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Тема: Ак әбидә кунакта. 

Максат:  балаларда өлкәннәргә карата мәхәббәт, хөрмәт хисе тәрбияләү; 

татар халкының милли уеннары, милли ризыклары, гореф-гадәтләре белән 

таныштыру аша патриотик тәрбия бирү. 

Җиһазлау: презентация, нотбук,проектор,төрле уенчыклар, китаплар,уен 

өчен йөзек. 

Алдан оештырылган эш: әбиләр,туган ил турында шигырьләр, җырлар 

өйрәнү. 

КИЧӘ БАРЫШЫ 

 

Чиста, матур итеп җыештырылган авыл өе. Әби дога укып утыра. 

Оныклары кырыенда уйнап йөриләр: берсе “Тетрис” уйный, берсе наушник 

белән музыка тыңлый, берсе телефон тоткан. Ишектә кыңгырау тавышы. 

Оныкларның дуслары килә. Балалар яртылаш русча сөйләшәләр. Яңа 

уенчыклар беән мактаналар. 

Әби балаларга карап утыра.  

Әби: - Эх, балакайларым, ә без үскәндә мондый уенчыклар юк иде шул. 

 1 нче бала: -Әби, сезнең уенчыкларыгыз да булмагач, сез ничек 

уйнадыгыз соң? 

Әби: - Без дэ менә шулай үзебезнең әбиләребезнең янына җыелыша 

идек тә, әбикәйләребез безгә мөнәҗәтләр укый иде. Аннары без алар янында 

җырлап, уйнап, биеп күңел ача торган идек. Эх, бар иде бит яшь чаклар! 

2 нче бала: Ак әбиләр бер елмайса,  

                    Үсә күңел офыклары. 

                    Яннарында уйнап йөри 

                    Орчык кадәр оныклары. 

3 нче бала: Алар кичен сабыйларга 

                    Мөнәҗәтләр көйли-көйли 



                    Пәйгамбәрләр тарихыннан 

                    Гыйбрәтле бер кыйсса сөйли. 

4 нче бала: Ходайның һәр бирмеш көнен 

                    Дога кылып сәламлиләр. 

                    Ил шатлыгы, ил аклыгы 

                    Ак яулыклы ак әбиләр. 

5 нче бала: - Әби, менә син уеннар уйный идек, дидең. Безгә дә берәр 

уен өйрәт әле. 

“Йөзек салыш” уены. 

Әби: - Әйдәгез, алайса, утырыгыз әле тезелешеп. Бу уен “Йөзек салыш” 

дип атала. Берегез йөзек салучы була. Моның өчен мин хәзер санамыш 

әйтәм. Кем кала, шул йөзек салучы була.  

Санамыш: 

Әке-Бәке, кыек сәке, эремечек. 

Син калып тор, сеңелем, чык! 

Менә син йөзек салучы буласың инде, улым (кызым)! Мин сиңа йөзек 

бирәм. Син йөзекне барысына да салган кебек салып чыгасың. Ләкин йөзекне 

бер кешедә генә калдырасың. Аннан соң “Кемдә йөзек сикереп тор!” дисең. Ә 

калаганнар ул кешене тотып калырга тиешләр. Йөзек салынган кеше 

тотылып калса, аңа җәза бирелә. Йә ул җырлый, йә ул шигырь сөйли, йә биеп 

күрсәтә. 

(җәза – җыр) 

1 нче бала: - Әби, бигрәк кызык уен икән бу! Рәхмәт сина!  

2 нче бала: -Әби, әби, тагын нинди уеннар уйный идегез? 

Әби: - Тагын дисезме? “Без-без идек” не уйныйк алайса. Хәзер барыгыз 

да түгәрәккә  тезелешеп басыгыз. Баш бармакларыгызны күтәрегез һәм 

минем арттан такмаклагыз. Шул такмактан соң кем авызын ача, шуңа җәза 

бирелә. 

