
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлеге 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    

 

Гаилә. 

Көз 

 

Көй тыңлау 

 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга 

күнектерү. Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә 

кисәктән торганын (1 яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген 

аңларга өйрәтү. 

«Весело - грустно» Л. Бетховен, «Птичка и 

птенчики» Е. Тиличеева, “Әпипә” т.н.п, 

“Әтәч” Ж.Файзи 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында.  

 “Көз” М.Андерьянова, “Яфраклар 

бәйрәме” (УМК), “Көз һәм балалар җыры” 

Г. Гараева. 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) 

карап хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм 

ахырына игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

башлау һәм тәмамлау) 

«Марш» М. Журбин, «Пружинка» 

 Е. Гнесиа, «Парлап җиңелчә йөгерү» 

 В. Сметана. 

 

 

Бәйрәмнәр Эстетик хис тәрбияләү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема Музыка эшчәнлеге 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    

 

 

Мин һәм 

минем 

гаилә 

 

Көй тыңлау 

 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга 

күнектерү. Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә 

кисәктән торганын (1 яки 2 ) билгеләргә, җырның 

эчтәлеген аңларга өйрәтү. Музыкаль авазларның 

югарылыгын һәм музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен 

аера белү сәләтләрен үстерү.  

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра в 

лошадки» П. И. Чайковского, 

«Тихие и громкие звоночки», Р. Рустамов 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, 

сүзләрне ачык һәм  аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына 

туры китереп (күңелле, сузынкы, ягымлы) җырларга 

өйрәтү. 

“Әнием” Г.Гараева, “Бир кулыңны” 

(УМК), “Чыпчык” М. Андерянова, “Мин 

әнигә булышам” Л.Фарукшина 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) 

карап хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм 

ахырына игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль 

рәвештә башлау һәм тәмамлау). Төп хәрәкәтләрне 

башкару (йөрү һәм йөгерү) күнекмәләрен камилләштерү. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; «Хоро-

вод», р.х.к., «.Упражнение с листочками»  

Р. Рустамов. «Колобок», р. х.к.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергер,  

«Балалар һәм бүре» М. Красев 

Бәйрәмнәр Эстетик зәвык тәрбияләү  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Темы 

месяца 

Музыка эшчәнлеге 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    

Көз.  

Көй тыңлау 

 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга күнектерү. 

Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә кисәктән торганын (1 

яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген аңларга өйрәтү. Музыкаль 

авазларның югарылыгын һәм музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен 

аера белү сәләтләрен үстерү. 

«Бишек җыры” Н.Жиганов  

«Камаринская», р. н. п.; «Марш»  

П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. Майкапар.  

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне ачык һәм  

аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры китереп (күңелле, 

сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

“Бакчабызда бәйрәм” Г. Гараева, “Мин 

әнигә булышам”, “Тукран” (попевка), 

“Песи җыры” (УМК) 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Күмәкләп, аерым-аерым марш атларга, уртача һәм кызу темптагы 

көйләргә җиңелчә йөгерергә өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) карап 

хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм ахырына игътибар итү 

(хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә башлау һәм тәмамлау). Төп 

хәрәкәтләрне башкару (йөрү һәм йөгерү) күнекмәләрен камилләштерү. 

«Погуляем» Т. Ломова, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» 

Т. Вилькорейская; «Элементы парного 

танца», р. х.к., М. Раухвергер эшк. «Раз, 

два, хлоп в ладоши» латвийская народная 

полька ,«Солнышко и дождик», 

 М. Раухвергер, А. Барто сүз. 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларны музыка уен коралы (кыңгырау) белән таныштыруны дәвам 

итү. 

  

«Фонарики» Р. Рөстамов 

Бәйрәмнәр Эстетик зәвык тәрбияләү  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема Музыка эшчәнлеге 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    

Кыш. 

