларга, 

аларны бетерү  юлларын табарга 

ҿйрҽтү. 

танып –белүлҽрен  ; уйлау-

фикерлҽү сҽлҽтлҽрен үстерү 

Уку хезмҽтенҽ уңай караш 

тҽрбиялҽү; сҽламҽтлекне 

саклау; ярдҽмчеллек хислҽре 

тҽрбиялҽү. 

Планлаштырылган 

нәтиҗә 

Предмет нәтиҗәләре. Укучы өйрәнә: алган белемнҽрен практик кулланырга ҿйрҽнҽ; 

Метапредметлы нәтиҗәләр. 

Танып –белү универсальуку гамәлләре: танып –белү эшчҽнлеге башкару; үз белемең системасында 

ориентлашу; гомумилҽштерҽ, нҽтиҗҽ ясый белү; 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: кабул ителгҽн бҽялҽү нигезлҽмҽсенҽ таянып, үз 

уңышларыңны, иптҽшлҽреңнең уңышларын бҽялҽү; үз хаталарыңны табу, тану, ҽйтҽ белү; 

Регулятив универсаль уку гамәлләре: биремнҽрне үтҽгҽндҽ эш тҽртибен эчтҽн үз-үзеңҽ сҿйлҽү; үз 

эшеңне анализлау, нҽрсҽ белгҽнеңне, ҽ нҽрсҽне ҽле белеп җиткермҽгҽнеңне ачыклау; эш нҽтиҗҽсен 

бҽялҽү. 

Шәхси нәтиҗәләр: уңышларыңны  бҽяли белүне формалаштыру; килеп туган авырлыкны чишҽргҽ,  

уңышсызлык сҽбҽплҽрен ачыкларга омтылу; мҿстҽкыйльлек, инициатива күрсҽтү, җаваплылык хисе 

булдыру. 

Дәрес тибы Рефлексия дҽресе. 

Дәрес төре  Сҽяхҽт -дҽрес 

Технология Сҽламҽтлекне саклау,  үстерешле укыту, проблемалы зоналарны тулыландыру, шҽхескҽ ориентлашкан 

укыту(дифференциаль якын килү); мҽгълумати –коммуникацияле укыту. 

Проблема Алган белемнҽрне практикада ничек кулланырга? 

Предметара 

бәйләнеш 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья.  Ҽдҽби уку. Литературное чтение. Музыка.    Технология. Инглиз теле.          

Ресурслар: төп Дҽреслек     124-125   б.                      Презентация №61                                    



-өстәмә Интернет чыганаклары 

Эш формалары Фронталь, индивидуаль, парларда, тҿркемнҽрдҽ, мҿстҽкыйль 

Дәрес этабы, 

максаты 

Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге 

I. Оештыру өлеше. 

Максат–

Укучыларның 

психологик 

кҽефлҽрен 

активлаштыру 

. 

1.Укучыларны сҽламлҽү . Дҽрескҽ ҽзерлеклҽрен 

барлау 

-Хҽерле кҿн,  хҿрмҽтле кунаклар, укучылар! 

2.(Кар бҿртеклҽре очуын хҽтерлҽткҽн кҿй.) 

-Математика дҽресен башламакчы идек бит. Нинди 

серле кҿй бу? Ҽллҽ кар бҿртеклҽре оча инде? 

Балалар , берсе минем ҿстҽлгҽ кунган, сездҽ дҽ 

юкмы? Ҽйдҽгез, алар белҽн бергҽ бҿтерелҽбез. Кар 

бҿртеклҽре үзлҽре белҽн кунаклар да алып килгҽн 

түгелме соң? 

1.Укытучыны, кунакларны  сҽламлилҽр.  Эш 

урыннарын ҽзерлилҽр 

 

Кар бҿртеге ҿйгҽ керде, (балалар бер урында 

кулларын җилпеп ҽйлҽнҽлҽр) 

Ҿй эчендҽ очып йҿрде. 

Менҽ шулай, менҽ шулай, (очып йҿрү 

хҽрҽкҽтлҽре ясыйлар) 

Менҽ шулай, менҽ шулай. 

 

 

II. 

Актуальләштерү.  

 

(Слайд – тҿрле иллҽрнең кыш бабайлары) 

- Балалар, слайдка карагыз ҽле, болар кемнҽр? 

Сез кайсы белҽн таныш? 

-Менҽ, Cанта Клаус үз исемен ишетүгҽ килеп тҽ 

җиткҽн. 

