
Календарь –тематик эш планы 

Уртансы төркөм 

Дата Тема Эш йөкмәткеһе 
1 – 4 

сентябрь 

“Мин һәм минең 

ғаиләм” 

Ата – әсәйгә, туғандарға ҡарата һөйөү тойғоһо 

тәрбиәләү, уларҙы хөрмәтләргә, ярҙам итергә 

өйрәтеү. 

“Беҙ бергә бәхетле”фотовыставкаһы 

7 – 11 

сентябрь 

“Юл хәрәкәте 

әлифбаһы”(аҙналыҡ) 
Балаларҙы юл хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре менән 

таныштырыуҙы дауам итеү, юл тамғалары менән 

таныштырыу. 

“Йәшел ут”уйыны 

14 – 18 

сентябрь 

“Хәүефһеҙлек 

әлифбаһы” 

(Аҙналыҡ) 

Урамда таныш булмаған кешеләр менән 

аралашыуға бәйле хәүефле ситуациялар тураһында 

әңгәмә үткәреү; янғын вакытында, урамда һ.б. 

хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре менән таныштырыуҙы 

дауам итеү. 

«Хәүефһеҙлек әлифбаһы» йәнһүрәтен ҡарау. 
21 – 25 

сентябрь 

“Беҙ яратҡан 

балалар баҡсаһы” 

Балалар баҡсаһы тураһында күҙаллауҙы киңәйтеү; 

өй һәм балалар баҡсаһы араһындағы 

айырмалыҡтарҙы билдәләп үтеү. 

“Ҡурсаҡ беҙҙә ҡунаҡта” уйын 

28 сентябрь 

– 2 октябрь 

«Музыка 

донъяһында» 

Нәфис-эстетик ҡыҙыҡһыныу формаллаштырыу; 

музыкаль жанрҙар ( йыр, бейеү, марш ), музыкаль 

ҡоралдар менән таныштырыу. 

«Беҙ күңелле әртистәр» концерт 

5 – 9 

октябрь 

«Тыуған яғымда 

алтын көҙ» 

Көҙ миҙгеле тураһында элементар белем биреү. 

Тыуған яҡҡа һөйөү тойғоһо тәрбиәләү. 

“Тыуған яғымда көҙ”балалар ижады 

күргәҙмәһе. 

12 – 16 

октябрь 

«Көҙ байлыҡтары» Уңыш йыйыу тураһында балаларға мәғлүмэт 

биреү. 

«Көҙ» байрамы. 

19 – 23 

октябрь 

«Хайуандар 

донъяһында» (Ҡыр 

хайуандары) 

Ҡыр хайуандары тураһында мәғлүмәт биреү. 

«Колобок» әкиәтен  театрлаштырыу. 

26 – 30 

октябрь 

«Беҙ күңелле 

йәшәйбеҙ» 

Бер – береңә ҡарата хөрмәт тойғоһо тәрбиәләү. 

Фотоколлаж “ Беҙҙең төркөм”. 

2 – 6 ноябрь « Хайуандар 

донъяһында» 

(Йорт хайуандары) 

 

Йорт хайуандары тураһында мәғлүмәт биреү. 

“Хайуандар донъяһында” балалар ижады 

күргәҙмәһе 

9 – 13 

ноябрь 

« Мойдодырҙа 

ҡунаҡта» 

 ( һаулыҡ аҙналығы) 

Үҙеңдең һаулыҡҡа һәм өҫ – башыңа һаҡсыл 

ҡарарға өйрәнеү. Дөрөҫ йыуынырға һәм шәхси 

гигиена әйберҙәре менән ҡулланырға өйрәнеү. 

“ Һау булғын килһә” күңелле уйындар 

16 – 20 

ноябрь 

“Әсәйем - бергенәм” Яҡын кешеңә һөйөү тойғоһо тәрбиәләү, ярҙам 

итергә өндәү; әсәй тураһында шиғырҙар, йырҙар 

тыңлау. 

