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Тема: 

«Реализация  УМК по обучению двум государственным языкам  

РТ в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

 

1.Хореографическая композиция «Здравствуй, Родина!»   

(сл. С. Толкунова, муз. С. Сологуба)-исп. дети 2 разновозрастной 

группы. 

2.Выход ведущих 

 1 вед.   Добрый день! Здравствуйте, дорогие наши гости!  

 2 вед. Хәерле көн! Исәнмесез,кадерле кунаклар! 

 1 вед.  Мы рады приветствовать вас в нашем детском саду «Батыр»! 

 2 вед. Бүгенге иртәдә Сезне  үзебезнең “Батыр” балалар бакчасында 

күрүебезгә без бик  шат. 

 1вед. Удивительная вещь –наш дом! Это место, куда бежишь со своей 

радостью, здесь нас ждут друзья, общение и много, много интересного! 

 2 вед.Безнең икенче йортыбыз гаҗәеп үзенчәлекле нәрсә! Ул- 

шатлыкларыңны бүлешә торган җылы почмак, монда сине дусларың көтә, 

алар белән серләшәсең, фикерләреңне уртаклашасың, биисең, җырлыйсың 

гомумән алганда югарыга таба күтәреләсең, үсәсең.Бу йорт, безнең бакча дип 

атала. Җылылык, дуслык хисләре ташып торганда, бакчада эшләве дә рәхәт 

һәм күңелле. 

 1 вед. 

 Мы приветствуем сегодня 

 Наших дорогих гостей - 

 Тех, кто полон сил и знаний, 

 Свежих мыслей и идей. 



2 вед. Безнең бакчаның серләрен 

Бергә чишәрбез дуслар. 

Балачакка бергә кайтып килик, 

Чынга ашсын бүген хыяллар. 

1 вед. Мы живём одной семьёй, 

Очень дружной и большой. 

И гостей всегда встречаем 

Мы с открытою душой! 

 

3.Выход Шурале и Су Анасы (сценка с детьми): 

Урман күренеше. Музыка уйный. Шүрәле чыга,бии. 

 

Шүрәле (кайгылы тавыш белән): 

Әй, урман, урман 

Яшел, куе урман... 

Башларыма кайгылар төште бит әле... Балалар бакчаларында нәни 

балалар мине бик яратып укыйлар иде дә бит. Эххх... бетте, бетте башларым, 

Шүрәлегә көн калмады, мине оныттылар бугай, мин бит Габдулла Тукай 

Шүрәлесе булам. Минем хәзер беркемгә дә кирәгем калмады, эхххх... ярата 

идем дә мин шул балаларны... (кайгыра, елый, утыра) 

 

Музыка астында Су анасы чыга, бии. (Шүрәлене күреп ала) 

 

Су анасы: Исәнме, Шүрәле. 

Шүрәле: Исәнме, Су анасы. 

Су анасы: Синең әллә берәр кайгың бармы? 

Шүрәле: Әй, Су анасы,син шуны да белмисең икән? 



Су анасы: Нәрсә булды, сөйлә дустым. 

Шүрәле: Тыңла алайса. Беләсеңме, Су анасы, тел бетсә, милләт бетә, 

димәк безне нәни балалар бөтенләй онытачаклар дигән сүз, безнең беркемгә 

дә кирәгебез калмаячак. 

Су анасы: Ничек шулай инде???? 

Шүрәле: Шулай менә,балалар бакчаларында, мәктәпләрдә безне искә 

алмасалар,без беттек. 

Су анасы: Шулай икән шул,безнең эшләр начар икән... 

Шүрәле: Менә бу куе урман, зәңгәр күл буйларында безне күрүче дә, 

танучы да булмас... 

Су анасы:Нишләргә соң безгә моның өчен? Әйдә мин сиңа булышам, 

без бит синең белән якын дуслар, аннары минем турында да балалар бик 

яратып укыйлар иде бит, димәк алар мине дә онытачаклар. 

Шүрәле: Нишләргә дисеңме, туган телебезне, Тукай телен саклап 

калыр өчен безгә... (уйлый) 

Су анасы:Тукта, тукта Шүрәле дус, нинди тавыш килә анда? 

Шүрәле: Дөрестән дә, качыйк тизрәк.  

(Куак артына качып утыралар, шул арада бер кыз белән малай керә, 

кулларында кәрҗин ) 

Камилә: Ислам, кара әле син безне,без нинди кыюлар,батырлар, икәү 

генә курыкмыйча шушы куе урманга кадәр килеп җиткәнбез, әнә анда 

түгәрәк күл күренә. 

Ислам: Камилә,монда куркыныч,мин куркам. 

