Башҡортостан Республикаһы Салауат ҡалаһы ҡала округының “Ҡатнаш төргә
ҡараған 10-сы һанлы балалар баҡсаһы” муниципаль автоном мәктәпкәсә
белем биреү учреждениеһының мәктәпкәсә дөйөм белем биреү буйынса
программаһына т1б2нд2ге 16г2решт2р индерелде:
1. Салауат ҡалаһының 10-сы МАМББУ д0й0м м24л1м2т:
1. Мөдир
Хафизова Аиса Насибулловна
2. Өлкән төрбиәсе р
Семавина Светлана Сергеевна,
Шкоркина Людмила Афанасьевна
3. Старшая медсестра Курманова Лилия Рашитовна
4. АХӨ буйынса мөдир Хафизова Светлана Загитовналександровна
алмашсыһы
(
5. Адресы
453252, Республика Башкортостан,
г. Салават, б. Монтажников, д. 8
6. Телефоны
(8-3476) 35-23-55
7. Электрон почтаһы MADOY10slv@ yandex.ru
адресы
www.madou10.ru
8. Сайт адресы
Башҡортостан Республикаһы Салауат ҡалаһы ҡала округының
“Ҡатнаш төргә ҡараған 10-сы һанлы балалар баҡсаһы” муниципаль
автоном мәктәпкәсә белем биреү учреждениеһына 1,5 йәшт2н 7 йәшк2
тиклем 330 бала йөрөй. Б0т23е 16 т0рк0м:
Т0рк0мд2р
И8 кеск2й62р6е8 1 -се т0рк0м0
И8 кеск2й62р6е8 2 -се т0рк0м0
Кеск2й62р т0рк0м0
Уртансылар т0рк0м0
)лк2нд2р т0рк0м0
М2кт2пк2 26ерлек т0рк0м0
Б0т23е:

Т0рк0мд2р
3аны
1
3
3
3
3
3
16

Балалар6ы8
й2ше
1,5-2 й2ш
2-3 й2ш
3-4 й2ш
4-5 й2ш
5-6 й2ш
6-7 й2ш
1,5-7 й2шлект2р

Балалар6ы8
3аны
18
50
69
68
67
58
330

Балалар6ы8 3аулы7тары буйынса мониторинг к1р32ткесе:
(сентябрь,2020-2021 у7ыу йылы)

Балалар 3аны
330

Балалар6ы8 3аулы7 т0рк0мд2ре буйынса к1р32ткесе (%):
I
II
III
IV
108 – 32,7 %
217 – 65,8 %
4 – 1,2 %
1 –0,3 %

Балалар ба7са3ында б0т23е 26 педагог:
0лк2н т2рби2се – 2,
педагог-психолог – 1,
музыка ет2ксе3е – 3,
физик культура буйынса инструктор – 1,
т2рби2се – 19.

2.Ойоштороу б2легенд2 т1б2нд2гес2 у7ыла:
Яҡынса көн тәртибе
Режим моменттары

Кескәйҙәр төркөмө
(3-4)

Мәктәпкә әҙерлек
төркөмө
(6-7)

Балаларҙы ҡабул итеү,
үҙ-аллы уйнау,аралашыу
Иртәнге гимнастика
Үҙ-аллы эшмәкәрлек
Иртәнге ашҡа әҙерләнеү, иртәнге аш
Үҙ-аллы эшмәкәрлек

7.30 – 8.00

7.30 – 8.21

8.00 - 8.15
8.15 - 8.25
8.25 - 8.45
8.45 - 9.00

8.21 - 8.30
8.30 - 8.45
8.45 – 9.00

Белем биреү эшмәкәрлегенә әҙерлек, белем
биреү эшмәкәрлеге*

9.00 – 9.40

9.00 - 10.25

Индивидуаль, уртак эш
II иртәнге аш**
Тышҡа сығырға әҙерлек, саф һауала булыу
(уйындар, күҙәтеүҙәр), тыштан инеү
Үҙ-аллы эшмәкәрлек

9.40 – 10.00
10.00 - 10.10
10.10 – 12.00
12.00 - 12.10

10.10 - 10.20
10.25 - 12.25
12.25 - 12.35

Төшкө ашҡа әҙерләнеү, төшкө аш

12.10 – 12.35

12.35 – 12.55

Йоҡларға әҙерләнеү, көндөҙгө йоҡо

12.35 - 15.00

12.55- 15.00

Йоҡонан тороу, һауа һәм һыу процедуралары
Белем биреү эшмәкәрлегенә әҙерлек, белем
биреү эшмәкәрлеге,уйындар
Полдникка әҙерлек, туҡлыҡлы полдник

