
Календарь –тематик эш планы 

               Өлкәндәр һәм мәктәпкә әҙерлек төркөмө 

 Дата  Тема                      Эш төрө 
1 – 4 

сентябрь 

“Мин һәм минең 

ғаиләм” 

Ата – әсәйгә, туғандарға ҡарата һөйөү тойғоһо 

тәрбиәләү, уларҙы хөрмәтләргә, ярҙам итергә 

өйрәтеү. 

Ғаилә йылына бағышланған “Ғаилә 

марафоны”(спорт ярыштары). “Беҙ бергә 

бәхетле”фотовыставкаһы. 

7 – 11 

сентябрь 

Юл хәрәкәте 

әлифбаһы”(аҙналыҡ) 
Балаларҙы юл хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре менән 

таныштырыуҙы дауам итеү, юл тамғалары менән 

таныштырыу; юл хәүефһеҙлеге идаралығы 

хеҙмәткәрҙәренең эшмәкәрлеге менән 

таныштырыу. 

“Юл хәрәкәте әлифбаһы” балалар эштэре 

күргәҙмәһе – коллектив эш (аппликация, һүрәт 

төшөрөү һ.б.) 

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. Экстремаль 

ситуацияларҙа юғалып ҡалмаҫҡа өйрәтеү; янғын 

ваҡытында хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре, ут менән һаҡ 

булырға өйрәтеү. 

«Өкө апайҙан хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре» 

йәнһүрәтен ҡарау. 
21 – 25 

сентябрь 

«Беҙ яратҡан балалар 

баҡсаһы» 

 

Балалар баҡсаһы тураһында күҙаллауҙы киңәйтеү; 

өй һәм балалар баҡсаһы араһындағы 

айырмалыҡтарҙы билдәләп үтеү. Тәрбиәселәрҙе 

һәм башҡа балалар баҡсаһы хеҙмәткәрҙәрен  

хөрмәт итергә өндәү. 

Балалар баҡсаһы хеҙмәткәрҙәре көнөнә 

арналған концерт. 
28 сентябрь 

– 2 октябрь 

“Хайуандар 

донъяһында”( 4 

октябрь халыҡ – ара 

хайуандар көнө) 

Ҡыр һәм йорт хайуандары тураһында мәғлүмәт 

биреү. 

“Хайуандар донъяһында” балалар эштәре 

күргәҙмәһе. 

5 – 9 

октябрь 

“Минең тыуған 

Башҡортостаным”(11 

октябрь – 

Башҡортостан 

Республикаһының 

суверенитет көнө) 

Балаларҙың Башҡортостан Республикаһы 

тураһында белемдәрен арттырыу; патриотизм 

тойғоһо тәрбиәләү; республика символикаһы 

менән таныштырыу; башҡорт халҡының 

йолалары, милли эшмәкәрлеге менән 

таныштырыу; Башҡортостан Республикаһы 

тәбиғәте менән таныштырыу. 

“Минең тыуған Башҡортостаным” байрам. 

“Минең нәҫел ағасым”(ата – әсәләр өсөн 

конкурс). “Тыуған ерем - Башҡортостан” 

һүрәттәр конкурсы. 



12 – 16 

октябрь 

“Алтын көҙ” Көҙ миҙгеле тураһында элементар белем биреү; 

тыуған яҡҡа һөйөү тойғоһо тәрбиәләү; тәбиғәттә 

хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре менән таныштырыу; 

тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

“Алтын көҙ”балалар ижады күргәҙмәһе, 

лепбук эшләү. 

19 – 23 

октябрь 

 “Көҙ байлыҡтары” Йәшелсә, емеш – еләк тураһында мәғлүмәт биреү, 

бәшмәктәр менән таныштырыу, уларҙың ашарға 

яраҡлы һәм ағыулы төрҙәре менән таныштырыу. 

“Көҙ беҙҙә ҡунаҡта” байрам. 

