
―Актаныш гомуми үсеш бирүче 4 нче балалар бакчасы‖ 

Муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениясе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Халыкара  

хатын – кызлар кӛне” 

Мҽктҽпкҽ ҽзерлек тҿркемендҽ бҽйрҽм иртҽсе 

программасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзерләде: тҽрбияче 

Низамова Эльвира Рафик кызы 

 

 

 



Максат: Балалар бакчасында үктҽрелгҽн бҽйрҽмнҽрдҽ катнашу телҽге уяту. 

Балаларда Ҽнилҽргҽ карата хҿрмҽт, ихтирам хислҽре тҽрбиялҽү, бҽйрҽм 

кҿнендҽ аларны биюлҽр, җырлар белҽн шатландырып тору телҽге уяту.  

Җиһаз: фуражка, 2 зонтик, уеннар үткҽрү ҿчен атрибутлар, хат, посылка. 

Бәйрәм иртәсенең барышы: 

Алып баручы: Хҽерле кҿн, Кадерде ҽнилҽр, ҽбилҽр, килгҽн кунакларыбыз! 

Сезне шушы бҽйрҽм белҽн чын куңелдҽн котлыйбыз. Һҽрвакыт шат, сҽламҽт, 

бҽхетле булыгыз! Сезнең ҿчен ҽзерлҽнгҽн ―Халыкара хатын – кызлар 

кҿне‖ дигҽн бҽйрҽмебезне башлыйлыз. 

 1. Рҿхсҽт итегез кадерлелҽребез 

Бҽйрҽмебезне ачарга 

Безнең кҿч белҽн ҽзерлҽнгҽн 

Кичҽбезне башларга. 

 

2 нче бала: Бакчабызда ыгы-зыгы,  

Куп кунаклар килгэннэр. 

Бездэ бэйрэм буласын 

Эллэ кайдан белгэннэр. 

 

3нче бала: Кҿтҽ безне, дусларым, 

Кояшлы яз бҽйрҽме! 

Җыелабыз, бергҽлҽп 

Котларга энилҽрне. 

 

4 нче бала: Ҽнилҽрне, ҽбилҽрне 

Кадерлибез, зурлыйбыз. 

Чын күңелдҽн һҽммҽгезне- 

барысы бергҽ: 

Бҽйрҽм белҽн котлыйбыз! 

 

 Җыр “Җырлыйм әнием турында” 

  

6 нче бала: Авырсагыз янда тора ул, 

Тҿн буе керфек какмый. 

Үз саулыгын да кызганмый, 

Ул безне яклый-яклый. 

 

22.  Ҽнилҽрнең бҽйрҽменҽ 

Сылу итеп киендек. 



Йҿзлҽренҽ нурлар кунсын 

Матур итеп бер биик. 

21. Сҽламҽтлек, зур шатлыклар 

Юлдаш булсын һҽрчак сезгҽ. 

Бервакытта да сүнмҽсен 

Елмаюлар сезнең йҿздҽ. 

 

8 нчы бала: Күңелегездҽ Сезнең, кояш яна, 

Нурлы йҿзегездҽ яз яме. 

Җирдҽ яшҽү – җырга ҽверелсен, 

Котлы булсын эни бҽйрҽме. 

Алып баручы: Эйе, балалар – Ҽни җир йҿзендҽ иң кадерле, иң якын, иң 

матур изге сүз. Без ҽнилҽребезгҽ һҽрвакыт булышырга, аларны кадерлҽргҽ, 

олыларга тиешбез. Ҽ хҽзер балалар сҽхнҽлҽштерүендҽ татар халык ҽкиятен 

карап үтегез.  

“Ӛч кыз”. 

Язилә: Борын-борын заманда булган икҽн, ди, бер Хатын. Аның булган, ди, 

ҿч кызы. Бу Хатын, кызларымның ҿсте бҿтен, тамаклары тук булсын, ди-ди, 

кҿне-тҿне эшлҽгҽн, ди. 

