
Беренче 
шөгыль

1. Рəсемдəге уенчыкларның исемнəрен 
əйт һəм уенчыкларны кəрзингə бармагың 
белəн «йөртеп тутыр».

УЙНАГАЧ, УЕНЧЫКЛАРЫҢНЫ УЙНАГАЧ, УЕНЧЫКЛАРЫҢНЫ 
УРЫНЫНА ҖЫЕП КУЙ

2. Рəсемне игътибар белəн кара һəм, 
«качкан» уенчыкларны табып, аларның 
исемнəрен əйт. Аннан соң бармагың яисə 
очы мамыклы таяк белəн контур буенча 
йөртеп чык.

Шаян, уйнап бетер-
гəн нəн соң, уенчыкла-
рын үз урынына куймый. 
Беркөнне, идəндə аунап 
яткан уенчык машина-
га абынып, əбисе аягын 
авырттырды. Шаян əби-
сен жəллəде, аннан гафу 
үтенде. Шул көннəн баш-
лап ул уенчыкларын үз 
урынына җыеп куя баш-
лады. Аңа дусты Наян да 
булышты. Əйдəгез, Шаян-
га без дə яр дəм итик.

Əти-əнилəргə һəм тəрбиячелəргə

• Уенчыклар өчен махсус урын (киштə, тартма, капчык) булдырыгыз.
• Уйнап бетергəч, уенчыкларны тиешле урынга җыеп куярга кирəклеген 

балага һəрчак искəртеп торыгыз.

Исеңдə тот!
Уенчыкларны таратып 
ташларга ярамый!



ИПТӘШЛӘРЕҢ БЕЛӘН ДУС БУЛ, ИПТӘШЛӘРЕҢ БЕЛӘН ДУС БУЛ, 
ТАТУ УЙНА!

Икенче
шөгыль

1. Җəя эчендəге сүзлəрне үзең сайлап 
əйт.

Кешенең əйберен тартып алырга ... 
(ярый, ярамый).

Дустың белəн тупас сөйлəшергə ... 
(ярый, ярамый).

Саран булырга ... (ярый, ярамый).

2. Син дустыңа уйнарга нəрсə бирер 
идең? Ни өчен?

Кояшлы бер көндə 
Наян урамга уйнарга чык-
ты. Ул əтисе бүлəк иткəн 
велосипедында йөрергə 
телəде. Шунда каяндыр 
Шаян килеп чыкты да 
Наянның велосипедын 
тартып алды. Наян елый 
башлады. Шаян велоси-
педны Наянга кире бир-
де. «Гафу ит, мин баш-
ка беркайчан да алай 
эшлəмəм»,  – диде.

Əти-əнилəргə һəм тəрбиячелəргə

• Баланы тыныч һəм мөстəкыйль уйнарга күнектерегез.
• Балада иптəшлəренə карата җылы мөнəсəбəт тəрбиялəгез.

Исеңдə тот!
Дустыңа ягымлы бул! 
Аның белəн тату уйна!



Өченче
шөгыль

КИТАПЛАРНЫ ЕРТМА!КИТАПЛАРНЫ ЕРТМА!

Наян балалар бак-
часына китап алып кил-
де. Балалар китапның 
рəсемнəрен карап утыр-
ганда, Шаян китапны тар-
тып алды да идəнгə таш-
лады. Китапның битлəре 
бөгəрлəнде. Тəрбияче 
апалары Шаянга кисəтү 
ясады, китапны саклап 
тотарга кушты. «Битлəрен 
бөгəрлəмəгез , ертма-
гыз»,  – диде.

Əти-əнилəргə һəм тəрбиячелəргə

• Китаплар өчен махсус урын булдырыгыз. Баланы китапларны шул 
урынга гына куярга гадəтлəндерегез.

Исеңдə тот!
Китап битлəрен 

бөклəргə, пычратырга, 
ертырга ярамый!

1. Җəя эчендəге сүзлəрне үзең сайлап 
əйт.

Китапны пычратырга ... (ярый, ярамый).
Китапны бөклəргə ... (ярый, ярамый).
Китап битлəренə рəсем ясарга ... 

(ярый, ярамый).
Китапны пычрак кул белəн тотарга ... 

(ярый, ярамый).
Китап битлəрен ертырга ... (ярый, ярамый).

2. Ертылган китап битлəрен нəрсəлəр 
белəн ябыштыралар?