15.00 - 15.10

15.00 - 15.05

Тышҡа сығырға әҙерләнеү,
саф һауала йөрөү,уйындар, өйгә ҡайтыу

15.10 - 15.35

15.05 - 15.35

15.35 – 15.50

15.40 – 15.55

15.50 – 18.00

15.55 – 18.00

3.
Ҡушымта № 3

1,5 - 7 йәшлек балалар менән эшләү өсөн яҡынса
комплекслы- тематик план
Кескәйҙәр төркөмө(3 йәштән 4 йәшкә тиклем)
Тема
«Минең
яратҡан
баҡсам!»
1-се аҙна
(сентябрь)

«Мине8
х21еф3е6лек»
2-се аҙна
(сентябрь)
«Сөмбөлә килде
беҙгә!»
-3-с04-се аҙна
(сентябрь)

Эштең йөкмәткеһе
Балаларҙа балалар баҡсаһына һәм
яңы төркөмгә килеү шатлығы
тойғоһон уятыу. Баланы яңы
төркөм һәм тирә-яҡ мөхит менән
таныштырыуҙы дауам итеү. Шулай
уҡ балалар баҡсаһында эшләгән
тәрбиәселәр, тәрбиәсе ярҙамсыһы,
балалар
баҡсаһына
йөрөү
ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөү. Үҙ-ара
һәм ололар
менән
ниндәй
мөнәсәбәттәр
ҡорорға кәрәклекте ҡабатлау.
Тыуған ҡала/ауыл, уның атамаһы,
иҫтәлекле урындары, транспорт
төрҙәре, юл ҡағиҙәләрен өйрәнеү;
ҡала урамында үҙ-үҙеңде тотоу
тураһында әңгәмәләшеү.
Балаларҙы көҙгө тәбиғәт менән
таныштырыу. Экологик үҙаң нигеҙҙәре
үҫтереү, тәбиғәт объекттарына ҡарата
һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү, тәбиғәтте
эстетик тойомлау формалаштырыу,
тыуғаняҡҡа ҡарата һөйөү тәрбиәләү.
Башҡорт халҡының тәбиғәт менән
бәйле
йолалары
менән
таныштырыу.Йәнле
һәм
йәнһеҙ
тәбиғәттең үҙ – ара бәйләнеше
тураһында төшөнсәләр биреү.

«Баш7ортостан Балалрға “Бәләкәй тыуған ил”
– г0лбостан!»
төшөнсәһен һеңдереү.
1-2-се аҙна
Башҡортостандың ҙур ҡалалары
(октябрь)
менән (Өфө, Стәрлетамаҡ,
Салауат, Ишембай, Мәләүез)
таныштырыу. Тыуған ил, уның

Йомғаҡлау саралары
Күңел асыу
«Һаумы, баҡсам!»

Күңел асыу
«Светофор6а – й2шел!»

Фольклор байрамы
«С0мб0л2»

Фоток1рг26м2«Баш7ортостан
–тыу4ан илем»

тарихы һәм мәҙәниәте тураһында
тәүге күҙаллауҙарын
формалаштырыу.
«Көҙ миҙгеле»
3-4-се аҙна
(октябрь)
1-се -2-се аҙна
(ноябрь)

«№аулы7
а6налы4ы»
3-с0 аҙна
( ноябрь)

«Әсә көнө»
4-се аҙна
(ноябрь)

«Гәлсәр ҡыш»
1-се-2-се аҙна
(декабрь)

«Яңы йыл»
3-сө-4-се аҙна
(декабрь)

Көҙ
миҙгеле
тураһында
төшөнсәләр
биреп,
белем
даирәләрен киңәйтеү (тәбиғәттәге,
кешеләрҙең
кейемһалымындағы,балалар
майҙансығындағы үҙгәрештәр һ.б.).
Тәбиғәттә
үҙ-үҙеңде
тотоу
ҡағиҙәләре менән таныштырыу.
Һауа
торошоноң
үҙгәрешен
күҙәтеү, тәбиғәттең матурлығын
күрә белергә өйрәтеү. Көҙ көнөндә
йорт хайуандарының, ҡырағай
хайуандарҙың, ҡоштарҙың нисек
итеп миҙгелгә яраҡлашыуҙары, үҙүҙҙәрен
тотоуҙары
тураһында
киңерәк мәғлүмәт биреү.
Кеше тураһында мәғлүмәт биреү,
тән төҙөлөшө, тән өлөштәре
тураһында белемдәрен үҫтереү,
киңәйтеү. Сәләмәт тормош алып
барыу; файҙалы һәм зарарлы
ризыҡтар тураһында һөйләшеү.
Әсәй – донъяла иң яҡын, яғымлы,
наҙлы, иң ғәзиз кеше, балаға һөйөү,
наҙ биреүсе. Әсәйҙәргә ҡарата
һөйөу, ихтирам хисе тәрбиәләү. Ә
атай кешенең ҡыйыу, көслө,
баһадир, ғаиләнетуйындырыусы
булыуын аңлатыу.
Ҡыш
тураһында
төшөнсәләр
биреү
(тәбиғәттәге
миҙгел
үҙгәрештәре,
балалар
майҙансығында,
кешеләрҙең
кейем-һалымында).
Халы7
йолалары мен2н таныштырыу.
Бөтә төр балалар эшмәкәрлеген
ойоштороу (уйын, коммуникатив,
хеҙмәт,
танып-белеү
һ.б.).
Байрамда актив ҡатнашыу теләге
уятыу. Ғаиләләге яҡындарына,
дуҫтарына
бүләктәр
әҙерләү,
уларҙы нисек ҡотлау формаларын
уйлау.