Коллектив эш «Әсәйем өсөн йөрәк» (устар 



ярҙамында һүрәт төшөрөү) 

23 – 27 

ноябрь 

Кино аҙналығы ( 28 

ноябрь – халыҡ – 

ара анимация көнө) 

Анимация тураһында мәғлүмәт биреү. Йәнһүрәт 

мотивтары буйынса сюжетлы уйындар; йәнһүрәт 

ҡарау. 

“Йәнһүрәт геройҙарында ҡунаҡта” проект. 

30 ноябрь – 

4 декабрь 

“Беҙ бергә” 

(яҡшы эштәр 

аҙналығы) 

Яҡшылыҡ һәм насарлыҡ тураһында балаларға 

һөйләү. 

«Өлкәндәр төркөмө - кескәйҙәргә» (Өлкән 

төркөм балаларының кескәй төркөмдәргә 

театрлаштырған постановкалар ҡуйыуы ) 

7 – 11 

декабрь 

“Ҡыш - тылсымсы” Ҡыш һәм тәбиғәттәге сезонлы үҙгәрештәр 

тураһында куҙаллауҙы тәрәнәйтеү. Хәүефһеҙлек 

ҡағиҙәләре менән таныштырыу. 

«Ҡар бөртөгө сәйәхәте». Куңелле ял минуттары. 

14 – 18 

декабрь 

“Һаумы, һаумы, 

Яңы йыл!” 

Яңы йыл байрамы тураһында мәғлүмәт биреү. 

«Һаумы, Яңы йыл!» байрамы. 

21 – 25 

декабрь 

“Итәғәтлек 

аҙналығы” 

Балаларға итәғәтлек, изгелек, бер – береңә 

хөрмәтле ҡараш тураһында мәғлүмәт биреү. 

«Кем иң тәрбиәле, кем иң изгелекле» уйыны. 

28 – 31 

декабрь 

“Ҡышҡы уйындар” Балаларҙың ҡыш, тәбиғәттәге сезонлы үҙгәрештәр 

тураһында белемдәрен нығытыу; ҡышҡы уйындар 

тураһында белемдәрен киңәйтеү 

Саф һауала ҡышҡы уйындар. 

11 – 15 

ғинуар 

“Хәүефһеҙлек 

әлифбаһы” 

(Аҙналыҡ) 

Урамда таныш булмаған кешеләр менән 

аралашыуға бәйле хәүефле ситуациялар тураһында 

әңгәмә үткәреү; янғын вакытында, урамда һ.б. 

хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре менән таныштырыуҙы 

дауам итеү. 

«Хәүефһеҙлек әлифбаһы» балалар һүрәттәре 

күргәҙмәһе 

8 – 22 

ғинуар 

“Тирә – яҡ донъя” 

(йорт йыһаздары, 

һауыт - һаба) 

Балаларҙы тирә – яҡ предметтар менән 

таныштырыу, уларҙы өйрәнеү, төрлө 

эксперименттар үткәреү. 

Ата – әсәләр менән берлектә эксперименттар -

үткәреү 

25 – 29 

ғинуар 

“Тирә – яҡ донъя” 

(транспорт) 

Транспорт төрҙәре менән таныштырыу, йөк һәм 

еңел автомобилдәрен танып белергә өйрәтеү; 

телмәрҙе байытыу; поезд китеп барған, самолет 

осҡан, автомобиль сигнал биргән тауыштарға 

оҡшатып өн сығарырға өйрәтеү. 

“Транспорт” китаптар ҡарау. 

1 – 5 

февраль 

“Донъя буйлап 

сәйәхәт” 

Ҡыҙыҡһыныусанлыҡты үҫтереү; балаларҙы Алыҫ 

Төньяҡ һәм йылы яҡ халыҡтары менән 

таныштырыу. 

“Күңелле сәйәхәт” сюжетлы уйын 

8 – 12 

февраль 

Халыҡ йолалары Балаларҙы башҡорт, татар, урыҫ халыҡтары 

йолалары менән таныштырыуҙы дауам итеү; 

Тыуған ил һәм халыҡ тарихына ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. 

