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Кереш 

        Укыту-тәрбия эшен камилләштерудә  халык  педагогикасынын әhәмияте 

зур булуын аңлап, укытучылар халкыбызнын гореф-гадәтларенә, йолаларына 

еш мөрәҗәгать итәләр. Халык традицияләренә багышланган бәйрам-

кичәләрдә балаларның, әти-әниләрнең  теләп катнашуына ирешәләр. Мондый 

кичәләр гаилә  белан мәктәп арасындагы дуслыкны, хезмәттәшлекне ныгыта, 

балаларның  һәм ата-аналарнын бер-берсе каршында җаваплылыгын арттыра. 

Тубәндә  шундый класстан тыш чараларның берсе тәкьдим ителә.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гаилә бәйрәме 

(Бәйрәм  уздырыласы зал бизәлә. Эбиләр, ата-аналар, балалар ясаган, 

бәйләгән, чиккән  әйберләрдән кургәзмә оештырыла) 

Укытучы:  

Бүген бездә гаилә бәйрәме 

Шатлык җыры күгендә. 

Әти-әниләрне бәйрәм белән котлап 

Кошлар җырлый туган җиремдә. 

Биредә нинди күңелле, әниләр дә, әтиләр дә килгән. 

            1.Яшәсен әти-әниләр 

Сәламәт  һәм шат булып. 

Кызларының, улларының 

Кадерлеләре булып 

             

              2. Иң кадерле кешеләребез сез, 

Әтием һәм әнием. 

Сез булганга без бәхетле,  

Тыныч, рәхәт яшибез. 

 

             3. Бер ягымда әтием, 

Бер ягымда әнием. 

Уңымда да, сулымда да 

Таянычым бар минем. 

 

Укытучы:  Гаилә – тормышыбызның нигезе, дәүләтнең киләчәге. 

Матур гаилә корып, бер – береңне хөрмәтләп, бер – береңә ярдәмләшеп 

яшәү- һәрберебезнең изге бурычы Бу заманда һәр кешегә кайтып егылырлык 

җылы учак, сыеныр урын, тыныч почмак кирәк. Көнозын дөнья куып арган 

адәм баласы гаилә ышыгында аз гына булса да ял итә, рухи көч һәм дәрман 

җыя, күңел җәрәхәтләрен дәвалый..     



Гаилә бәхете-ил бәхете ди халык.  Безнең бүгенге бәйрәмебез дә юкка 

гына “Гаиләм-җылы учак” дип аталмый. Тату гаиләләрдә генә тырыш, уңган, 

тәүфыйклы, акыллы балалар үсә. 

         1 нче алып баручы: Гаилә - ул җылы учак. Учак янына аның  

агьзалары җыела. Гаилә никадәр нык булса, аннан килган җылылык 

шулкадәр көчле була.  

        2 нче алып баручы: Гаилә-ул иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы 

сыеныр урыныбыз. Анда бер-берсен яраткан, бер-берсе турында 

кайгыртучанлык күрсәткән кешеләр яши. Ул нык, тату икэн, димак, дәүләттә, 

җәмгыяттә нык диган суз. Эти-ани aның тоткасы булса, балалар – гаиләнең  

көзгесе. Эгэр тотка купмасын, көзге ватылмасын дисэн, бер-береңне  санлап, 

рәнҗетмичә, хөрмәтләп яшәргә кирәк.  

(музыка яңгырый, әти-әниләр, ике командага буленеп, тугәрәк өстәл янына 

утыралар. Байрәм ярыш рәвешендә уза. Жюри сайлана.)  

          2 нче алып баручы: Хәзер ике команда арасында ярышны башлыйбыз.  

1 нче сорау. Нәрсә ул гаилә? (hap команда уз фикерен эйтә. Ярты минут 

вакыт бирелә.)  

          1 нче алып баручы: Сезнең гаилә турында фикерләрегезне тыңладык. 

Ә үз гаиләләре турында балалар нәрсә язды икән? Хәзер без кечкенә иншалар 

укыйбыз. Аларны сезнең  улыгыз, кызыгыз  язган.  Ә исемнәр курсәтелмәгән. 

Тыңлыйк эле, узебезне  табыйк эле. (hэр командага берәр инша укыла.)  

          2 нче алып баручы: Хәзер әти-эниларга иҗади эш бирәбез. Дәфтәр 

битенә шигырь язылган, лакин куп суз төшеп калган, аны  тулыландырып 

укып курсәтергә.  

1 командага шигырь юллары:  

Эзе..... (калсын) керсез намусыңның,  

Ни үтсә да синен .......(кулыңнан),  

Көчлелегең белән .......(горурланма)!  

