
 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ  
 

Тема 

Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

 

Бурычлар 

 

Репертуар 

   

 

 

                       

Көз 

 

 

Көй тыңлау Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен 

формалаштыру: әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә 

ахырына кадәр игътибар белән тыңларга өйрәтү 

 

 

«Весело-грустно» Л. Бетховен 

«Әтәчкәй- алтын кикриккәй» 

Ф.Ахметов, “Бишек җыры” Н. 

Жиганов, “Болезнь куклы» 

П.Чайковский, «Әнисә” т.х.к. 

«Клоуны» Д.  Кабалевский 

Җырлау 

 

 

 

 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. 

“Чыпчыклар” М.Андерьянова, 

“Яфраклар бәйрәме” (УМК), “Әбием”, 

“Көзге моң” М.Андерянова, “Алтын 

көз” И.Ахметова, “Огородная- 

хороводная”.  

Мзыкаль- ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам 

итү, ике яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына 

туры китереп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

үзгәртү. 

 

«Ходьба разного характера» М. Робера 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками» Е.Тиличеевой 

Музыка уен коралында 

уйнау 

Гади генә көйләргә агач кашыкларда кушылып уйнау 

сәләтен формалаштыру 

 

«Я полю, полю лук» Е. Тиличеева 

Праздники и развлечения Воспитывать  эстетический вкус, учить правилам 

поведения в гостях 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

 

Бурычлар 

 

Репертуар 

   

 

 

                       

Көз 

 

 

Көй тыңлау Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен 

формалаштыру: әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә 

ахырына кадәр игътибар белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне 

танырга, алар турында фикерләрен әйтә белергә 

өйрәтү 

 

«Плакса, злюка, резвушка» 

 Д. Кабалевский 

«Песня жаворонка”  П.Чайковский, 

“Грустный дождик” 

«Новая кукла» П.И. Чайковский 

 

 

 

Җырлау Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-

си) җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. 

Кыска фразалар арасында сулыш ала белү сәләтен 

үстерү. 

“Яфраклар коела” М. Андерянова, 

“Көзге җыр” В. Валеева, “Гөмбәләр” 

(УМК), “Әбием” (УМК) 

Музыкаль- ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам 

итү, ике яки өч кисәктән торган әсәрнең 

характерына туры китереп, хәрәкәтләрне 

мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. “Туры галоп” ны 

камилләштерү 

 

«Туры галоп» А. Филиппенко 

 «Упражнение с листочками» 

 В. Костенко 

Музыка уен коралында уен Гади генә көйләргә шалтравыкларга кушылып 

уйнау сәләтен формалаштыру 

«Вальс кошки» В. Золотарев 

Праздники и развлечения Музыкага мәһәббәт тәрбияләү   

 

 

 



 

 

Ноябрь 

 

Тема 

Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

 

Бурычлар 

 

Репертуар 

   

 

 

                       

Көз 

 

 

Көй тыңлау Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның тасвирлау 

чараларын сизә белү: тыныч, көчле, акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен 

формалаштыру: әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә 

ахырына кадәр игътибар белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне 

танырга, алар турында фикерләрен әйтә белергә 

өйрәтү 

 

 

«Во поле береза стояла» рус.х.җ. 

«Солдатский марш» Р. Шуман 

«Марш» П.И. Чайковский 

«Полька» С. Майкапар, “Вальс»  

 П. Чайковский 

 

 

Җырлау Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы әйтеп, 

фраза ахырларын йомшартып җырлау омтылышы 

булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. Кыска 

фразалар арасында сулыш ала белү сәләтен үстерү 

«Приседай» А. Ромм, «Куш кулым» 

(УМК), «Әнием»   

Музыкаль- ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам 

итү, ике яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына 

туры китереп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә 

үзгәртү. “Туры галоп” ны камилләштерү 

 

«Зайчик, ты зайчик» р.х.җ., 

«Поскоки» Т. Ломова 

Татар биюе хәрәкәтләре 

 (УМК “Шома бас”) 

