
Татар халкының милли 

бәйрәмнәре, халык уеннары –зур 

акыллылык, сәламәт 

әхлаклылык, физик тазалык 

чишмәсе  

Чыгышны  әзерләде 166 нчы 
балалар бакчасы тәрбиячесе: 
Фатхутдинова Ләйсән Физиковна. 



                       “. Һәр чәчәкнең- үз исе   

                     Һәр халыкның – үз төсе”     

                                        Татар халык мәкәле                                                



Бала кеше уйнамый тора алмый.Уен  аның өчен  

белем алу да, тормышка өйрәнү чарасы да. Уенда 

балаларның ирекле ярыш рухы, иҗади 

тапкырлык,үткерлек , өлгерлек, җитезлек, 

мөстәкыйльлек кебек бик кирәкле сыйфатлары 

тәрбияләнә. Балалар бакчаларында әлеге 

бурычлар төрле юллар белән тормышка 

ашырыла,бигрәк тә баланың физик, таза-сау 

үсешенә көчле йогынты ясый . 

Уен – акыл чыганагы. 

Баланың  зиһенен,игтибарлыгын  хәтерен 

ныгытуга юнәлдерелгән уеннар аркылы акыл 

тәрбиясе алып барыла. 

Уен барышында балаларның  иҗади уйлау 

мөмкинлекләре ,зирәклекләре үсә. 
. 

 
. 



Барлык төр уеннарны оештыруга җитди әзерлек 

сорала.Заман таләпләренә җавап бирә торган  

план – конспект эшләү,уеннарны 

кызыклы,нәтиҗәле  итеп үткәрү өчен төрле 

методлар уйлап табу уеннарны отышлы 

итә.Уеннар никадәр кызыклырак итеп 

оештырылса,аларның файдасы шулкадәр 

зуррак,тәрбияче балалар белән уйный торган 

уеннарны яхшы белергә,аларны педагогик яктан 

дөрес һәм файдалы итеп оештыру өчен, бөтен 

белемен, фантазиясен,иҗади  мөмкинлекләрен 

файдаларнырга тиеш. 

. 



Мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында иң яратып 

уйнала  торган уеннар халык 

уеннары.Халкыбызның гореф – гадәтләре, 

йолалары,тормыш – көнкүреше чагылыш тапкан 

бу уеннар балаларда өлгерлек ,тапкырлык, 

ярдәмләшү.шулай  ук кешелеклелек 

,шәфкәтлелек сабырлык кебек күркәм сыйфатлар 

тәрбияли. 

Чыннан да, мин үз тәҗрибәмнән чыгып әйтә 

алам,уеннар тирә –юньне,дөньядагы күренеш 

һәм предметаларны аңлауда,аларны дөрес кабул 

итүдә иң төп чараларның берсе булып тора. 



Халык уеннарының иң әһәмиятле тагын бер ягы бар 

ул уеннарның күбесе татар халкының милли 

бәйрәмнәрен үткәргәндә,алар белән балаларны 

таныштырганда киң кулланыла .Ни өчен дигәндә,уен 

ул – гасырлар буена үскән,камилләшкән  тәрбия 

чарасы.Шуның өчен дә бүгенге көндә халыкның 

элеккеге уеннарын кире кайтару бик мөһим. 

Күп мәдәнниятле (поликкультуралы)тәрбия бирү 

максатын Федераль  дәүләт стандартлары да 

тәрбиячеләр алдына да  куйды. 

 



Менә шуңа күрә  рус һәм янәшәбездә  яшәүче башка 

тугандаш халыкларның хәрәкәтле уеннары  белән 

балаларны таныштыру бурычы,максаты алга килеп 

басты.Бу уеннар Идел буенда яшәүче төрле милләт 

вәкилләренә, аларның гореф-гадәт, йолаларына 

ихтирамлы мөнәсәбәт тудыруда,тату яшәү 

һ.б.шундый матур әхлакый сыйфатлар тәрбияләүдә 

зур ярдәмче булалар.  

Мин үземнең эш юлымны тугандаш Башкортостан 

республикасында башладым, 2001 нче елдан 2017 

елга кадәр “Теремок”дигән башкорт һәм рус телендә 

тәрбия эшчәнлеге алып барыла торган балалар 

бакчасында тәрбияче булып эшләдем. 



Шуның кадәр эшләү чорында башкорт халык 

уеннарын тирәнтен өйрәнеп ,үз эшемдә киң 

кулландым, балалар белән, аларның яшь 

үзенчәлекләренә туры китереп  уйнадык. Башкорт 

халык уеннары бик музыкага,җырга, такмакка бай. 

Анда балаларга аңлашыла торган юмор да, аяк-кул, 

бармак, муен, гәүдә хәрәкәтләрнә гимнастик 

күнегүләр  дә, файдалы киңәшләргә дә бик бай. 



”Әбәк-күбәк”, ”Энә белән җеп”, ”Давыл”, ”Без 

үнике кыз идек”, “Үгез йөзек “, ”Буяу сатыш”, 

”Исемен ота “, ”Сабантуй”, ”Карга боткасы”, 

”Юрта”, ”Курай”, ”Җитез егет”  һ.б.уеннар 

өйрәнеп, үземнең эшчәнлегемдә киң кулландым. 

 

Бәйрәмнәр. 

1.Сөмбелә 

2.Нардуган 

3.Карга боткасы 

4.Сабантуй 



Юрта  

 





Шул ук вакытта башкорт уеннарында көтелмәгән  

кызыклы, күңелле моментлар пәйдә була .Алар 

шуның белән дә балаларда уйныйсы, ярышасы,күңел 

ачасы килү теләге уяталар . 

Менә шунда алган тәҗрибәм  белән 2017 елдан мин 

үз эшемне туган Татарстаныбыз Казан шәһәренең 

тәрбия эше татар телендә алып барыла  торган 166 

нчы балалар бакчасында башладым. 



 Балалар бакчасына, андагы тәртипкә, бакча 

тормышына ияләндерү өчен күп эшләргә туры 

килде. Менә шул бик җаваплы эшемдә миңа халык 

авыз иҗаты әсәрләре, бигрәк тә җырлары, татар 

халык уеннары , җырлы –биюле уеннары,к урчак 

белән уеннар бик нык ярдәм итте дә инде. 

Моның өчен татар халык уеннарын,  халык авыз 

иҗаты әсәрләрен тирәнтен өйрәнеп аларны 

балаларның яшь үзенчәлекләренә туры китереп 

сайлап алдым. Бу эшемдә миңа башкорт халык 

уеннарын, халык авыз иҗаты әсәрләрен тирәнтен 

белүем миңа аларны татар халык уеннары белән 

чагыштырып кулланырга, кайбер моментларда  

кулланырга туры килде . 



166 нчы балалар бакчасында татар халыкның 

тарихы, көнкүренеше, милли бәйрәмнәре, 

йолалары  тирәнтен өйрәнелә һәм балалар 

белән эшчәнлекләр дә шул юнәлештә алып 

барыла. Татар халкының милли бәйрәмнәренең 

күбесе ел вакытларына туры китереп үткәрелә. 

Яңа уку елы сентябрь аенда башлануга көзге 

уңыш бәйрәме «Сөембелә” үткәрергә әзерлек 

башлана. Балаларга нинди бәйрәм, аның ничек 

һәм кайчан үткәрелеүе, кагыйдәләре белән 

таныштырам. Балаларга бигрәк тә Сөмбелә кыз 

итеп киендерелгән курчак  ошый. Аның белән 

көзге җырлы – биюле уеннарны бик яратып 

уйныйлар. 



Сөмбелә 