.......... (Кешелегең) белән горурлан!  

 



2 нче командага шигырь юллары:  

Син яшәмә ...... (җирдә) файдасыз бер  

Түмгәк .........(булып) тигез урында. 

Янып калсын ...... (гомрең), маяк булып,  

Узеннэн соң .....(килгән) буынга.  

(Командадан берәр кеше, нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп, 

шигырьне укый. 2 нче алып баручы натиже ясый. ) 

           1 нче алып баручы: Татар халык иҗатында кешедәге әхлак 

сыйфатлары хакында фикерләр, кинәшләр, үгет-нәсихәтләр бар. 

Мәкальәйтемнәрдә бала тәрбиялүунең ата-ана өчен гаять җаваплы эш 

икәнлеге искәртелә. Әтиәниләр мәкальләрне ничек истә тоталар икән,шуны 

сынап карыйк. (мәкальнен башы әйтелә, ахырын дәвам итәргә  кушыла.)  

1 командага макальлар.  

. Оясында ни күрсә .........( очканда шул булыр ) 

. Ана күңеле балада .........( бала күңеле далада ) 

. Өйнең яме .........( бала белән ) 

2 нче  командага мәкальләр:  

. Яхшы сүз .............( җан азыгы ) 

. Эшләгәнең кеше өчен булса ........( өйрәнүең үзең өчен ) 

. Дустың булмаса эзлә, тапкач ...........( югалтма ) 

 Балалар нинди мәкальләр белә икэн? (Балалардан мәкаль әйттерү.)  

            2 нче алып баручы: Туган телгә, иксез-чиксез дөнья киңлегенә алып 

керә торган рухи чыганакларнын берсе - бишек җырлары. Безнең әти-әниләр, 

балалар бишек җырлары белә микән? (hap команда бишек жыры башкара.) 

           2 нче алып баручы: Гаиләнең ныклыгы, татулыгы бик куп нәрсәләргә 

бэйле. Хәзер мин шуларнын берсе турында табышмак әйтәм, а сез исә 

барыгыз да aның  җавабын уйлагыз.  

- Кайвакыт ул мамык төсле йомшак, кайвакыт таш кебек каты, кайчагында 

баллы, татлы, а кайчакта әремнән дә әче, кайвакытта кылыч кебек уткен, елан 

кебек чага да бела. Нәрсә ул? (Тел.)  



hap командага табышмак әйтелә.  

1 командага табышмак:  

Өнсез, җансыз - ин яхшы дус,  

Теле юк - узе аңлата. (Китап.)  

2 нче командага табышмак:  

Бер байлык бар - янмый,  

Карак та урлый алмый,  

Төшеп тә югалмый. (Белем.)  

1 командага сорау:  

Нәрсәне сатып алып булмый? (Гомерне, акылны.) 

2 нче  командага сорау:  

Дөньяда ин кирәк, ин кирәктән ни кирак?  

(Саулык, сәламәтлек. )  

            2 нче алып баручы: Ни өчен табышмаклар китапка, белемгә, уткән 

гомергә, акылга, сәламәтлеккә багышланган? (Ике команданың да фикерен 

тыңлау. )  

- Гөмерне үкенмәслек итеп үткәрергә, белем алырга, тырышып эшләргә, 

яхшы гамәлләр кылырга, белгәннәрне башкаларга өйрәтеп калдырырга 

кирак.  

             1 нче алып баручы: Сөйдергән да тел, биздергән да тел, ди халык. Ә 

хәзер, әйдәгез, матур сүзләр әйтүдә ярышып карыйк. Матур, йомшак, иркәләү 

сүзләре бигрәк та балаларга кирәк. Ул аны көнгә кимендә 12 мәртәбә  

ишетергә, тоярга тиеш. (Һәр команда баланың күңелен күтәрергә ярдәм итә  

торган 12 матур суз әйтелә, ярты минут вакыт бирелә.)  

             1 нче алып баручы: Матур суз баланың кәефен күтәрә, 

тынычландыра, эшчәнлеген арттыра, белем алуга омтылышын үстерә. Шуңа 

күрә балалардан ягымлы сүзне кызганмагыз.  