Камилә: Әй,егет булсаң, егет бул инде, минем кебек Камилә булганда, 

син беркайчан да курыкма! Без икәү бит! 

Ислам: Ә Шүрәлеләр, Су аналары чыкса? 

Камилә: Чыксалар бит, без бит аларны таныйбыз, беләбез,алар турында 

әкиятләр укыйбыз. 

Шүрәле:Карале, Су анасы, ишеттеңме син,бу балалар безне таныйбыз, 

беләбез, алар турында әкиятләр укыйбыз, диләр, әйдә әле алар янынарак. 



Су анасы: Әйдә, алайса. 

Шүрәле, Су анасы: Исәнмесез, балалар! 

Камилә: Исәнме, Шүрәле! Синең мөгезең зур, сине әле урман сарыгы 

дип тә атыйлар, шулаймы? 

Шүрәле: Әйе, дөрес. Карале, Су анасы, балалар мине таныдылар. 

Ислам: Ә бусы Су анасы! Аның алтын тарагын урлап качарга ярамый. 

Су анасы: Карале, Шүрәле, бу балалар минем турында да беләләр. 

Камилә: Без сезне әллә кайчан беләбез, сезнең турында әкиятләр 

укыйбыз, сәхнәләрдә уйныйбыз, сез үзегез шундый ямьсез, куркыныч, ләкин 

без сезне бик яратабыз. Сез безгә тимәгез. 

Шүрәле: Юк,юк... Сез безне бик яхшы белгәч, без сезгә тимибез, ләкин 

безнең бер шартыбыз бар. 

Камилә: Нинди шарт? Әйтегез, без үтәргә тырышабыз. 

Су анасы: Без сезгә табышмаклар әйтәбез. 

Ислам: Табышмаклар... Әйтегез. 

Шүрәле: Беренче табышмакны мин әйтәм, тыңлагыз. 

Әйдәле, Акбай,өйрән син, 

Арт аягың белән тор, 

Аума,аума туп- туры тор, 

Төз утыр, яхшы утыр 

Бу шигырьне кем язган? 

Камилә: Тукай абый язган. “Кызыклы шәкерт” шигыреннән өзек бу. 

Шүрәле: Карале, Су анасы, җавап дөрес бит. 

Су анасы: Ә хәзер мине тыңлагыз. 

Әйт, әле, күбәләк, 

Сөйләшик бергәләп. 

Бу кадәр күп очып, 

Армыйсың син ничек? Ә монысын? 

Ислам: Монысын да беләбез. Моны да Тукай абый язган.  

“Бала белән күбәләк” шигыре... 



Су анасы: Җавап дөрес, молодцы, балалар. 

(Кинәт еракта балаларның ау-у-у- дип кычкырган тавышлары ишетелә) 

Камилә: Шүрәле, Су анасы әнә ишетәсезме, безнең дусларыбыз килеп 

бара, алар бит безне эзләргә чыкканнар,әйдәгез аларны каршы алыйк. 

Шүрәле: Әйдәгез. (Балалар чыга) 

Камилә: Балалар, таныш булыгыз, болар безнең дусларыбыз- 

Шүрәле һәм Су анасы. 

Балалар: Беләбез, беләбез. 

Наилә: Әйдәгез дусларым, Шүрәле турында җыр җырлап күрсәтик. 

Балалар: Әйдәгез.  

(Шүрәле турында җыр башкарыла, Балалар тезелеп басалар,шигырь 

сөйлиләр) 

Песня на сл.З.Хусниярова, муз.А.Имаева «Шурале» 

Камилә: Хәерле көн, исәнмесез! 

Дуслар,туганнар бит без! 

Бездән сезгә кайнар сәлам, 

Бәйрәм кунагы бит, сез! 

Бергә: Сәлам сезгә,кайнар сәлам! 

Наилә: Безнең белән барчагыз да, 

Күңел ачсын, җырласын. 

Безнең балалар тавышы 

Еракка яңгырасын. 

Сезгә бәхет юрасын! 

Бергә: Безнең балалар тавышы 

Еракка яңгырасын. 

Сезгә бәхет юрасын! 

Гөлназ: Татар кызы мин буламын, 

Тукай телен яратам. 

Әти,әни сүзләрен мин 

Татар телендә әйтәм. 



П.Кирилл: Ә мин булам Панев Кирилл 

Миңа 6 яшь тулды. 

Әни Катя, ул пешекче, 

Каринага 4 тулды. 

С.Кирилл: Рус малае, мин дә Кирилл, 

Татар телен яратам. 

Бердән унга кадәр саныйм, 

Татарча җырлар җырлыйм. 

Рус телен дә онытмыйм. 

