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“Әниләр бәйрәме”  

Кереш. 

Әни! Өч хәрефтән генә торса да, нинди кадерле сүз бит ул безнең өчен! Төн 

йокыларын йокламый баккан,ак биләүгә биләгән, күкрәк сөтен имезгән иң 

кадерле кешебез бит ул! Әнкәйләргә мәдхия җырласаң да, көне буе баш иеп 

торсаң да, нинди генә матур сүзләр әйтсәң дә аз булыр кебек.  

Аларны яратуыбызны җыр, шигырь аша белдерә алабыз.  Шул максаттан 

сезнең хөкемгә тәкъдим ителәчәк бәйрәм сценариебез да шуның ачык 

мисалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Әниләр бәйрәме” 

Балалар бакчасының, мәктәпкәчә хәзерлек төркеме өчен бәйрәм 

сценарие. 

Бәйрәм балалар җыры белән башланып китә. “Әнием” җыры. 

Тәрбияче: Исәннәрмесез, хөрмәтле әти-әниләребез. Көзнең матур булса да, 

яңгырлы (яки көзнең матур көнендә) көнендә бирегә җыелдык. Чөнки бүген 

бәйрәм – Әниләр көне. Кадерлеләребез! Сезне бәйрәмегез белән кайнар 

котлыйбыз. 

1 нче бала: “Әни” диеп язып куйдым 

Яңа яуган ак карга, 

Таптамагыз! Һич ярамый,  

“Әни” сүзен таптарга! 

2 нче бала: Иртүк торып битен юган, 

Кем уяткан Ләйләне? 

Уятмаган, үзе торган 

Бүген әни бәйрәме. 

3 нче бала: Тәрәзәне ачып куйган 

Көн кояшлы, көн ямьле, 

Котлы булсын, матур булсын, 

Бүген әни бәйрәме. 

4 нче бала: Котлап әни, бәйрәм белән, 

Телим мин изге теләк. 

Гел елмаеп кына торчы, 

Мин булам сиңа терәк. 

Тәрбияче: Әйе, чынлап та, әниләр безнең өчен иң кадерле, газиз кешеләр. 

Безне тудырып, устерүче, төн йокыларын йокламыйча, бишек җырларын 

көйләп йоклатучы, күкрәк сөтен имезеп, балам дип өзелеп торучы кешеләр 

бит алар! Кадерле әниләребез. Һәрберегезнең күңелендә саклап йөрткән, 

балагыз белән бәйле иң самими вакыйгалар да бардыр. Шулар белән 

уртаклашып китсәгез иде. 



(Берничә әнигә сүз бирелә). 

Тәрбияче: Бик зур рәхмәт, әниләребез. Хәзер сезне котлап, балаларыбыз 

җыр башкарып үтәр.  

Җыр “Әниемнең җылы кочагы” (Биредә башка җыр да сайларга була). 

Тәрбияче: Булдырдыгыз балалар, афәрин. Ягез, бер уйнап та алыйк. Бирегә 2 

бала, 2 әни чакырыла. Алдыгызда киемнәр. Әниләр, кузләрен бәйләп, 

балаларын киендерергә тиешләр. Ә калганнарыбыз, аларга алкышлар белән 

көч биреп торырлар.Бер, ике, өч, башладык. 

(Уен тагын 2 тапкыр үткәрелә). 

Тәрбияче: Катнашучыларга бик зур рәхмәт. Безнең әниләребез күз йомып та, 

бик куп эшләр эшли белә. Ә хәзер, малайлар башкаруында “Әни, мин гашыйк 

булдым” биюен карап үтегез. 

“Әни, мин гашыйк булдым” биюе. 

Тәрбияче: Рәхмәт, сезгә, малайлар. Әниләребез. Балаларыгыз кечкенә 

вакытта сез аларны бишек җыры көйләп йоклаткансыздыр. Ә бүген 

рольләрне алмашабыз. Сез – кызыгыз урынында, ә кыз – сезнең урында була. 

2 шәр уенчы чакырыла. Сез, әниләр, кулыгызга сөт тулы шешә тотып ял 

итегез, ә кызларыгыз сезне бишек җыры җырлап йоклатыр. (Уен тәмам). Бик 

зур рәхмәт. Безнең кызларыбыз бер дә сынатмыйлар. 

Тәрбияче: Кадерле әниләребез. Хәзер өй эшенә күчәбез. Без сездән, 

балагызнын иң кечкенә чагындагы киемен алып килергә, һәм кадерле 

истәлекләр белән уртаклашырга тәкъдим иткән идек. Күреп торабыз: күбегез 

стена гәҗите ясап алып килгәнсез. Алар белән бәйрәм азагында танышырга 

булачак. Кемнәрнең кадерле истәлекләре белән уртаклашасы килә, рәхим 

итегез. (Әниләр сөйлиләр).  

Тәрбияче: Булдырдыгыз. Рәхмәт сезгә. Балаларыгыздан җырлы биюне кабул 

итеп алыгыз. 

Җырлы-биюле уен “Кәрия-Зәкәрия”. 

Тәрбияче: Бүгенге кичә, саф хисләр белән сугарылган булгангамы, бик тиз 

үтеп тә китте. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле әниләребез, кадерле балалар.  Тагын 

бер мәртәбә бәйрәм белән, кадерлеләребез. Ә хәзер барыгызны да күмәк 

биюгә чакырабыз. 

Әниләр белән бию. 

 



Йомгаклау. 

Әниләребезгә рәхмәт. Аларга дан. Әниләргә хөрмәт. 

“Әни!” диеп язып куйдым, 

Яңа яуган ак карга. 

Таптамагыз! Һич ярамый 

“Әни” сүзен таптарга! 

    

 

 

Кулланылган әдәбият: 

Интернет – ресурс. 