Менҽ кызлар үсеп буйга да җиткҽннҽр. Алар берсеннҽн-берсе матур, ди, бер 

битлҽре ай, бер битлҽре кояш, буй-сыннары карлыгачтай сылу, ди. Ҿч кыз, 

бер-бер артлы кияүгҽ чыгып, берсе артыннан берсе китеп тҽ барганнар. 

Менҽ бер ел үткҽн, ике ел, ҿч ел үткҽн. Шулай матур гына яшҽгҽндҽ, ҽнилҽре 

авырып киткҽн. Күрше урамда Тиен дусты бар икҽн, шуны дҽшеп ҽйткҽн: 

Эльза: —        Тиен дустым, барсана, кызларыма ҽйтсҽнҽ, хҽлемне белергҽ 

килсеннҽрче,— дигҽн. 

Тиен: - Ярар, хэзер чакырам. 

Язилэ: Тиен шунда ук чыгып чапкан. Тиен барып тҽрҽзҽ какканда, Олы кыз 

җиз лҽгҽннҽр чистартып торадыр иде, ди. 

Тиен: - Эниен авырып тора, хэлен генэ белеп китчэле. 

Золфия: —        Һай,— дип ҽйткҽн, ди, Олы кыз,— бик барыр идем дҽ бит, 

аңарчы менҽ шушы лҽгҽннҽрне чистартып бетерҽсем бар иде шул,— дигҽн, 

ди. 

Язилэ: Тиен моңар бик ачуланган да ҽйткҽн: 

Тиен: —        Алайса, син шушы лҽгҽннҽреңнҽн мҽңгегҽ аерылма! — дигҽн. 

Язилэ: Тиеннең шулай дип ҽйтүе булган, ике лҽгҽн Кызны ике яктан китереп 

тҽ кысканнар. Олы кыз егылган да шунда ук гҿберле бакага ҽверелгҽн. 

Тиен Уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз, бу кайгылы хҽбҽрне ишеткҽндҽ, 

киндер суга икҽн.  

Тиен: - Эниен авырып тора, хэлен генэ белеп китчэле. 

Зэлинэ: —        Һай,— дигҽн,— ҽнием янына хҽзер үк чыгып йҿгерер идем дҽ 

бит, менҽ ярминкҽгҽ киндер сугып ҿлгертҽсем бар иде шул,— дигҽн. 



Тиен бик ачуланган да ҽйткҽн: 

Тиен: —        Алайса, син гомерең буе киндер сугып кына тор! — дигҽн. 

Уртанчы кыз шунда ук үрмҽкүчкҽ ҽверелгҽн. 

Тиен тҽрҽзҽсен какканда, Кече кызның камыр баскан чагы икҽн.  

Тиен: - Эниен авырып тора, хэлен генэ белеп китчэле 

Ул бер сүз дҽ ҽйтмҽгҽн, камырлы кулларын да сҿртеп тормаган, чыккан да 

ҽнисе янына йҿгергҽн. 

Тиен Кече кызга ҽйткҽн: 

—        И сҿекле бала, гомер буе игелек күр, кешелҽрне бҽхетле ит, аларга 

куаныч та, юаныч та бул. Кешелҽр дҽ сине сҿярлҽр, синең яхшылыгыңны 

мҽңге онытмаслар,— дигҽн. 

Язилэ: Кече кыз чыннан да бик рҽхҽт гомер кичергҽн, халык аны бик 

яраткан, ди. 

Алып баручы: Балалар ―Ҿч кыз‖ ҽкияте нҽрсҽгҽ ҿйрҽтҽ? Сезгҽ кайсы герои 

күбрҽк ошады? 

9.  Тҽбриклибез ҽнилҽрне 

Иң җылы сүзлҽр белҽн. 

Сҿендерик ҽле тагын 

Бик матур бер җыр белҽн. 

  

10. Кҿенсҽк тҽ, сҿенсҽк тҽ, 

– Ҽни, диеп дҽшҽбез. 

