
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Җыр- биюләр аша балаларның музыкаль сәләтләрен үстерү 

         

 
                      

     - Балаларда музыкага мәһәббәт тәрбияләү. 

     - Дөрес итеп җырларга, бию күнекмәләренә өйрәтү.

      - Төрле милләт, классик көйләрен тыңлау. Музыкаль әсәрнең             

характерын билгеләргә өйрәнү.

-   - Татар, рус, классик композиторлар белән таныштыру. 

-   - Музыка грамотасын өйрәтү 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018-2019 уку елы 

 
 

№ Эшчәнлек төре Вакыты 

1 Еллык эш планын ӛйрәнү, кабул итү сентябрь 

2 “Домисолька”  җыр түгәрәге планын раслау сентябрь 

3 Гомүми ата-аналар җыелышында катнашу сентябрь 

4 Педсоветта катнашу Ел дәвамында 

5 Консультатив пунктта  ачык шӛгыль, күңел ачу 

күрсәтү 

Октяьбрь- ноябрь 

6 Белем кӛне (зурлар тӛркеме) сентябрь 

7 Кошларны озату кичәсе (уртанчылар тӛркеме) октябрь 

8 Кӛз бәйрәме (2 кечкенәләр тӛркеме) октябрь 

9 Ӛлкәннә кӛне (уртанчылар, зурлар, мәктәпкә 

әзерлек тӛркемнәре) 

октябрь 

10 Әниләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр дә) ноябрь 

11 Каз ӛмәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) декабрь 

12 Яңа ел (барлык тӛркемнәр дә) декабрь 

13 “Йолдызлык- 2016” та чыгыш ясау январь 

14 “Юллар имин булсын” күңел ачу (зурлар 

тӛркеме)  

январь 

15 23 февраль- әтиләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр 

дә) 

февраль 

16 “Йолдызлык- 2016” гала- концертта чыгыш ясау февраль 

17 8 март- әниләр кӛне (барлык тӛркемнәр дә) март 

18 Нәүрүз бәйрәме (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) март 

19 “Исәнмесез, кошкайлар” күңел ачу (уртанчылар 

тӛркеме) 

март 

20 Г. Тукай кичәсе (барлык тӛркемнәр дә) апрель 

21 Озату кичәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) май 

22 Балаларны яклау кӛнендә чыгыш ясау (зурлар, 

мәктәпкә әзерлек тӛркеме) 

июнь 

23 Сабантуй (барлык тӛркемнәр дә) май 

24 Методик матбугатка язылу (елга 2 тапкыр) Ел дәвамында 

25 Балаларның белем дәрәҗәсен ачыклау ӛчен 

диагностик карталар тутыру 

Ел дәвамында 

26 Белем күтәрү курсларына язылу ноябрь 

27 Йомгаклау шӛгыле күрсәтү (уртанчылар 

тӛркеме) 

апрель- май 

28 РМО җыелышларында катнашу январь 

29 Актаныш радио, телевидениесенда чыгыш ясау Ел дәвамында 

30 Тӛрле конкурсларда катнашу Ел дәвамында 
 
 



2019- 2020 уку елы 

 

№ Эшчәнлек төре Вакыты 

1 Еллык эш планын  кабул итү сентябрь 

2 “Домисолька”  җыр түгәрәге планын раслау сентябрь 

3 Гомүми ата- аналар җыелышында катнашу октябрь 

4 Педсоветта катнашу Ел дәвамында 

5 Консультатив пунктта  ачык шӛгыль, күңел ачу 

күрсәтү 

Октяьбрь- ноябрь 

6 Белем кӛне (зурлар тӛркеме) сентябрь 

7 Кошларны озату кичәсе (уртанчылар тӛркеме) октябрь 

8 Кӛз бәйрәме (2 кечкенәләр тӛркеме) октябрь 

9 Ӛлкәннә кӛне (уртанчылар, зурлар, мәктәпкә 

әзерлек тӛркемнәре) 

октябрь 

10 Әниләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр дә) ноябрь 

11 Каз ӛмәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) декабрь 

12 Яңа ел (барлык тӛркемнәр дә) декабрь 

13 “Йолдызлык- 2016” та чыгыш ясау январь 

14 “Юллар имин булсын” күңел ачу (зурлар 

тӛркеме)  

январь 

15 23 февраль- әтиләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр 

дә) 

