1 сыйныф

2сыйныф
Үз-үзеңә хезмәт Мәктәп яны
күрсәтү.
тәҗрибә
Сыйныфта
участогын
чисталыкны
чүпләрдән
саклау, дежур
арындыру, җирне
тору.
эшкәртү.
Бүлмә гӛлләрен Күпъеллык
карау: тӛпләрен чәчәкләрне
йомшарту, су
кышка әзерләү.
сибү,
Беръеллык чәчәк
тузаннарын
орлыкларын
сӛртү.
җыю, киптерү,
Бакчада җир
исемнәрен белү,
эшкәртү
язып кую.
кораллары белән Помидор, кыяр
танышу: кәтмән, орлыкларын
кӛрәк, тырма
чәчәргә әзерләү,
белән эшләү
чәчү, күчереп
тәртибе.
утырту.
Чәчәк
Язын күпъеллык
орлыкларын
чәчәкләрне карау,
җыю, киптерү,
җир әзерләү,
саклау.
чәчәкләрне чәчү,
су сибү.

3сыйныф
Чәчәкләрне кисү,
букет ясау, вазада
озаграк саклау
ысулларын ӛйрәнү.
Кишер, чӛгендер
уңышын җыярга
булышу.
Бакча җиләге ӛчен
җир әзерләү, утырту
серләре белән
танышу.
Помидор, кыяр
орлыкларын алу
тәртибе, киптерү,
саклау.

4 сыйныф
Күпъеллык
чәчәкләрне аеру,
үрчетү. Язын, кӛзен
бакча җиләге
участогын эшкәртү.
Крыжовник,
карлыган куакларын
үрчетү ысуллары.
Кишер,чӛгендер
чәчү тәртибе, су
сибү, чүпләрен утау,
йомшарту.
Суган орлыгын
әзерләү, аңа участок
әзерләү, чәчү
тәртибе.

1 сыйныф

Милли бизәкләр
белән
таныштыру,
шаблон ясау,
аның ярдәмендә
бизәкләр кисү.
Ваза, алъяпкыч
бизәү(кәгазьдән)

2сыйныф
Кулъяулыкка
бизәк тӛшерү,
тӛсләр сайлау.
Тегү тӛрләре
белән чигү.
Түбәтәйгә
бизәк тӛшерү,
чигү.

3сыйныф
Калфакка
түбәтәйгә бизәкләр
тӛшерү.
Бисер белән
бизәкләрне тегү.
“Әбием сандыгы”
белән танышу:
яулыкта,
кулъяулыкта,
мендәр
тышларындагы
бизәкләр

4 сыйныф
“Әбием сандыгы”
белән танышуны дәвам
итү. Сандыкларга
тӛшерелгән милли
бизәкләр, агач
әйберләрендәге милли
бизәкләр, читек –
чүәкләрдәге милли
бизәкләр.
Мендәр тышына бизәк
тӛшерү, мулинә белән
чигү.

1 сыйныф

2сыйныф
Оригами белән
Оригами белән
таныштыру.
танышуны дәвам
Стакан, кӛймә,
итү. Әтәч,
пилотка ясау.
пингвин, самолет
Папье – маше
ясау. Папье –
белән
маше белән
таныштыру, кәсә танышуны дәвам
ясау, фон бирү,
итү. Тәлинкә
кисеп алып
ясау, тигезләү,
ябыштыру.
фон бирү, краска
Балчык белән
ярдәмендә бизәү.
эшләү тәртибе:
Балчык
чүлмәк ясау, алма ярдәмендә ваза
муляжы ясау.
ясау.

3сыйныф
Оригами белән
эшләүне дәвам
итү. Әкият
геройлары
ясау(песи, эт,
куян).
Камыр
ярдәмендә
курчак, эт ясау,
бизәү.
Балчык
ярдәмендә гӛл
савыты ясау.

4 сыйныф
Оригаминың
катлаулырак
тӛрен кулланып
сынлы
фигуралардан
әкият почмагы
ясау.
Папье – маше:
муляжлар ясау.
уенчыклар ясау,
краска ярдәмендә
бизәү.
Камырдан песи,
тӛлке ясау, буяу.

