
 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Кӛз  

Кӛй тыңлау 

Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле характердагы 

музыкаль әсәрләрне игътибар белән тыңларга 

күнектерү. Җырда кем яисә нәрсә турында 

барганын аңларга ӛйрәтү. 

«Бишек җыры” И.Шамсутдинов, “Сандугач- 

күгәрчен” т.х.к., “Яфраклар бәйрәме” Р.Еникеев, 

“Әпипә” т.х.к. 

 

Җырлау Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, 

җырларны игътибар белән тыңлауга 

омтылышларын активлаштыру.  

“Күңелле җыр” В.Валеева, “Кая сезнең кулыгыз” 

Г.Гараева, “Кӛз” М.Андерьянова 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм 

образлылыгын хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр 

күрсәткән хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп тору, 

кул чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, ярым 

чүгәләү) үзләштерү, яңадан кабатлап күрсәтә белү 

мӛмкинлекләрен үстерү.. 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой),  
«Пружинка» (русская народная мелодия), 
«Легкий бег в парах» (муз. Т. Ломовой), «Ходим 
-бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель),  
«Потопаем» (муз. М. Раухвергера),  
«Осенние листочки» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной),  «Маленькая полечка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  «Солнышко и 
дождик» (муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. 
А. Барто) 

Бәйрәмнәр Бәйрәмнәргә кызыксындыру уяту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Кӛз  

Кӛй тыңлау 

 

 

Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле характердагы 

музыкаль әсәрләрне игътибар белән тыңларга 

күнектерү. Җырда кем яисә нәрсә турында 

барганын аңларга ӛйрәтү. 

«Марш» Д.Кабалевский, “Ашхабад” т.н.п., 
“Без атларны яратабыз”, “Әни кош- нәни 
кош” (кӛйнең югарылыгын билгеләү) 

Җырлау Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, 

җырларны игътибар белән тыңлауга 

омтылышларын активлаштыру. 

“Песи” Г.Гараева, “Чәбәкәй” В.Валееваа, 

“Барабан” (попевка), “Птичка” муз. 

Попотенка 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм 

образлылыгын хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр 

күрсәткән хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп тору, 

кул чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, ярым 

чүгәләү). Атлап һәм йӛгереп йӛри белүләрен 

камилләштерү. 

«Зайчики»,  
«Мишки» (муз. Т. Ломовой),  
«Листочки кружатся» (рус.х.к.),  
«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 
Островского), 
 «Тепловоз»,  
«Танец с листочками» (муз. С. Майкапара), 

«Игра в прятки» (рус.х.к.  . Р. Рустамов эшк.) 

Бәйрәмнәр Бәйрәмнәргә кызыксындыру уяту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

Темы 

месяца 

Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Программные задачи Репертуар 

Кӛз  

Кӛй тыңлау 

 

Музыкаль авзларны, югарылыгына карап, аерырга 

ӛйрәтү (кыңгырауның фортепьяноның, 

металлофонның югары һәм түбән яңгырашы) 

Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле характердагы 

музыкаль әсәрләрне игътибар белән тыңларга 

күнектерү. Җырда кем яисә нәрсә турында 

барганын аңларга ӛйрәтү.  

«Мишка», 
 «Птички» (. Г. Фрида),  
«Зайчик» (. Е. Тиличеева), «Погремушки» 

 (А. Филиппенко) 

Җырлау Җырда кабатланган музыкаль фразаларны 

тәрбиячегә кушылып җырлый белү күнекмәләре 

булдыру.  

Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, 

җырларны игътибар белән тыңлауга 

омтылышларын активлаштыру. 

“Чебиләр”, “Нәниләр” М.Андерьянова, 

«Шалтравык» (УМК), «Без йӛрибез”, “Әбием” 

 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Бию хәрәкәтләрен түгәрәктә һәм таралып китеп 

башкарырга.  

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм 

образлылыгын хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр 

күрсәткән хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп тору, 

кул чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, ярым 

чүгәләү). Атлап һәм йӛгереп йӛри белүләрен 

камилләштерү. 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова),  

«Устали наши ножки» (муз. Т. Ломовой, ел. 

