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КЕРЕШ

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен кызыклы 
уеннар курсыннан дәресләр баланың психик 
үсе ше үзенчәлекләренә нигезләнеп төзелә һәм 
балаларны мәктәпкә әзерләүгә юнәлдерелә. Ул, 
беренче чиратта, түбәндәге эш төрләрен күздә 
тота: 

1) Булачак укучының танып белү активлы-
гы нигезен билгеләүче кызыксынучанлыкны 
үс  терү.

2) Өлкәннәр һәм яшьтәшләре белән аралашу 
күнекмәләре уртак эшчәнлекнең һәм баланың 
со циаль планда җайлашуының мөһим шарты 
бул ган аралашу сыйфатын баету.

3) Эмоциональ хәл-халәтнең төрлелеген бил-
геләү мөмкинлеген үстерү.

4) Әхлакый-ихтыяри сыйфатларны һәм үз-
үзең белән идарә итү мөмкинлеген үстерү.

5) Баланың танып белү мөмкинлеген үстерү 
һәм камилләштерү.

6) Баланың сөйләү-фикерләү мөмкинлеген, 
шу лай ук төрле материалларны, әйберләрне го-



му миләштерү, чагыштыру, янәшә куеп бәяләү 
кү некмәләрен үстерү.

7) Баланың интеллектуаль һәм шәхси үсе-
шенә китерүче иҗади мөмкинлекләрен үстерү.

8) Баланың кулларын язуга әзерләү һәм, 
нә  ти җә буларак аң-акыл функцияләрен бае ту 
мак сатында, вак моторика күнекмәләрен үс-
терү.

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен дәрес-
ләр нең эчтәлеге яшь һәм психологик үзенчә-
лекләргә ни гез ләнгән эш төрләрен үз эченә ала: 
уеннар, рә сем ясау, модельләштерү һ. б.

Дәресләр атнага 1—2 тапкыр үткәрелеп, 
20—25 ми нут дәвам итә. Аерым төркемнәрнең 
эшләү мөмкинлегенә, тизлегенә, балаларның 
шәхси үзен чәлегенә бәйле рәвештә, дәресләрнең 
вакыты, төзелеше, күләме һәм эчтәлеге үзгә-
рергә дә мөмкин. 
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1 НЧЕ ДӘРЕС

Максат: балалар белән танышу; төркемдә 
дус танә, җылы мохит урнаштыру; чит урынга, 
яңа кешеләргә бәйле рәвештә туа торган уңай-
сыз лыкны, эмоциональ кыенлыкны киметү.

Төркемдә балалар саны: 10—12 кеше.
Вакыт: 20—25 минут.
Җиһазлау: урындыклар, туп.

Дәрес барышы

«Исәнме, бу — Мин» күнегүе.

Балалар түгәрәк ясап утыра. Танышу бер-бер 
артлы бара. Беренче бала үзе турында сөйли: 
«Минем исемем Марат, мин туңдырма яратам. 
Безнең этебез бар». Икенче бала дәвам итә: 
«Минем исемем Кәрим, мин дә туңдырма яра-
там. Мин әле футбол уйнарга да яратам» һ. б. 
Шулай итеп, һәрбер бала үзе турында сөй ләп 
чыга. Уен барышында баланың үзенә генә хас 
булган берәр билгене, кызыксынган уен төрен 
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әйтүенә ирешергә кирәк. Әлеге уен балаларга 
үзара танышырга, бер-берсе турында күбрәк 
белергә, дус лашырга ярдәм итә. Уртак уен яисә 
спорт төр ләре аларны тагын да якынайта. 

Балалардагы оялчанлыкны, эмоциональ кие-
ренкелекне киметү максатында, туптан файда-
ланырга була. Бала, сөйләгән вакытта, кулын-
да тупны тотып тора, аннары тупны иптәшенә 
бирә. Бу «сөйләүченең» алышынуын да аңлата. 

«Кар катламы» күнегүе.

Әлеге уен төркемдәге балаларның исемнәрен 
хәтердә калдырырга ярдәм итә. Балалар түгә-
рәк  ләнеп утыра. Беренче бала исемен әйтә, 
икен че бала беренчесенең исемен һәм үз исемен 
әйтә, өченче бала беренче һәм икенче баланың 
исемен, аннары үз исемен әйтә. Нәтиҗәдә, уен-
да катнашучы соңгы бала төркемдәге барлык 
балаларның исемен һәм үз исемен әйтә.

«Алышынулар» күнегүе.

Хәрәкәтле уен буларак, уңай мохит һәм бер-
дәм лек халәте тудырырга ярдәм итә. Балалар 
түгәрәк ясап баса. Укытучы, аннары аерым 
балалар әйтә: «Кемнәр иртән ботка ашаган, 
шу лар алышына», яисә «Кемнәрнең йорт хай-
ваннары бар, шулар алышына», яисә «Кемнәр 
велосипедта йөрергә ярата, шулар алышына» 
һ. б. Әлеге раслау үзенә туры килгән балалар 
урыннары бе лән алмашына. 



«Саубуллашу» күнегүе.

Әлеге күнегү дуслашырга һәм бердәмлек 
сый  фаты булдырырга ярдәм итә. Балалар тү гә-
рәк ләнеп басалар, бер-бер артлы үз исем нәрен 
әй тәләр һәм, бер-берсенә кулларын сузып, уч 
төп ләрен тидерәләр. Барысының да уч төбе 
(кул лары) бергә тоташкач, хор белән кабатлый-
лар: «Сау булыгыз, бу — Без!»