Музыка уен коралында 

уйнау 

Гади генә көйләргә барабанда кушылып уйнау 

сәләтен формалаштыру 

“Барабанщик” М. Красев 

Праздники и развлечения Музыкага мәһәббәт тәрбияләү “Хушыгыз кошкайлар” 

 

 



 

Декабрь 

Тема Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    

 

Кыш 

 

Көй тыңлау 

Музыкаль авазларның югарылыгын аера белү 

сәләтен үстерү 

Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның 

тасвирлау чараларын сизә белү: тыныч, көчле, 

акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен 

формалаштыру: әсәрне бүленмичә һәм 

бүлдермичә ахырына кадәр игътибар белән 

тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне 

танырга, алар турында фикерләрен әйтә белергә 

өйрәтү 

 

«Петя и волк» С. Прокофьев,  

«Неаполитанская песенка», 

«Старинная французкая песня»  

 П.И. Чайковский, «Кыш бабай» 

 И. Якубов, «Куры и петухи» 

 К. Сен- Санс 

 

 

 

  

Җырлау Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы 

әйтеп, фраза ахырларын йомшартып җырлау 

омтылышы булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, 

сузып, хәрәкәтләр ясап, башкалар белән 

килештереп (ре-си) җырлый алу күнекмәләрен 

формалаштыру. Кыска фразалар арасында сулыш 

ала белү сәләтен үстерү 

«Полька зайчат»  Е.Тиличеева, 

«Чыршы янында» И. Шамсутдинов, 

«В лесу родилась елочка», «Кыш 

бабай белән күмәк җыр” 

М.Андерянова. 

«Тише-громче в бубен бей!»  

Е. Тиличеева 

 

Музыкаль- ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче 

ритмлы хәрәкәтләнү күнекмәләрен 

формалаштыруны дәвам итү, ике яки өч кисәктән 

торган әсәрнең характерына туры китереп, 

хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. “Туры 

галоп” ны камилләштерү 

. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева 

«Придумай движения», кар бөртекләре 

биюе 

Мзыка уен коралында уйнау Гади генә көйләргә металлофонда кушылып 

уйнау сәләтен формалаштыру 

”Заинька” М. Красев 

Бәйрәмнәр Музыкага мәһәббәт тәрбияләү. Яңа ел 

 



 

 

Январь 

Тема Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

    
Кыш  

Көй тыңлау 

Музыкаль авазларның югарылыгын аера белү сәләтен 

үстерү 

Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның тасвирлау 

чараларын сизә белү: тыныч, көчле, акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен формалаштыру: 

әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә ахырына кадәр игътибар 

белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне танырга, 

алар турында фикерләрен әйтә белергә өйрәтү 

 

Марш Д. Шостакович, “Музыкальная 

шкатулка» С. Майкапар, «Шарманка»  

Д. Шостакович, «Смелый наездник»  

Р. Шуман,  

«Лесенка» Е. Тиличеева 

«Где мои детки?» Н. Ветлугина 

Җырлау Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы әйтеп, фраза 

ахырларын йомшартып җырлау омтылышы булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. Кыска фразалар 

арасында сулыш ала белү сәләтен үстерү. 

 

«Песня про кузнечика» В.иШаинский, 

«Солдат булдым». «Солдатта булган 

диләр” (УМК), “Әтием” Р. Курамшин,  

“Мы солдаты” Е.Тиличеева 

 

 

 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Төп хәрәкәт күнекмәләрен камилләштерүне дәвам итү. 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам итү, 

ике яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына туры 

китереп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. “Туры 

галоп” ны камилләштерү 

. 

«Улыбка» «Түгәрәктә йөрү» р.х.җ. 

«Упражнения с цветами» В. Моцарт 

Бию хәрәкәтләре  «Разноцветные 

стекляшки»  

Музыка уен коралында 

уйнау 

Гади генә көйләргә металлофонда кушылып уйнау сәләтен 

формалаштыру 

“Кукушечка” р.х.җ. 