             2 нче алып баручы: Хәзер Һәр команда “Өлгерләр иленә сәяхәт” 

дигән конкурста катнаша. Командалар бирелгән хәрефләрдән бер тылсымлы 

суз төзергә тиеш. Ул сүз шәфкатьле, мәрхәмәтле, кешелекле, яхшы, йомшак 



куңелле кеше дигәнне аңлата.Хәрефләр: Һ, м, а, н, л, и, е, б, р, ы, 

(миһербанлы) 

 (hәp команданын фикере тыңлана) 

               1 нче алып баручы: Хәзер узачак конкурс узенчәлекле. Һap 

командага туган як һэм табигатьне саклауга багышланган расем ясарга 

тәкъдим итәбез. (Командалар расем ясаганда бер укучы туган як турында 

шигырь сөйли яки  җыр җырлый.)  

                2 нче алып баручы: Бала устеруче әти-әни  педагогика белән 

таныш булырга тиеш, чөнки тәрбия гаиләдән  башлана.  

Командаларга педагогик ситуациялар такъдим итабез.  

1 командага:  

Бер гаиләда көн саен баладан: «Ничәле алдын?» - дип сорыйлар, Бала: «5-ле 

яки «4”ле алдым», - дип Җавап бира, Шуның белән гаилә тынычлана.  

Икенче гаиләдә көн саен: «Буген мәктәптә нинди яна әйберләр өйрәндең” - 

дип сорыйлар. Сезнеңчә  ничек, кайсы гаилә баланың укуы белән 

кызыксына? Ни өчен?  

2 командага:  

1 класс укучысының: «Әнием, курчак театрына барырга 5 сум акча бирче», - 

дигән соравына төрле җаваплар белән танышыйк:  

1. 10 сум ал, улым. Калганын бирерсен,  

2. 10 сум ал, син акчанын кайда икәнен беләсең. Калган акчага нәрсә да булса 

алырсың.  

3. Акчам юк минем. Театрга барам дип үзәккә үттең инде.  

4. Театр карамыйча да түзәрсең  әле.  

5. Сезгә  акча җиткереп булмас. Я экскурсиягә, я походка барасыз.  

6. Без сезнең яшьтә яланаяк йөрдек, е сез?  

           1 нче апып баручы: Алда инсценировка ярышы. Балагыз «2»ле алса 

нәрсә эшләр идегез? Һәр команда «2»ле алгач» дигән инсценировка уйнап 

курсәтергә.  



            2 нче алып баручы: Ә хәзер “Сорау бирер нәниләр,ни диярләр 

әниләр?”дигән конкурс.Балалар әниләренә сорау бирер, әниләр җавапларын 

белер микән? 

 (балалар берешәрләп әниләренә сорау бирәләр) 

 1)Аны әниләр ясый. Ул зур да,уртача да, кечкенә дә була.Ашап туйганнан 

соң әтиләр аңа еш таяна.Авылда ул һәрвакыт түрдә була, ә шәһәрдә аңа 

игътибар аз.Ялгыз кешеләр аны кочаклап ятарга ярата?(мендәр) 

  2)Ул чит илләрдә генә бар иде.Хәзер безнең газета журналларда да чыга 

башлады.Кайчак озын, кайчак кыска була.Гади халыкка әлләни файдасы 

юк.(реклама) 

3)Аның 2 колагы , 1 борыны бар. Аны бигрәк тә әби-бабайлар ярата.Аңа 

күмер салалар.(самовар) 

 4)Аны малайлар ярата. Мөгезе дә бар, малайлар аңа атланса, бик озак 

кайтып кермиләр. (велосипед) 

 5) Аны бөтен кеше ярата. Ул бер дә искерми. Аннан башка тора алмаучылар 

да бар. Ул елата да, моңландыра да, көлдерә дә.(җыр) 

6) Аны тотып ашамыйлар, аннан башка туй да ясамыйлар.(тоз) 

          1нче алып баручы: “Балалар өчен сораулар” 

а) Ул елга бер генә тапкыр килә. Аны һәркем көтеп ала.(туган көн) 

б) Үзе кечкенә, вакыт-вакыт елап та ала. Аны һәркем ярата.(бала) 

в) Тәмле ашлар пешерә, җылы оекбашлар бәйли.(әби) 

г) Аның белән һәр бала уйнарга ярата.(уенчык) 

д) Иң ягымлы, иң кадерле кеше.(әни) 

е) Туганда ук сакаллы, аңа беркем дә шаккатмый.(кәҗә) 

ж) Кешегә җиде яше тулгач нишли? (сигезенче яшенә китә) 

         2нче алып баручы: Ә хәзер “Сорау бирер нәниләр,ни диярләр 

әтиләр?”дигән конкурс. Балалар әтиләренә сорау бирер, әтиләр җавапларын 

белер микән? 

 (балалар берешәрләп әтиләренә сорау бирәләр) 

 1.Мин ничәнче сыйныфта укыйм? 



