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―Актаныш гомуми үсеш бирүче 4 нче балалар бакчасы‖ 

Муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениясе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“8 Март” 

Уртанчылар тҿркемендҽ бҽйрҽм иртҽсе 
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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. 

Җиһазлау: уеннар ҿчен атрибутлар, ҽнилҽргҽ ясалган бүлҽк. 

Бҽйрҽм иртҽсенең барышы: 

Алып баручы:  Хҽерле кҿн, безнең иң кадерле кунакларыбыз – ҽнилҽр, 

ҽбилҽр, килгҽн барлык кунаклар! Бүген без язның беренче бҽйрҽме 8 март 

Ҽнилҽр кҿнен билгелҽп үтҽргҽ дип җыелдык. Сезне барыгызны да, шушы 

бҽйрҽм белҽн чын күңелдҽн котлыйбыз. Һҽрвакыт шат, сҽламҽт, бҽхетле 

булыгыз! Сезнең ҿчен ҽзерлҽнгҽн бҽйрҽм иртҽсен башлыйбыз. 

1. Март аенда кар ҿстендҽ 

Кояш нурларын уйната 

Яз килҽ, каршы алыгыз  

Дигҽн хҽбҽр тарата. 

2.  Без белҽбез җылы язның 

Иң беренче бҽйрҽме –  

Ҽнилҽр, ҽби, апалар 

Хатын-кызлар бҽйрҽме. 

3. Кҿннҽр аяз, күктҽн алсу 

Нур сибеп кояш кҿлҽ 

Җиргҽ тама кҿмеш тамчы 

Сагынып кҿткҽн яз килҽ. 

4. Язның беренче бҽйрҽме 

Сезгҽ бүлҽк, ҽнилҽр 

Чҿнки тормышның яме 

Сез ул – ҽнилҽр! 

 

Җыр : “Ҽнием”  

(Яз кызы керҽ) 

Яз кызы: Саумы, нҽни дусларым 

Сезне сагынып килдем мин 

Сезгҽ аяз кҿннҽрдҽ 

Яңгыр да китердем мин. 

 

Тҽрбияче Һҽм балалар бергҽ: Исҽнме яз кызы! 

Тҽрбияче: Менҽ ямьле матур яз килде. Коннҽр нинди сон хэзер балалар?  
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 Урамда җылы, кояш елмая. Күк йҿзе зҽп-зҽңгҽр, карлар эри, 

гҿрлҽвеклҽр ага. Түбҽлҽрдҽн тып-тып тамчылар тама. Елгаларда боз эри, алар 

агып китҽ. Табыгать йокыдан уяна.  

Тҽрбияче:  Менҽ шундый матур чакта безнең иң кадерле кешелҽребезнең – 

ҽнилҽребез бҽйрҽме. 

 

5. Ҽни җирдҽ иң кадерле кеше 

Ҽнилҽрнең белик кадерен 

Җил – давылдан саклап үстерҽ ул 

Кызганмыйча бҿтен гҿмерен. 

6. Синнҽн башка таңда атмый 

Мин шуны белҽм, ҽни  

Бу дҿньяда син булмасаң, 

Нишлҽр идем мин ҽни. 

7. Ҽйтегезче, кайсы вакыт 

Яздагыдай ямьлерҽк 

Кыш айларында яратам 

Ҽммҽ яз күңеллерҽк. 

 

Җыр : “Яз, яз, яз җитҽ”. 

 

8. Күрҽсезме, бүген кояш 

Ничек назлы елмая. 

Ҽниемнең бҽйрҽмен 

Ул да кҿтеп кала. 

9. Безне назлап үстергҽнгҽ 

Ҽнилҽр, рҽхмҽт сезгҽ 

Һҽрвакыт эшчҽн булганга 

Ҽнилҽр рҽхмҽт сезгҽ. 

10.  Ҽни киңҽшлҽре кҿч – дҽрт ҿсти,  

Илһам бирҽ миңа яшҽргҽ. 

Бҽхет, шатлык белҽн һҽрчак язсын  

―Ҽни‖ диеп аңа дҽшҽргҽ. 

11.  Син барында, ҽни, дҿнья тыныч 

Кояш сибҽ нурларын 

Ҽти белҽн иңне -  иңгҽ куеп, 

Үтегез сез гомер юлларын. 

Тҽрбияче: Ҽ хэзер балалар сҽхнҽлҽштерүендҽ Резеда Вҽлиеваның 

―Кыңгырау чҽчҽк” ҽкиятен карап үтегез. 

Азалия:  - Яшел нарат урманында, аның иркен аланында бик нҽфис,бик 

назлы бер Кыңгырау чҽчҽк үсеп чыккан. 
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Зилҽ: — Абау ла, бигрҽк матурсың! Исҽнме, Кыңгырау чҽчҽк! Биктҽ 

ошыйсың син миңа. Ҽйдҽ, икҽү дус булабыз! — дигҽн Куян баласы. 

Камилҽ: — Дус булабыз? Ҽ ничек була соң ул дус булу?  

Азалия: — дип сораган Кыңгырау чҽчҽк. Ул бит ҽле яңа гына туган булган, 

шуңа күрҽ дуслыкның нҽрсҽ икҽнен белмҽгҽн. Урман ягыннан бер Малай 

килеп чыккан. Килеп чыгуга ук, ул: 

Азамат: — Күр инде, нинди матур чҽчҽк! 

