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 Автор  

                                                                                 

Харисова Әлфия Әнәс кызы                 

Сарман №1 “Кояшкай” 

                                                                                            балалар бакчасы тәрбиячесе 



   Балаларда кечкенәдән әдәплелек,инсафлылык,мәрхәмәтлелек тәрбияләү ата-

аналарның,тәрбиячеләрнең аеруча җаваплы бурычы.Бала тәрбияләүдә иң җаваплы 

чор – 7 яшькә кадәр,чөнки әхлаклылык сыйфатларының нигезе нәкъ шушы 

вакытта салына. 

  Хөрмәтле әти-әниләр!Бүгенге безнең җыелышыбызның темасы да “Әдәп төбе-

матур гадәт” дип атала.Бүген без үзебезнең бу өлкәдә булган белемнәребезне 

тикшереп карарбыз.Хәзер ике яктагы өстәлләр артына бүленеп утырыгыз,жюри 

сайлап куярбыз.Рәхим итегез.Командаларга исем сайлыйбыз,игътибар,табышмак 

әйтәм. 

1.Кисәсез дә, 

Ярасыз да, 

Таптыйсыз да – 

Мин түзәм. 

Сез сыйлансыз,дип,өстемә 

Күп сый-нигъмәтләр тезәм.(Җир) 

2.Булмый аны сатып,ватып, 

Сәгать түгел,белә вакыт. 

Өйгә керә,тормый шакып, 

Уята,яныңа ятып.(Кояш) 

  Шулай итеп – 1 нче командабыз – җир,2 нчесе – кояш.(Җирсез,кояшсыз тереклек 

юк). 

1 бирем.Табышмаклар әйтешү. 

1.Ашатсаң яши, 

Эчертсәң – үлә.(ут) 

2.Булмаган җир сирәк, 

Үзе һәр вакыт кирәк.(су). 

3.Ипи түгел,су түгел, 

Авыр түгел,аз түгел. 

Ансыз яшәү мөмкин түгел.(Һава). 

4.Тап табышмак: 

Аякка ябышмак.(балчык). 



5.Кайвакыт ул мамык кебек йомшак. 

Кайвакыт ул корыч кебек каты. 

Кайчагында баллы,татлы, 

Ә кайчакта әремнән дә әче.(тел). 

   Тел – ананың балага биргән иң зур бүләге,һәм баланың туган көннән башлап 

туплап килгән хәзинәсе.Телне кешеләр иксез – чиксез дәрья белән 

чагыштыралар.Әти-әниләрнең,тәрбиячеләрнең төп бурычы-телнең бай 

мөмкинлекләреннән файдаланып, бала күңеленә,йөрәгенә 

матурлык,инсафлылык,игелеклелек орлыклары чәчү. 

2 бирем.Тел турында мәкальләр әйтү,мин әйтәм,сез дәвам итегез. 

1.Әдәп башы-тел 

2.Иң таталы тел- туган тел, 

Анам сөйләп торган тел. 

3.Иле барның-теле бар. 

4.Тел ташны эретә. 

5.Сөйдергән дә тел,биздергән дә тел. 

6.Телең белән ашыкма,эшең белән ашык. 

7.Телләр белгән-илләр белгән. 

8.Тел елата да , юата да.  

3 бирем.Әдәпле, әхлаклы булырга өйрәтүләр бишек җырларыннан ук 

башлана.Бишек җырлары тирән мәгънәгә ия.Бишек җыры тыңлаган бала таш 

бәгырьле булмас.Әйдәгезәле, ике командадан да 2 әни бишек җыры җырлап 

күрсәтсен әле. 

4 бирем.Безнең халкыбыз элек-электән милли бәйрәмнәре белән дан тоткан.Шул 

бәйрәмнәр турында кем сөйләп китә? 

1.Нардуган бәйрәме-25 декабрьдән 5 гыйнварга кадәр үткәрелә.Кешеләр ят 

киемнәр киеп йорттан йортка йөргәннәр,тазалык,саулык,бәхет,байлык теләгәннәр. 

2.Нәйрүз бәйрәме.Март ае-яз башы,бик матур ай. Язның көн белән төн 

тигезләшкән вакыты.21 март-Нәүрәз бәйрәме буларак билгеләп үтелә.Нәүрүз язны 

каршылап,язгы чәчү эшләре алдыннан үткәрелә торган халык бәйрәме.Сый,бүләк 

җыеп йөргәннәр. 

3.Карга боткасы.Кара каргалар килгәч балалар авыл буйлап йөреп 

он,ярма,сөт.май,йомырка җыйганнар.Ботка пешереп ашаганнар. 



4.Сабантуй бәйрәме.Сабан эшләре тәмамлангач халык бәйрәм иткән. 

5 бирем.Сынамышлар балаларның сөйләм культурасын,хәтерен 

баетуны,гаделлек,тугрылык тәрбияләүне күздә тоталар. 

Арыш,бодай игәбез, 

Аны болай бүләбез: 

Тигез,уңган таза,нык. 

Таза ,ныкка биш капчык, 

Ялкау,чытык,мактанчык, 

Мактанчыкка-буш капчык. 

Ә хәзер сүз көзге сынамышлар турында барыр. 

Сентябрь аязбулса, кыш салкынбулыр. 

Көз озын килсә,яз соң килер. 

Агач яфрак коймый,кар яумый. 

Имәндә чикләвек күп булса,кыш салкын килер. 

Кыр казлары иртә китсә,кыш иртә килә. 

Көз бик озак торса,ашлык уңмый. 

6 бирем. Тәрбиянең нигез ташы-гаиләдә.Өйдә балаларыгызны тәрбияләүдә нинди 

кызыклы алымнар, уеннар кулланасыз,безнең белән дә уртаклашып китегез әле. 

Сезгә ситуацион сораулар: 

1 командага: Сезгә балалар белән кунаклар килде. 

2 командага:Сез балалы өйгә үз балаларыгыз белән кунакка бардыгыз. 

7 бирем.Хәзер уеныбызның азагына да якынлаштык.Йомгаклап,татар халык уены 

уйнап алырбыз.Командага бер уен. 

   Уеныбыз ахырына якынлашты.Безнең әти-әниләребез бик оста,бик күп беләләр 

икән.Әти-әниләребез белемле булгач,балаларыбыз да белемле булырлар. 

   Ә хәзер сүзне мәртәбәле жюрига бирәбез.Уеныбызның истәлеге 

итеп,балаларыбыз ясаган рәсемнәрне таратабыз. 


