
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Кечкенә сыйныф укучылары өчен экологик кичә) 

 

   Максат: укучыларны табигатьне яратырга,  туган җирнең кадерен белергә 

өйрәтү; укучыларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү; кеше һәм 

табигатьнең үзара бәйле булуын аңлату. 

   Җиһазлар: агач һәм учак макетлары, Җир анасына чуар озын күлмәк белән 

зур шәл, биючеләргә һәм агачларга киемнәр. 

   Катнашалар: алып баручылар, агачлар, укучылар, Җир-ана. 

    

  Зал матур итеп бизәлгән. Сәхнәдә агач макетлары. “Әйләнә-тирә 

табигать” темасынарәсем күргәзмәсе куелган. 

Беренче алып баручы: 

Туган ягым – яшел бишек, 

Ямь-яшел тугайлары, 

Матурлыкка дан җырлыйлар 

Басуда тургайлары. 

Икенче алып баручы: 
Синнән башка миңа, туган ягым, 

Бу дөньяда тормыш юк сыман. 

Җирем-суым – Ватаным, 

Минем Татарстаным.(Сара Садыйкова көе, Нәби Дәүли сүзләренә 

“Татарстан – минем республикам” җыры башкарыла.) 

   Беренче алып баручы:Әйе, туган якның табигатенә, аның яшел 

урманнарына, бормалы елгаларына, челтерәп аккан чишмәләренә багышлап 

халкыбыз нинди генә җырлар чыгармаган да, шигырьләр язмаган.(Сәхнәгә 

ике укучы чыга.) 

Беренче укучы: 

Матур синең җәйге таңнарың, 

Рәхәт синең язгы җилләрең, 

Шундый ямьле синең җирләрең! 

Икенче укучы: 

Туган ягым минем – туган йортым, 

Шундый иркен синдә сулавы, 

Тау битләрең тулы яшел үлән, 

Челтерәп ага чишмә сулары. 

Икенче алып баручы:Ял вакытларында без табигать кочагында 

булырга омтылабыз, аның саф һавасын суларга, аланнарында утырып ял 

итәргә яратабыз. 

Беренче алып баручы:Чыннан да, табигать кочагында булганда без 

бөтен мәшәкатьләрне онытып, табигать матурлыгына хозурланып, тын гына 

урман шаулавын, кошларның сихри моңнарын тыңлыйбыз. Икенче алып 

баручы: 

Урманга керәм, хәйран калам, 

Һәр агачның аерым моңы бар. 

Һәрберсенең әле сөйләнмәгән 



Мәхәббәте, яшерен сере бар. (Зыя Ярмәки сүзләре, татар халык көенә 

“Ак каен” җыры башкарыла.)агачлар бии. “Кошлар тавышы” уйнатыла. 

Сәхнәгә “агачлар” чыга.Агачлар сөйләветыңлана.) 

Имән: 

Мин – көчле агач, имән, 

Җилләргә, давылларга – 

Берсенә дә баш имәм. 

Каен: 

Минем исемем – каен, 

Үсәм һәр урман саен, 

Буем зифа һәм озын 

Ак кәгазь кебек тузым. 

Юкә: 

Ә мин - юкә исемле, 

Юкә – ул чәчәк төсле – 

Һәрвакытта хуш исле. 

Бал кортлары киләләр 

Миңа безелдәп кенә, 

Иң тәмле балны җыеп, 

Алып китәләр сезгә. 

Чыршы: 

Ә мин – чыршы, беләсез, 

Чыршы булмый энәсез. 

Җәен, кышын яшел мин, 

Арттырам урман ямен. 

Яңа елда сезгә мин 

Кунак булып килермен. 

Агачлар: 

Без үсәбез һәркайда, 

Без кешеләргә файда, 

Шуңа күрә агачларны 

Сындырмагыз, саклагыз! 

Безнең дуслар булыгыз! 

Аланнарга, урманнарга 

Агачлар утыртыгыз!(“Яфраклар” биюе.) 

