
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Музыка шӛгыленең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Тӛрле 

халыклар 

музыкасы 

Кӛй тыңлау Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен 

баету, музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, 

музыкаль хәрәкәтләрен үстерү. 

 

Айхайлүк” т.х.җ., башкорт х.җ.,  “Ой, 

вставала я ранешенько» р.х.җ.,  

«Шахерезада» Римский- Корсаков, 

«Цыганская мелодия» А. Дворжак; 

Җырлау Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче 

октава “до”- икенче актава “ре” диапазонында 

сәнгатьле итеп җырлау күнекмәләрен ныгыту; 

Җырлар алдыннан тын алырга ӛйрәтү. 

«Әнисә” т.х.җ., “Шәл бәйләдем” б.х.җ., 

“Пойду ль я, выйду ль я» р.х.җ., «Листочки» 

Г. Попотенко  

Музыекаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә 

белү. 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; 

ходьба разного характера под муз. И. Дуна-

евского, М. Красева, Ю. Чичкова; «Расче-

сочка», белорусская народная мелодия; 

«Упражнения с зонтами» (ветками, листьями) 

Е. Тиличеевой 

Музыка уен коралында 

уйнау 
Дӛрес ритм белән уйнарга ӛйрәтү « Улица» Т.Ломова 

Бәйрәмнәр Мәктәпкә кызыксыну уяту Белем кӛне 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

 

“Кӛз” 

Кӛй тыңлау 

 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен 

баету, музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, 

музыкаль хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә 

бәяләмә биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис 

тойгыларын ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка 

ишетү сәләтләрен үстерү. 

 

«Времена года» П. Чайковский, (УМК), 

«Шурале»  

А. Ключарев, «Пляска птиц» Римский- 

Корсаков, «Жаворонок» П. Морио 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава 

“до”- икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле 

итеп җырлау күнекмәләрен ныгыту; Җырлар 

алдыннан тын алырга ӛйрәтү. 

 

«Сӛмбелә” В. Валеева, “Торналар” Г. 

Гараева,  “Чайкала иген кырлары”  Р. 

Ахиярова (УМК) 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә 

белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру 

«Казачий шаг» А.Дудника; «Упражнения с 

листьями (зонтиками)» Е.Тиличеевой; 

элементы танцев под  муз.Т.Ломовой 

Музыка уен 

коралында уйнау 
Ритм ӛстендә эш “Әпипә” т.х.җ. 

Бәйрәмнәр Кызыксынуларын арттыру Праздник осени 

День пожилого человека 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Темы 

месяца 

Музыка эшчәнлегенең 

формасы 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Кӛй тыңлау Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның 

сүзлек байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен 

баету, музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, 

музыкаль хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә 

бәяләмә биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис 

тойгыларын ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка 

ишетү сәләтләрен үстерү. 

 

«Гавот» И. С. Бах; 

«Свадебный марш» Ф. Мендельсон; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Гендель; 

«Марш Советской Армии» 

 С. Сайдашев, «Бишек җыры»  

Р. Ахиярова 

«Менуэт» И. Гайдн 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава 

“до”- икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле 

итеп җырлау күнекмәләрен ныгыту; Җырлар 

алдыннан тын алырга ӛйрәтү. 
 

«Әни кирәк” И. Шамсутдинов  (УМК), 

“Кунак әби” В. Валеева, “Моя мама” 

Стородумский, “Әпипә”, “Зәңгәр күл”  

С. Сайдашев,  

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә 

белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру. 

Биюле уен иҗатын үстерү 

«Передача платочка» Т. Ломова; «Дроб-

ный шаг» р.х.җ., 

 «Под яблоней зеленою»  Р. Рустамов 

эшк.;  

Татар бию хәрәкәтләре (УМК” Шома 

бас”) 

Музыка уен коралында 

уйнау 

Оркестр эшкәртүендә һәм тӛрле музыка уен 

коралларында башкарылган музыкаль әсәрләр белән 

таныштыру 

“Плетень” р.х.җ. 

Бәйрәмнәр Музыкага мәһәббәт тәрбияләү Ӛлкәннәр кӛне 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

 

Кыш. Яңа 

ел 

бәйрәмнәре 

Кӛй тыңлау Регистр белән таныштыру 

Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның сүзлек 

байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен баету, 

музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, музыкаль 

хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә бәяләмә 

биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис тойгыларын 

ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка ишетү сәләтләрен 

үстерү. 

 

  

«Зима» П.Чайковский («Времена года»), 

«Колыбельная» П. И. Чайковский  

«Щелкунчик» балетыннан,  «Вечерняя 

сказка» А. И. Хачатурян 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава “до”- 

икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле итеп 

җырлау күнекмәләрен ныгыту; Җырлар алдыннан тын 

алырга ӛйрәтү. 