1 сыйныф

2сыйныф
Минем гаиләм,
Ӛйне, сыйныфны
минем туган
җыештыру
йортым.
тәртибе
Гаиләдәге
(тузаннарны
кешеләргә хӛрмәт сӛртү, гӛлләрне
тәрбияләү.
карау, кӛзгеләрне
Гаиләдәге
чистарту,
традицияләр,
әйберләрне
бүләкләр бирү,
урнаштыру).
бүләкне кабул
Кунак ӛстәлен
итеп ала белүне
әзерләү
тәрбияләү. Кунак (сервировка).
каршы алу, ӛстәл Гади бутерброд,
әзерләү, кунак
салатлар ясарга
итү. Үз бүлмәңне ӛйрәнү.
җыештыру,
әйберләреңне
тәтиптә тоту,
уңайлы итеп
үзгәртү, саклау.

3сыйныф
Ӛй алдында
чәчәкләр, үрмә
гӛлләр үстерү,
матурлыкка
омтылуны
тәрбияләү.
Бүлмәләрдә
тәртип саклау,
идәннәр юу,
мебельләрне
уңайлы итеп
урнаштырырга
булышу. “Ӛеңдә
ничек, мәктәптә
шундый”- әңгәмә.
Кунак килгән
җиргә меню тӛзү.
Салат,бутерброд
әзерләү.

4 сыйныф
“Кечкенә дизайнер
мәктәбе”. Ата –аналарга
тӛсләрне туры китереп,
обой, тюльләрне,
мебельләрне сайларга
булышу. “Минем
хыялымдагы ӛем”(реферат язу,
эскизын ясау).
Санитар – гигиена
таләпләре: табак – савыт
юу тәртибе, киптерү,
урнаштыру. Ашханәдә
булышу. Кунак ӛстәле
әзерләү, салатларны,
бутербродларны бизәү.
Азык әзерләү
технологиясе белән
танышу

1 сыйныф

2сыйныф
Уен
Дидактик
мәйданчыгында
материаллар
чәчәкләрне карау, ясарга булышу,
уенчыкларны
яңа уеннар
урнаштыру,
ӛйрәтү,
балалар белән
бәйрәмнәргә
уйнау.
бүләкләр
әзерләшү.

3сыйныф
Курчакларга
күлмәкләр тегү.
Әкиятләр уку,
концертлар кую.
“Чыршы
бәйрәме”нә
уенчыклар ясау.

4 сыйныф
Курчаклар
ярдәмендә
әкиятләр кую,
җырлар ӛйрәтү,
шигырь
бәйрәмнәре ясау,
уенчыклар ясап
бирү.

1 сыйныф

2сыйныф
Мәктәп бинасы
Авыл белән
белән
танышуны дәвам
таныштыру:
итү: фермаларга,
ашханә, остаханә, машина-трактор
спротзал,
паркына
китапханә,
экскурсияләр.
кабинетлар.
Андагы эшчеләр
Мәктәптә
белән әңгәмәләр
эшләүче
үткәрү, эш
хезмәткәрләр
урыннары белән
белән
танышу. Үз
таныштыру.
урамыңда
Мәктәп яны
чисталык
бакчасына,
булдыру: ”Минем
стадионга
урамым иң чиста
экскурсияләр
һәм иң матур”
ясау. Мәктәпкә,
мәктәп
әйберләренә
сакчыл караш,
хӛрмәт, горурлык
хисе уяту.

3сыйныф
Мәктәп музее
белән
таныштыру.
Авыл мәдәният
йортына
экскурсия. Авыл
китапханәсе
белән танышу.
“Кабык күпер”
чишмәсе янына
чәчәкләр утырту.
Утырткан
агачларны
тәрбияләү.

4 сыйныф
Район музеена
экскурсия.
Геройлар аллеясы
белән танышу.
Солдат һәйкәле
янында чәчәкләр
утырту, чистарту.
“Озын күпер”,
“Кабык күпер”
буалары белән
танышу. Буа
яннарын чүпләрдән арындыру.
Кибет, җәмәгать
урыннарында
чисталыкны
саклау.

