
     Ата- аналарга, укытучыларга, балаларга “Әлифба бәйрәме” алдыннан үткәрелгән  

катнаш дәрес. 

Максат.Ярты ел эчендә ӛйрәнелгән материалны, балаларның белемнәрен күрсәтү. 

              Белемнәрен ныгыту. 

               Балаларда үз эшеңә җаваплы караш тәрбияләү. 

Җиһазлау.”Йомры икмәк” әкиятенә ияреп ясаган презентация, планшетлар, куян       

                рәсемнәре. 

 

                                               Дәрес барышы. 

      -Хәерле кӛн барыгызга да! Бездә бүген зур бәйрәм - Әлифба бәйрәме.Чынлап торып 

бәйрәмгә керешеп киткәнче әти-әниләребезгә, кунакларга үзебезнең дәресләрдә ӛйрәнгән 

белемнәребезне күрсәтеп алыйк. 

  Сезнең әкиятләрне бик яратканыгызны мин яхшы беләм, шуңа күрә дә бүгенге кичәгә 

әкият геройларын чакырдым әле. 

1. –Балалар, әгәр дә табышмакларга җавап бирә алсагыз, дәрескә кайсы әкияттән кунаклар 

килгәнен  белербез. Табышмак җавапларының 1 нче хәрефләрен генә язып барсагыз, әкият 

исеме килеп чыгар. (планшетларда язалар). 

 

1. Ӛрми-нитми, 

Беркемне дә кертми. 

Ул нәрсә?(  й озак)                                           Й    

2.Йӛгерә-йӛгерә 

Йон эрли.(О рчык)                                           О 

 

3. Акчасыз керәсең, 

Хәзинә алып чыгасың. (М әктәп)                    М 

 

4.Сары түше бал кебек, 

 Ак чуклары кар кебек. 

 Әллә ничә авыруга 

Файдасы бар, эч белеп.( Ромашка)                   Р 

 

5.Кышның суыгы  

  Булса да кырыс. 

  Чыршы, наратта 

Коелмый...(Ы лыс)                                             Ы 

 

6.Ул-табынның кояшы( И кмәк)                        И 

 

7.Лампа түгел, яктырта, 

  Мич түгел, җылыта. ( К ояш)                            К 

 

8.Ак кием кигән, 

 Башы түшәмгә тигән.( М ич)                             М 

 

9.А белән нәрсә ачыла?( Ә лифба)                     Ә 

 

10.100 кат кием кигән, 

    Барысы да тӛймәсез. ( К әбестә)                     К 

 

2.Нинди әкият чыкты? 

(2 нче слайд чыга). 



 

   Бу әкиятне бераз гына үзгәртик әле, әкият кенә бит ул, чын ук түгел. Үзебезнең ӛлешне 

без дә кертик. Халык әкияте бит ул, аерым 1 кеше генә язмаган. Әйдәгез әле бу әкият 

геройлары “Белем илендә”, мәктәп сукмагында йӛрсеннәр . 

  Шулай итеп, әби белән бабай яшәгәннәр ди. Бабай бервакыт әбидән сораган: “Миңа 

йомры икмәк пешер әле?”.”Пешерермен”,-дигән әби,-“әгәр дә син аны акылга, белемгә 

ӛйрәтсәң”. Карт билгеле риза булган. Бераздан әби алтынсыман тӛстәге хуш исле икмәкне 

мичтән алган. Бабай әйтә икән:”Бераз гына суынсын  әле, аннан соң мин аны акылга 

ӛйрәтә башлармын”, ләкин,балалар, йомры икмәкнең бер дә укыйсы килмәгән. Әби белән 

бабай ял итәргә китешкә, ул тәрәзә тӛбеннән ишегалдына, ә аннан юл буйлап урманга 

китеп барган. Тәгәри икән, тәгәри икән, аңа куян очраган. 

-Эй, Йомры икмәк, моңарчы сине урманда очратканым юк иде әле. 

 -Мине әле яңа гына пешерделәр. 

- Алайса, син бик тәмлесеңдер, мин сине ашыйм. 

-Ашама мине, мин сиңа җыр җырлап күрсәтермен. 

-Әй, әле минем кайгым җырда түгел. Безнең урманда бӛтен җәнлек белемле булырга 

тиеш. Ләкин мин бер дә булдырмыйм әле. Минем ӛчен биремнәр үтәсәң, мин сине 

ашамам. 

  Кая инде яңа пешерелгән икмәккә аңа булышу. Ә без инде сезнең белән ярты елдан 

артык укыйбыз. Бәлки булышырбыз... 

 

1. Балалар, куянга безнең “Әдәби уку ” китабындагы санамышларны  укырга кушканнар 

икән. Аның иптәшләре дә шул китапка кергәннәр бугай. Булышабызмы? Аны укырга 

ӛйрәтик. 

     (Санамышларны берсе артыннан икенчесе тезелеп укып баралар) 

2. Куянга бирелгән икенче бирем мондый икән.Санамыш сүзе сан сүзеннән килеп чыккан. 