26 – 30 

октябрь 

“Бер ғаилә булып” 

( 4 ноябрь – 

халыҡтар берҙәмлеге 

көнө) 

Рәсәй, Мәскәү тураһында белемдәрен арттырыу 

һәм системалаштырыу; глобуста Рәсәйҙе ҡарау, 

йылғалары, күлдәре менән танышыуҙы дауам 

итеү. 

“Рәсәй халҡы кәсептәре”балалар һүрәттәре 

күргәҙмәһе. 

2 – 6 

ноябрь 

“Бөтә һөнәрҙәр ҙә 

кәрәкле” 

Балаларҙы төрлө һөнәрҙәр менән таныштырыу; 

ауыл эшсәндәре менән таныштырыу: ( агроном, 

һауынсы, фермер), төрлө техника (комбайн, 

трактор һ.б.) Икмәк нисек барлыҡҡа килгәнен 

һөйләп китеү; “Алексеевский”совхозы 

эшмәкәрлеге менән танышыу. 

“Ата – әсәйҙәребеҙҙең һөнәрҙәре”фотоколлаж. 

 

9 – 13 

ноябрь 

“Мин - кеше” (18 

ноябрь – Бөтә 

донъяла Бала көнө 

билдәләнелә) 

Һаулыҡ һәм уға ҡарата һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү; 

тән төҙөлөшөн өйрәтеү; шәхси гигиена ҡағиҙәләре 

менән таныштырыу; спорт һәм тәнде 

сыныҡтырыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу; йәмғиәттә 

бала хоҡуҡтары менән таныштырыу. 

Бәләкәс китаптар эшләү. 

16 – 20 

ноябрь 

“Әсәй – иң ҡәҙерле 

кеше донъяла” 

Әсәйҙәр өйҙә генә түгел, ә балалар баҡсаһында, 

кибеттә, мәктәптә, дауаханала һ.б. ерҙәрҙә 

эшләгәндәрен аңлатып китеү; әсәйҙәр наҙлылыҡ 

һәм мөхәббәт сығанағы икәнен билдәләп үтеү. 

“Йыл әсәйе”конкурсы. “Минең яратҡан 

эсәйем” балалар араһында һүрәттәр конкурсы. 

23 – 27 

ноябрь 

Кино аҙналығы ( 28 

ноябрь – халыҡ – ара 

анимация көнө) 

Анимация тураһында мәғлүмәт биреү. Йәнһүрәт 

мотивтары буйынса сюжетлы уйындар; йәнһүрәт 

ҡарау. 

Һүрәттәрҙән йәнһүрәт эшләп ҡарау. Проект 

эше. 

30 ноябрь – 

4 декабрь 

“Беҙ бергә” 

(3 декабрь – халыҡ – 

ара инвалидтар 

көнөнә арналған изге 

эштәр аҙналығы) 

Яҡшылыҡ һәм насарлыҡ тураһында балаларға 

һөйләү. Инвалидтарға ҡарата иғтибарлы ҡараш 

тәрбиәләү. 

“Мәрхәмәтлелек йәрминкәһе”инвалид 

балаларға бағышланған хәйриә акцияһы. 

“Бергә – берҙәм ғаилә” исемле 

театрлаштырылған тамашалар конкурсы( ата 

– әсәләр һәм педагогтар араһында). 

7 – 11 

декабрь 

“Ҡыш - тылсымсы” Ҡыш һәм тәбиғәттәге сезонлы үҙгәрештәр 

тураһында куҙаллауҙы тәрәнәйтеү. Хәүефһеҙлек 

ҡағиҙәләре менән таныштырыу. Хайуандар һәм 



ҡоштарҙың ҡышҡы йәшәйеше менән танышыу. 

“Тылсымлы ҡыш” балалар ижады күргәҙмәһе. 