Җырны мӛстәкыйль рәвештә музыка уен коралына 

кушылып җырлауны дәвам итү. 

«Ой, что за народ», «Танец гномов с 

лопатками», «Кыш бабай», «Яна ел» 

(УМК) 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру. 

Биюле уен иҗатын үстерү 

Марш к/ф «Веселые ребята»  

«Цирковые лошадки». М. Красев 

«Поскоки» (Орф методикасы)  

 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Металлофонда кыска гына кӛйләрне уйнарга ӛйрәнү “У кота- ворката” р.х.җ. 

Бәйрәмнәр Бәйрәмдә  үзеңне дӛрес тотарга ӛйрәтү Яңа ел 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

 

Кышкы 

каникул 

Кӛй тыңлау Динамика белән таныштыру 

Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның сүзлек 

байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен баету, 

музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, музыкаль 

хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә бәяләмә 

биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис тойгыларын 

ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка ишетү сәләтләрен 

үстерү. 

 

«Утро туманное»  В. Абаз, «Романс» П. И. 

Чайковский, «Венгерский танец» И. Брамс, 

«Болеро» М. Равеля, «Пар ат» сл. Г. Тукая, 

«Уянмас йокы» М. Андерьянова 

«Труба и барабан» Е. Тиличеева, «Кого 

встретил колобок» Г. Левкодимова, «Чудеса» 

Л. Комиссарова 

 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава “до”- 

икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле итеп 

җырлау күнекмәләрен ныгыту; Җырлар алдыннан тын 

алырга ӛйрәтү. 

Җырны мӛстәкыйль рәвештә музыка уен коралына 

кушылып җырлауны дәвам итү.Музыка уен 

коралыннан башка ялгыз һәм күмәк башкару 

осталыкларын ныгыту.  

 

«Песенка про папу» В. Шаинский, 

«Солдат булдым» (УМК), «Карлыгач» сл. 

Г. Тукая 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру. 

Биюле уен иҗатын үстерү 

Вальс адымы,  «Хоровод» Попатенко, бию 

хәрәкәтләре (УМК “Шома бас”) 

 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Металлофонда кыска гына кӛйләрне уйнарга ӛйрәнү « Лесенка» муз. Е Тиличеева  

М.Лолинова сүз. 

Бәйрәмнәр Б ә й р ә м  р у х ы  т у д ы р у  Әкиятләр карау 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

 

Туган илем 

Кӛй тыңлау Динамика белән таныштыру 

Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның сүзлек 

байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен баету, 

музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, музыкаль 

хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә бәяләмә 

биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис тойгыларын 

ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка ишетү сәләтләрен 

үстерү. 

«Дан безнең илебезгә» муз. 

И.Шамсутдинов, Д.Тарджиманов сүз., 

 «Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. Равель; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санс; 

«Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьев; 

«Поет, поет соловей» р.х.җ. 

 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава “до”- 

икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле итеп җырлау 

күнекмәләрен ныгыту; Җырлар алдыннан тын алырга 

ӛйрәтү. 

Җырны мӛстәкыйль рәвештә музыка уен коралына 

кушылып җырлауны дәвам итү.Музыка уен коралыннан 

башка ялгыз һәм күмәк башкару осталыкларын ныгыту.  

окончание 

 “Әти булганда рәхәт”  А. Булатов, 

“Әтием” Р. Курамшин, “Солдат” (УМК), 

“Бравые солдаты”  Е. Тиличеева 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру. 

Биюле уен иҗатын үстерү 

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; 

элементы танца «Чик и Брик», элементы 

подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями под муз. С. Бодренкова; 

легкий бег под муз. С. Майкапара, пьеса 

«Росинки» 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Металлофонда уйнауны дәвам итү «Василек» р.х.җ. 

Бәйрәмнәр Туган илгә хӛрмәт тәрбияләү “Әтиләр бәйрәме” 
 

 

 



МАРТ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Яз. 

Халыкара 

хатын- 

кызлар 

кӛне 

Кӛй тыңлау Динамика белән таныштыру 

Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның сүзлек 

байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен баету, 

музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, музыкаль 

хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә бәяләмә 

биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис тойгыларын 

ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка ишетү сәләтләрен 

үстерү. 

«Тамбурин»  Д. Кабалевский,  тӛрле 

музыка коралларыных тавышын тыңлау 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава “до”- 

икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле итеп җырлау 

күнекмәләрен ныгыту; Җырлар алдыннан тын алырга 

ӛйрәтү. 