Фоток1рг26м2
«Бе66е8 у8ыш»

Күңел асыу
«Бабай6а 7уна7та»

Балалар ижады к1рг26м23е
«?26ерле әсәкәйем2»

К18ел асыу
“Тышта 7ар яуа»

Ирт2лек: «№аумы, Я8ы йыл!»

«Х21еф3е6лек
а6налы4ы»
2-се аҙна
(ғинуар)

«Ҡыш»
3-4-се аҙна
(ғинуар)
1-2-се аҙна
(февраль)

«Ватанды
һаҡлаусылар
көнө»
3-сө аҙна
(февраль)

« Ил биҙәге ҡатын ҡыҙ»
4-се аҙна
(февраль)
1-се аҙна
(март)

«Әкиәт
илендә»
2-се- 3-сө - аҙна
(март)

Х21еф3е6лек
тура3ында
белем
даир2л2рен
ки82йте1:ян4ын
х21еф3е6леге, юл ҡағиҙәләрен 1т21,
ҡала урамында үҙ-үҙеңде тотоу
тураһында әңгәмәләшеү, уйындар
аша белемд2рен ны4ытыу.
Ҡыш миҙгеле тураһында белем
даирәләрен киңәйтеү. Ҡышҡы
спорт
уйындары
менән
таныштырыу. Һыу, ҡар менән
тәжрибә
үткәреү.
Тәбиғәттәге
үҙгәрештәр менән таныштырыу.
Тирә-яҡ мөхит тураһындағы дөйөм
төшөнсәләрҙе киңәйтеү. Йорт һәм
ҡарағай
хайуандар,
уларҙың
балалары, ҡош-ҡорт тураһында
өҫтәлмә белемдәр биреү. Экологик
тәрбиә биреү.
Балаларға
патриотик
тәрбиә
биреү. Хәрби һөнәрҙәр менән
таныштырыу. Тыуған илгә ҡарата
һөйөү хисе тәрбиәләү. Шулай уҡ
нисек итеп малайҙарға ҡыйыу,
көслө, Тыуған илде һаҡлаусы
батырҙар булып үҫергә кәрәклеген
аңлатыу, әңгәмәләшеү.
Ғаиләгә, әсәйҙәргә, өләсәйҙәргә,
апайҙарға,
тәрбиәселәргә
ҡаратаҡәҙер–хөрмәт,
һөйөүтойғолары
тәрбиәләү.
Әсәйҙәрҙең
һөнәрҙәре
менән
таныштырыуҙы дауам итеү. Гендер
тәрбиәһе буйынса балаларҙың
белемдәрен киңәйтеү. Бүләктәр
әҙерләүгә балаларҙы йәлеп итеү.
Балалар эшмәкәрлегенең бөтөн
төрөн дә ойоштороу (уйын,
коммуникатив,
хеҙмәт,
танып
белеү, музыкаль, ижади-эстетик,
нәфис әҙәбиәт һ.б.) Ҡул эштәре
(сигеү, бәйләү, балаҫ һуғыу, ағас
юныу, биҙәнеү әйберҙәре семәрләү
һ.б.) менән таныштырыу.
Баланың китап ҡарарға, уҡығанды
тыңларға
теләү
ихтыяжын
тәрбиәләү һәм формалаштарыу:
телмәрен
үҫтереү,
һүҙлеген

Күңел асыу
«Мине8 х21еф3е6лек»

Күңел асыу
«?ыш7ы уйындар»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«?ар б0рт0кт2ре»

Фоток1рг26м2
«Ил 3а7сылары»;
Ирт2лек«Ватанды
һаҡлаусылар көнө»

Ирт2лек«8 март – 7атын7ы66ар к0н0»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«2с2й62рг2 б1л2к»

Күңел асыу
« Әкиәтт2 7уна7та»

«Халыҡ
мәҙәниәте һәм
йолалары»
4-се аҙна
(март)

«Яҙ ми6геле»
1-3-с0 аҙна
(апрель)

«Еңеү
байрамы»
4-се аҙна
(апрель)
1-се аҙна
(май)
«Йәй килә!»
2-се-3-сө -4 –се
аҙна (май)

