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Максат:балаларның белемнәрен системалаштыру,камилләштерү.
Тәрбия бурычы:балаларда бер-берсенә,иптәшләренә карата дустанә
мөнәсәбәт,өлкәннәр хезмәтенә уңай караш тәрбияләү.
Үстерү бурычы:предметларның төсен,зурлыгын,формасын өйрәнүне дәвам
итү.Уй-фикерләү сәләтләрен үстерү.Традицион булмаган әвәләү ысулларын
камилләштерү.
Белем бирү бурычы:кыш турында белемнәрен тирәнәйтү,авзларның дөрес
әйтелешен ныгыту,җөмләләрдә сүзләрне яраштырырга һәм дөрес итеп
төзергә өйрәтү.
Төп белем бирү өлкәсе:танып белү.
Интеграль белем бирү өлкәләре: аралашу,социальләштерү,матур
әдәбият,иҗади сәнгать,куркынычсызлык,музыка.
Методик алымнар һәм чаралар:уен,сорауларга җавап бирү,әңгәмә,мәкальләр
әйтү,күргәзмә материаллар,техник чаралар куллану,мактау,сюрприз.
Сүзлек өстендә эш:матур,тәмле,зур,шалкан,кишер,кабак,барабыз,килеп
җиттек,яшелчә бакчасы,куян кызы,өшегән.
Алдан үткәрелгән эш:кыш турында әңгәмә,А.Алишның “Куян кызы” әкияте
буенча әңгәмә,кышкы табигатьне,кошларны,агачларны күзәтү.
Эшчәнлек төзелеше.
1.Эмоциональ халәт тудыру,кереш оештыру моменты.
2.Төп өлеш.
А.Куян кызы белән үстерелешле әңгәмә.

Б.Бабайның биремнәрен үтәү.
В.”Шалкан “әкиятен сәхнәләштерү.
Г.Физминутка.
3.Практик эш.
А.Кабак турында слайдлар карау.
Б.Тозлы камыр белән эш.Йомгаклау.
Эшчәнлек барышы.
Тәрбияче.Карагыз әле,балалар,безнең бүлмәбездә нинди матур кояш!Ничек
матур елмая ул!әйдәгез,без дә аның кебек елмайыйк.Ә хәзер кулларыбызны
аңа таба сузыйк.Кулларыбыз ничек җылынды,шулай бит?Ә хәзер якты
елмаюларыбызны,йөрәк җылыбызны кунакларга да бүләк итик һәм алар
белән исәнләшик.
-Исәнмесез.
Тәрбияче.Балалар,сез сәяхәт итәргә яратасызмы?Бүген без Тылсым иленә
сәяхәт итәрбез.Сез әзерме?
Әйе.
Алайса,кузгалдык.(музыка уйный).
Куян чыга.
Ни булды ,Куянкай,нигә елыйсың?
Куян:Мин әниемнең сүзен тыңламадым,итекләремне салып, яланаяк йөгереп
йөрдем .Тәпиләремне өшеттем ахырысы.Инде нишләргә дә белмим.
Тәрбияче.Балалар,куянга ничек ярдәм итик?
Җылы чәй эчерик.
Аякларын җылы суга тыгыйк.
Өшегән урыннарын май белән уарга кирәк.
Тәрбияче.Ә бик каты туңган булса, нишләргә?
Бала.Больницага барырга,я 03номерына шалтыратып,”Ашыгыч ярдәм
“чакырырга кирәк.

Тәрбияче.Балалар ,бу куян кызы кайсы әкияттән?
Бала.А.Алишның “Куян кызы”әкиятеннән.
Тәрбияче.Куянга тагын нинди киңәш бирәбез?
Бала.Әти-әнинең сүзен һәм тәрбияче апаларны тыңларга кирәк.
Тәр-че.Куянны үзебез белән алабызмы?
Бала.Әйе.(кузгалалар,көй уйный.)
Бабай чыга.Исәнмесез,балалар.Сез кемнәр соң?
Бала.Без 400 нче балалар бакчасыннан.
Бабай.Мин-Хикмәтулла бабагыз булам.Менә ярдәм эзләп йөри идем әле.
Бала.Нинди ярдәм ,бабакай.Без ярдәм итәргә һәрвакыт әзер.
Бабай.Мин шалкан утырткан идем.Ул зу-у-р булып үсте.Шуны тартып
чыгара алмыйм.
Тәрбияче.Тукта әле ,бабакай.Син нәрсәдер бутыйсың бугай.Нинди шалкан
турында сөйлисең син.Хәзер кыш бит инде,бөтен җирдә кар.
Бабай.Шулаен,шулай да.Тик минем бакчам Тылсым илендә.Анда көз әле
башлана гына.
Бала.Ә анда ничек барып була?
Бабай.Минем кулымдагы таякны күрәсезме? Ул гади таяк түгел,ә
тылсымлы.Анда ниндидер язулар бар.Сез шуларны укып ,җавап бирсәгез
,Тылсым иленә барып та җитәрбез.
1.Кыш турында татар һәм рус телендә шигырь сөйләү.
2.Хезмәт турында татар һәм рус телендә мәкаль әйтү.
3.Кыш айларын санау.
4.Бездә кышлаучы кошлар турында сөйләү.
5.Кышның аермалы якларын санау.
Бабай.Бик дөрес җавап бирдегез,балалар.Хәзер Тылсым иленә барып та
җитәрбез.Менә килеп тә җиттек.
Ай аллам,вай аллам.

Каян үскән бу шалкан.
Кайсы ягыннан тартыйк
Ничек кенә чыгарыйк?.
Тәр-че.Әй,бабакай,әби кая соң?(“Шалкан”әкияте сәхнәләштерелә,УМК
буенча).Балалар ,яшелчә бакчасында тагын нәрсәләр үсә?
Бала.Кыяр,кишер,суган,сарымсак,бәрәңге,кабак.
Тәр-че.Эйдәгез,уен уйнап алабыз.(“Бар матур бакча”җырлы-биюле уен
уйнала).
Бабай.Балалар,бик зур рәхмәт,сезгә.Менә сезгә күчтәнәчкә кабак.
Тәрбияче.Рәхмәт,бабакай.Менә без Тылсым илендә булырга да
өлгердек.Хәзер безгә кире кайтырга кирәк.Сау бул,бабакай.
Тәрбияче.Балалар,кабактан нәрсә пешереп була икән?Хәзер тиз генә карап
алыйк әле.(слайдлар күрсәтелә).Менә бездә сезнең белән пирожки(сумсалар)
ясарбыз.
Практик эш.(тозлы камыр,дөге һәм кабактан сумсалар ясыйлар).
Тәр-че.Балалар,кабактан нәрсәләр әзерләп була?.
Бала.Аш,ботка,сок,бәлеш,коймак,орлыкларын киптерергә була.
Тәрбияче.Афәрин,балалар.хәзер бу сумсаларны кухняга илтәбез ,алар
пешсеннәр,ә без кич чәй эчәрбез.