Праздники и 

развлечения 

Бәйрәм атмосферасы тудыру  Әкиятләр карау 

 



 

 

Февраль 

Тема Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

Комнатные 

растения. 

Наша армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Көй тыңлау 

 

 

Музыкаль авазларның югарылыгын аера белү сәләтен 

үстерү 

Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның тасвирлау 

чараларын сизә белү: тыныч, көчле, акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен формалаштыру: 

әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә ахырына кадәр 

игътибар белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне 

танырга, алар турында фикерләрен әйтә белергә өйрәтү 

 

«Ежик» Д. Кабалевский 

«Балет невылупившихся  птенцов» 

М. Мусоргский 

«Кукушка» М. Красев 

«Моя Россия» муз. Г. Струве 

«Смелый наездник» Р .Шуман,  

“Бабочка” Э.Григ, “Ласковая 

просьба” Г.Свиридов,  

Җырлау Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы әйтеп, 

фраза ахырларын йомшартып җырлау омтылышы 

булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. Кыска 

фразалар арасында сулыш ала белү сәләтен үстерү. 

 

«Мы – солдаты» Ю. Слонов, 

«Әтиемнең алтын куллары” 

И.Фасыхов, “Әбием”, “Әнием” 

(УМК), “Кояш гомере” Р. Ахиярова 

 

 

 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Төп хәрәкәт күнекмәләрен камилләштерүне дәвам итү. 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам итү, 

ике яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына туры 

китереп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. 

“Туры галоп” ны камилләштерү 

 

«Канарейки», «Пружинка» р.х.җ., 

«Аяк очында йөгерү» В. Семенов 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

Моряк биюе  

Музыка уен 

коралында уйнау 

Гади генә көйләргә металлофонда кушылып уйнау 

сәләтен формалаштыру 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот» р.х.җ. 

Бәйрәмнәр Туган илгә мәһәббәт тәрбияләү  Әтиләр бәйрәме 

 



 

 

Март 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

8 марта 

Көй тыңлау  Музыкаль авазларның югарылыгын аера белү сәләтен 

үстерү 

Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның тасвирлау 

чараларын сизә белү: тыныч, көчле, акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен формалаштыру: 

әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә ахырына кадәр 

игътибар белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне танырга, 

алар турында фикерләрен әйтә белергә өйрәтү 

 

 «Весною» С. Майкапар; Гармун, 

труба, курай тавышы (УМК) 

Җырлау   Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы әйтеп, фраза 

ахырларын йомшартып җырлау омтылышы булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. Кыска 

фразалар арасында сулыш ала белү сәләтен үстерү. 

 

“Әниләр бәйрәме” (УМК), “Мамочка 

милая” Е.Тиличеева, “Язгы тамчы” 

(УМК), “Сыерчык” И.Шамсутдинова 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

 Төп хәрәкәт күнекмәләрен камилләштерүне дәвам итү. 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам итү, 

ике яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына туры 

китереп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. 

“Туры галоп” ны камилләштерү 

 

Башкорт бию көе 

«Марш», муз. JL Шульгин; 

«Маленький танец»  

Н. Александрова. 

Полька П. Чайковский  

Музыка уен 

коралында уйнау 

 Гади генә көйләргә кашыкларда кушылып уйнау сәләтен 

формалаштыруны дәвам итү 

“Әнисә” т.х.к. (УМК) 

Праздники и 

развлечения 

 Бәйрәм атмосферасы тудыру Әниләр бәйрәме  



 

 

Апрель 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

 Яз. 