байытыу, әҙәби әҫәрҙе эстетик
яҡтан тойомлауҙы формалаштыра
башлау; әкиәт аша кәрәкле һәм
ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр табырға
мөмкинлеген аңлатыу. Уҡылған
әҫәрҙәрҙе
(әкиәтте,
шиғырҙы)
сәхнәләштереү.
Персонаждарға
кейемдәр
әҙерләү.
Китапты
биҙәүсе
рәссамдар
менән
таныштырыу. Балаларҙың үҙҙәренә
бәләкәй генә китапсыҡтар эшләү,
уларҙың күргәҙмәһен ойоштороу.
Халыҡ
уйынсыҡтары
(дымков
уйынсыҡтары, ағастан эшләнгән
ҡатлы
ҡурсаҡтар
һ.б.)
тураһындағы
төшөнсәләрҙе
киңәйтеү.
Халыҡ
көнкүреше,
дымков һәм филимонов, баш7орт
биҙәктәре менән таныштырыу.
Балалар эшмәкәрлегенең бөтә
төрҙәрендә лә рус һәм башҡорт
халыҡ фольклорын ҡулланыу.
Яҙ
миҙгеленең
үҙенсәлекле
яҡтарын өйрәнеү: ҡояш яҡтыраҡ
яҡтырта, ҡар ирей, үлән үҫә һ.б.
Тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл ҡараш
тәрбиәләү,
яҙ
миҙгеленең
матурлығын
күрһәтә
белеү.
Башҡорттарҙың яҙғы байрамдары,
һынамыштары.
Балаларҙы
патриотик
яҡтан
тәрбиәләү.
Еңеү
көнө
тураһындағы
төшөнсәләрҙе
үҙләштереү. Тыуған ергә һәм
Ватанға ҡарата һөйөү тәрбиәләү.
Йәй
миҙгелендә
тәбиғәттәге
үҙгәрештәр. Йорт хайуандары,
ҡоштар,
йәшелсәләр,
емешеләктәр тураһында һөйләшеү,
белемдәрҙе үҫтереү, арттырыу.
Тәбиғәттә
үҙ-үҙеңде
тотоу
ҡағиҙәләре менән таныштырыу
(үҫемлектәрҙе өҙөргә ярамай, ағас
ботаҡтарын
һындырмаҫҡа,
хайуандарға,
бөжәктәргә
ҡағылмаҫҡа һ.б.). Тәбиғәттә булған

«Халыҡ уйындары» к18ел
асыу.

Фольклор байрамы «?ар4а
бут7а3ы»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«Я6 7ояшы»

Балалар ижады к1рг26м23е
«Б0й0к е8е1!»;
Ирт2лек «Е8е1 к0н0»

Фольклор байрам
«№абантуй»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«Матур с2ск2л2р»

ябай бәйләнештәрҙе аңлау теләге
уятыу
маҡсатында
эҙләнеүтикшереүҙәр
ойоштороу.
Хеҙмәткә, төрлө һөнәр эйәләренә
ҡарата ыңғай ҡараш тәрбиәләү.

Мәктәпкә әҙерлек төркөмө(6 йәштән 7 йәшкә тиклем)
Тема

Эштең йөкмәткеһе

Йомғаҡлау сараларының
варианттары

«Белем
көнө»
1-се-2-се
аҙна
(сентябр
ь)

Тирә-йүнде танып белеү һәләтен
үҫтереү,уҡырға әҙерлек эштәре алып Тантаналы байрам
барыу,мәктәпкә һәм китапҡа ҡарата «Белем к0н0.Һаумы, баҡсам!»
ҡыҙыҡһыныу уятыу.Балаларға уҡырға
кәрәклектең
әһәмиәтен,мәктәптең
мөһимлеген, мәктәп кәрәк-яраҡтары
тураһындағы белемдәрҙе байытыу.
Уҡытыусы һәм «уҡыусы» һөнәренә
ҡарата ҡыҙыҡһыныу һәм ыңғай
ҡараш тәрбиәләү.

«Мине8
х21еф3е6
лек»
2-се аҙна
(сентябр
ь)
«Сөмбөлә
килде
беҙгә!»
3-с04-се
аҙна
(сентябрь
)

