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Ата-аналар җыелышы. 

“Дәү әни”- әбиләр клубы утырышы: 

«АЛТЫДАГЫ АЛТМЫШКА». 

Максат: Халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын яңарту, югары  әхлак 

сыйфатлары тәрбияләүдә куллану. 

Бурычлар: 

1. Олыларга карата игътибарлы, хөрмәт хисе, намуслы, белемле, илен, телен, 

милли йолаларын ихтирам итүче шәхес тәрбияләүгә омтылу. 

2. Балаларны милләтебезнең изге хәзинәсе – өлкән буыннын тәрбия тәҗрибәсен 

куллану. 

3. Өлкән буынны балалар бакчасының эшчәнлегендә актив катнаштыру.  

 Җыелыш барышы. 

“Дәү әни”- әбиләр клубы утырышы “түгәрәк өстәл” артында фикер алышу 

формасында оештырыла. 

Тәрбияче чыгышы. 

Борын - борыннан ук билгеле: тәрбия  бала  тугачта башлана  һәм баланың 

киләчәктә үз-үзен тотышындагы, яшәвендәге чатаклыклар (көйсезлек, тискәрлек, 

үзсүзлек, эзлексезлек, елаклык, кирәгеннән артык иркәлек, сүз күтәрмәү,сузендэ 

тормау, хыянәтченлек) - начар тәрбия нәтижәсе. Шул ук вакытта гаиләдә бала туу - 

зур шатлык бу- лып саналган. Бу унайдан бик матур гореф -гадәтләр формалашкан: 

бәбәй кабул иту, кендек әбисенә зур хөрмәт; бәбәй туе; матур яңгы- рашлы милли 

рухка ятып торган исем кушу һәм башкалар.Бу гореф-гадәтләрнең кайсысы сезнең 

гаиләләрегездә саклана? Үз тәҗрибәгез белән уртаклашмассыз микән? (Фикер алышу). 

Баланың беренче көннән ук туплый башлаган хәзинәсе - туган теле. Әни. Әти. 

Бабай. Әби. Мәми. Ипи. Сөт. Чәй. Аш. «Әлли-бәлли» - йокларга вакыт житкән. 

«Тәтәй» - димәк матур, кирәкле нәрсә. 

Боларның барысын да бала өчен үз-үзен саклау, тормьшта ориентлашу чарасы 

икәнлеген гайләдәгеләр белә һэм балага карата зур саклык , са- бырлык, зирәклек  

курсәтелэ. 

Туган тел дәрьясына нарасый ничек чума алган сон? 

Сорауга җавапны “түгәрәк өстәл” артында утырган олылардан алу. 

Иң беренче чиратта ,әлбәттә, дөньянын иң гүзәл, иң мәрхәмәтле кешесе – ана-



 

 

ата. Беренче сүзләр: «әни», «әннә», «мәммә». Алга табада кояштай балкып  торган ана 

сүзләре: «бәбкәм», «иркәм», «гөлкәем», «йолдызым», «күгәрченем». Сез ничек 

уйлыйсыз бу сүзләрнең балага тәэсире бармы? Ул нәрсәдә? 

Бишек җырын тыңлап үтик әле.( Аудио-язма тыңлау). 

Әлли-бәлли бәүкәем  

Җан йөрәгем, нәнкәем, 

Рәхәт кенә тынычлап, 

Йоклап китәр бәбкәем. 

Сез нинди бишек җырлары беләсез? Безнең белән уртаклашмассыз микән? (2-3 

дәү әни чыгышын тыңлау) 

Дүрт юлда дүрт яратып-назлап эндәшү, әби яки башка кеше караса да баланы 

тынычландыру ана исеменнән бара. 

Әлли бәлли куз нурым, 

Сандугачым, былбылым, 

Әниен кайткач тук булырсын, 

Сабыр итеп тор улым. 

Ана әйтэ икән, ана кайтачак икән, бу инде шатлык: бала елмая, кул- ларын 

чәбәкли, изрәп йокыга китә. Бала гадәттә, үз якыннарына ел- мая,читләргэ карашы 

кырыс була. Тагын ата-ана ярдәмгә килә: «бу-апа, Мәдинә апа, күрше апа, тәти апа». 

Сез безнең белән ризамы? 

Туган телгә, иксез-чиксез дөнья кинлегенә альш керә торган бәя биреп 

бетермәслек әһәмиятле чыганак- бишек жырлары. Бишек жырлары -нын төп 

вазифасы- бишек тирбәтү һәм баланы тынычландыру. Бишек жырлары аша сабый 

тагын матурлык, ананың йөрэк жылысы, ата-ана мәхәббәте,туган,йорт, туган тел, 

туган туфрак, чишмә суы кебек төшенчәләре белән очраша. Бишек жырларыннан ук 

ул үз халкынын мәгьрифәт яратуын, һэр кемнең үз баласын укытырга тырышуын 

сиземләп үсә. (Бу өлешкә видео-презентация күрсәтелә). 

Әлли - бәлли итәр бу, 

 Йокыларга китәр бу,  

Бәү-бәү итеп,куз йомып,  

Изрэп кенэ китэр бу. 

Алма кебек тәгәрәп, 



 

 

Үсеп буйга җитәр бу, 

Абыйлары артыннан 

 Казаннар га китәр бу, 

Казаннарда укыгач, 

Галим бульш китэр бу. 