Кышкы 

бәйрәмнәр 

 

 

Көй тыңлау 

 

Музыкаль уенчыкларны, балалар өчен музыка уе 

кораларын (барабан шалтравык, бубен, металлофон, курай) 

яңгырау тавышыннан таный белү күнекмәләрен 

камилләштерү. 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга 

күнектерү. Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә 

кисәктән торганын (1 яки 2 ) билгеләргә, җырның 

эчтәлеген аңларга өйрәтү. Музыкаль авазларның 

югарылыгын һәм музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен аера 

белү сәләтләрен үстерү. 

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» 

П. И. Чайковский, «Марш» Д. Шостакович, 

«Буран» Р. Еникеев 
 

 

 

 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне 

ачык һәм  аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры 

китереп (күңелле, сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

“Кар яуган”, “Исәнме чыршы” (УМК), “Кыш 

бабай” Г. Гараева, “Кечкенә чыршы”, “Кыш 

бабай белән күмәк җыр" М. Андерянова 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләрен сыйфатлы итеп башкару: ике аяк белән, 

бер аяк белән тыпырдау. Күмәкләп, аерым-аерым марш 

атларга, уртача һәм кызу темптагы көйләргә җиңелчә 

йөгерергә өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) 

карап хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм 

ахырына игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

башлау һәм тәмамлау). Төп хәрәкәтләрне башкару (йөрү 

һәм йөгерү) күнекмәләрен камилләштерү. 

Хоровод «Елочка», Н. Бахутова к., М. 

Александровская сүз.; «Игра со снежками», 

“Ачуланыштык- татулаштык” бию 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларны музыка уен коралы (бубен) белән таныштыруны 

дәвам итү 

«Угадай песенку» 

Праздники и 

развлечения 

Бәйрәмдә үзеңне дөрес тотырга өйрәтү «Яңа ел 

 



 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
Тема Музыка эшчәнлеге 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    

Кыш  

Көй тыңлау 

 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга күнектерү. 

Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә кисәктән торганын 

(1 яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген аңларга өйрәтү. 

Музыкаль авазларның югарылыгын һәм музыкалҗ әсәрләрнең 

яңгырау көчен аера белү сәләтләрен үстерү. Музыкаль 

уенчыкларны, балалар өчен музыка уе кораларын (барабан 

шалтравык, бубен, металлофон, курай) яңгырау тавышыннан 

таный белү күнекмәләрен камилләштерү. 

 

«Ходила младешенька», р. х.к..;  

«Мазурка» П. И. Чайковский, 

«Камаринская»  

М. Глинка. 

 

 

 

 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне ачык 

һәм  аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры китереп (күңелле, 

сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

 “Петушок” р.х.к., “Кыш” 

Р.Еникеев, “Кәрия- зәкәрия” т.х.к.,  

“Капитан” И. Шамсутдинов 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Парлап әйләгнү, ярымчүгәләү, аяк очларында атлап йөрү. 

Бию хәрәкәтләрен сыйфатлы итеп башкару: ике аяк белән, бер аяк 

белән тыпырдау. Күмәкләп, аерым-аерым марш атларга, уртача 

һәм кызу темптагы көйләргә җиңелчә йөгерергә өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) карап 

хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм ахырына 

игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә башлау һәм 

тәмамлау). Төп хәрәкәтләрне башкару (йөрү һәм йөгерү) 

күнекмәләрен камилләштерү.  

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре»  

Н. Александрова, «Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий бег» Т. Ломова 

 «Трубы и барабан», Е. Тиличеева,  

Ю. Островский сүз. 

Музыка уен 

коралында уйнау 
Балаларны музыка уен коралы (металлофон) белән таныштыруны 

дәвам итү 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

Праздники и 

развлечения 
Кызыксыну уяту Әкият карау 

 

 

 



 

 

Февраль 
Тема Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

    

 

Кыш 

Көй тыңлау Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга 

күнектерү. Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә 

кисәктән торганын (1 яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген 

аңларга өйрәтү. Музыкаль авазларның югарылыгын һәм 

музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен аера белү сәләтләрен 

үстерү. Музыкаль уенчыкларны, балалар өчен музыка уе 

кораларын (барабан шалтравык, бубен, металлофон, курай) 

яңгырау тавышыннан таный белү күнекмәләрен 

камилләштерү. 
 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, 

«Әтәчкәй” Д. Файзи 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне 

ачык һәм  аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры 

китереп (күңелле, сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

 “Капитан” И. Шамсутдинов, “Солдатта 

булган диләр” (УМК), “Хәерле иртә” 

Р.Валеева, “Агач мылтык”, “Солдат 

булам” (УМК), “Әтием” Р. Курамшин, 

“Яз” И. Шамсутдинов 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Хәрәкәтләрне музыка ритмына, темпына, характерына туры 

китереп башкару. 

