
Татарстан  Республикасы Сарман муниципаль  районы 

мәктәпкәчә  белем бирү учреждениесе гомуми 

үсеш 1-нче «Кояшкай» балалар бакчасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әтием- горурлыгым! 

(Мәктәпкә әзерлек төркемендә ярыш-бәйге) 
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2.Кереш өлеш. 

Балалар бакчасында мәктәпкә әзерлек  төркемендә әтиләр бәйрәме үткәрелде. 

Балалар алдан төсле кәгазъләрдән бүләкләр әзерләделәр, залны 

тутыргычлар,йолдызлар, солдатлар, парашютистлар рәсемнәре белән 

бизәделәр. " Әтием-горурлыгым" темасына рәсемнәр ясадылар, әниләре 

белән бергәләп хикәяләр яздылар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Әтием- горурлыгым! 

Хәерле кич, хөрмәтле әти-әниләр, балалар, килгән кунаклар! 

Бүген без гаилә башлыгы, гаилә терәге булучы, Ватанны саклаучы ир-

егетләребез - әтиләр бәйрәменә җыелдык. 

Әти гаилә төзүче һәм аның намусын яклаучы, гаиләне туйдыручы, җил-

яңгырдан саклаучы, мал-мөлкәт табучы, җилкәсе белән таулар күчерергә әзер 

кеше ул. 

Һәр бала әтинең җылы, ягымлы карашын тоеп, таләпчән ныклы сүзен 

ишетеп, дус-тату гаиләнең терәге әти икәнен сизеп яшәсен иде. 

Кадерле ир-егетләребез! Сезне чын күңелдән Ватанны саклаучылар 

көне белән тәбрик итәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек телибез, һәрвакыт шат 

булыгыз, йөзегездә елмаю кимемәсен. Бәйрәм белән сезне! 

Ватанны саклаучылар көне, 

Чын ирләрнең бүген бәйрәме. 

Туар таңнарыбыз тыныч булсын, 

Артсын бәхет-шатлык күләме. 

Тыныч булсын сезнең күңелегез, 

Эшләрегез барсын, гөрләсен. 

Гомер буе сезнең йорәкләрдә 

Яшәү дәрте сүнми дөрләсен. 

Бүген менә Ватан алдында бурычын үтәп солдат булып кайткан 

әтиләребезне кунакка чакырдык. Алар ике командага бүленеп безгә 

үзләренең җитезлекләрен, тапкырлыкларын, булганлыкларын, көчләрен 

күрсәтерләр. Булачак солдатларыбыз да көч сынашырлар. Залга 

балаларыбызны чакырабыз. (Маршка балалар төрлечә тезеләләр, соңыннан 

урыннарга утыралар).  

Ә хәзер түргә әтиләребезне чакырыйк әле. (“Идёт солдат по городу” 

көенә “Танкистлар” командасы,  “Ты морячка, я моряк көенә” “Моряклар” 

командасы бер-бер артлы тезелеп маршка керә). Командалар бер-берсе белән 



таныштыралар. Ярышта җиңүчеләрне билгеләргә хөкемдарлар билгеләнә.                           

Балалардан әтиләргә бәйрәм бүләге җыр “Бравые солдаты”. 

1ярыш ”Көнгерә”. (Катнашкан әтиләрнең балалары чыга, әтиләрнең 

аягына басып билгеләнгән араны бергә үтәләр). 

2 ярыш. Мина куелган урынннан сак үтү. (Идәнгә туплар таратылган, 

шулар арасыннан әти белән бала тупка басмыйча үтәргә тиеш). 

3ярыш . “Серле пакет”.(5тупны төшермичә билгеләнгән араны үтү). 

4ярыш. “Дөрес тезел”. (Алфавит тәртибендә әтиләр исемнәре буенча 

тезелә). 

Балалар ярышы. 

5 ярыш. “Кавалеристлар”. 

6 ярыш. “Хоккей с мячом”. 

Әтилэр ярышы. 

7ярыш.”Разведчиклар”. Тоннельдән үрмәләп чыгу. 

8ярыш. Принеси погоны. Шырпы тартмасын куеп йөрү. 

(Җанатарлар ярышы). 

9ярыш. Билдә обруч әйләндерү. 

Әтилэр ярышы. 

10ярыш. “Кем күбрәк очко җыя?” (Кегляларга саннар ябыштырылган 

һәм әтиләргә күрсәтмичә тезелгән. Туп тәгәрәтеп кегляларга тидерергә 

кирәк). 

11ярыш. Йомгак урау (Һәр командадан бер әти катнаша). 

Балалар ярышы. 

12 ярыш.Төз атучылар ярышы. (Ком капчыгын кәрҗингә ыргыту). 

13ярыш. 

Әтилэр ярышы. 

14 ярыш.Төз атучылар ярышы. (Ком капчыгын кәрҗингә ыргыту). 

15ярыш.Идәнгә туплар чәчелгән,кем күбрәк җыя (һәр командадан бер 

әтикатнаша). 

16ярыш. Кайсы команда беренче? (Сораулар). 



1) Главная песня страны (Гимн). 

2) Торжественное движение войск и военных (Парад). 

3) В неё призывают и от неё косят (Армия). 

4) И орденоносец, и ухажёр (Кавалер). 

5) Утренняя команда (Подъём). 

6) Главный казак (Атаман). 

7) На плечах военного (Погоны). 

8) Солдатский дом (Казарма). 

9) Три взвода (Рота). 

10) Дверь танка (Люк). 

11) Главный на корабле (Капитан). 

12) Морской повар (Кок). 

13) Гараж для самолёта (Ангар). 

14) Самолётная лестница(Трап). 

15) Исход битвы в нашу пользу(Победа). 

16) Боевая машина(Танк). 

17) Тот, кто всегда прав (Командир). 

18) 2 головы , 6 ног, 2руки,1 хвост(Всадник). 

19) Слухач и стукач в армии (Радист). 

20) Большой морской начальник (Адмирал). 

17 ярыш.Бантик бәйләү. 

18ярыш “Кояш ясау”. (Таяклар ярдәмендә кояш нурларын тезү). 

Сез булганга имин булып ата таңнар, 

Тыныч-матур тормыш белән үтә айлар. 

Бәйрәмегез котлы булсын ир-егетләр, 

Мәңге тыныч, имин торсын җирләр-күкләр! 

19. Музыкаль пауза.”Будем в армии служить”  

Ю.Чичкова көе, В.Малкова сүзләре. 

4. Сүзне хөкемдарларга бирәбез. 

(Нәтиҗә ясала, җиңүчеләр билгеләнә). 



5. Кулланылган әдәбият 

1. К.В.Закирова “Уйный-уйный үсәбез” 

2.А.С.Галанов “Развивающие игры для малышей” 

3. Интернет челтәре ресурслары. 