Без, без, без идек. 

Без унике кыз идек. 



Базга төштек бал ашадык,  

Келәткә кердек май ашадык. 

Кап та, коп! 

Авызыңны яп та, йом! 

(җәза – мәзәк) 

3 нче бала: -Әбекәй, арыгансыңдыр инде! Әз генә ял ит, утырып тор! Ә 

без сиңа безнең апабыз өйрәткән уенны уйнап күрсәтәбез. Сез ризамы? 

Балалар: - Әйе,әйе! 

“Очты-очты” уены уйнала. 

(Балалар түгәрәк ясап тезелешеп басалар. Алып баручы уртага баса. Кем 

алып баручы артыннан очмый торган әйбергә кул күтәрә икән, җәза бирелә.) 

Очты-очты каргалар очты,  

Очты-очты торналар очты, 

Очты-очты бакалар очты, 

Очты-очты чыпчыклар очты, 

Очты-очты кошчыклар очты, 

Очты-очты арбалар очты, 

Очты-очты сандугачлар очты, 

Очты-очты алмагачлар очты. 

Җыр “Минем әби” 

         4 нче бала: Кичә үтми биюләрсез 

                    Яше-карты да бии. 

                    Көйгә баса. Берәү дә бит 

                    Бии белмим, дип тормый. 

Татар халык биюе. Парлы бию. 

5 нче бала: Ә. Бикчәнтәеваның “Дәу әни” шигырен сөйли. 

         1 нче бала: -Аби! А ты где выросла?  

Әби: -Улдым, аңламадым бит әле! Татарча әйт әле! 

1 нче бала: - Әби, син кайда үстең? 

Әби: - Сез шәһәрдә яшисез, ә менә мин авылда үстем. 



2 нче бала: - Шуңа күрә син күп беләсең, матур җырлыйсың һәм 

сөйләшәсең, куп мөнәҗәтләр, әкиятләр беләсең. 

Әби: - Әйе шул, туган җирем мне шулай баетты. Туган авылым, саф 

чишмәләр суы, туган як табигате, әби-бабамның, әти-әниемнең угет-

насыйхәтләре минем өчен зур мирас булып тора.Шул мирасны сезгә дә 

җиткерәсем килә! 

Яшәр өчен бетмәс көч алырга 

Олысына һәи кечегә –  

Мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле 

Туган ягы кирәк кешегә. 

         Зур уңышлар яулап заманалар 

Матур бәя бирсә эшенә, 

Шатлыкларын ишеттерер өчен 

Туган ягы кирәк кешегә. 

         3 нче бала: Без бәхетле шат балалар, 

                     Без кайгыны белмибез. 

                     Эх, ямьле соң, күңелле соң, 

                     Безнең туган илебез. 

4 нче бала: Болыннарда, бакчаларда 

                     Уйнап, җырлап йөрибез. 

                     Ямьле дә соң, матур да соң, 

                     Безнең туган илебез. 

Әби: - И, балакайларым! Менә бит сез дә булдырасыз икән: биедегез дә, 

уйнадыгыз да, җырладыгыз да! Минем сезгә күчтәнәчем бар, килегез әле 

яныма. Күчтәнәчемнән авыз итегез! Бу татар халкының милли ризыгы: чәк-

чәк. Бу татлы ризык чәй янына бирелә. Аеруча бәйрәм өстәлләренә куела. 

Балалар: - Рәхмәт, әби! Безгә буген синең белән бик кызык булды, без 

биедек, уйнадык, чәк-чәктән авыз иттек! Без тагын очрашырбызмы? 

Әби: - Әйе, балакайларым! Килегез! Күп кенә әкиятләр, риваятьләр 

ишетерсез, яңа уеннар уйнарсыз, туган җиребез турында сөйләрмен! 



Киләчәкнең башы – бүгенгедә.  

Нинди шатлык картлык көнеңдә –  

Оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, 

Матур итеп туган телеңдә! 

 