Даша:  

Детский сад у нас хорош - 

Лучше сада не найдешь, 

Вместе: Тут у нас - все друзья, 

Без друзей нам жить нельзя! 

Аяз: Төрле милләт балалары, 

Йөри безнең бакчага. 

Туган телен онытмасын, 

Нәниләр дә,зурлар да!!!  

Бергә:Туган телен онытмасын, 

Нәниләр дә,зурлар да!!! 

( Дети рассказывают стихи на русском, чувашском языке) 

Шүрәле: Менә бит туган тел турында ничек матур итеп сөйлиләр. 

Камилә: Әйе шул.Ә тәрбиячеләр,кече тәрбиячеләрне тыңлап карыйк. 

(Залга тәрбиячеләр,кече тәрбиячеләр керә,шигырь сөйлиләр, соңыннан 

«Мин яратам сине, Татарстан!» җыры башкарыла) 

 

4. Выход младших воспитателей и воспитателей МБДОУ «Батыр» 

Вместе:  

Наш Татарстан дружбой славится, 

Нам жить в Татарстане очень нравится! 



Света:  

Люблю я свой язык родной, 

Дружить нам неразлучно. 

Не променяю на другой, 

Он самый благозвучный. 

Ләйсән Илдаровна: 

Без-бер илнең халыклары 

Барыбыз да дуслар без. 

Татарлар, удмурт,марилар, 

Башкорт, чуаш, руслар без. 

Альбина Петровна: 

Язык наш прекрасный - 

Богатый и звучный, 

Ирина Алексеевна: 

То мощный и страстный, 

То нежно – певучий. 

Алия Вагаповна: 

В нем есть и усмешка, 

И меткость, и ласка. 

Лилия Юнисовна: 

Написаны им и рассказы, и сказки- 

Страницы волшебных, волнующих книг! 

Вместе: 

Люби и храни наш родной язык! 

Гөлнур Юнисовна: 

Һәркемгә дә иң газиз тел-ана теле. 

Анда гына сабый чакның раушан гөле- 

Гүзәлш Ирековна: 

Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре, 

Әниләрнең бәллү җыры, бәллү көе. 



Надеңда Кирилловна: 

Чаваш челхи- таван челхе, 

Эс чи пахи, эс- чун усси. 

Таван челхе- емерлехе, 

Пин челхерен чи сепесси. 

Сак челхепе эп каласатап, 

Кулленсыратап та вулатап, 

Олеся Петровна: 

Сак челхепе эп мухтанатап, 

Куллен-кунах аса туптатап. 

Таван челхе, таван самах,  

Сана упратап черемрех. 

Мана вай курен яланах, 

Таван челхе емерлехех! 

Ландыш Раисовна: 

Җырларның да иң татлысы синдә генә, 

Уйларның да иң яктысы синдә генә. 

Алсу Ренатовна: 

Туган илнең, туган телнең матурлыгы 

Якты илhам бирми икән кемгә генә! 

Лейла Илгизовна: 

Люблю цветы в полях просторных, 

Их запах, цвет и тонкий стан, 

Моя земля родная, Татарстан- 

Прекрасней всех на свете стран! 

Все вместе: 

Люблю тебя, мой Татарстан! 

5. Музыкальная композиция «Мин яратам, сине Татарстан!» 

1. Мин яратам сине, Татарстан! 

Ал таннарың өчен яратам, 



Күк күкерәп, яшен яшьнәп яуган 

Яңгырларың өчен яратам! 

2. Я люблю тебя, мой Татарстан! 

Гордый твой народ люблю! 

Твой язык душевный и родной, 

Древний и любимый берегу! 

3. Мин яратам сине, Татарстан! 

Тугайларың  өчен яратам! 

Тукайларың, Сәйдәшләрең өчен,  

Җәлилләрең өчен яратам! 

Татарстан, сине яратам!  

Выступления педагогов и воспитателей по программе семинара-

совещания. 

1 вед. До свидания, наши уважаемые гости! Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, счастья, творческих успехов! 

2 вед.:Хөрмәтле кунаклар! Семинар киңәшмәбез  ахырына якынлашты. 

Без сезнең белән саубуллашабыз. Сезгә исәнлек-саулык,тыныч, матур гаилә 

тормышы теләп калабыз.  Гаиләләрегез бербөтен, өйләрегез якты, җылы, 

табыннарыгыз мул булсын, кайгы-хәсрәт сезне урап узсын. Балаларыгызны 

тигезлектә үстерегез. Сәламәт булыгыз, йөзләрегездән беркайчан да елмаю 

китмәсен. Еллар имин, илләр тыныч булсын! Һәрвакыт кояш балкып торсын!  
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