Е. Соковниной),  

«Пружинка» (рус.х.к. Т. Ломова эшк.),  

«Покачивания в парах» 

 (М. Раухвергер),  

«Парная пляска» (рус.х.к. 

 Е. Тиличеева эшк.),  

 

Бәйрәмнәр Курчак театры белән таныштыру. Кызыксыну уяту Курчак театры 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Темы 

месяца 

Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

 

Кыш 
 

Кӛй тыңлау 

Музыкаль авзларны, югарылыгына карап, аерырга ӛйрәтү 

(кыңгырауның фортепьяноның, металлофонның югары һәм 

түбән яңгырашы) Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле 

характердагы музыкаль әсәрләрне игътибар белән тыңларга 

күнектерү. Җырда кем яисә нәрсә турында барганын аңларга 

ӛйрәтү. 

“Шофер”, “Зиләнең курчагы”, 

“Кечкенә чыршы” 

Җырлау Җырда кабатланган музыкаль фразаларны тәрбиячегә 

кушылып җырлый белү күнекмәләре булдыру.  

Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, җырларны 

игътибар белән тыңлауга омтылышларын активлаштыру. 

«Кыш бабай» (УМК), «Кечкенә 

чыршы”, “Аю белән бию” 

М.Андерьянов, “Ак куян” (УМК), 

“Кар яуган” 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Музыканың характеры, җырның үчтәлеге үзгәрүгә карап, 

хәрәкәтләрне үзгәртергә ӛйрәтү. 

Бию хәрәкәтләрен түгәрәктә һәм таралып китеп 

башкарырга.  

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм 

образлылыгын хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр күрсәткән 

хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп тору, кул чәбәкләү, кул 

чукларын әйләндерү, ярым чүгәләү). Атлап һәм йӛгереп 

йӛри белүләрен камилләштерү. 

«Танец зверей» (. В. Курочкин), 
 «Танец снежинок» (. Т. Ломова), 
«Парная пляска» (М. Раухвергер) 
«Игра с колокольчиками» 
 (. П. И. Чайковский),  
«Веселые прятки»,  
“Тӛлке һәм куяннар” (УМК) 

Бәйрәмнәр Бәйрәмнәргә кызыксындыру уяту 

 

Яңа ел 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Кыш  

Кӛй тыңлау 

 

Җырда кем яисә нәрсә турында барганын аңларга ӛйрәтү. 

Музыкаль авзларны, югарылыгына карап, аерырга ӛйрәтү 

(кыңгырауның фортепьяноның, металлофонның югары 

һәм түбән яңгырашы 

 

« Зима» Муз. М. Карасевой 

« Песенка зайчиков» М Красев, “Маэмай”  

И. Шамсетдинов 

 

 

 

Җырлау Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, җырларны 

игътибар белән тыңлауга омтылышларын активлаштыру 

“Кар яуган”, “Ак куян” (УМК), “Кая минем 

балаларым” (УМК) 

 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Хәрәкәтләрне музыка белән бергә башлап, музыка 

ахырына бергә тәмамларга. Тӛрле җәнлек хәрәкәтләрен 

(кош оча, куян сикерә, аю килә) 

 

«Парный танец» (рус.х.к. Е. Тиличеева 

эшк.),  

 “Ачуланыштык- татулаштык” (т.х.к.) 

 

 

 

 

Бию 

 

 

 

Ӛлкәннәр күрсәткән хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп 

тору, кул чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, ярым 

чүгәләү). Атлап һәм йӛгереп йӛри белүләрен 

камилләштерү. 

Уен Музыканың характеры, җырның үчтәлеге үзгәрүгә карап, 

хәрәкәтләрне үзгәртергә ӛйрәтү. 

 

«Шалтравык белән уен»  А. Филиппенко  

« Куяннар һәм аю» Попатенко 

 « Песи һәм тычканнар». В. Витлин 

Бәйрәмнәр Балаларны кызыксындыру, сӛенеч китерү Әкиятләр карау 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Кыш  

Кӛй тыңлау 

 

Музыкаль авзларны, югарылыгына карап, аерырга ӛйрәтү 

(кыңгырауның фортепьяноның, металлофонның югары 

һәм түбән яңгырашы) Тыныч һәм дәртле җырларны, 

тӛрле характердагы музыкаль әсәрләрне игътибар белән 

тыңларга күнектерү. Җырда кем яисә нәрсә турында 

барганын аңларга ӛйрәтү. 

