
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Программные задачи Репертуар 

   

 

Кӛз. 

Тӛрле 

халык 

музыкасы 

 

Кӛй тыңлау 
Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау 

ӛлеше, музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен 

камилләштерү 

“Әнисә” т..х.җ. “Во поле береза стояла” р.х.җ.., 

“Шәл бәйләдем” б.х.җ 

 

 

 

Җырлау 
Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 

икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп 

җырлый белү 

“Каз канаты” т..х.җ., “Чики- чики- чикалочки” 

р.х.җ.., “Осенняя песня” М. Рябов,  

башкирская народная песня.  

 

 

 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, 

эмоциональ эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- 

юньдә ирекле ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль 

фразаларга туры китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә 

темпны үзгәртү.   

«Тӛрле характерда йӛрү» Т. Ломова; «Бию 

хәрәкәтләре» халык кӛйләре, «Упражнения с 

листочками»  

Т. Ломова 

Музыка уен 

коралында уйнау Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү 
«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

Бәйрәмнәр 
Эстетик зәвык тәрбияләү 

 Белем кӛне 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   

 

Табигать 

һәм музыка 

Кӛй тыңлау Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, 

тәмамлау ӛлеше, музыкаль фраза), музыкаль 

хәтерләрен камилләштерү. 

 

«Тревожная минута» С.  Майкапар, «Утро» С. 

Прокофьев, «Вечер» С. Прокофьев, «Авылда таң 

ату” Л. Батыркаева, “Грустный дождик” 

Д.Кабалевский 

«Лесенка», Е. Тиличеева муз., М. Долинова сүз.;  

Җырлау Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын 

алырга, сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, 

бердәм тәмамларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава 

“ре”- икенче октава “до” диапазонында җиңел 

яңгырашлы итеп җырлый белү. 

 

“ Яшь физкультурчылар җыры”  (УМК), “Кӛз” 

М. Андерянова., “Сӛмбелә” Г. Гараева, 

“Огородная- хороводная” “Әбием- әбекәем” 

(УМК), “Бабай”   Ә. Бакиров (УМК) 

 

 

 

 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, 

эмоциональ эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә 

белү:тирә- юньдә ирекле ориентлашу, гади тезүләр 

ясау, музыкаль фразаларга туры китереп кирәк урында 

мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

 

«Вальс  адымы» Р. Глиэр; «Яфраклар белән 

күнегә” 

 Е. Тиличеева.  

Музыка уен 

коралында уйнау 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга 

ӛйрәтү 

«Веселые лягушата» Ю. Литовко 

Бәйрәмнәр 
Бәйрәм атмосферасы тудыру  

Ӛлкәннәр кӛне 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

  

 

Песня, 

танец, 

марш 

Кӛй тыңлау Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә 

ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау 

ӛлеше, музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 

 

«Марш деревянных солдатиков»  

Д. Шостакович,  «Аве Мария»»  Ф. Шуберта; 

«Военный марш» Г. В. Свиридов, 

«Вальс» С. С. Прокофьев 

 

«Сложи песенку», «На чем играю?»  

Л. Н. Комисарова, Э. П. Костина 

Җырлау 

 

Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм 

тәмамларга ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ 

тасвирлы итеп табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга 

ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 

икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп 

җырлый белү. 

 

«Җырлыйм әнием турында” Г. Гараева (УМК), 

“Сӛенеч бүләк итәм” Г. Гараева,  “Чума үрдәк, 

чума каз” т.х.җ. (УМК), “Мама” Е. Тиличеева, 

“Әбием” В. Валеева 

 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-разному»,  

М. Кочетова 

Музыкаль- 

ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, 

эмоциональ эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- 

юньдә ирекле ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль 

фразаларга туры китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә 

темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

 

Галоп, поскок, сикереп әйләнү. Т. Ломова муз., 

Атлап йӛрү М. Роберт. 

Бию хәрәкәтләре (УМК) 

Музыка уен 

коралында 

уйнау 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, 

динамикасын һәм темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне 

уйнау. 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

Бәйрәмнәр 
Музыкага мәһәббәт тәрбияләү 

Әниләр кӛне 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   

 

Кыш.  

Кышкы 

уен-

кӛлкеләр. 

Кышлаучы 

кошлар. 

Яңа ел 

бәйрәме. 
 

 

Кӛй тыңлау Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә 

ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау ӛлеше, 

музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 

 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридов, «Танец 

молодого бегемота» Д. Б. Кабалевский; 

«Вальс» П. Й. Чайковский; «Шурале»  

А. Ключарев, «Клоун биюе» Ю. Виноградов 

 

 

 

«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» 

 Л. Н. Комисарова, Э. П. Костина 

Җырлау Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм тәмамларга 

ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ тасвирлы итеп 

табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 

икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп җырлый 

белү. 