Һҽрвакытта кирҽк безгҽ 

Иң кадерле ҽнкҽбез. 

 

11. Ашлар тҽмле булсын ҿчен  

Дҿнья ямьле булсын ҿчен 

Гҿллҽр чҽчҽк атсын ҿчен 

Бҽхет, шатлык артсын ҿчен 

БЕРГҼ: Ҽни кирҽк! Ҽни кирҽк! 

 

 Җыр “Әниемә” 

Алып баручы: Кызлар-йолдызлар! Егетлҽр сезгҽ дҽ бүлҽк ҽзерлҽде. Кабул 

итеп алыгыз. 

( Малайлар чыгып баса) 

12нче бала: Дорогим девчонкам нашим от души сегодня скажем: 

Хоть капризны вы подчас, всѐ равно мы любим Вас! 

  

13 нче малай: Очень просим не сердится и волчками не крутиться. 

Не играть в машины, пушки, не разбрасывать игрушки. 

  

14 нче малай: В общем, будьте все как мы – симпатичны и сильны! 

( Поднимают руки и показывают бицепс) 



 15 нче малай: Апа ни генҽ кушсада 

Ялт иттереп эшлилҽр 

Җитешмҽгҽн җирлҽре юк  

Һич тынгылык бирмилҽр. 

Алып баручы: Малайлар, сезгҽ зур рҽхмҽт. Кызларны шулкадҽр 

мактадыгыз. Безнең бҽйрҽмебездҽ тагы нинди кадерле кешелҽребез бар? Ҽйе 

ҽбилҽребез дҽ бар. Бу котлаулар Сезнең ҿчен, кадерле дҽү ҽнилҽр. 

16 нче бала: Яратам ҽбиемне,  

Сҿйли ул кҿлҽ-кҿлҽ. 

Укыганын да күрмим, 

Миннҽн күбрҽк белҽ! 

  

17 нче бала: Я тоже бабушку люблю,  

И знаете, ребята, 

Медаль бабуле подарю.  

От внука ей награда. 

  

18 нче бала: Ак ҽбилҽр бер елмайса,  

Үсҽ күңел офыклары. 

Яннарында уйнап йҿри, 

 Орчык буе оныклары. 

 

 Җыр “Мамина песенка!” 

19. Шәвәли керә. 

Мин Шҽвҽли – шук малай  

Шук малай үткен малай 

Исҽнмесез! 

Балалар: Исҽнмесез! 

Шәвәли: Мҽктҽпкҽ ҽзерлек тҿркеме балаларымы? 

Тәрбияче: Ҽйе, дҿрес килгҽнсез. 

Шәвәли: Алайса дҿрес килгҽнмен. Менҽ сезгҽ посылка алып килдем. 

Тәрбияче: Рҽхмҽт. Нинди посылка булыр микҽн. Хҽзер карыйбыз. Шҽвҽли 

ҽйдҽ үзендҽ бҽйрҽмдҽ кал, бергҽлҽп уйнарбыз, җырларбыз. 

Шәвәли: калырмын, уен кҿлкене бик яратам. 

Тәрбияче: Посылкадан хат алып укый.  

―Исҽнмесез, балалар! Бу посылканы Кыш бабай җибҽрҽ. Минем айларым 

бетте. Яз килҽ, сезнең бҽйрҽмгҽ посылка җибҽрҽм. Бҽйрҽмне тагында 

матуррак, күңеллерҽк итеп бҽйрҽм итегез. Сау булыгыз! 

 Кыш бабагыз.‖ 

Балалар Кыш бабай нҽрсҽлҽр җибҽрде икҽн. Менҽ монда милицонер 

фураңкасы бар. Нигҽ икҽн ул?  

Шәвәли: Кая мин киеп карыйм эле, килешҽме? 

Румиль: Ҽ  Альмирга бигрҽктҽ килешҽ (Уртага чыгып) 



20. Иминлекне, тынычлыкны, 

Саклар ҿчен кирҽк без. 