Җырны мӛстәкыйль рәвештә музыка уен коралына 

кушылып җырлауны дәвам итү.Музыка уен коралыннан 

башка ялгыз һәм күмәк башкару осталыкларын ныгыту.  

окончание 

«Яз» (УМК), «Челтәр элдем читәнгә”  

т.х.җ.,  “Земелюшка- чернозем” р.х.җ. 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, 

хәрәкәтләр аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру. 

Биюле уен иҗатын үстерү 

 шаг с притопом под рн мелодии «Из под 

дуба», «Полянка»; расхождеие и 

сближение в парах под муз.Т.Ломовой 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Металлофонда уйнауны дәвам итү « Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова 

Бәйрәмнәр Бәйрәм рухы тудыру 8 март 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

 

 

Кӛй тыңлау Ритм белән таныштыруны дәвам итү 

Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның сүзлек 

байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен баету, 

музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, музыкаль 

хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә бәяләмә 

биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис тойгыларын 

ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка ишетү сәләтләрен 

үстерү. 

  «Танец лебедей» из балета «Лебединое 

озеро» П.И Чайковского, «Авылда тан 

ату» Л. Батыркаева, «Марш Советской 

Армии» С. Сайдашев 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава “до”- 

икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле итеп җырлау 

күнекмәләрен ныгыту; Җырлар алдыннан тын алырга 

ӛйрәтү. 

Җырны мӛстәкыйль рәвештә музыка уен коралына 

кушылып җырлауны дәвам итү.Музыка уен коралыннан 

башка ялгыз һәм күмәк башкару осталыкларын ныгыту.  

окончание 

 «Во поле берѐза стояла» р.н.п., песни 

композитора Л.Батыркаевой, «Без инде 

хәзер зурлар” Р. Курамшин 

Музыкаль- 

ритмик хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Бию хәрәкәтләренең күнекмәләрен үстерү, тӛрле 

характердагы музыкага ритмлы хәрәкәтләнеп, хәрәкәтләр 

аша биюэчтәлеген тасвирлап күрсәтә белү. 

Тӛрле халык биюләренең үзенчәлекләре белән 

таныштыру. 

Биюле уен иҗатын үстерү 

«Стирка» - тренаж; «Осторожный шаг» 

Ж.Люли; шаг полонеза, элементы 

полонеза под муз.Ю.Михайленко 

Музыка уен 

коралында уйнау 

Металлофонда уйнауны дәвам итү « Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова 

Бәйрәмнәр Кызыксындыру уяту Г. Тукай туган кӛне, Нәүрүз 

 



 

МАЙ 

Тема Музыка 

эшчәнлегенең 

формасы 

Бурычлар Репертуар 

Сау бул, 

бакчам. 

Кӛй тыңлау Ритм белән таныштыруны дәвам итү 

Музыка әсәре характерын атау ӛчен балаларның сүзлек 

байлыгын үстерүгә ярдәм итү. 

Балаларны авазларныж югарылыгын аера белъ 

кънекмәләрен үстерүне дәвам итү; тәэсирләрен баету, 

музыканы ишетү сәләтен формалаштыру, музыкаль 

хәрәкәтләрен үстерү. Музыка әсәрләренә бәяләмә 

биргәндә, үзләренең уй- фикерләрен, хис тойгыларын 

ачык әйтә белү, хыял. Зиһен, музыка ишетү сәләтләрен 

үстерү. 

«Петрушка» И.Стравинского; Гимн РФ, 

гимн РТ, «Лето» П. Чайковский 

Җырлау Авыз ясалышына игътибар итү 

Җырлау тавышын камилләштерү. Беренче октава “до”- 

икенче актава “ре” диапазонында сәнгатьле итеп 

җырлау күнекмәләрен ныгыту; Җырлар алдыннан тын 

алырга ӛйрәтү. 

Җырны мӛстәкыйль рәвештә музыка уен коралына 

кушылып җырлауны дәвам итү.Музыка уен 

коралыннан башка ялгыз һәм күмәк башкару 

осталыкларын ныгыту.  

окончание 

«До свидания детский сад», «Хуш 

бакча», «Сау бул инде» (УМК) 

Музыкаль- ритмик 

хәрәкәт 

Бию 

Уен 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой доли. 

«Спортивный марш» В.Соловьева – 

Седого; «Баба Яга» муз. М.Славкина, сл. 

Е.Каргановой; «Боковой галоп» муз. 

Ф.Шуберта; «Контраданс» ИС Баха;  

Музыка уен 

коралында уйнау 

Металлофонда уйнауны дәвам итү Таныш кӛйләр 

Бәйрәмнәр Бәйрәм рухы тудыру, кызыксындыру уяту Хуш бакчам 

 


