
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( уртанчылар төркеме өчен тематик шөгыль) 

 

 

 

 

 

Музыка җитәкчесе:  

Халилова А.А. 

 

 

 

 

 

 



Максат: баларга музыкаль- эстетик тәрбия бирү, музыканы ишетә белү, 

җырлау  һәм бию күнекмәләре өстендә эшләүне дәвам итү.  

 

Бурычлар: 

- Композитор Ф.Ахмәтовның “Әтәчкәй- алтын кикриккәй”   дигән 

музыкаль  әсәре белән таныштыру, характерын сиземләргә өйрәтү. Үз 

фикерләрен әйтә белү өстендә эшләү.   

- күнегүне дөрес башкару өстендә эшләү, “Кечкенә полька” биюен матур, 

сәнгтьле итеп бшкару. 

- балаларны көчәнмичә, дөрес тын алып җырларга өйрәтү. Музыкаль 

инструментка кушылып сәнгатьле җырлауны дәвам итү. 

 

План: 

1. Залга керү 

2. Күнегү 

3. Музыка тыңлау- “Әтәчкәй- алтын кикриккәй” Ф.Ахмәтов көе 

4. Җырга әзерләү 

5. Җыр өйрәнү “Әбием”  (2 куплет) 

6. Җыр башкару  “Солдат”  

7. Бию “Кечкенә полька” 

8. Чыгып китү 

 

Материаллар:  

Чыпчык, композитор Ф.Ахмәтовның портреты, өй, әтәч рәсеме, барабан, 

әби, ноты, диск.  

 

 



1. Залга керү 

Исәнмесез, балалар. Карагыз әле, кем кунакка килгән безгә. Бу бит 

чыпчык. Тыңлыйк әле, нәрсә әйтә икән. 

Чыпчык:  Хәерле иртә, чик-чирик! 

Ничек матур итеп исәнләште, Әйдәгез без дә аның белән исәнләшик әле. 

Б: Исәнме, чыпчык, хәерле иртә. 

2. Күнегү 

Чыпчык бик тырыш һәм батыр кош. Салкыннан да курыкмый. Карда 

аяклары өшесә ул биеп тә җибәрә, менә шулай (күнегү күрсәтү). Ә хәзер 

көйгә эшләп карык әле шушы күнегүне. 

Чыпчык: Рәхмәт, балалар. Бик матур итеп эшләдегез бу күнегүне. 

Телисезме мин сезне үземнең дусларым белән таныштырам. Әйдәгез 

канатларыбызны җәеп очып барыйк. 

(урындыкларга утыралар, өй тора) 

Чыпчык: Бу өйдә минем дусларым яши. Кем икәнен мин сезгә әйтмим, 

сезгә музыка ярдәм итәр. 

3. Музыка тыңлау “Әтәчкәй- алтын кикриккәй”  Ф.Ахматов муз. 

(балалар белән әңгәмә) 

Дөрес әйттегез, монда әтәч яши икән. (әтәч рәсеме күрсәтелә) 

Бу көйне композитор Ф.Ахматов язган.  Композитор әтәч образын бик 

матур һәм дөрес  итеп күрсәтә алган. Тагын бер тапкыр тыңлыгыз. Әтәч 

кычкырган җирендә канат какканны күрсәтик. (биремне үтиләр) 

Булдырдыгыз, балалар. Дөрестәндә әтәч матур җырлый. Әйдәгез без дә 

дөрес җырларга  өйрәник. 

4. Җырга әзерләү 

( дөрес тын ала белүгә күнегү, “Мин җырлыйм, бик матур җырлыйм”) 

Безнең чыпчыкның тагын бер дусты бар әле. Ул иң назлы, тәм-томнар 

пешерә. Кем микән ул? 



Б: Әби 

Чыпчык: Дөрес, мин әбиемә көндә матур җырлар җырлыйм. 

Безнең балалар да әби турында җыр беләләр, әйдәгез искә төшереп алыйк. 

5. Җыр җырлау, 2 куплетын өйрәнү “Әбием” А.Ключарев 

Бу өйдә тагын бер серле әйбер бар икән. Тыңлап карагыз әле: 

Эче буп- буш 

Ә тавышы җиргә сыймый 

Б: барабан 

Бик дөрес әйттегез. Әйдәгез алдагы занятиеда өйрәнгән “Солдат” җырын 

шушы барабан белән бизәп карыйк. Матур, дәртле итеп җырлыйбыз. 

Чыпчыкка да бүләк булыр. 

6. Җыр җырлау, барабан белән,  “Солдат” 

Рәхмәт сиңа, чыпчык, безгә синең белән бик күңелле булды. Тагын кил.  

Балалар, әйдәгез искә төшерик, чыпчыкның нинди дуслары белән 

таныштык без? Нинди музыкаль әсәр тыңладык?  

Б: ............ 

Шөгыльне тәмамлап “Кечкенә полька”  биюен биеп алыйк . Матур итеп 

түгәрәккә чыгып басабыз. 

7. Бию “Кечкенә полька”  

Саубуллашу, чыгып китү.  

 