Бала ускән саен, тәрбия чараларынын да саны арта, төрләре 

үзгәрә.Такмак һэм такмазалар әйтеп уяту, учти-учти сикертү, тәпи йөрергэ 

өйрәтү, мунча кертү, үс-үс итү, телен ачтыру, хәрәкәтләндерү, киерелдерү һәммәсе 

сабыйларны физик яктан чыныктыра, рухи яктан баета.Мәсәлән: баланы коендырганда 

әйтелә торган юаткычны ки -терик. 

Суы сарыксын, 

Узе калыксын, 

Тигез канатлы булсын, 

Озын гомерле булсын, 

Бәхетле, тәүфыйклы булсын, 

Игелекле, шәфкәтъле булсын. 

Сезнең гаиләгездә бу әйтемнәр кулланыламы?Сез аларны яшь буынга 

өйрәтәсезме? (2-3 гаилә тәҗрибәсеннән чыгыш тыңлау) 

Бала чакта гаҗәеп кызыклы, тылсымлы дәресләр бар. Бу – экиятләр. Һәр 

экитгнең ачык сизелеп торган тәрбияви максаты бар. Әкиятләрдәге хыялый дөнья, 

оста уйлал чыгарулар балаларның иҗади фикерләвен үстерә. Тыңлаганда, сөйләгәндә 

үз әкиятләрен тудырганда бала хыяллана, уйлап таба.Әкиятләр балаларда хисләр 

культурасы тэрбияләве белән дә игьтибарны җәлеп итә: күңеллелек, соклану, шатлык, 

көлү, шул-ук вакытта кайгырту, кызгану, котлар алыну, нәфрәтләнү. 

Сезнең гаиләгездә әкиятләр нинди урын алып тора?Нинди әкиятләр сез 

сөйлисез? Ничек еш сөйлисез? Нинди әкиятләрне балалар яратып тыңлыйлар? (сорау-

җавап биреме уздырыла). 

Әкият кешелек тэҗрибәсе ул. Без әкиятләрне борыңгы төзелеш сәнгате - 

истәлекләрен саклаган кебек үк сакларга тиеш. 

Үсеп килүче яшь буынга тәрбия биргәндә  халык мәкаль һәм әйтем- нәрдән 

файдаланган. Мәкаль һәм әйтемнәр кыска аз сүзле һәм тирән мәгънәле. Еш кына алар 

тормыш девизы ролен үтиләр. 



 

 

Баланы бала арасында якласан, әләкче булыр. 

Баланы эшкә өйрәт, эшен бетерергэ өйрәт. 

Тәрбиясез бала хайван булып үсер. 

Сабый елый - елый үсәр, һ.б. 

Тәрбия турында сез нинди мәкальләр беләсез? (Мәкаль әйтешү). 

Бала үстергәндә көн дэ истә тотарга тиешле кагыйдәләр бар.  

Мәсәлән: Бала үзен табын янында ничек тотарга тиеш? 

- Кызым (улым), әти - әнидән алда табын янына килеп утырма. 

- Табын янында борыныңны тартма, чөмереп ашама. 

- Аш алдыннан, аштан сон кулыңны ю, авызыңны чайка 

- Ипи валчыкларын коеп ашама, ипинең  рәнҗеше төшәр. 

- Сыныгыңны  ашап бетер, бәхетеңне калдырырсын. 

- Яманнан ярты кашык аш калыр. 

-  Пычак белән ашама, кешегә пычак булып кадалырсын. 

- Як-ягыңа күп каранма, ризыксыз калырсын. 

- Өстәлне кәгазь белән сөртмә, тавыш чыгар. 

- Ашка рәхмәт әйт. 

Сезнең гаиләләрегездә ниндиләре кулланыла? (Фикер алышу). 

Бала әтисе, әнисе, яә  булмаса әбисе, бабасы белән урам буйлал бара. Анда да 

курсәтмәләр бар. 

- Олыларга үзен башлап сәлам бир. 

- Өлкәннәргә юл бир. 

- Сызгырып барма, янгын чыгар. 

- Коега төкермә, суын эчәсен булыр. 

- Юлдан ерак уйна.  

 Урманда, кырда: 

- Урман үстер,ачлык күрмәссен. 

- Урманга шырпы белэн бармыйлар. 

- Агач үлеме балтадан. 

- Бер дә юкка үлән йолкып йөрсэн, кулын корыр. 

- Баканы үтермә, кайгыдан башын чыкмас. 

- Кош йомыркаларын ватма, күз яшенне түгерсен. 



 

 

- Суга төкермә, үзен төшерсен. 

- Хайваннарны кыерсытма, үзеңә килер. 

Яки менә бала кунакта: . 

-Ашарга өйрәнмичә , ашка барма  

- Алдыңа куйган ашны хурлама  

- Кунак туймасада рәхмәт әйтер. 

-Әдәпле кунак китер вакытын үзе белер. 

“Түгәрәк өстәл” артында утыручыларга тиешле кагыйдәләр язылган буклетлар 

таратыла. 

Тәрбияче йомгаклый. 

Бөтен игьтибарны яшь балага туплау, тәрбия эшләрен аның туган ми- нутыннан 

ук башлау һәм иң отышлы  нәни бала табигатенә иң яраклы чаралардан талантлы, 

комплекслы итеп, баланың һәрьяклап гармоник үсүен тәэмин итәрлеген генэ сайлап 

файдалану халык педагогика- сының зирәклеге, кыйммәтлеге турында сөйли.Сезнең, 

өлкән буынның, бала тәрбияләүдә ролегыз бик зур, актив катнашуыгыз гына сорала. 

Игьтибарыгыз өчен рәхмәт!Бүгенге утырышны тәмамлыйбыз. 

Сезне тагын көтеп калабыз. 

 