Х21еф3е6лек
тура3ында
белем Күңел асыу
даир2л2рен
ки82йте1:ян4ын «Светофор6а – й2шел!»;
х21еф3е6леге, юл ҡағиҙәләрен 1т21, Ижади к1рг26м2 “Х21еф3е6 юл”
ҡала урамында үҙ-үҙеңде тотоу
тураһында әңгәмәләшеү, уйындар
аша белемд2рен ны4ытыу.
Балаларҙы көҙ билдәләре менән Фольклор байрамы
таныштырыуҙы дауам итеү.Тәбиғәт «С0мб0л2»;
күренештәре тураһында балаларҙың Ижади к1рг26м2 “К06 би62кт2ре”
белемен тәрәнәйтеү (һыу, һауа,
ямғыр, ысыҡ, томан, ҡырау, тамсы)
Миҙгел
байрамдары
тураһында
балаларҙың белемдәрен киңәйтеү.
Йәнле һәм йәнһеҙ тәбиғәт тураһында
һәм уларҙың үҙ – ара бәйләнеше
тураһында
күҙаллауҙар үҫтереү.
Тәбиғәткә һаҡсыл һәм аңлы ҡараш
тәрбиәләү. Тәбиғәттә үҙ – үҙеңде
тотоу ҡағиҙәләрен нығытыу. Йәшелсә
– емеш тураһында дөйөмләштерелгән
төшөнсәләрҙе
нығытыу.
Ағасты,
ҡыуаҡты
тышҡы
күренештәренә
ҡарап билдәдәргә өйрәтеүҙе дауам
итеү. Күсер һәм ҡышлаусы ҡоштар
тураһында
белемдәрен
киңәйтеү.Баҡсала һәм урманда үҫкән

ашарға яраҡлы еләктәр тураһында
балаларҙың белемдәрен киңәйтеү.
«Баш7ор Тыуған ил тураһында төшөнсәләр
тостан –
киңәйтеү. Башҡортостандағы ҡалалар
г0лбоста тураһында балаларҙың белемдәрен
н!»
киңәйтеү. Башҡортостандағы төрлө
1-се-2-се милләт халыҡтары, мәҙәниәте, теле,
аҙна
ғөрөф – ғәҙәте һ.б. буйынса балаларға
(октябрь белемдәр биреү. Башҡортостандың
)
тәбиғәте,
ҡурсаулыҡтар,
тәбиғәт
ҡомартҡылары
тураһында
балаларҙың белемдәрен киңәйтеү.
Башҡортостанда үҫкән үҫемлектәр
тураһында белемдәр киңәйтеү.Ҡыҙыл
китап. Башҡортостандың файҙалы
ҡаҙылмалары. Башҡортостан дәүләт
символдарын өйрәнеү.

«Көҙ»
3 - се
аҙна
(октябрь
)

Көҙ
тураһындағы
белемдәрҙе
киңәйтеү.
Ауыл
хужалығындағы
һөнәрҙәр
менән
таныштырыуҙы
дауам итеү, тәбиғәттәүҙ-үҙеңде тотоу
ҡағиҙәләрен нығытыу, йәнһеҙ тәбиғәт
тураһындағы
белемдәрҙе
дөйөмләштереү, үҫемлектәрҙең һәм
йәнлектәрҙең
тәбиғәттең
көҙгө
шарттарына
яраҡлашыуҙары
тураһындағы төшөнсәләрҙе нығытыу.
«№аулы7 Сәләмәтлек һәм сәләмәт тормош
а6налы4ы тураһындағы
төшөнсәләрҙе
»
киңәйтеү.Ғаилә
һәм
туғанлыҡ
4-се аҙна терминдарын нығытыу(ул, ҡыҙ, атай,
(октябрь)
әсәй
һ.б.)
төшөнсәләрен
байытыу.Балаларҙыңисеме,
фамилияһы,
йәше,
ата-әсәһенең
исеме
тураһындағы
белемдәрен
нығытыу.Балала
үҙенең
тышҡы
ҡиәфәте тураһындағы төшөнсәләрҙе
үҫтереү, киңәйтеү.Яҡындарына һәм
оло кешеләргә ҡарата хөрмәтле,
хәстәрле ҡараш тәрбиәләүҙе дауам
итеү.
«Халыҡт Тыуған ил һәм уның байрамдары
ар
тураһындағы
төшөнсәләрҙе
берҙәмле дөйөмләштереү.
Тыуған
илдең
ге көнө» тарихына
ҡыҙыҡһыныу
үҫтереү,

«Республикама дан
йырлайым!» ши4ыр б2йге3е ;
Тантаналы байрам
«С2ск2 ат, Баш7ортостан!»;
Ижади к1рг26м2 «Баш7ортостан
- тыу4ан илем»

Ирт2лек«У8ыш байрамы»

Күңел асыу«Һаулыҡ – ҙур
байлыҡ! »;
Спорт байрамы
«К18елле старттар»

Ижади конкурс
«Рәсәй менән Башҡортостан –
мәңге бергә! »;

1-2-сеаҙна
(ноябрь)

