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Максат. Балаларны туган телне яратырга өйрәтү, халбыз иҗатына 

мәхәббәт тәрбияләү 

Залда матур халык көйләре яңгырый.Төрле халык киемнәреннән киенгән 

балалар залга кереп урыннарына  утыралар. 

1бала. Безгә кунаклар килгәнгә 

            Күктә кояш шатлана. 

            Яңгырасын матур җырлар 

            Бакчабызда тантана. 

2бала. Безнең бакча бик зур,матур 

            Без аны яратабыз 

            Бакчабызда уйнап-көлеп 

             Күңел ачып торабыз. 

                                  Җыр “Безнең бакчабыз” Г.Гәрәева көе һәм сүзләре 

Алып баручы. Балалар , бүген безнең бакчабызда зур бәйрәм. Бездә бүген 

Туган тел бәйрәме! Төрле милләт кешеләре үзләренең туган телләрендә 

сөйләшәләр, туган телләрендә җырлыйлар, милли уеннар уйныйлар. Без 

Татарстанда яшибез, ә Татарстанда ике дәүләт теле- рус һәм татар теле. Без 

дә бакчабызда рус телендә һәм татар телендә сөйләшәбез. Һәр милләтнең 

яраткан шагыйрьләре дә бар.Татар шагыйре Габдулла Тукай үз илен, үз 

халкын бик яраткан, аларны мактап шигырьләр язган. Туган теленә 

багышлап бик матур шигырь язган, аңа халкыбыз көй чыгарган. Хәзер ул 

җыр туган телгә гимн итеп башкарыла. Ул җырны безнең әби-бабаларыбыз, 

әти-әниләребез дә җырлаган. Хәзер инде без дә  “Туган тел”җырын тыңлап 

китәбез.  

                                 Җыр “Туган тел” Г.Тукай сүзләре , татар халык көе 

Алып баручы. Әйдәгез әле, балалар, без сезнең белән төрле халык 

телендә исәнләшеп китик. 

Татарча-исәнмесез! /балалар кабатлый/ 

Русча-здравствуйте! 

Үзбәкчә-салом алейкум! 



Инглизчә-хэлоу! 

Менә ничек бу сүз төрле телдә яңгырый. Шуңа да карамастан, барлык 

милләт кешеләре дә үзара дус яшиләр, бер-берләренә кунакка йөриләр, 

бергәләп күңел ачалар, бәйрәм итәләр. Бүген безнең бәйрәмгә балалар төрле 

милли киемнәрдән килгәннәр. Алар үзләре белән төрле җырлар, уеннар, 

шигырьләр алып килгәннәр. 

(залның уртасына балалар башкорт халык киемнәреннән чыгалар) 

Бала.  Бормаланып аккан Агыйделнең  

            Курай моңлы башкорт җиреннән. 

            Сезне сагынып якын дуслар килде 

            Батыр Салаватның иленнән. 

Алып баручы. Сез балалар безгә ни алып килдегез? 

Балалар. Без сезгә башкорт халык уенын алып килдек. Ул “Юрталы” 

диеп атала. 

Алып баручы. Әйдәгез,балалар, бергәләп уйнап алыйк. 

                   “Юрталы”башкорт халык уены 

Алып баручы. Хәзер сүзне рус милли костюмдагы балаларга бирәбез. 

Балалар. Кто сказал, частушки , вроде, 

             В наши дни уже не в моде. 

    Да и разве дело в моде 

    Если любят их в народе. 

                           “Русские частушки”  рус халык көе 

Алып баручы. Әйтеп карагыз әле балалар, бу кайсы милләт киемнәре? 

Балалар. Татар милли киемнәре. 

Бала. Татарстан – үз илебез 

   Безнең газиз җиребез. 

   Шушы газиз җиребезнең 

   Бәхетле баласы без. 

Алып баручы. Сез безгә күчтәнәчкә ни алып килдегез? 

Балалар. Әйлән-бәйлән уенын. 



Алып баручы. Әйдәгез, балалар, матур түгәрәккә басып әйлән-бәйлән 

уенын уйнап алыйк. 

           “Түгәрәкле уен ” татар халык көе 

Алып баручы. Карагыз, балалар, безнең Камилә нинди матур костюмнан 

килгән. Нинди милләт киеме бу, Камилә?  

Камилә. Тажик киеме. 

Алып баручы. Ә син безгә бүләккә ни алып килдең? 

Камилә. Җыр. 

Җыр: “Чук-чурук” таҗик халык җыры 

Алып баручы. Безнең бакчада балалар инглиз телен дә өйрәнәләр. 

Бүгенге бәйрәмгә алар инглиз телендә шигырьләр өйрәнеп килгәннәр. Хәзер 

без аларны тыңлап алабыз.  

                Балалар инглиз телендә шигырьләр сөйли 

Алып баручы. Балалар, сез зур үскәч тә туган ягыгызны һәрвакыт шулай 

яратыгыз, саклагыз. Туган телегезне бервакытта да онытмагыз, үзегезне 

горур халыкның балалары итеп хис итегез, барлык милләт кешеләре белән дә 

дус, тату яшәгез. Бәйрәмебезне, әйдәгез җыр белән тәмамлыйк.        

                                         Җыр “Мин үсәм”. 

Балалар залдан чыгалар 

 

 

 

 