 

 “Танец гномов с лопатками”, “Ой что, за 

народ?” р.х.җ., “Яна ел” Л. Батыркаева, 

“Чыршы” Р. Ахиярова 

 

 

 

 

Музыкаль- 

ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, эмоциональ 

эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- юньдә ирекле 

ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль фразаларга туры 

китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

 

Татар биюе хәрәкәтләре (УМК “Шома бас”) 

Кар бӛртекләре биюе В. Герчик кӛе 

 

Музыка уен 

коралында 

уйнау 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, динамикасын 

һәм темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне уйнау. 

«Всадники» В. Витлина 

Бәйрәмнәр 
Бәйрәмнәрдә үзеңне дӛрес тотарга ӛйрәтү 

Яңа ел  

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

 

Кыш 

Кӛй тыңлау Тӛрле музыка уен коралларын яңгырашы буенча аера белү 

күнекмәләрен камилләштерү. 

Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау ӛлеше, 

музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 

 

«Танец кукол» Д. Шостакович, «Зимнее 

утро» П. И. Чайковский, «Метель»  

Г. В. Свиридов 

 

 

 

Җырлау Тӛрле характерлы җырларны иҗади башкара алырга ӛйрәтү. 

Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм тәмамларга 

ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ тасвирлы итеп 

табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- икенче 

октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп җырлый белү. 

 

 

«Улыбка» В. Шаинский, «Солдат 

булдым» (УМК), “Солдатта булган 

диләр”  Р. Курамшин (УМК), “Әтием”   

Р. Курамшин 

 

 

 

 

  

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Җырны сәхнәләштерү күнекмәләрен үстерүне дәвам итү. 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, эмоциональ 

эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- юньдә ирекле 

ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль фразаларга туры китереп 

кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг 

с высоким подъемом ног» Т. Ломовой, 

элементы танца «Казачок», русская 

народная мелодия, обработка М. 

Иорданского 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларның иҗади сәләтләрен үстерү. 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, динамикасын һәм 

темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне уйнау. 

«Играем в снежки» Т. Ломова 

Бәйрәмнәр Бәйрәмнәрдә үзеңне дӛрес тотарга ӛйрәтү Әкият карау 

 



 

Февраль 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

Безнең 

армия.  

 

Кӛй тыңлау Тӛрле музыка уен коралларын яңгырашы буенча аера белү 

күнекмәләрен камилләштерү. 

Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә 

ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау ӛлеше, 

музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 

 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковский, 

«Бишек җыры” Н. Жиганов,  «Лебедь»  

К. Сен-Санса, «Полет шмеля» 

 Н. А. Римский-Корсаков, «Бабочки»  

Ф. Куперен, «Мамин праздник»  

Е. Тиличеева 

 

Җырлау Тӛрле характерлы җырларны иҗади башкара алырга ӛйрәтү. 

Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм тәмамларга 

ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ тасвирлы итеп 

табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 

икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп җырлый 

белү. 

«Әниемә бүләк” Г. Гараева. “Дәү әнием” 

А. Бакирова, “Яз” (УМК) Л. Батыркаева 

 

 

  

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Җырны сәхнәләштерү күнекмәләрен үстерүне дәвам итү. 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, эмоциональ 

эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- юньдә ирекле 

ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль фразаларга туры 

китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

«Вертушки», украин х.җ. . Я. Степов 

 эшк. ; «Легкие и тяжелые руки» 

 Л. Бетховен;   

Бию хәрәкәтләре (УМК “Шома бас”) 

Музыка уен 

коралы 

Балаларның иҗади сәләтләрен үстерү. 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, динамикасын 

һәм темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне уйнау. 

«Веселые и грустные гномики»  

Ф. Буре-Мюллер 

Бәйрәмнәр Тугун якка мәһәббәт тәрбияләү. Әтиләр бәйрәме 

 

 



 

Март 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   
 

 

Яз 

Кӛй тыңлау Тӛрле музыка уен коралларын яңгырашы буенча аера белү 

күнекмәләрен камилләштерү. 

Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә 

ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау ӛлеше, 

музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 

 

«Тамбурин» Д.  Кабалевский, 

«Дождик» Г. В. Свиридов , «Рассвет 

на Москва-реке» М. П. Мусоргский; 

«Подснежник» С. С. Прокофьев, 

«Подснежник» А. Гречанинов, 

«Труба и барабан» Д. Кабалевский, 

курай тавышы 

Җырлау Тӛрле характерлы җырларны иҗади башкара алырга ӛйрәтү. 

Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм тәмамларга 

ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ тасвирлы итеп 

табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 

икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп җырлый 

белү.. 

Яз килә” И. Шамсутдинов, “Нәүрүз” 

т.х.җ., “Мама” Струве, “Нәүрүз килә” 

(УМК)  

 

 

 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Җырны сәхнәләштерү күнекмәләрен үстерүне дәвам итү. 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, эмоциональ 

эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- юньдә ирекле 

ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль фразаларга туры 

китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарев;  

«Мельница» Т. Ломова; Бию 

хәрәкәтләре (УМК “Шома бас”) 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларның иҗади сәләтләрен үстерү, мӛстәкыйль эшчәноекләрен 

активлаштыру. 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, динамикасын 

һәм темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне уйнау. 