(Инглизчҽ Яңа ел кҿенҽ Санта Клаус керҽ, исҽнлҽшҽ, 

1-10 саната, капчык калдыра.  Глобус һҽм 

күчтҽнҽчлҽр биреп калдыра) 

 

-Кыш бабай, Санта Клаус 

 

1-10, 10-1 саныйлар 

 

 

 

 

 

III. Проблема 

тудыру.  Мотив 

булдыру. 

 

 

 

- Санта Клоусны белдек, ҽ  калганнары кемнҽр икҽн?  

Кемнҽр икҽнен белҽсегез килҽме? Капчыкны ачып 

карыйк ҽле. Бҽлки белербез.Хҽйлҽкҽр икҽн бу Санта 

Клаус. Ул  сезне сҽяхҽткҽ чакыра, шунда калган 

кунаклар белҽн дҽ танышырсыз, ди.  

- Бик барыр идек тҽ, математика укыйсыбыз бар 

шул. Туктагыз, безнең яңа тема үтҽсебез калдымы 

(Фаразлар) 

 

 

 

-Юк, үтеп бетердек. 

-1 дҽн 10 га кадҽрге саннарны язарга, 

чагыштырырга, күппочмакларны танырга, 



ҽле? Ҽ нҽрсҽлҽр ҿйрҽндек? кисемтҽ сызарга, үлчҽргҽ. 

IV. Уку -эшчәнлек 

максатын кую. 

 

-Бу дҽрестҽ нишлҽрбез? 

 

-Алайса, математик яна ел  сҽяхҽтенҽ  кузгалыйк. 

Сҽяхҽт барышында алган белемнҽребезне 

файдаланырбыз. 

Белемнең ныклыгын юл картабызда билгелҽп 

барырбыз.  

 

Ҿйрҽнгҽннҽрне кабатларбыз, ныгытырбыз, 

хаталарыбызны тҿзҽтербез. 

V. Тема буенча эш. 

Беренчел ныгыту 

-Таныш очраклар 

(Типик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Геометрик материал. 

-Математик яңа ел дидек тҽ бит, аңа инде да 

математик чыршы да кирҽктер? 

-Ҽйдҽгез, таякчыклардан шундый чыршы тҿзик. 

-Чыршы нинди фигуралардан тора? 

-Ничҽ таякчык кулландыгыз? Веер белҽн күрсҽтегез. 

-Тикшерҽбез. Эшебезнең нҽтиҗҽсен картада 

билгелибез. 

 

2. 10 эчендҽ исҽплҽү, саннар составы. 

-Чыршы булды, аны нишлҽтергҽ кирҽк? 

-Кызлар шарлар элҽ , малайлар гирляндаларны 

яндыра.( Кызлар слайд белҽн, малайлар 

карточкаларда эшлилҽр)  

-Тикшерҽбез. Эшебезнең нҽтиҗҽсен картада 

билгелибез. 

 

 

 

 

 

-Чыршы. 1ҿчпочмак, 2 дүртпочмак. 1 түгҽрҽк. 

  -12 таякчык. 

(Юл картасында яшел, сары, кызыл тҿслҽр белҽн 

беренче эшнең уңышларын билгелилҽр). 

-Бизҽргҽ. 

Кызлар: 

4+3 

2+3 

6+3 

6-2 

6-4 

7-4 

6+2 

 Малайлар: 9,8,7 саннарының составы. 

(Карточкалар белзн мҿстҽкыйль эшлилҽр) 

(Юл картасында яшел, сары, кызыл тҿслҽр белҽн 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VI.  Үзгәртелгән 

шартларда 

(конструктив) 

 

 

 

3.-Ничек уйлыйсыз,бүтҽн иллҽрдҽ дҽ бҽйрҽмгҽ 

чыршы бизилҽрме? Чыршыны кайчан ,  ничҽ еллар 

элек бизи башлаганнар?  Мин сезгҽ видеоролик 

куям, сез игътибар белҽн тыңлап, шул сорауларга 

җавапны ишетеп калырга тырышыгыз. 

-Ничҽ ел элек икҽнен хҽтерлҽүче бармы? Чыршы 

үсмҽгҽн иллҽрдҽ нҽрсҽ бизилҽр? Без дҽ бҽйрҽм ҿчен 

дип үсеп утырган чыршыларны кисмик, 

ясалмаларын файдаланыйк. 

