
Кошлар көне 

 

Максат: Укучыларның белемнәрен тирәнәйтү, табигатькә сакчыл караш 

тәрбияләү, игътибарлылыкларын үстерү. 

   Җиһазлау: кош рәсемнәре, алдан әзерләнгән кросворд, кош тавышлары 

яздырылган диск. 

 

   1 нче бәйге 

    Командага кошлар исеме сайлыйлар һәм шул кош турында сөйлиләр. 

 

  1 команда 

    Бөркет 

    Бөркетләрнең берничә төре билгесе. Дала каракошы, зур каракош, үләт 

бөркете, елга каракошы. 

   Әлеге тор бөркетләр барысы да кызыл китапка кертелгән. Бөркетләр 

Африка, Евразия материкларында, Атлантик һәм Тын оклан яр буйларына 

кадәр яшиләр. Татарстанда Яшел Үзән, Лаеш, Тәтеш, Әлмәт, Минзәлә, Буа, 

Лениногорск районнарында бар. Татарстанда аларның саны бик аз. Һәр төре 

5,10, 30 пар оя корып яштләр. Әлеге бөркет төрләренең күбесе күчмә кошлар. 

Безнең якларда апрельдән октябрь айларына кадәр оя корып яшиләр. 

Кимерүчеләр яки тычкан, кошлар, йомран, куян, төлке һәм сирәк очракларда 

этләр белән тукланалар. 

 

   2 команда 

   Ябалак  

   Ябалакларның берничә төре билгеле: ак ябалак, мәче башлы ябалак, 

колаклы ябалак, саз ябалагы, йокычан ябалак,йөнтәс аяклы ябалак, йорт 

ябалагы, соры ябалак, чыпчык ябалагы.  Ябалаклар Евразия, төньяк Африка, 

төньяк Америкада яшиләр. Татарстан территориясендә Буа, Тәтеш, Азнакай, 

Сарман, Яшел Үзән, Кукмара. Биктау, Саба районнарында бар. 

Ябалакларның күп төре безнең якларда көз һәм кыш көннәрендә  күренәләр. 

Мәсәлән, мәче башлы ябалак ел дәвамында безнең якта ылыслы, катнаш 

урманнарда яши.Ябалаклар арасында паркта, зиратларда, авыл тирәсендәге 

агачлыкларда оя корып яшәүчеләр бар.  

    Саз ябалагы, йокычан ябалак, йорт ябалагы безнең якларга апрель 

айларында кайталар. Кошлар, кимерүчеләр, бөҗәкләр белән тукланалар. 

Ябалакларның әле санап кителгән төрләре кызыл китапка кертелгән. 

 

  2 нче бәйге 

Һәр командадан 1әр кеше чыгып үз командасына кушылган кош  рәсемен 

ясый.  

 

  3 нче бәйге 
Сорауларга җавап бирү. 

 



  1 команда 

Нинди һава торышы алдыннан кошлар сойраудан туктый (яңгырлы). 

Пингвин кошмы, юкмы? (кош). 

Кайсы кош йомыркаларын чит ояга сала (кәккүк). 

Кошлар сыерчык оясында кышлыйлармы? (юк). 

Каргалар кышын һәм көзен кайда йоклыйлар? (бакчаларда, агачлыклары). 

Иң кечкенә кош (колибри). 

Нинди кошларның килүе яз җитүе турында хәбәр итә? (кара каргалар). 

Кайсы кош балаларын  кыш көне чыгара? (чукыр) 

Нинди кошларның аналары аталарына караганда зуррак һәм көчлерәк була? 

(ерткыч). 

Нәрсә баштүбән йоклый? (ярканат). 

Кошларга койрык нәрсә өчен? (очканда тигезлек саклау, агачларга кунып 

тору өчен). 

2  команда. 

Кайсы кошның койрыгы озын? (саескан). 

Нинди кошлар җәй эченә 3 тапкыр бала чыгара? (чыпчыклар). 

Дөньядагы иң зур кош нәрсә? (страус). 

Кайсы кошны урман докторы дип әйтәбез? (тукран). 

Кошлар кайчан көчлерәк сайрый очкандамы әллә ботакта утыргандамы? 

(очканда). 

Тургай җиргә төшкәч сайрыймы? (юк, сызгыра гына). 

Яшенле яңгыр алдыннан нинди кан флейтада уйнаган тавыш чыгарып 

сайрый? (иволга). 

Нинди кошлар очмый? (страус, пингвин, казуар). 

Торналар очканда ничек тезәләр? 

Кош сөте нинди кошларда бар? (күгәрчен, пингвин). 

Нинди кош бер аягы белән тибеп кешене үтерә ала? (африка страусы). 

Төн кошы (ябалак). 

 

  4 нче бәйге 

“Сандугачкай” сүзендәге хәрефләрдән яңа сүзләр төзеп язу. 

 

  5 нче бәйге 

Командалар бер-берсенә табышмаклар әйтешәләр. 

 

  1 команда 

Җәй шакылдый бу чүкеч, 

Кыш шакылдый бу чүкеч, 

Ничек чыдый бу чүкеч?  

                             (Тукран) 

 

Койрыгын алса-башы ябыша, 

Башын алса – койрыгы ябыша  

                             (Саескан) 



 

Кырау булсын, кырпак булсын, 

Китмәс дустым, җәен-кышын 

Салмый сары түшен.             

                              (Песнәк) 

 

Кып-кызыл түшләре, 

Миләш ашый үзләре. 

                              (Кызыл түш) 

 

2 команда 

 

Гөрли-гөрли җырлый ул 

 Кызыл читек кия ул. 

Күлмәкләре күгелҗем, 

Татулыкны соя ул.  

                          (Күгәрчен) 

 

Чуар киемле урам малае борчак җыя, кырда  куна. 

Ул нинди кош? 

                               (Чыпчык) 

 

Ханның кызын алыр идем, кашым кызыл булмаса. 

                                             (Көртлек)     

 

Агач башында йорты, эчендә яши җырчы. 

                                              (Сыерчык) 

 

  6 нчы бәйге 

Кроссворд чишү. 

 

  7 нче бәйге 

   Рәсем буенча кошларны танып әйтү. 

 

1 команда 

   1 – ворон, козгын 

   2 – ворона серая, ала карга 

   3 – грач, кара карга 

   4 – галка, чәүкә 

   5 – сорока, саескан 

 

2 команда 

   1 – скворец ,сыерчык 

   2 – грач, кара карга 

   3 – перепел, былбылдык 



   4 – аист, ләк-ләк 

   5 – кукушка ,күке 

 

  8 нче бәйге 

Бирелгән тема буенча кечкенә сочинение язу. 

- Ни өчен кошлар – безнең дуслар, дип әйтәбез? 

- Кошларга ничек ярдәм итеп һәм саклап була? 

 

9 нчы бәйге 

Кошлар яки яз темасына концерт номеры. 

 

   Нәтиҗә чыгару. Бүләкләү. 



 