тыуған илгә ҡарата ғорурлыҡ һәм
һөйөү
тәрбиәләү.
Рәсәйҙең,
Башҡортостандың тарихы, гербы,
флагы, гимны менән таныштырыу.
Рәсәй ҙур һәм төрлө милләтле ил
тураһында мәғлүмәт биреү. Рәсәйҙең
баш
ҡалаһы
Мәскәү
менән
таныштырыу. Өфө – беҙҙең баш ҡала.
«Минең
Балала үҙ ғаиләһе менән ғорурланыу
ғаиләм» хисе уятыу, яҡындарын ҡайғыртыу,
3- с0 аҙна уларға
ярҙамлашыу
тойғолары
( ноябрь) тәрбиәләү. Үҙ исемен, фамилияһын,
атаһы исемен дөрөҫ әйтергә өйрәтеү.
Ғаилә төшөнсәһен аңлатыу - бергә
йәшәгән яҡын кешеләр, туғанлыҡ
терминдарын
аңлатыу.
Ғаилә
ағзаларының башҡарған эштәре. Буш
ваҡытты
бергәләп
үткәреү
формалары.
Ғаиләгә ҡарата ғорурланыу хистәре
тәрбиәләү.
«Әсәйҙә
Әсәйҙәрҙең һөнәрәҙре тураһында
р көнө»
балаларҙың белемдәрен киңәйтеү
4-се аҙна (тапиб, һатыусы, ашнаҡсы, уҡытыусы,
(ноябрь) сәс киҫеүсе, хат ташыусы, төҙөүсе,
тегенсе, 3.б. ), уларҙың эш ҡоралдары
тураһында балаларҙың белемдәрен
киңәйтеүҙе дауам итеү. Әсәйҙәргә
ҡарата һөйөү тәрбиәләү. Уларға
ҡарата хәсәтрлекле ҡараш үҫтереү.
Баланың әсәй өсөн ярҙамсы икәнен
аңлатыу эштәрен дауам итеү.
«Гәлсәр
Ҡыш тураһында төшөнсәләр биреү
ҡыш»
(тәбиғәттәге миҙгел үҙгәрештәре,
1-се-2-се балалар майҙансығында, кешеләрҙең
аҙна
кейем-һалымында). Халы7 йолалары
(декабрь) мен2н таныштырыу.
«Яңы
Байрамдар тураһындағы белемдәрҙе
йыл»
киңәйтеү, Яңы йыл байрамына
3-сө-4-се бергәләп әҙерлек үткәреү, күтәренке
аҙна
кәйеф булдырыу. Яҡындары өсөн үҙ
(декабрь) ҡулдары менән бүләк эшләп, уларҙы
ҡотларға күнектереү, бергәләп эш
итеү барышында әхлаҡи холоҡ
сифаттарын тәрбиәләүҙе дауам итеү,
башҡа илдәрҙә Яңы йыл байрамдары
нисек үтә, шулар менән таныштырыу.

Балалар
ижады
«Ду9ыма б1л2к»

к1рг26м23е

;аил2 байрамы «Ш2ж2р2»;
«Тамыры ны7 а4асты ел
йы7ма9»
ш2ж2р2л2р к1рг26м23е

Балалар
ижады
к1рг26м23е
«?26ерле әсәкәйем2»

Фольклор байрамы
«?а6 0м23е»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«?ыш би62кт2ре»
Ирт2лек «№аумы, Я8ы йыл!»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«Я8ы йыл уйынсы4ы»

«Х21еф3е
6лек
а6налы4ы
»
2-се аҙна
(ғинуар)
«Ҡыш»
3-4-се
аҙна
(ғинуар)
1- 2-се
аҙна
(февраль
)

«Ватанд
ы
һаҡлаус
ылар
көнө»
3-сө аҙна
(февраль
)

Х21еф3е6лек
тура3ында
белем
даир2л2рен
ки82йте1:ян4ын
х21еф3е6леге, юл ҡағиҙәләрен 1т21,
ҡала урамында үҙ-үҙеңде тотоу
тураһында әңгәмәләшеү, уйындар
аша белемд2рен ны4ытыу.
Ҡыш
миҙгеле
һәм
тәбиғәттәге
үҙгәрештәр тураһындағы белемдәрҙе
киңәйтеү. Йәнле һәм йәнһеҙ тәбиғәт
араһындағы бәйләнеште асыҡлауҙы
камиллаштырыу. Ҡышҡы тәбиғәт,
ҡыш миҙгеленең билдәләре (һыуыҡ,
ҡар яуа, һыуыҡ ел иҫә,туңдыра)
тураһындағы белемдәрҙе киңәйтеү
һәм байытыу. Ҡала һәм ауылда
йәшәүсе халыҡтың тормошондағы
ҡышҡы
үҙгәрештәр
тураһында
аңлатыу. Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре
тураһындағы
төшөнсәләрҙе
үҙләштереү. Тәжрибә аша донъяны
танып-белергә һәм тәжрибә-эҙләнеүтикшеренеү эштәренә ҡыҙыҡһыныу
тәрбәләү. Ҡышҡы һынамыштарҙы,
йомаҡтарҙы өйрәнеү. Ҡышҡы спорт
уйындары,Көньяҡ
һәм
Төньяҡ
полюстары менән таныштырыу.
Тикшереү-эҙләнеү
тәжрибәләре
үткәреү.
Тыуған
илдең
тыныслығы
һәм
хәүефһеҙлеген
һаҡлауҙың
ауыр,
маҡтаулы
булыуы
тураһында
һөйләшеү, атай-олатайҙарҙың Тыуған
илде һаҡлап батырҙарса көрәшеүен
һәм
һаҡлап
алып
ҡалыуы
тураһындағы
белемдәрҙе
киңәйтеү.Бөгөнгө
һалдаттарға
ихтирам
тәрбиәләү,
һуғыш
батырҙарына һәм тыуған илгә ҡарата
һөйөү, улар менән ғорурланыу
тойғолары тәрбиәләү. Һауа, пехота,
диңгеҙ,
танк
ғәскәрҙәре
менән
таныштырыу.Малайҙарға
көслө,
батыр булып үҫеп, Ватанды һаҡларға
кәрәклеген аңлатыу, ә ҡыҙҙарға
малайҙарҙы Ватанды һаҡлаусылар
булараҡ хөрмәт итергә кәрәклеген
төшөндөрөү.