Ҽлегҽ кечкенҽ булсакта 

Ҽнигҽ зур терҽк без. 

Тәрбияче: Монда зонтикларда бар. Шаянда инде безнең кыш бабай 

(зонтикны кызларга бирҽ). 

 Бию: Зонтик белән башкарыла. 

Тәрбияче: Ҽ хҽзер уеннар белҽн дҽвам итҽбез, Ҽнилҽр белҽн, балалар сезнең 

белҽндҽ уйнарбыз. 

1) Беренче уенны әниләр белән уйнарбыз.  

Татар халкында әниләр турында мәкальләр күп. Мҽкальнең мин башын 

ҽйтҽм, сез азагын ҽйтеп бетерегез. 

  Дҿньяда иң йомшак нҽрсҽ – әни кулы 

 Ҽни суккан – авыртмый 

 Ата-ананы тыңлаган –адҽм булган, тыңламаган – әрәм булган. 

 Олыласаң олыны – олыларлар үзеңне. 

 Кешегҽ шҽфкать итеп юл бир, Олыга хҿрмҽт итеп кул бир. 

 Ана күңеле балада, Бала күңеле  - далада. 

2) Әниләргә багышланган җырларны санап чыгыгыз. 

―Кояш гомере‖      ―Ҽнкҽмнең догалары‖ 

―Ҽнкҽй‖                 ―Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ‖ 

―Ҽниемнең җылы кочагы‖      ―Ҽнием милҽше‖. 

3) “Үз балаңны таны”  

Ҽнилҽрнең күзен бҽйлибез, үз баласын танырга тиеш. 

4) Ҽнилҽр белҽн 2 ҽни кара каршы исем ҽйтҽлҽр. 

И        А 

Узегез нинди хэрефне сайлыйсыз? 

5) Балалар белән уйнап алабыз. 

Шакмакларны тиз генҽ ташырга кирҽк. Кем беренче ташып бетерҽ. 

6) “Әниеңне макта” 

 Бию. 

5 нче бала: Кая барма, шунда ҽнкҽй йҿзе, 

Кая барма – ҽнкҽй күңелдҽ. 

Ҽни генҽ шулай синең ҿчен – 

Җанын биреп яши гомергҽ! 

 

 7 нче бала: Ҽнием, бҽгърем, күз нурым, 

Кояшым, аем һҽм йолдызым! 

Дҿньялар гизеп тҽ тапмассыз. 

Ҽнидҽн нурлырак җир кызын! 

 

 



  23.  Күңелдҽге җылы хислҽр 

Сезгҽ нур булып барсын. 

Безнең җиткергҽн телҽклҽр 

Ҽнилҽр, чынга ашсын. 

 

24.  Якты булсын кҿннҽрегез, 

Озын булсын гомерегез. 

Ҽтилҽр белҽн бергҽлҽп 

Тормыш юлын үтегез. 

 Җыр: “Сегодня мамин день” 

Лиана 25нче бала: Бҽйрҽм киче бетеп килҽ, 

Ҽнилҽргҽ ҽйтик шуны: 

Сҽламҽтлек, бҽхет телик, 

Һич белмҽсеннҽр борчылуларны. 

Ҽнилҽрнең һҽрбер кҿне 

Бҽхет, шатлык белҽн узсын. 
 

  

Алып баручы:  Кадерле ҽнилҽр! Бҽйрҽмебез ахырына якынлашты. Шушы 

җҽйрҽм белҽн сезне тагы бер котлыйбыз! Ходай сезгҽ җан тынычлыгы, тҽн 

сихҽте, озын гомер насыйп итсен.  

Балалар белән бергә: Бҽйрҽм белҽн котлыйбыз! 

                                        Зур рҽхмҽт юллыйбыз! 

Шуның белҽн безнең ҽзерлҽгҽн Бҽйрҽмебез тҽмам! 

  
 