(Дҿрес җавап ҽйткҽн укучыларга “Молодец” тамгасы 

бирелҽ) 

 

4.-Молодцы! Кар бҿртеклҽре тагын шаяра башлады . 

Ҽйдҽгез, алар белҽн бергҽ очтык. Менҽ кар бҿртеге 

Италиягҽ килеп тҿште. Бу ил балалары Яңа елны 

ничек каршылый икҽн? 

-Ҽ менҽ сезгҽ фея Бефана мҽсьҽлҽ чишҽргҽ куша. 

Һҽр тҿркемнең эш   номеры,  китап бите мҽсьҽлҽ 

дигҽн конверт эчендҽ язылган. Мҽсьҽлҽне укыйсыз, 

рольлҽрне  бүлешҽсез, бергҽлҽп җавап бирҽсез. 

1 тҿркем -124 биттҽн № 25 мҽсьҽлҽне; 

2 тҿркем -125 биттҽн № 27 мҽсьҽлҽне; 

3 тҿркем -125 биттҽн № 31 мҽсьҽлҽне; 

4 тҿркем -120 биттҽн № 3 мҽсьҽлҽне; 

- Эшебезнең нҽтиҗҽсен картада билгелибез. 

Молодцы.   

 

5. - Җир шары ҽйлҽнҽ, кар бҿртеге бҿтерелҽ,  

Финляндиягҽ килеп тҿштек. Бу илнең кыш бабаеның 

исемен кем белҽ? 

- Менҽ, гномнар сандыгы түгелме соң бу? Эчендҽ 

беренче эшнең уңышларын билгелилҽр). 

 

-Язманы тыңлыйлар, слайдларны карыйлар, 

ҿстҽмҽ мҽгүлумат алырга тырышалар. (2000 ел 

элек) 

 

 

 

 

 

 

 

-(Зилҽ) Италиядҽ бу кҿнне балалар фея 

Бефананы кҿтҽлҽр.  Бефана ҽйбҽт балаларга 

морҗадан күчтҽнҽчлҽр сала, сүз тыңламаган 

балаларга кҿл генҽ калдыра. 

 

 

 

 

 

(Конверттан шарт, сорау, чишелеш, җавап дигҽн 

крточкаларны алалар, үз рольлҽрендҽ җавап 

бирҽлҽр) 

 

 

 

(Юл картасында яшел, сары, кызыл тҿслҽр белҽн 

икенче эшнең уңышларын билгелилҽр). 

 

-(Ҽдилҽ) Мин белҽм.  Бу илдҽ кыш бабайны 

Йоулупукки дип атыйлар. Аның ҿстендҽ кызыл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Эталон буенча 

тикшерү 

нҽрсҽ булыр микҽн?  Линейка . Димҽк, үлчҽргҽ 

кушалар. 

 -Китапның 124 битеннҽн яшел кисемтҽне табабыз, 

үлчибез, веер белҽн күрсҽтҽбез.  

-Янҽшҽдҽ нҽрсҽ? Ничҽ буыны бар ? Озын буынын 

үлчҽдек, веер белҽн күрсҽтҽбез, икенче, ҿченче 

буынын. Иптҽшлҽрегезгҽ булышыгыз. Булдырдыгыз. 

-Сандыкта тагын нилҽрдер бар. Гномнарның аяк 

киемнҽре буталган, размерларын белеп, парлап 

тартмаларына тутырыруыбызны сораганнар. 

-Линейка белҽн аяк табанын үлчҽсҽң, аяк киеме 

размерын белеп була.  

-Аяк киеме үлчҽмнҽрен таптык, кире сандыкка 

тутырдык, кар бҿртеге илтеп тапшырыр. 

- Бу эшлҽрне башкарганда линейка сезнең дустыгыз 

булдымы, кирелҽнмҽдеме? Эшебезнең нҽтиҗҽсен 

картада билгелибез. 

 

6. Кайсыдыр кыш бабайның биялҽе дҽ очып килгҽн 

ҽле монда . Эчендҽ сораулары да бар.Ҽйдҽгез, уен 

уйнап алыйк. Кҿй туктагач, биялҽй кемдҽ кала ,шул 

сорауга җавап бирҽ. 

 

7. Менҽ кар бҿртеге тагын очып китте, Япониягҽ 

килеп тҿште. Динҽ, бу ил кыш бабае турында 

сҿйлҽче безгҽ. 