февраль 

16 “Йолдызлык- 2016” гала- концертта чыгыш ясау февраль 

17 8 март- әниләр кӛне (барлык тӛркемнәр дә) март 

18 Нәүрүз бәйрәме (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) март 

19 “Исәнмесез, кошкайлар” күңел ачу (уртанчылар 

тӛркеме) 

март 

20 Г. Тукай кичәсе (барлык тӛркемнәр дә) апрель 

21 Озату кичәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) май 

22 Балаларны яклау кӛнендә чыгыш ясау (зурлар, 

мәктәпкә әзерлек тӛркеме) 

июнь 

23 Сабантуй (барлык тӛркемнәр дә) май 

24 Методик матбугатка язылу (елга 2 тапкыр) Ел дәвамында 

25 Балаларның белем дәрәҗәсен ачыклау ӛчен 

диагностик карталар тутыру 

Ел дәвамында 

26 Казан шәһәренә белем күтәрү курсларына бару сентябрь 

27 Йомгаклау шӛгыле күрсәтү (мәктәпкә әзерлек 

тӛркеме) 

апрель- май 

28 РМО җыелышларында катнашу январь 

29 Актаныш радио, телевидениесенда чыгыш ясау Ел дәвамында 

30 Тӛрле конкурсларда катнашу Ел дәвамында 
 
 
 



 

2020- 2021 уку елы 

 

№ Эшчәнлек төре Вакыты 

1 Еллык эш планын  кабул итү сентябрь 

2 “Домисолька”  җыр түгәрәге планын раслау сентябрь 

3 Гомүми ата- аналар җыелышында катнашу сентябрь 

4 Педсоветта катнашу Ел дәвамында 

5 Консультатив пунктта  ачык шӛгыль, күңел ачу 

күрсәтү 

Октяьбрь- ноябрь 

6 Белем кӛне (зурлар тӛркеме) сентябрь 

7 Кошларны озату кичәсе (уртанчылар тӛркеме) октябрь 

8 Кӛз бәйрәме (2 кечкенәләр тӛркеме) октябрь 

9 Ӛлкәннә кӛне (уртанчылар, зурлар, мәктәпкә 

әзерлек тӛркемнәре) 

октябрь 

10 Әниләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр дә) ноябрь 

11 Каз ӛмәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) декабрь 

12 Яңа ел (барлык тӛркемнәр дә) декабрь 

13 “Йолдызлык- 2016” та чыгыш ясау январь 

14 “Юллар имин булсын” күңел ачу (зурлар 

тӛркеме)  

январь 

15 23 февраль- әтиләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр 

дә) 

февраль 

16 “Йолдызлык- 2016” гала- концертта чыгыш ясау февраль 

17 8 март- әниләр кӛне (барлык тӛркемнәр дә) март 

18 Нәүрүз бәйрәме (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) март 

19 “Исәнмесез, кошкайлар” күңел ачу (уртанчылар 

тӛркеме) 

март 

20 Г. Тукай кичәсе (барлык тӛркемнәр дә) апрель 

21 Озату кичәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) май 

22 Балаларны яклау кӛнендә чыгыш ясау (зурлар, 

мәктәпкә әзерлек тӛркеме) 

июнь 

23 Сабантуй (барлык тӛркемнәр дә) май 

24 Методик матбугатка язылу (елга 2 тапкыр) Ел дәвамында 

25 Балаларның белем дәрәҗәсен ачыклау ӛчен 

диагностик карталар тутыру 

Ел дәвамында 

26 Йомгаклау шӛгыле күрсәтү (мәктәпкә әзерлек 

тӛркеме) 

апрель- май 

27 РМО җыелышларында катнашу январь 

28 Актаныш радио, телевидениесенда чыгыш ясау Ел дәвамында 

29 Тӛрле конкурсларда катнашу Ел дәвамында 

   
 
 



2021- 2022 уку елы 

 

№ Эшчәнлек төре Вакыты 

1 Еллык эш планын  кабул итү сентябрь 

2 “Домисолька”  җыр түгәрәге планын раслау сентябрь 

3 Гомүми ата- аналар җыелышында катнашу сентябрь 

4 Педсоветта катнашу Ел дәвамында 

5 Консультатив пунктта  ачык шӛгыль, күңел ачу 

күрсәтү 

Октяьбрь- ноябрь 

6 Белем кӛне (зурлар тӛркеме) сентябрь 

7 Кошларны озату кичәсе (уртанчылар тӛркеме) октябрь 

8 Кӛз бәйрәме (2 кечкенәләр тӛркеме) октябрь 

9 Ӛлкәннә кӛне (уртанчылар, зурлар, мәктәпкә 

әзерлек тӛркемнәре) 