Көй тыңлау  Музыкаль авазларның югарылыгын аера белү сәләтен 

үстерү 

Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның тасвирлау 

чараларын сизә белү: тыныч, көчле, акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен формалаштыру: 

әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә ахырына кадәр 

игътибар белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне танырга, 

алар турында фикерләрен әйтә белергә өйрәтү 

 

 “Зайцы и медведь» Д. Кабалевский, 

«Полет шмеля» Н. Римский- 

Корсаков,  «Вальс цветов» 

П. И. Чайковский; «Баба Яга» -  

 С. С. Прокофьев, «Пение птиц»  

Ж. Рамо 

Җырлау   Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы әйтеп, фраза 

ахырларын йомшартып җырлау омтылышы булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. Кыска 

фразалар арасында сулыш ала белү сәләтен үстерү. 

 

«Вместе весело шагать» В. 

Шаинский, «Әбием” А.Ключарев, 

“Туган тел”  Г.Тукая (УМК), 

“Кубәләк” М. Шамсутдинова, 

“Колын” А.Бакиров 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

 Төп хәрәкәт күнекмәләрен камилләштерүне дәвам итү. 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам итү, 

ике яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына туры 

китереп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. 

“Туры галоп” ны камилләштерү 

 

«Марш» Р.  Руденской;  

«Скачем, как мячики»  

М. Сатуллина;  

«Побегаем - отдохнем» Е, Тиличеева;  

«Поскоклар» Т. Ломова 

Музыка уен 

коралында уйнау 

 Гади генә көйләргә барабанда кушылып уйнау сәләтен 

формалаштыруны дәвам итү 

“Марш” Т. Ломова 

Бәйрәмнәр  Кызыксындыру уяту “Г. Тукайның туган көне” 

 



 

 

 

Май 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

  

Яз 

Көй тыңлау  Музыкаль авазларның югарылыгын аера белү сәләтен 

үстерү 

Музыкаль әсәрнең динамикасын һәм аның тасвирлау 

чараларын сизә белү: тыныч, көчле, акрын, тиз. 

Музыканы тыңлый белү күнекмәләрен формалаштыру: 

әсәрне бүленмичә һәм бүлдермичә ахырына кадәр игътибар 

белән тыңларга өйрәтү. 

Музыка характерын сиземләргә, таныш көйләрне танырга, 

алар турында фикерләрен әйтә белергә өйрәтү 

 

 «День Победы» «Шарманка» 

 Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» 

П. И. Чайковский; 

 «Парень с гармошкой» 

 Г. Свиридов; «Тамбурин» Ж. Рамо; 

«Полонез» М. Огинский. 

Җырлау  Көйне дөрес итеп, сүзләрне ачык, аңлаешлы әйтеп, фраза 

ахырларын йомшартып җырлау омтылышы булдыру. 

Балаларны сәнгатьле итеп җырларга өйрәтү, сузып, 

хәрәкәтләр ясап, башкалар белән килештереп (ре-си) 

җырлый алу күнекмәләрен формалаштыру. Кыска фразалар 

арасында сулыш ала белү сәләтен үстерү. 

 

«Гөлкәйләрем” И.Гайфутдинова, 

“Песня зайчиков- огородников» 

Тиличеева, “Җиләкләр”  Р.Еникеев 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

 Төп хәрәкәт күнекмәләрен камилләштерүне дәвам итү. 

“Пружинка” хәрәкәтен камилләштерү. 

Балаларда музыка характерына туры килүче ритмлы 

хәрәкәтләнү күнекмәләрен формалаштыруны дәвам итү, ике 

яки өч кисәктән торган әсәрнең характерына туры китереп, 

хәрәкәтләрне мөстәкыйль рәвештә үзгәртү. “Туры галоп” ны 

камилләштерү 

 

Башкорт бию көе, 

 «Марш» Т.Ломова; «Лошадки» 

Е.Тиличеева; татар биюе хәрәкәтләре 

Музыка уен 

коралында уйнау 

 Гади генә көйләргә металлофонда кушылып уйнау сәләтен 

формалаштыруны дәвам итү 

«Кузнечик». В. Шаинский 

«Веселые лягушата» .Ю.Литовко 

Бәйрәмнәр  Музыкага мәһәббәт тәрбияләүне дәвам итү  

 