Парлап әйләнү, ярымчүгәләү, аяк очларында атлап йөрү. 

Бию хәрәкәтләрен сыйфатлы итеп башкару: ике аяк белән, 

бер аяк белән тыпырдау. Күмәкләп, аерым-аерым марш 

атларга, уртача һәм кызу темптагы көйләргә җиңелчә 

йөгерергә өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) 

карап хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм 

ахырына игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

башлау һәм тәмамлау). Төп хәрәкәтләрне башкару (йөрү һәм 

йөгерү) күнекмәләрен камилләштерү.  

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Александровой, «Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, «Мотыльки» Р. 

Рустамова. Упражнения с цветами. «Танец 

с платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; «Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец мотыльков» Т. 

Ломовой, «Танец цветов» Д. Кабалев-

ского.«Игра с матрешками», р. н. м., Р. 

Рустамова, “Гуси- лебеди и волк” игра 

Музыка уен 

коралында уйнау 

 

Балаларны музыка уен коралы (шалтравык) белән 

таныштыруны дәвам итү  

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 

Бәйрәмнәр Бәйрәмнәрдә катнашу теләге уяту  



 

 

МАРТ 

Тема Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Бурычлар Репертуар 

    

 

Яз.  

8 март- 

әниләр 

көне. 

 

Көй тыңлау 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга 

күнектерү. Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә 

кисәктән торганын (1 яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген 

аңларга өйрәтү. Музыкаль авазларның югарылыгын һәм 

музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен аера белү сәләтләрен 

үстерү. Музыкаль уенчыкларны, балалар өчен музыка уе 

кораларын (барабан шалтравык, бубен, металлофон, курай) 

яңгырау тавышыннан таный белү күнекмәләрен 

камилләштерү. 

«Зима проходит» Чайковский, 

«Әнисә»  т.х.к. “Хикәя  

 М. Музаффаров, “Сыерчык” 

 И. Шамсутдинов 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне 

ачык һәм  аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры китереп 

(күңелле, сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

“Матур уен” т.х.к. (УМК), 

“Әнием”, “Токмач басабыз” 

Г.Гараева, “Яз җитә” 

  И. Шамсетдинов, “Тамчылар” 

Г.Гараева, “Әбием” (УМК) 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Хәрәкәтләрне музыка ритмына, темпына, характерына туры 

китереп башкару. 

Парлап әйләнү, ярымчүгәләү, аяк очларында атлап йөрү. 

Бию хәрәкәтләрен сыйфатлы итеп башкару: ике аяк белән, бер 

аяк белән тыпырдау. Күмәкләп, аерым-аерым марш атларга, 

уртача һәм кызу темптагы көйләргә җиңелчә йөгерергә 

өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) 

карап хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм 

ахырына игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

башлау һәм тәмамлау). Төп хәрәкәтләрне башкару (йөрү һәм 

йөгерү) күнекмәләрен камилләштерү.  

«Солдатский марш», Р. Шуман, 

«Дудочка», Т. Ломовой 

Татар бию (УМК) 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларны музыка уен коралы (өчпочмак) белән 

таныштыруны дәвам итү 

«Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличеева 

 

Бәйрәмнәр Бәйрәмнәрдә үзеңне матур тотарга өйрәтү 

 

8 март- әниләр бәйрәме 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

    

Яз Көй тыңлау Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга 

күнектерү. Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә 

кисәктән торганын (1 яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген 

аңларга өйрәтү. Музыкаль авазларның югарылыгын һәм 

музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен аера белү сәләтләрен 

үстерү. Музыкаль уенчыкларны, балалар өчен музыка уе 

кораларын (барабан шалтравык, бубен, металлофон, курай) 

яңгырау тавышыннан таный белү күнекмәләрен 

камилләштерү. 