октябрь 

10 Әниләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр дә) ноябрь 

11 Каз ӛмәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) декабрь 

12 Яңа ел (барлык тӛркемнәр дә) декабрь 

13 “Йолдызлык- 2016” та чыгыш ясау январь 

14 “Юллар имин булсын” күңел ачу (зурлар 

тӛркеме)  

январь 

15 23 февраль- әтиләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр 

дә) 

февраль 

16 “Йолдызлык- 2016” гала- концертта чыгыш ясау февраль 

17 8 март- әниләр кӛне (барлык тӛркемнәр дә) март 

18 Нәүрүз бәйрәме (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) март 

19 “Исәнмесез, кошкайлар” күңел ачу (уртанчылар 

тӛркеме) 

март 

20 Г. Тукай кичәсе (барлык тӛркемнәр дә) апрель 

21 Озату кичәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) май 

22 Балаларны яклау кӛнендә чыгыш ясау (зурлар, 

мәктәпкә әзерлек тӛркеме) 

июнь 

23 Сабантуй (барлык тӛркемнәр дә) май 

24 Методик матбугатка язылу (елга 2 тапкыр) Ел дәвамында 

25 Балаларның белем дәрәҗәсен ачыклау ӛчен 

диагностик карталар тутыру 

Ел дәвамында 

26 Йомгаклау шӛгыле күрсәтү (мәктәпкә әзерлек 

тӛркеме) 

апрель- май 

27 РМО җыелышларында катнашу январь 

28 Актаныш радио, телевидениесенда чыгыш ясау Ел дәвамында 

29 Тӛрле конкурсларда катнашу Ел дәвамында 

30  Аттестация үтү октябрь 
 
 

 



2022- 2023 уку елы 

 

№ Эшчәнлек төре Вакыты 

1 Еллык эш планын  кабул итү сентябрь 

2 “Домисолька”  җыр түгәрәге планын раслау сентябрь 

3 Гомүми ата- аналар җыелышында катнашу сентябрь 

4 Педсоветта катнашу Ел дәвамында 

5 Консультатив пунктта  ачык шӛгыль, күңел ачу 

күрсәтү 

Октяьбрь- ноябрь 

6 Белем кӛне (зурлар тӛркеме) сентябрь 

7 Кошларны озату кичәсе (уртанчылар тӛркеме) октябрь 

8 Кӛз бәйрәме (2 кечкенәләр тӛркеме) октябрь 

9 Ӛлкәннә кӛне (уртанчылар, зурлар, мәктәпкә 

әзерлек тӛркемнәре) 

октябрь 

10 Әниләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр дә) ноябрь 

11 Каз ӛмәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) декабрь 

12 Яңа ел (барлык тӛркемнәр дә) декабрь 

13 “Йолдызлык- 2016” та чыгыш ясау январь 

14 “Юллар имин булсын” күңел ачу (зурлар 

тӛркеме)  

январь 

15 23 февраль- әтиләр бәйрәме (барлык тӛркемнәр 

дә) 

февраль 

16 “Йолдызлык- 2016” гала- концертта чыгыш ясау февраль 

17 8 март- әниләр кӛне (барлык тӛркемнәр дә) март 

18 Нәүрүз бәйрәме (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) март 

19 “Исәнмесез, кошкайлар” күңел ачу (уртанчылар 

тӛркеме) 

март 

20 Г. Тукай кичәсе (барлык тӛркемнәр дә) апрель 

21 Озату кичәсе (мәктәпкә әзерлек тӛркеме) май 

22 Балаларны яклау кӛнендә чыгыш ясау (зурлар, 

мәктәпкә әзерлек тӛркеме) 

июнь 

23 Сабантуй (барлык тӛркемнәр дә) май 

24 Методик матбугатка язылу (елга 2 тапкыр) Ел дәвамында 

25 Балаларның белем дәрәҗәсен ачыклау ӛчен 

диагностик карталар тутыру 

Ел дәвамында 

26 Йомгаклау шӛгыле күрсәтү (мәктәпкә әзерлек 

тӛркеме) 

апрель- май 

27 РМО җыелышларында катнашу январь 

28 Актаныш радио, телевидениесенда чыгыш ясау Ел дәвамында 

29 Тӛрле конкурсларда катнашу Ел дәвамында 
 
 
 

 