Сана сүзе ничә иҗектән тора һәм нинди авазлардан тора? Куян каян белсен инде 

ул.Балалар, тагын бер булышып алыйкмы куянга? Әйдәгез ике командага 

бүленеп,булышып алыйк. Безнең ярдәмче куяннарыбызны да чакырыйк та.(Ике куян 

рәсеме эленә) Беренче командага беренче иҗек, икенче командага икенче иҗек. 

 

3. Физкультминутка .Балалар, куян да, без дә, ипекәебез дә бераз арып киттек бугай, ял 

итеп алабызмы? Җәй кӛне башкалабыз Казанда нинди спорт бәйрәме булачак әле ? 

Исегезгә тӛшереп карагыз әле. 

.... 

Әйдәгез без дә универсиадага әзерләнеп тӛз ату ярышлары үткәреп алыйк. 

(Ике командага бүленеп уйнап алалар.) 

4. Түгәрәк икмәк шулай итеп куяннан котылып, тәгәрәп китә. Аның каршысына бүре 

килеп чыга. Ул әйтә: 

 -Йомры икмәк, мин сине ашыйм, бүген мин бигрәк тә усал. 

-Ни ӛчен алай? 

- Менә миңа шундый кәгазь бирделәр, әмин аның белән нишләргә дә белмим. 

-Йомры икмәк тә ничек белсен инде аны. Әйдәгез булышабызмы, ипекәйгә? 

(Планшетларга җавапларын гына язалар) 

1. 4 һәм 3 саннары суммасының кыйммәте; 

2. 10 ны 5 кә кимет: 

3. Беренче кушылучы 2, икенче кушылучы 4, сумманың кыйммәтен табарга: 

4. 9ны 4 кә кимет: 

5. 6 ны 3 кә кечерәйт: 

6. 9 ны 1 гә арттыр: 

7. кимүче 9, киметүче 2, аерманы тап: 

8. 9 ул 3 һәм.... саннарыннан тора: 



9. 5 плюс 5 

10. 9 минус 7. 

 

5. Бүрегә икенче бирем “Зирәкләр биреме икән. Каян белер инде безнең ипекәебез ул 

биремнәрне? Булышабызмы, балалар? 

(Экрандагы зирәклек биремнәрен үтиләр.) 

6.-Шулай итеп Йомры икмәкне тагын бүре авызыннан алып калдык.Ул янә тәгәрәп китте. 

Каршысына аю килеп чыкты. 

- Йомры икмәк, мин сине ашыйм. 

-Син нәрсә, аюкай, мин әбидән дә качтым, бабайдан да качтым, бүредән дә, куяннан да  

качтым. 

-Ничек әле син, куян белән бүредән котыла алдың? 

-Ә мин үземнең дусларым белән аларга биремнәр үтәргә булыштым. 

-Алайса, миңа да булыш. 

-Ә нишләргә соң сиңа? 

Менә шушы хәрефләрдән сүз тӛзергә куштылар, ә мин һич тә тӛзи белмим. 

Балалар, әйдәгез, коткарыйк ипекәебезне. 

(Школа сүзен  тӛзеп куялар) 

6. Түгәрәк икмәк аюдан котылып тәгәрәп китә, каршысына төлке очрый. Мин сине 

ашыйм. Кӛч кирәк русча сүзләр, җӛмләләр ӛйрәнергә. 

Мин сиңа булышам, минем дусларым булыша. 

 

Әйдәгез, балалар, тӛлке безне тыңлап торсын да ӛйрәнсен әле. 

-Как тебя зовут?. 

-Сколько тебе лет? 

- В каком классе ты учишься? 

-Как твоя фамилия? 

-Как твоѐ отчество? 

-Как зовут твоего папу? 

-Как зовут твою маму? 

7. Второе задание лисе такое.  Даны слова. Их надо правильно разделить по группам: 

слова-предметы, слова –действия и слова- признаки.Поможем колобку уйти от лисы? 

( Каждому даются слова, а дети должны правильно выбирать место у доски. Слова: 

пришла любимая, солнечная, долгожданная, красивая,тѐплая, весна.Затем составляют 

предложение. ) 

И этим заданием мы справились. Помогли колобку. 

8.”Сез күп нәрсәләргә ӛйрәнгәнсез икән?- ди икән ипекәй. 

 

-Ә йомры икмәк кире бабай белән әбигә әйләнеп кайткан. Нинди нәтиҗә ясады икән 

ул,балалар!? 

 

Укырга кирәк дигән нәтиҗә ясар,бер-береңә булышырга кирәк,изгелек, яхшылык эшләргә 

кирәк. 

 

 9. Балалар, без дә җитәрлек эшләдек, әйдә бераз  файдалы уен уйнап алыйк. 

(10 санының тӛзелешенә мисаллар чишү уены) 

 

10.Йомгаклау. Балалар, без ипекәйне коткара алдыкмы? Тагын нәрсәләргә булыштык әле 

без? 

Сезгә дәрестә ошадымы? Жетоннарыгызны күтәрерсез әле. 

-Бик ошаса-яшел.Уртача – сары. Бер дә ошамаса – кызыл. 

Үзегезнең белемнәрегезне дә бәяләп күрсәтерсез. 



 Рәхмәт сезгә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