«Шуточка», В. Селиванов, 

“Яңгыр” М.Бикбова, “Туган 

авыл” Г. Тукай сүз. 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне 

ачык һәм  аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры китереп 

(күңелле, сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

“Туган тел” сл. Г. Тукая 

(УМК), “Приседай”  . 

А.Ромм муз., Ю. Энтин сүз. 

, “Шалтравык” (УМК) 

Музыкаль- ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Хәрәкәтләрне музыка ритмына, темпына, характерына туры 

китереп башкару. 

Парлап әйләнү, ярымчүгәләү, аяк очларында атлап йөрү. 

Бию хәрәкәтләрен сыйфатлы итеп башкару: ике аяк белән, бер 

аяк белән тыпырдау. Күмәкләп, аерым-аерым марш атларга, 

уртача һәм кызу темптагы көйләргә җиңелчә йөгерергә 

өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) 

карап хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм 

ахырына игътибар итү (хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

башлау һәм тәмамлау). Төп хәрәкәтләрне башкару (йөрү һәм 

йөгерү) күнекмәләрен камилләштерү. 

«Лошадки» Л. Банникова. 

башкорт халык көе, 

“Прогулка” И. Пахельбель 

Музыка уен коралында 

уйнау 
Балаларны музыка уен коралы (өчпочмак) белән 

таныштыруны дәвам итү 

“Вышли куклы танцевать” 

В. Витлин 

Праздники и развлечения Кызыксыну уяту Г. Тукайга багышланган 

кичә 

 

 



 

 

Май 
 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

    

Яз Көй тыңлау 

 

Балаларны музыкаль әсәрне ахырына кадәр тыңларга күнектерү. 

Әсәрнең эчтәлеген, характерын аңларга, ничә кисәктән торганын (1 

яки 2 ) билгеләргә, җырның эчтәлеген аңларга өйрәтү. Музыкаль 

авазларның югарылыгын һәм музыкалҗ әсәрләрнең яңгырау көчен 

аера белү сәләтләрен үстерү. Музыкаль уенчыкларны, балалар өчен 

музыка уе кораларын (барабан шалтравык, бубен, металлофон, курай) 

яңгырау тавышыннан таный белү күнекмәләрен камилләштерү. 

«Маленькая полька»  

Д. Кабалевский   

 «Ах, вы, сени», р.х.к., 

“Йокла инде курчагым”  

М. Имашев 

Җырлау Җырлау күнекмәләрент үстерү: көчәнмичә ре(ми)- ля(си) 

диапазонында. Барлык балалар белән бер темпта, сүзләрне ачык һәм  

аңлаешлы әйтеп, көйнең характерына туры китереп (күңелле, 

сузынкы, ягымлы) җырларга өйрәтү. 

«Зайчик» М. 

Старокадомский, 

«Бишек җыры» (УМК), 

“Күбәләк”  

А. Зиннурова к., 

Р.Ураксиная сүз., “Яңгыр” 

т.х. к. 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Хәрәкәтләрне музыка ритмына, темпына, характерына туры китереп 

башкару. 

Парлап әйләнү, ярымчүгәләү, аяк очларында атлап йөрү. 

Бию хәрәкәтләрен сыйфатлы итеп башкару: ике аяк белән, бер аяк 

белән тыпырдау. Күмәкләп, аерым-аерым марш атларга, уртача һәм 

кызу темптагы көйләргә җиңелчә йөгерергә өйрәтү. 

Ике кисәкле музыкага һәм яңгырау көченә (акрын- көчле) карап 

хәрәкәт итергә өйрәтү. Музыканың башына һәм ахырына игътибар итү 

(хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә башлау һәм тәмамлау). Төп 

хәрәкәтләрне башкару (йөрү һәм йөгерү) күнекмәләрен 

камилләштерү.. 

«Марш» , «Погуляем» 

Л. Макшанцев. 

“Әнисә” т.х.к. (УМК) 

Бәйрәмнәр Музыкага мәһәббәт тәрбияләү «Исәнме җәй» 

 

 