14 – 18 

декабрь 

“ Тиҙҙән Яңы Йыл!” Яңы йыл байрамы тураһында мәғлүмәт биреү; 

төркөмдәрҙе биҙәү; Яңы Йылды ҡаршы алыу 

традициялары менән танышыу. 

«Һаумы, Яңы йыл!» байрамы. 

21 – 25 

декабрь 

“Итәғәтлек 

аҙналығы” (11 

ғинуар халыҡ – ара 

рәхмәт эйтеү көнөнә 

бағышланған) 

Балаларға итәғәтлек, изгелек, бер – береңә 

хөрмәтле ҡараш тураһында мәғлүмәт биреү. 

Ҡурсаҡ спектакле. 

28 – 31 

декабрь 

Ҡышҡы уйындар (19 

декабрь – халыҡ – 

ара ҡар көнө; халыҡ 

– ара ҡышҡы спорт 

төрҙәре көнө) 

Балаларҙың ҡыш, тәбиғәттәге сезонлы үҙгәрештәр 

тураһында белемдәрен нығытыу; ҡышҡы уйындар 

тураһында белемдәрен киңәйтеү; ҡышҡы спорт 

төрҙәре, Олимпия уйындары менән таныштырыу. 

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. 

«Ҡотҡарыу хеҙмәте» балалар һүрәттәре 

күргәҙмәһе. 

18 – 22 

ғинуар 

“Беҙҙең тирәләй 

донъя” 

Кешеләр хеҙмәтен еңелләштергән предметтар 

менән таныштырыу; предметтар тарихы, килеп 

сығышы менән таныштырыу; ҡағыҙҙан, 

ҡатырғанан төрлө предметтар яһап ҡарап, 

эксперименттар эшләп ҡарау. 

Ата – әсәләр һәм балаларҙың тикшеренеү 

проекттары.  

25 – 29 

ғинуар 

“Кәритәнән ракетаға 

хәтлем” 

Балаларҙы һәр төрлө транспорт төрҙәре менән 

таныштырыу: күктә оса торған, ерҙә, һыуҙа йөрөй 

торған. 

Күңелле уйындар. “Транспорт” темаһына 

китаптар. 

1 – 5 

февраль 

“Донъя буйлап 

сәйәхәт” 

Балаларҙа география фәненә ҡарата 

ҡыҙыҡһыныусанлыҡ уятыу; Алыҫ Төньяҡ һәм 

йылы яҡ, сүллектә, далала, тундрала, диңгеҙҙә 

йәшәүсе халыҡтар һәм хайуандар менән 

таныштырыу. 

“Ҡайҙа ғына булманыҡ беҙ” һүрәттәр 

конкурсы. 

8 – 12 

февраль 

Халыҡ йолалары. Балаларҙы башҡорт, татар, урыҫ халыҡтары 

йолалары менән таныштырыуҙы дауам итеү; 

Тыуған ил һәм халыҡ тарихына ҡыҙыҡһыныу 

уятыу; Ҡоймаҡ, Наурыҙ байрамдары менән 

таныштырыу. 

“Муха - Цокотуха” ҡурсаҡ театры. 

15 – 19 

февраль 

“Ватанды 

һаҡлаусылар көнө” 

Ватанды һаҡлаусылар байрамы килеп сығышы 

менән таныштырыу; төрлө осорҙағы халыҡ 

геройҙары менән таныштырыу( Салауат Юлаев, 

Илья Муромец, Алеша Попович, Шайморатов 



генерал һ.б.); Рәсәй Армияһы тураһындағы 

белемдәрен камиллаштырыу. 

“Рәсәйгә хеҙмәт итәм” музыкаль спорт 

байрамы. 

22 – 26 

февраль 

“ Һау бул, ҡыш!” Балаларҙың ҡыш тураһындағы белемдәрен 

нығытыу 

Ҡоймаҡ байрамы. 