Ижади к1рг26м2 “Х21ефхе6лек
билд2л2ре”

Спорт байрамы
«Кем ете6ер2к, ти6ер2к!»;
Фольклор байрамы
«Бала9 3у4ыу»;
Акция
«Ҡоштарҙы
һыйлайбыҙ!»
Балалар ижады к1рг26м23е
«Тылсымлы ?ыш»

Балалар ижады к1рг26м23е
«Атайыма б1л2к»;
К18ел асыу “Й2ге6 2ле,
малай6ар!”.

« Ил
биҙәге ҡатын
ҡыҙ »
4-се аҙна
(февраль
)
1-се аҙна
(март)
«Әкиәт
илендә»
2-се- 3-сө
- аҙна
(март)

Балалар
эшмәкәрлегенең
бөтә
төрҙәрендә лә әсәйгә, өләсәйгә ҡарата
һөйөү тәрбиәләүҙе дауам итеү,
малайҙарҙа ҡатын-ҡыҙға ихтирам һәм
хөрмәт итергә кәрәклекте аңлатыу,
әсәйҙәргә,
өләсәйҙәргә
бергәләп
бүләктәр әҙерләү. Ер шарындағы
ҡатын-ҡыҙҙар, әсәйҙәр тураһында
һөйләшеү.

Баланың китап ҡарарға, уҡығанды
тыңларға теләү ихтыяжын тәрбиәләү
һәм
формалаштарыу:
телмәрен
үҫтереү, һүҙлеген байытыу, әҙәби
әҫәрҙе эстетик яҡтан тойомлауҙы
формалаштыра башлау; әкиәт аша
кәрәкле һәм ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр
табырға
мөмкинлеген
аңлатыу.
Уҡылған әҫәрҙәрҙе (әкиәтте, шиғырҙы)
сәхнәләштереү.
Персонаждарға
кейемдәр әҙерләү. Китапты биҙәүсе
рәссамдар
менән
таныштырыу.
Балаларҙың үҙҙәренә бәләкәй генә
китапсыҡтар
эшләү,
уларҙың
күргәҙмәһен ойоштороу.
«Халыҡ
Башҡорт халыҡ мәҙәниәте, йолалары
мәҙәниәт һәм
һынлы
сәнғәте
менән
е һәм
таныштырыуҙы дауам итеү,һынлы
йолалар сәнғәткә ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү,
ы»
халыҡ
сәнғәте
төрҙәре
менән
4-се аҙна таныштырыуҙы дауам итеү. Башҡорт
(март)
һәм
рус
халҡының
йәшәгән
йорттары(тирмә,
изба),
уның
төҙөлөшө, милли кейемдәре, йорт
кәрәк-яраҡтары, һөнәрҙәре менән
таныштырыу.
«Халыҡ – Нәфис
әҙәбиәткә
ҡыҙыҡһыныу
ара
тәрбиәләү, әҙәби телмәрҙе үҫтереү.
балалар Әҫәрҙәге һүҙ матурлығына иғтибар
китабы
биреү,жанр төрҙәрен айыра белергә
көнө»
өйрәтеү.Китапҡа ҡыҙыҡһыныу һәм
1-се
һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү.
аҙна(апр
ель)

Ирт2лек«8 март – 7атын-7ы66ар
к0н0»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«2с2й62рг2б1л2к»

Театрлаштырылған тамаша
«Әкиәттә7уна7та»;
«Әкиәт йом4а4ы» 2ки2т 30йл21
б2йге3е

«Халыҡ уйындары» байрамы

Күңел асыу
«Китап – белем шишмәһе»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«Ярат7ан персонажым»

«Йыһан»
2-се
аҙна(апр
ель)

«Яҙ
ми6геле»
3-с0 аҙна
(апрель)

«Еңеү
көнө»
4-се аҙна
(апрель)
1-се аҙна
(май)