«Солдат булдым» (УМК), 

«Марш» Т. Ломова, «Әни кош, нәни 

кош”, “Бишек җыры” (УМК) 

 

Җырлау Җырда кабатланган музыкаль фразаларны тәрбиячегә 

кушылып җырлый белү күнекмәләре булдыру.  

Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, җырларны 

игътибар белән тыңлауга омтылышларын активлаштыру. 

“Әниемә бүләк” Г. Гараева, 

“Пәрәмәч” Яхина, “Әбием”  

А. Ключарев 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Музыканың характеры, җырның үчтәлеге үзгәрүгә карап, 

хәрәкәтләрне үзгәртергә ӛйрәтү. 

Бию хәрәкәтләрен түгәрәктә һәм таралып китеп 

башкарырга.  

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм 

образлылыгын хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр 

күрсәткән хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп тору, кул 

чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, ярым чүгәләү). Атлап 

һәм йӛгереп йӛри белүләрен камилләштерү. 

«Муравьишка»,  

«Паровоз» (3. Компанейц), 

 «Сапожки» (рус.х.к.  Т. Ломова 

эшк.),  

«Тыныч- кӛчле » Е. Тиличеева) 

 «Песи һәм тычканнар»,  «Кош һәм 

кош балалары» (муз. Е. Тиличеевой) 

Бәйрәмнәр Кызыксыну уяту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАРТ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Яз  

Кӛй тыңлау 

 

Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле характердагы музыкаль 

әсәрләрне игътибар белән тыңларга күнектерү. Җырда кем яисә 

нәрсә турында барганын аңларга ӛйрәтү. Музыкаль авзларны, 

югарылыгына карап, аерырга ӛйрәтү (кыңгырауның 

фортепьяноның, металлофонның югары һәм түбән яңгырашы) 

«Колокольчик»,”Сыерчык”  

И. Шамсутдинов, 

 «Ноги- ножки» Рухвергер 

Җырлау Баланы аерым җырларга күнектерү. 

Җырда кабатланган музыкаль фразаларны тәрбиячегә кушылып 

җырлый белү күнекмәләре булдыру.  

Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, җырларны 

игътибар белән тыңлауга омтылышларын активлаштыру. 

“Яз җитә” И. Шамсутдинов, “Без 

яулыклар юабыз”, “Шалтравык” 

(УМК) 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Бию хәрәкәтләрен түгәрәктә һәм таралып китеп башкарырга. 

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм образлылыгын 

хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр күрсәткән хәрәкәтләрне (бер 

аяк белән тибеп тору, кул чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, 

ярым чүгәләү). Атлап һәм йӛгереп йӛри белүләрен 

камилләштерү. Музыканың характеры, җырның үчтәлеге 

үзгәрүгә карап, хәрәкәтләрне үзгәртергә ӛйрәтү. 

 

«Прогулка и пляска» (М. Раухвергер), 

«Атлау һәм йӛгерү» (Е. Тиличеева),  

«Ноги и ножки» (муз. А. Филиппенко), 

«Покружись и поклонись» ( В. Герчик), 

«Куяннар һәм аю» (Т. Попатенко), 

«Шалтравык белән уен»  

(Г. Фрид) 

Бәйрәмнәр Э с т е т и к  х и с л ә р  т ә р б и я л ә ү  Әниләр бәйрәме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Яз  

Кӛй тыңлау 

 

Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле характердагы музыкаль 

әсәрләрне игътибар белән тыңларга күнектерү. Җырда кем яисә 

нәрсә турында барганын аңларга ӛйрәтү. Музыкаль авзларны, 

югарылыгына карап, аерырга ӛйрәтү (кыңгырауның 

фортепьяноның, металлофонның югары һәм түбән яңгырашы) 

“Яңгыр” М.. Бикбова 
«Собачка» (Н. Кукловская 
«Кошка» (Ан. Александрова,), 
 «Апрель» (П. И. Чайковский) 

Җырлау Баланы аерым җырларга күнектерүне дәвам итү. 

