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2 нче кечкенәләр төркемендә рәсем буенча-йомгак –дәрес конспекты
“Әбиемә яулыклар”
Тәрбияче: Галеева Гҿлнара Гаптелхай кызы,Яр Чаллы шҽһҽре,3нче
“Ҽллюки”балалар бакчасы
Максат: Балаларны рҽсем дҽресендҽ традицион булмаган ысул белҽн
таныштыру.(Бҽрҽңге штампиклары)
Бурычлар:
Белем биру бурычлары: -Балаларны татар халкының милли
киемнҽре,аларнын бизҽлеше белҽн таныштыру;мили киемнҽрнен исемнҽрен,
бизҽлешен сҿйлҽмдҽ дҿрес ҽйтүне активлаштыру.
-традиҿион булмаган ысул белҽн эшлҽү күнекмҽлҽрен ныгыту,
Устеру бурычлары:-Балаларнын диологик сҿйлҽм телен үстерү,
игътибарлылыкларын, анга алуларын арттыру.
Тэрбия бурычлары:-Балаларда ҽби- бабайларыбызнын үткэн тормышына
кызыксыну, гаилҽнең ҿлкҽн вҽкиллҽренҽ хҿрмҽт уяутуны дҽвам итү, үз
эшлҽрен карап сҿену, горурлану хислэре тҽрбиялҽү
Методик алымнар һәм чаралар:уен (бармак уены,хҽрҽкҽтле уен),күрсҽтмҽ
материаллар (сандык, милли киемнэр)
Сүзлек өстендә эш (сандык,милли бизҽклҽр, бизҽкле,алъяпкыч, бизҽк
бастыру, лалҽ чҽчҽге)
Сөенечле мизгел : Сандык, үсендеру, мактау сүзлҽре
Эшчэнлекнен төрлэре:танып белу, уен,
Җиһазлау: Татар халык орнаментлары белҽн чигелгҽн ҿй ҽйберлҽре (сҿлге,
урын - җире. ҿстҽл япкычы, самавыр, чҽйнек, чинаяклар, сандык, анын
эчендҽ алъяпкыч ,яулык күзлек
, бизҽклҽр ( лалҽ чҽчҽк), пумала, буяулар,салфетка,турыпочмаклык
формасында ак кҽгазь,аудиоязма “Ҽбием минем”.
Интеграль белем биру олкәләре:Танып белу,аралашу,социалькоммуникатив үсеш сҿйлҽм үстеру.
Алдан эшлэнгэн эш: Проект эшенең дҽвамы, “Ҽбием минем”җырын
ҿйрҽнү,ҽкиятлҽр уку..
Шөгыль барышы:
(Балалар бүлмҽ уртасында түгҽрҽк ясап басалар)
-Бергә: Бергҽлҽшеп без басыйк
Бик зур түгҽрҽк ясыйк,

Куллар жылысын тойык
Шатланышып елмайыйк
Бер- беребезгҽ хҽерле иртҽ
Имин кҿннҽр телҽп
Шҿгылебезне башлыйк.
-Тәрбияче: Балалар,
безгҽ кунаклар килгҽн, ҽйдҽгез алар белҽн исэнлҽшик.(Активлаштыру)
-Тәрбияче: Балалар карагыз ҽле,иртҽн тҿркемне җыештырганда сандык
таптым.
(Балалар сандык тирәли түгәрәк ясап басалар)
-Тәрбияче: Ул нинди (Матур,зур,бизҽкле, серле,тылсымлы)
-Тәрбияче: Ҽйе балалар,ул гади сандыкка ошамаган,ҽ татар халкының милли
бизҽклҽре белҽн бизҽлгҽн сандык! Нилҽр саклый икҽн ул?
-Тәрбияче: Ҽ сез белҽсезме,анда нилҽр бар? (Юк)
-Тәрбияче: Мин дҽ белмим.
-Тәрбияче: Сандыкта нҽрсҽлҽр булырга мҿмкин ? (Балалалның җаваплары)
-Тәрбияче: Ҽйдҽгез,бергҽлҽп ачып карыйк!
(Балалар ярым түгрәк ясап сандык каршына утыралар ,тәрбияче
берәмләп сандыктан әйберләр күрсәтә )
-Тәрбияче: Бу нҽрсҽ? (Алъяпкыч)
-Тәрбияче:Ул нинди? (матур,бизҽкле)
-Тәрбияче:Ҽйе,балалар,татар хатын-кызлары матур итеп киенергҽ
яратканнар.
( Тәрбияче аляпкычны киеп куя)
-Тәрбияче: Карагыз эле,итҽклҽрен матур лалҽ чҽчҽге һэм яшел тҿстҽге
яфраклар белҽн бизҽгҽнҽр.
-Тәрбияче: Монысы нҽрсҽ?(Яулык) Яулыкны да бҽйлҽп куям .
-Тәрбияче: Бу нҽрсҽ? ( Күзлек) Киеп карыйм эле!
-Тәрбияче:Кемгҽ охшап калдым мин (Эбигҽ)
-Тәрбияче: Ҽбилҽребез безнең нинди? (Ягымлы,Матур,ҽйбҽт)
-Тәрбияче: Ҽбилҽребез Һҽрвакыт кҿлеп ,елмаеп торсыннар ҿчен уен уйнап
алабыз.
(“Матур сүзләр әйт” уены, түгәрәккә басып,кулъяулык жибәрәбез)
-Тәрбияче: Мин башлыйм,сез дҽвам итегез,Ҽбием –алтыным,Ҽбиемматурым, Ҽбим-күз нурым,Ҽбием –алмам,Ҽбием-хҿрмҽм һ.б.
-Тәрбияче: Менҽ хҽзер Ҽбилҽребез һҽрвакыт кҿлеп торырлар,тҽмле ашлар
пешерерлҽр,кызыклы ҽкиятлҽр сҿйлҽрлҽр.
-Тәрбияче: Балалар, сез Эбилҽр катнашкан нинди ҽкиятлҽр белҽсез? (
“Шалкан”,”Чуар тавык” “ Йомры икмҽк”, “Маша белҽн аю”)
-Тәрбияче: Без бит ҽбилҽр турында җыр да белҽбез.Ҽйдҽгез җырлап үтик