1 – 5 март “Халыҡ – ара ҡатын 

ҡыҙҙар байрамы” 

Әсәйҙәргә, өләсәйҙәргә ҡарата иғтибарлы 

булырға, һәр саҡ ярҙам итергә, яратырға өндәү. 

8 мартҡа арналған байрам. “Ҡыҙҙар, әсәйҙәр, 

өләсәйҙәр” һүрәттәр күргәҙмәһе. 

9 – 12 март “Музыкаль палитра” Балаларҙы классик музыка менән таныштырыу. 

“Музыка донъяһында”лепбук эшләү. 

“Башҡортостандың алтын һуҡмаҡтары 

буйлап” картиналар күргәҙмәһе. 

15 – 19 

март 

“Шиғриәт илендә” 

( 21 март- бөтә 

донъяла шиғриәт 

көнө билдәләнелә) 

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

ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Шиғырҙар ятлау конкурсы. 

 

22 – 31 

март 

Әкиәттә ҡунаҡта” 

( театр аҙналығы) 

Ижади һөнәрҙәр менән таныштырыу( актер, театр 

хеҙмәткәрҙәре һ.б.); театрҙа, мәҙәни саралар 

үткәрелгән ерҙә үҙуңде тотоу тәртиптәре менән 

таныштырыу. 

“Театраль яҙ”фотолар күргәҙмәһе. 

1 – 9 апрель “Һаулыҡ – ҙур 

байлыҡ” (аҙналыҡ) 

Һаулыҡ һәм уға ҡарата һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү; 

тән төҙөлөшөн өйрәтеү; шәхси гигиена ҡағиҙәләре 

менән таныштырыу. 

Спорт уйындары. 

“Дөрөҫ туҡлан!” стенгазета. 

11 – 16 

апрель 

“Йыһанды яулау” 

(12 апрель - 

Космонавтика көнө) 

Балаларҙы беренсе космонавт, йыһан, күк йөҙө, 

йондоҙҙар, ракета һ.б. менән таныштырыу. Һүҙ 

байлығын арттырыу: ғаләм, Ҡош юлы, ҡояш 

системаһы, Ерҙең яһалма спутнигы. 

“Йыһанға  сәйәхәт” викторина. 

19 – 23 

апрель 

“Яҙғы тамсы” Яҙ тураһында, тәбиғәттәге сезонлы үҙгәрештәр 

тураһында мәғлүмәт биреү; ҡоштар, баҡсалағы 

яҙғы эштәр тураһында әңғәмә. 

“Һаумы, яҙ!”байрамы. 

29 апрель – 

8 май 

“Хәүефһеҙлек 

әлифбаһы” (янғын 

хәүефһеҙлеге 

аҙналығы) 

Янғын ваҡытында үҙеңде тотоу ҡағиҙәләре менән 

таныштырып китеү; янғын һүндереүселәр һөнәре 

менән танышыу. 

Күңелле уйындар, тесло – шоу. 

13 – 17 май “Бер кем дә, бер нәмә 

лә онотолмай” 

Тыуған илгә һөйөү тойғоһо тәрбиәләү; Бөйөк 

Ватан һуғышы геройҙары, Бөйөк Еңеү 

тураһындағы белемдәрен арттырыу; хәрби 

наградалар менән таныштырыу. 

 “Бер кем дә, бер нәмә лә онотолмай” хәтер 

кисәһе. 

20 – 24 май “Һау бул, балалар 

баҡсаһы” (мәктәпкә 

әҙерлек төркөмө 

өсөн) 

Сығарылыш төркөмө балалары өсөн хушлашыу 

байрамы үткәреү. 

“Һау бул, балалар баҡсаһы!” музыкаль 

байрам. 



27 – 31 май “Һаумы, йәй!” (өлкән 

төркөм балалары 

өсөн) 

Йәй тураһында белемдәрҙе арттырыу. Тәбиғәттә 

хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре менән таныштырыу. 

Йәйге уйындар. 

 

 

 