«Йәй
кил2!»
2-3-4-се
аҙна
(май)

Ер шары һәм уның юлдашы Ай
тураһында
белемдәрен
киңәйтеү.
Уларҙың йәнле һәм йәнһеҙ тәбиғәткә
йоғонтоһон аңлатыу эштәрен дауам итеү.
Йыһан тураһында белемдәр биреү.
Глобус
һәм
карталар
менән
таныштырыуҙы дауам итеү. Күренекле
йыһангирҙәр менән таныштырыу. Һауа
транспорты
тураһында
балаларҙың
белемдәрен киңәйтеү.
Яҙ
миҙгеле,
үҫемлектәр
һәм
йәнлектәрҙең миҙгелгә ҡарап үҙгәреүе
тураһындағы
белемдәрҙе
дөйөмләштереү.Яҙ
миҙгеленең
билдәләре(ҡар ирей,ҡоштар йылы
яҡтан осоп ҡайта,ҡояш йылыта
һ.б.),йәнле һәм йәнһеҙ тәбиғәттең
бәйләнеше.Ҡоштар
донъяһы
тураһындағы белемдәрҙе киңәйтеү.
Патриотик тәрбиә биреү. Бөйөк Ватан
һуғышы геройҙары, һуғышта беҙҙең
еңеү
тураһында
балаларҙың
белемләрен
киңәйтеү.
Һуғыш
геройҙарына
һәйкәлдәр,
бюстар,
таҡтаташтар менән таныштырыу.
Балаларға хәрби миҙал – ордендар
тураһында белешмәләр биреү. Төрлө
ғәскәр төрҙәре менән таныштырыуҙы
дауам итеү (йәйәү, һыу, диңгеҙ, һауа,
танк).
Хәрби
техника
менән
таныштырыуҙы дауам итеү. Гендер
тәрбиәһе биреүҙе дауам итеү.
Йәй миҙгеле тураһындағы белемдәрҙе
дөйөмләштереү,ҡояштың кеше һәм
йәнлектәргә, үҫемлектәргә тәьҫире.
Емеш-еләк
һәм
йәшелсәләрҙең
өлгөрөүө,ашарға
яраҡлы
һәм
яраҡһыҙ бәшмәктәр,еләктәр, ҡоштар
һәм
йәнлектәр
тураһындағы
белемдәрҙе киңәйтеү.

Күңел асыу
«Беҙ – буласаҡ йыһангирҙәр»;
Балалар ижады к1рг26м23е « Серле
йыһан »

Фольклор байрамы «?ар4а
бут7а3ы»;
Балалар ижады к1рг26м23е
«Й2мле я6»

«М28гелек ут» мемориалына,
«Батырҙар аллея3ына»
экскурсия ойоштороу,
сәскәләр һалыу;
«Б0й0к е8е1» ши4ыр б2йге3е;
Ирт2лек« Еңеү к0н0»

Күңел асыу:
Фольклор байрамы «№абантуй»;
Балалар ижады к1рг26м23е
« Һаумы, йәй!»;
Ирт2лек «№ау бул, балалар
ба7са3ы!»

4.
Ҡушымта № 4
2020-2021 у7ыу йылына ойошторол4ан белем бире1 эшм2к2рлеге т0р62ре
Расписание образовательной деятельности на 2020 - 2021 учебный год

Йома
------Пятница

Кеса6на
------Четверг

Шаршамбы
------Среда

Шиш2мбе
------Вторник

Д1ш2мбе
------Понедельник

Кескәйҙәр т0рк0м0
------Младшая группа

1. Физкультура в помещении
910 – 925
2. Лепка/ Аппликация
935 – 950

1. Математическое развитие
900 – 915
2. Музыка
950 – 1005
1. Ознакомление с окружающим
миром
900 – 915
2. Физкультура в помещении
935 – 950

1. Музыка
900 – 915
2. Развитие речи, основы
грамотности
925 – 940
1. Рисование
900 – 915
2. Физкультура на прогулке
1030 – 1045

1-се педагогик к282шм23енд2 7абул ителде
(Протокол №1, 31.08.2020 й.).

М2кт2пк2 26ер. т0рк0м0
----------

Подготовительная к школе группа

1. Ознакомление с окружающим
миром
900 – 930
2. Лепка/Аппликация
940 - 1010
3. Физкультура в помещении
1035 – 1105
1. Математическое развитие
900 – 930
2. Рисование
940 – 1010
3. Физкультура в помещении
1510 – 1540
1. Развитие речи, основы
грамотности
900 – 930
2. Конструирование,
робототехника
940 – 1010
3. Музыка
1510 – 1540
1. Математическое развитие
900 – 930
2. Рисование
940 – 1010
3. Физическая культура
на прогулке
1030 – 1100
1. Развитие речи, основы
грамотности
900 – 930
2. Музыка
1045- 1115