 2.Минем аяк киеменең үлчәме нинди? 

 3.Мин кайсы йолдызлык төркеменә керәм? 

 4.Мин нинди түгәрәкләргә йөрим? 

 5.Минем дусларым кемнәр? 

 6.Мин бу атнада нинди фәннәрдән билге алдым? 

 7.Минем туган көнем кайчан? 

 8. Синең миңа иң яратып әйтә торган сүзең? 

          2нче алып баручы:Балалар әти-әниләренең һөнәрләрен яхшы 

өйрәнәләр микән. Әйдәгез, шуны да тикшереп карыйк әле. ( тартмада 

инструментлар, берәмләп әти ала, бала исемен әйтеп, ни өчен кирәклеген 

әйтә). Әниләр белән кызлар да шулай ярышалар ( кухня әйберләрен әйтәләр ). 

(Жюри нәтиҗә ясаган вакытта балалар ата-аналарга багышланган 

шигырьлар укыйлар һэм җырлар җырлыйлар) 

Гөлләр дә елмаеп баш ия.  

Яшәгез кадерле әниләр, әтиләр! 

Сез булган урында, 

Дөньяның мәңгелек яме бар. 

 

Өйнең яктылыгы, җылылыгы 

Күзләрегездән сезнең бөркелә. 

Газиз әтиләрдән, әниләрдән. 

Аерылмасын иде беркем дә. 

 

Гаилә таянычы ул – әтиләр. 

Аларга бездән тик изге теләк. 

Яхшы киңәш, матур гамәл –  

Алар безгә биргән үрнәк. 

 

Ничек түләп бетерербез 

 Гомер биргән өчен безгә 



Балам диеп,. янып көеп,                            

Яшәгәнгә рәхмәт сезгә.  

                                   

 Гомер буе язсын иде безгә 

 Әти-әни диеп дәшәргә 

 Кайгы күрми , бәхет шатлык белән 

 Бергә-бергә озак яшәргә 

 

Бердәмлек, дуслык, татулык – 

Безнең өчен кирәк һәммәсе. 

Күкләр аяз булсын, илләр тыныч булсын- 

Әнә шулар тормыш мәгънәсе. 

 

Бәйрәмегез белән котлап, 

Әти-әни сезгә дәшәбез, 

Һәрчак шулай безгә үрнәк булып, 

Пар канатлар булып яшәгез. 

 

Бәйрәм бүләксез булмый ул, 

Барыгыз да беләсез. 

Безнең ничек тырышканны, 

Хәзер менә күрерсез.  

 

 Нәни кулларыбыз б-н 

Тик сезгә диеп кенә, 

Әзерләдек бүләкләрне   

Бик зур көч куеп менә. 

( Әти - әниләргә истәлекле буләклар тапшырыла. ) 

 

        



Хөрмәтле әти-әниләр! 

          Бердәм,тату гаиләдә генә бәхетле тормыш кичерергә, намуслы, 

мәрхәмәтле, эш сөючән балалар үстерергә мөмкин. Һәр гаилә үзе бер серле 

сандык.Без кешеләр-җиргә иҗат итәр, сөяр, сөелер,гаилә корып, тәрбияли 

балалар үстерер өчен туганбыз. Көнкүрешебездә нинди кыенлыклар булса да, 

бу дөньяга ник килгәнебезне онытмыйк! 

           Бүгенге кичәбездә катнашкан  әти-әниләргә зур рәхмәт. Гаиләләрегез 

тату, күркәм, тигез булсын. Балаларыгыздан авыр сүз ишетмәгез, аларның 

мәрхәмәтлелеге, шәфкатьлелеге тормышыгызны тагын да нурландырып, 

бизәп торсын. 

Күмәкләшеп, барыбыз  бергә 

Җырлап алыйк, әйдәле, 

Котлы булсын! Гөрләп торсын 

Безнең гаилә бәйрәме. 

Җыр. “Пар канатым” 

         Хөрмәтле әти-әниләр, сезне тагын бер кат гаилә бәйрәме белән 

тәбрик итәбез. Сезнең һәрберегезгә сәламәтлек, ак бәхетләр, шатлык-

куанычлар телибез. 

Бала – бәгырь, 

Бала – татлы сөенеч, 

Бала – күтәрүче күкләргә, кулдан китсә, 

Бала – авыр көенеч. 

Бала – җылың, 

Бала – йөрәк җырың 

Гасырларга барыр тавышың. 

Бала! Бала – барлык аналарга, 

Барлык аталарга 

Бәхетле һәм матур киләчәк.  