( Җыр “Әбием минем”)
Ҽбием күзлек кия,
Чҽчлҽренҽ ак кунган.
Бер кҿндҽ соңга калмый,
Иртүк тора йокыдан.
Ҽбекҽй, алтыным,
Минем иң якыным.
Яратам, яратам мин аны!
Минем ҽби энемне
Бҽй- бҽй итҽ, пҽп итҽ.
Ул йокыдан торганда,
Мҽмие пешеп җитҽ.
Кушымта.
-Тәрбияче: (Яулыкны күрсҽтеп) Карагыз эле Балалар,яулыгымны юганда
бизҽклҽре югалган.
Миңа матур яулык кирҽк! Нишлҽргҽ инде миңа? Миңа кем ярдҽм итҽр икҽн?
-Тәрбияче:Сез миңа булышасызмы?( Ҽйе)
-Тәрбияче: ( Кҽгазь битлҽре алып) Минем шушындый ак яулыкларым
бар,ҽйдҽгез аларны бизик! (Ҿстҽл артына утыралар,Тҽрбияче турыпочмаклык
формасындагы ак битлҽрне тарата)
-Тәрбияче: Матур яулыкларны ничек ясарга мҿмкин?(Буяп,кисеп
ябыштырып,тҿзеп,ҽвҽлҽп)
-Тәрбияче:Яулыкларны без бүген гади юл белҽн түгел,ҽ бҽрҽңгедҽн ясалган
штампикларны бастырып ясыйбыз.( Тҽрбияче эш тҽртибен аңлата)
( Рәсем ясар алдыннан Бармак гимнастикасы башкарыла )
Ҽби базарга бара
Кҽрзиненҽ җеп сала.
Утыра да почмакка
Носки бҽйли курчакка,
Килеп чыга песилҽр,
Ни эшлҽргҽ белмилҽр.
Сүтеп атып йомгакны
Кызык уен эзлилҽр.
-Тәрбияче:Ҽ хҽзер ясалган яулыкларны сандыкка салыйк, мин дҽ
яулыгымны салам,бизҽлҽре яулыкка тҿшсен ҿчен,ҽйдҽгез, тылсымлы сүзлҽр
ҽйтик:
-Бергә: Бер,ике,ҿч
Тылсымда кҿч!( Балалар күзлҽрен йомып ҽйлҽнҽлҽр)
Тәрбияче: (сандыктан бизҽкле яулык алып кия) Рҽхмҽт ,балалар. Яулыкның
бизҽклҽрен кире кайтарырга ярдҽм иттегез.

Тәрбияче: Минем дҽ сезгҽ бүлҽгем бар!(Бүлҽк тапшыра)
Тәрбияче: Балалар Эбилҽребез Һҽрвакыт кҿлеп, елмаеп торсын ,шат күнелле
булсын ҿчен нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк? (матур сүзлҽр ҽйтергҽ,аларны
яратырга,сүзлҽрен тыңларга кирҽк, бүлҽклҽр бирергҽ).

