Тема «Ак куянкай утыра»
Кечкенәләр төркеме
Максат: балаларның татар халык авыз иҗатын аңлый белүләрнә һәм истә
калдыруларына ирешү, сүзлек запасларын баету;халык авыз иҗатына
мәхәббәт тәрбияләү
Җиһазлау: кыңгырау, уенчык куян.
Эшчәнлек барышы.
Тәрбияче: Балалар, кәефләрегез ничек?
Балалар (чиратлашып) Әйбәт. Яхшы.
Тәрбияче: Кәефләрегез яхшы булгач, димәк, сезгә күңелледер, шулаймы?
Әйдәгез, ничек күңелле икәнен күрсәтегез әле: сез ничек шатланасыз?
(балалар кул чабалар)
Әйдә” дигән җыр җырлыйлар, бииләр.
Әйдә, әйдә!
Әйдә, биик!
Тыпыр- тыпыр биибез,
Көе килми димибез.
Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, безнең тәрәз төбендә бер матур тартма бар.
Анда нәрсәдер яшеренгән икән? (Тартма эченнән кыңгырау ала) Бу нәрсә?
Балалар: Кыңгырау.
Тәрбияче: Тыңлагыз әле, кыңгырау ничек матур чыңлый! Хәзер без
кыңгырау белән уен уйнап алабыз. Уен “Куян син кая?” дип атала. Бүген
иртә белән безгә куян килгән иде, хәзер ул каядыр качкан.
Слайд 1 Куян качып утыра
Кыңгырау безгә куянны табарга ярдәм итәр. Мин аны шалтыратып карыйм
әле.
Тәрбияче , кыңгырауны шалтырата- шалтырата, булмә буйлап йөри, балалар
аңа иярә. Бергәләп куянны эзлиләр.

Тәрбияче: Монда кыңгырау әкерен шалтырый, димәк, куян монда тугел.
Монда да әкерен шалтырый. Ә монда көчлерәк шалтырый, куян монда
булырга тиеш
Слайд 2 Куян сикерә, шатлана
(Куянны балалар таба)Менә безнең кунагыбыз!
Балалар , әйтегез әле, куянның колагы нинди? (Озын) , ә койрыгы?(Кыска)
Тәрбияче: Озын колаклы, кыска койрыклы нәрсә ул? (Куян)
Тәрбияче: Бик дөрес.Куянкай әйдә безнең белән уйнарга.
“Куяннар биюе” җырлы уенын уйнау.
Балалар таралып басалар, куян тәрбияче кулында. Балалар тәрбияче белән
бергәләп җырның сүзләренә туры килгән хәрәкәтләр ясыйлар.
Ак куянкай утыра,
Колакларын селкетә.
Менә шулай, менә шулай
Колакларын селкетә.
Менә шулай сүзләреннән соң балалар кулларын колаклары янына күтәрәләр
дә, куплет җырланып беткәнче, аларны селкетеп торалар.
Аңа тик тору кыен,
Җылыта ул тәпиен.
Менә шулай, менә шулай
Җылыта ул тәпиен.
(Куплет җырланып беткәнче аякларын җылыталар)
Куян тик торса туңа,
Сикергәли ул шуңа.
Менә шулай, менә шулай
Сикергәли ул шуңа

Слайд 3 Куяннар сикерә.
(Бер урында ике аяклап сикереп торалар)
Тәрбияче кул чаба, балалар йөгерешеп, үз урыннарына утыралар.
Слайд 4 Куяннар кача.
Тәрбияче: Балалар кем куркытты икән куянны?
Балалар: Буре
Тәрбияче: Тик безнең куяныбыз өлгеррәк булды, сикереп качты.
Тәрбияче: Балалар сезгә күңелле булдымы куян белән уйнавы?
Куян сезгә буләк тә алып килгән бит әле
Яле карыйк куян нәрсә алып килде икән ?
Слайд 5 Куян шарлар тоткан
Слайд 6 Шарлар өскә таба оча
Ишектән балаларга таба шарлар очыру.