Беренче алып баручы:Табигать безне җылыта, киендерә, ашата-

эчертә, сәламәтлегебезне саклый. Әгәр без табигатьне өйрәнмәсәк, андагы 

үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын белмәсәк, чәчәкләр, агачлар үстермәсәк, 

җир анабызның гүзәллеген сакламасак, ул безне гафу итмәс иде. (Урманга 4-

5 малай керәләр, алып баручы әйткән сүзләрне хәрәкәтләнеп күрсәтәләр.) 

Икенче алып баручы: 

Җәйге кызу көндә 4-5 малай 

Җыелдылар урман куенына. 

Җиләк җыеп, яшел чатыр корып, 



Уйнадылар көне буена.(Малайлар җиләк ашыйлар һәм җыялар. 

Беренче малай агачтагы кош оясын бәреп төшерә.) 

Ял иттеләр кичен бергәләшеп, 

Учак җылысында кызынып. 

Ай карады күктән, ал тасмадай 

Ялкын телләренә кызыгып.(Икенче малай бутылка һәм консерв 

банкасын тибеп җибәрә. Өченче малай кәгазь һәм пакетларны теләсә кайда 

атып утыра.) 

Кич җиткәнен күргәч ашыктылар, 

Җырлый-җырлый кайтып киттеләр. 

Утлы күмер калды, җем-җем итеп, 

Йокымсырап яткан учакта. 

Алар китте. Шаян җилләр килеп 

Күмерләрдән очкын уйнатты, 

Шул очкыннан ялкын тасма ясап 

Имән каерысына ут атты. (“Кызыл тасма”биюе.) 

Беренче алып баручы: 

Гөлт кабынды имән, бии-бии 

Котырынып ялкын дөрләде. 

Болгый-болгый утлы койрыкларын 

Ябалдашлар буйлап үрләде. 

Ажгырынып, утлы елан кебек, 

Бөтерелде ялкын, уралды... 

Гөрләп торган яшел гүзәллектән 

Кара көйгән моңсу җир калды. (Агачлар карала, макетларның икенче 

ягы әйләндереп куела. Озын күлмәктән, башына зур шәл урап бәйләнгән 

“Җир-ана” керә.) 

Җир-ана: 

Сандугач бизсә бакчамнан, 

Ят күрсә җиремне торналар, 

Нишләрмен, кипсәләр күлләрем, 

Корыса күңелле урманнар? 

Тургайлар очмаса биектә, 

Тозланса саф сулы чишмәләр, 

Саекта илемдә чишмәләр, 

Киләчәк буыннар нишләрләр? 

Саф җилләр сыйпасын чәчемнән, 

Саф һава аллатсын битемне. 

Юлымда чирәмнәр үссеннәр, 

Кешеләр, саклагыз җиремне! 

Бәхетле бул, кешем, бәхетле бул! 

Җир язмышы синең кулыңда. 

Мәңге сүнмәс йолдыз булып, 

Гөлләр үссен йөргән юлыңда! 

Беренче укучы: 



Безнең иңдә – ил язмышы, 

Безнең иңдә – Җир шары! 

Барысы өчен дә без җаваплы, 

Без – Кояшның дуслары! 

Икенче укучы: 

Агачларны сындырмагыз, 

Кош оясын туздырмагыз, 

Суларны да пычратмагыз – 

Пыяла, чүп атмагыз!( Илсур Хөснетдинов сүзләре, Илфат Дәүләтшин 

көенә “Киткән кошлар кире кайтырмы?” җыры башкарыла.) 

Беренче укучы: 

Эссе чакта, коры чакта 

Урманда ут якмагыз! 

Табигать – ул безнең әни, 

Табигатьне саклагыз! 

Икенче алып баручы: Әйе, әгәр дә без яхшы эшләр генә эшләсәк, җир 

анабыз да безне онытмас. Җиребез, суыбыз, һавабыз да безнең яхшы 

эшләребезгә яхшылык белән җавап кайтарыр. 

Беренче алып баручы: 

Мәңге яшәсен табигать, 

Сабыйлар сау булсыннар. 

Күкләребез аяз булсын, 

Матур таңнар атсыннар! 

Икенче алып баручы: 

Шифалы яңгырлар яусын, 

Ачылмасын яралар, 

Табигатьнең сакчылары, 

Сау булыгыз, балалар!(“Күгәрчен гөрлидер” татар халык җыры 

башкарыла.) 

 

 
 