“Муха - Цокотуха” ҡурсаҡ театры  

15 – 19 

февраль 

“Минең атайым – иң 

яҡшыһы” 

Туғандарға һәм яҡын кешеләргә( атай – 

олатайҙарға, ҡустыларға һ.б.) иғтибарлы булырға, 



уларҙы хөрмәт итергә өндәү. 

“Минең атайым – иң яҡшыһы” күңелле 

уйындар 

 

22 – 26 

февраль 

“ Һау бул, ҡыш!” Балаларҙың ҡыш тураһындағы белемдәрен 

нығытыу 

Ҡоймаҡ байрамы. 

1 – 5 март “Бөтә һөнәрҙәр ҙә 

кәрәкле” 

Балаларҙы төрлө һөнәрҙәр менән таныштырыу. 

“Кибет, “Дауахана”сюжетлы уйындары. 

9 – 12 март “Әсәйҙәр байрамы” Әсәйҙәргә, өләсәйҙәргә ҡарата иғтибарлы булырға, 

һәр саҡ ярҙам итергә, яратырға өндәү 

Балалар ижады “Әсәйгә һәм өләсәйгә бүләк” 

15 – 19 

март 

“Шиғриәт 

донъяһында” 

( балалар өсөн 

китаптар аҙналығы) 

Төрлө әҙәбиәт жанрҙарына (шиғыр, әкиәт һ.б.) 

ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Балалар өсөн китаптар күргәҙмәһе. С. Маршак 

китаптары буйлап сәйәхәт. 

22 – 26 

март 

“Әкиәттә ҡунаҡта” 

( театр аҙналығы) 

Театр сәнғәтенә ҡарата ыңғай ҡараш тәрбиәләү. 

“Тирмәкәй” ҡурсаҡ театры 

29 март – 2 

апрель 

“Һаулыҡ – ҙур 

байлыҡ” (аҙналыҡ) 

Һаулыҡ һәм уға ҡарата һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү; 

тән төҙөлөшөн өйрәтеү; шәхси гигиена ҡағиҙәләре 

менән таныштырыу. 

“Витаминдар – беҙҙең дуҫтар” стенгазета. 

5 – 9 апрель “Яҙғы тамсы” Яҙ тураһында, тәбиғәттәге сезонлы үҙгәрештәр 

тураһында мәғлүмәт биреү; ҡоштар тураһында 

әңғәмә. 

“Һаумы, яҙ!”байрамы 

12 – 16 

апрель 

“Йыһанға осоу” Балаларҙы йыһан, күк йөҙө, йондоҙҙар, ракета һ.б. 

менән таныштырыу. 

“Йыһан” балалар ижады күргәҙмәһе. 

19 – 23 

апрель 

“Хәүефһеҙлек 

әлифбаһы” 

(Аҙналыҡ) 

Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре менән таныштырыуҙы 

дауам итеү. 

“Тирә – яҡтағы хәүефлектәр”сюжетлы уйын. 

26 – 30 

апрель 

Халыҡ 

уйынсыҡтары 

Уйынсыҡтар аша балаларҙы халыҡ ижады менән 

таныштырыу; ауыҙ – тел ижады менән 

таныштырыуҙы дауам итеү; балалар 

эшмәкәрлегендә фольклор ҡулланыу. 

Балалар ижады күргәҙмәһе 

11 – 14 май “Ер – беҙҙең өй” Тирэ – яҡ мөхит тураһында төшөнсә биреү, 

тәбиғәтте яҡларға, һаҡларға өйрәтеү. 

Уйын “Беҙ тәбиғәт менән дуҫтар” 

17 – 21 май “Юл хәрәкәте 

әлифбаһы”(аҙналыҡ) 

Балаларҙы юл хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре менән 

таныштырыу. 

“Светофор” сюжетлы уйын. 

24 – 31 май “ Һаумы, йәй! ” Йәй тураһында белемдәрҙе арттырыу. Тәбиғәттә 

хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре менән таныштырыу. 

Йәйге уйындар. 

 

 

 