«Зонтики» И. Сафин 

Бәйрәмнәр 
Бәйрәм рухы тудыру. Әниләргә, әбиләргә мәһәбәт тәтбияләү 

8 март 

 



 

Апрель 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   

 

 

 

Кӛй тыңлау Тӛрле музыка уен коралларын яңгырашы буенча аера белү 

күнекмәләрен камилләштерү. 

Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә 

ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау ӛлеше, 

музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 

«Танец пастушков» П. И. Чай-

ковский; «Шествие гномов», 

 «В пещере горного короля» 

 Э. Григ; «Старый замок» М. П. Му-

соргский, «Колыбельная»  

Г. Свиридов 
 

Җырлау Тӛрле характерлы җырларны иҗади башкара алырга ӛйрәтү. 

Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм тәмамларга 

ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ тасвирлы итеп 

табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 
икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп 
җырлый белү. 

«В траве сидел кузнечик» В. Шаинский, 

«На горе то калина» «Чишмә”  

И. Шамсутдинов (УМК), “Туган тел”  

Г. Тукай (УМК) 

«Эхо», Е. Тиличеева муз., 

. Л. Дымова сүз; 

 

 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Җырны сәхнәләштерү күнекмәләрен үстерүне дәвам итү. 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, эмоциональ 

эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- юньдә ирекле 

ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль фразаларга туры 

китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

«Вертушки», украин х.җ. Я. Степов эшк.; 

Татар бию хәрәкәтләре 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларның иҗади сәләтләрен үстерү, мӛстәкыйль эшчәноекләрен 

активлаштыру. 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, динамикасын 

һәм темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне уйнау. 

« Веселые ленточки» Моцарт 

Бәйрәмнәр 
Музыкага мәһәббәт тәрбияләү 

“Г. Тукай туган кӛне” 

 

 



 

Май 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

   

 

 

Җиңү 

кӛне. Кыр 

һәм бакча 

чәчәкләре. 

Бӛҗәкләр. 

Юл йӛрү 

кагыйдәлә

ре 

 

Кӛй тыңлау Тӛрле музыка уен коралларын яңгырашы буенча аера белү 

күнекмәләрен камилләштерү. 

Музыкаль әсәрләрнең жанр (җыр, бию, марш) аера белергә 

ӛйрәтү. 

Квинта эчендәге авазларның югарылыгын ишетү. 

Таныш әсәрләрдән ӛзекләр тыңлап (кереш ӛлеш, тәмамлау ӛлеше, 

музыкаль фраза), музыкаль хәтерләрен камилләштерү. 
 

«Урман күбәләге” Л. Батыркаева, 

“Белмәмеш” М. Андерянова, 

«Колокольные звоны» Э. Грига, 

«Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргского, «Танец кукол» Д. 

Шостакович 

Җырлау Тӛрле характерлы җырларны иҗади башкара алырга ӛйрәтү. 

Җырлар алдыннан музыкаль фразалар арасында тын алырга, 

сүзләрне ачык әйтергә, җырны бердән башлап, бердәм тәмамларга 

ӛйрәтү, характерына туры китереп эмоциональ тасвирлы итеп 

табигый яңгыравыклы тавыш белән җырларга ӛйрәтү.  

Җырлау күнекмәләрен формалаштыру, беренче октава “ре”- 

икенче октава “до” диапазонында җиңел яңгырашлы итеп җырлый 

белү. 

«Болында» М. Андерянова, «Птички» И. 

Попотенко, «Улыбка» В. Шаинский 

 

 

  

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Җырны сәхнәләштерү күнекмәләрен үстерүне дәвам итү. 

Бию иҗатын формалаштыру. 

Ритмны тою сәләтен үстерү.Музыканың характерын, эмоциональ 

эчтәлеген хәрәкәтләр аша күрсәтә белү:тирә- юньдә ирекле 

ориентлашу, гади тезүләр ясау, музыкаль фразаларга туры 

китереп кирәк урында мӛстәкыйль рәвештә темпны үзгәртү.   

Бию хәрәкәтләрен башкара алу күнекмәләрен формалаштыру: 

сикереп кую. 

 «Раз, два, три»  «Поскоклар» 

 Б. Можжевелова.  

Татар биюе хәрәкәтләре (УМК “Шома 

бас”) 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Балаларның иҗади сәләтләрен үстерү, мӛстәкыйль эшчәноекләрен 

активлаштыру. 

Гади кӛйләрне музыка уен коралларында уйнарга ӛйрәтү. 

Бергәләп  һәм зур булмаган тӛркемнәргә  бүленеп, динамикасын 

һәм темпын саклап, таныш булган гади кӛйләрне уйнау. 

«Скакалки» муз А.. Петрова 

Бәйрәмнәр  Музыкага мәһәббәт тәрбияләү  

 

 