Җырда кабатланган музыкаль фразаларны тәрбиячегә кушылып 

җырлый белү күнекмәләре булдыру.  
Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, җырларны игътибар 
белән тыңлауга омтылышларын активлаштыру. 
 

“Күбәләк” сл. Г. Тукая, “Чебиләр 

зарядкасы” (УМК), “Токмач басабыз”  

Г. Гараева 

 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Хәрәкәтләрне музыка белән бергә башлап, музыка ахырына 

бергә тәмаларга. 

Бию хәрәкәтләрен түгәрәктә һәм таралып китеп башкарырга. 

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм образлылыгын 

хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр күрсәткән хәрәкәтләрне (бер 

аяк белән тибеп тору, кул чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, 

ярым чүгәләү). Атлап һәм йӛгереп йӛри белүләрен 

камилләштерү. Музыканың характеры, җырның үчтәлеге 

үзгәрүгә карап, хәрәкәтләрне үзгәртергә ӛйрәтү. 

 

«Маленький хоровод» (рус.х.к.)  
«Кошка и котята»,  
“Ачуланыштык-  татулаштык (т.х.к.) 

Бәйрәмнәр К ы з ы к с ы н д ы р у  у я т у  Тукай бәйрәме 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 

 

Темы 

месяца 

Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Яз   

Кӛй тыңлау 

 

Тыныч һәм дәртле җырларны, тӛрле характердагы 

музыкаль әсәрләрне игътибар белән тыңларга күнектерү. 

Җырда кем яисә нәрсә турында барганын аңларга 

ӛйрәтү. Музыкаль авзларны, югарылыгына карап, 

аерырга ӛйрәтү (кыңгырауның фортепьяноның, 

металлофонның югары һәм түбән яңгырашы) 

«Барабан» (. Д. Б. Кабалевский), 
«Барабан» (Г. Фрид),  
«Зарядка» (Е. Тиличеева)  
 

Җырлау Баланы аерым җырларга күнектерүне дәвам итү. 

Җырда кабатланган музыкаль фразаларны тәрбиячегә 

кушылып җырлый белү күнекмәләре булдыру.  

Балаларның җырлауга, кушылып җырлауга, җырларны 

игътибар белән тыңлауга омтылышларын активлаштыру 

 “Кыршаулар” Красев. “Минем әтәчем”, 

“Бармаклар биюе” (УМК), “Күрсәт әле 

үскәнем” т.н.п. 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт, бию, 

уеннар 

Хәрәкәтләрне музыка белән бергә башлап, музыка 

ахырына бергә тәмаларга. 

Бию хәрәкәтләрен түгәрәктә һәм таралып китеп 

башкарырга. 

Музыканы зиһенгә алуның эмоциональлеген һәм 

образлылыгын хәрәкәтләр аша үстерү. Ӛлкәннәр 

күрсәткән хәрәкәтләрне (бер аяк белән тибеп тору, кул 

чәбәкләү, кул чукларын әйләндерү, ярым чүгәләү). 

Атлап һәм йӛгереп йӛри белүләрен камилләштерү. 

Музыканың характеры, җырның үчтәлеге үзгәрүгә 

карап, хәрәкәтләрне үзгәртергә ӛйрәтү. 

 

«Упражнение с цветами»,  
« «Вальс» (муз. Т. Ломовой),  
 
«Кояш һәм яңгыр» (М. Раухвергер),  
«Игра с погремушками» (И. Кишко) 

Бәйрәмнәр Э с т е т и к  х и с л ә р  т ә р б и я л ә ү  
 

“Исәнме җәй” 

 

 

 



 

 

Актаныш муниципаль районы “Гомуми үсеш бирүче 

№1 балалар бакчасы мәктәпкәчә белем бирүче муниципаль оешмасы” 

 

Ӛлкән тәрбияче________________                                                                                                           Мӛдир_____________ 

Л. Ф.  Хисматуллина                                                                                                                         М. З. Имаметдинова 

         

 

 

Уртанчылар “Б” төркеме өчен музыкадан  

перспектив план 

 

Тӛзеде:  музыка җитәкчесе 

 Хәлилова А.А. 