 

-Ҽйдҽгез. Без дҽ тырмаларны алыйк, чагыштыруны 

эшлик, эшне парларда бҽялик. 

 

 

 

кием, башлыгы очлы. Бабайны гномнар 

ҽйлҽндереп алган. 

(фаразлар) 

-7см 

 

-Сынык сызык. 3 буыны бар.  

-3см, 2см, 1см 

 

 

-Ничек, белмибез ич. 

- Үлчилҽр, 4,5,6,7,8 ле тартмаларга тутыралар. 

 

(Юл картасында яшел, сары, кызыл тҿслҽр белҽн 

ҿченче эшнең уңышларын билгелилҽр). 

 

 

 

Биялҽй 3 тапкыр түгҽрҽк буйлап йҿртелҽ. 

Сораулар: 

-Ике песидҽ ничҽ тҽпи? 

-Дүртпочмаклы  ҿстҽлнең бер почмагын кискҽч 

ничҽ почмагы кала? 

-Имҽндҽ 4алма, каенда 2 алма . Барысы ничҽ 

алма? 

- (Динҽ) Япон кыш бабае Сегацу- Сан исемле. 

Кыңгырауга 108 тапкыр суккач, Япониягҽ Яңа ел 

килҽ. Японнар бер-берсенҽ бҽхет телҽп тырма 

бүлҽк итҽ. 

 

7-4*3 8-3*5       3+2*5 10-2*7 

8+2*9 9+1*8      6-2*3 10-1*9 

6*9 10*0 6*4 5*6 



-Кар бҿртеге тагын очты, Үзбҽкстан ҿстендҽ ҽйлҽнҽ. 

-Җимешлҽр илендҽ Кыш бабай буламы? 

 

 

 

-Үзбҽкстанда кыш кҿне дҽ җылы,  кар явуга  

караганда мамык күбрҽк үсҽ. Карбобо безне мамык 

җыярга чакыра. Һҽр тҿркем үз участогын эшли. 

Башладык, кайсы тҿркем беренче җыеп бетерҽ? 

 

 

 

 

 

 

-Дҿрес, бик тырыш сез.  

-Эшебезнең нҽтиҗҽсен картада билгелибез. 

 

 

-Бу фигуралардан нҽрсҽ килеп чыгар? 

 

8. –Снеговик - Кар бабай үзен терелткҽнгҽ бик 

куанды. Сезгҽ рҽхмҽт ҽйтеп күчтҽнҽчлҽр бирергҽ 

тели.  Тик янына килеп булмый, бик суык, 

башыгызга булса да киегез, суык тимҽсен. 

Гномнар сатарга калфакларын калдырганнар. Кем 

үскҽч  сатучы була?   

Сезгҽ нинди бҽядҽге шапка кирҽк. Акчаны дҿрес 

итеп санап, монда алып килегез. Менҽ , шапка кигҽн 

идек, кайтып та җиттек. 

 

10*7 1*10 8*9 10*7 

 

- (Камил)Үзбҽкстанда кыш бабай Корбобо 

исемле. Ул кызыл түбҽтҽйдҽн, ҿстендҽ буй-буй 

халат. Ишҽгенҽ балаларга дип күчтҽнҽчлҽр 

тҿягҽн. 

 

 
Һҽр тҿркем үзенҽ бүленгҽн мисалны эшли.  

(Юл картасында яшел, сары, кызыл тҿслҽр белҽн 

дүртенче эшнең уңышларын билгелилҽр). 

 

-Кар бабай. 

 

 

1,2,5 сумлык акчалардан  10 сум, 12 сум җыялар. 

 

 

Сатучы, сатып алучылар  сайлау 

 

 

 

 

 

 



VIII. Рефлексия.  

Максат–дҽрестҽге 

эшчҽнлеккҽ анализ 

ясау.(үзанализ, 

гомуми анализ) 

-Балалар, сҽяхҽт ошадымы?  

-Алган белемнҽребезнең кирҽге чыктымы?   

Карталарны карыйк, авырлыклар булдымы? 

 -Кайсы эш авыррак булды? 

 - Нҽрсҽне сез ҽлегҽ белми идегез, хҽзер белҽсез? 

 

Мин....белдем. 

Миңа ....ошады. 

Миңа ...ошамады 

Мин...уйлыйм. 

Кҽефем... 

IX. Дәресне 

йомгаклау 

 

--Кҽефлҽрегез ничек? Светофор тҿслҽре белҽн күрсҽтҽлҽр. 

 