Азалия:  — дип, Кыңгырау чҽчҽкне ҿзҽргҽ кулын сузган. Ҽмма кулын сузуы 

булган, шунда ук ялт иттереп тартып алган. Кемдер авырттырып тешлҽп 

алган икҽн аның кулын. Караса, кечкенҽ генҽ Куян баласы. 

Зилҽ: — Тимҽ Кыңгырау чҽчҽккҽ! Ул — минем дустым! — дигҽн Куян 

баласы, малайга ачу белҽн карап. — Кит, кагылма аңа! Кыңгырау чҽчҽкне 

ҿзҽргҽ ярамый. 

Азамат: — Ҽ! Мин белдем! Белдем дуслыкның нҽрсҽ икҽнен! — дип, 

шатланып чыңлап куйган.  

Азалия: -   Шулчак Кыңгырау чҽчҽк һҽм талгын җилдҽ ҽкрен генҽ зҽңгҽр 

башын чайкый-чайкый җырлап җибҽргҽн: 

Дуслык ул — яхшылык, 

Дуслык ул — яктылык. 

Дуслык ул кояштай нур чҽчҽ. 

Син мине саклаучы, 

Яшҽүне яклаучы, 

Яшҽ син, Куян дус, 

Мең яшҽ! 

Зилҽ : - Нҽрсҽгҽ кыңгырау чҽчҽге кирҽк булды сина? – дип сорап куйды куян. 

Азамат: -  Ҽниемҽ бүлҽк итҽргҽ телҽгҽн идем. Ярар мин бүлҽгемне үз 

кулларым белҽн эшлҽрмен – дип киткҽн малай. 
Резеда Вәлиева 

(Эниләргә бүләк тапшырыла) 

Бию “Куңелле бию” 

12.   Бүген сҿенҽ -  сҿенҽ 

Матур җырлар җырлыйбыз 

Сезне кадерле ҽнилҽр 

Бҽйрҽм белҽн котлыйбыз. 

13.  Авырсаң янда тора ул 

Тҿн буе керфек какмый 

Үзе саулыгында кызганмый 

Үзе безне саклый – саклый. 

14.  Минем ҽни бу дҿньяда 

Иң чибҽре, сылуы 

Нинди бҽхет һҽр баланың 

Үз ҽнисе булуы. 
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15.  Минем ҽни һич бҽхҽссез 

Иң сҿйкемле ҽни ул. 

Ҽйткҽн сүзе, кылган эш 

Һҽммҽбезгҽ туры ул. 

Ҽ хҽзер бҽйрҽм иртҽсен уеннар белҽн дҽвам итҽбез ҽнилҽр, балалар белҽн. 

 Беренче бирем ҽнилҽргҽ. “Табышмаклар ҽйтү”. 

1. Аягы юк - ил гизҽ, Күзе юк - яшь түгҽ (болыт) 

2. Борынсыз чыпчык боз тишҽ (тамчы) 

3. Кыш буена тик тора, Яз җиттеме – котыра (елга) 

4. Кулсыз-аяксыз тҽрҽзҽне кага, Тавышсыз җырлый, Ҿйгҽ керергҽ сорый 

(жил-давыл) 

5. Дүрт аягы баскан, Бер аягы яткан  (скамейка) 

6. Гҽүдҽсе ҿйдҽ, муены тышта (мич һҽм морҗа) 

7. Кҿн йҿри, тҿн йҿри 

Бер адым җир китҽ алмый      (сҽгать) 

8. Кулсыз,аяксыз тҽрҽзҽгҽ кага (Жил)    

 Икенче бирем. “Нинди җырчылар безнең районнан чыкканнар?” 

Исемнҽрен ҽйтегез, кем күбрҽк ҽйтҽ.  

 Ҿченче бирем. “Ҽниеңне бизҽндер”. 2 ҽни 2 бала. Тҿрле тҿймҽлҽр, 

чҽч резинкалары белҽн. 

 Балалар белҽн. “Шакмак ташу”.  Кем тизрҽк ташып бетерҽ. 

 

16. Ҽнилҽрнең назы белҽн 

Без керҽбез һҽр кҿнгҽ 

Кояш кирҽк җир йҿзендҽ 

Ҽни кирҽк һҽркемгҽ. 

17.  ―Ҽни‖ диеп язып куйдым 

Яңа яуган ак карга 

Таптамагыз, һич ярамый 

―Ҽни сүзен таптарга. 

18.  Ҽти белҽн бергҽлҽп 

Таңнан торып утырдык 

Җиң сызганып кызу – кызу 

Без эшлҽргҽ тотындык. 

19.  Үземнең урын-җирне 

Җыештырдым матурлап 

Ҽнием кергҽч бүлмҽгҽ  

Менҽ тора аптырап. 

Җырлы уен  
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20.  Ҽниемнең кызы юк шул 

Җыештырам, юыштырам 

Ипигҽ дҽ йҿгерҽм 

Ҽниемнең кызы юк та 

Малае бар бер дигҽн. 

21.  Ҽ без менҽ җыр ҿйрҽндек 

Һҽммҽгез кушылыгыз 

Һҽр ҽнигҽ бҽхет телик 

Уң булсын һҽр юлыгыз. 

22.  Ак яулыклы, колач йҿзле 

Шат күңелле ҽлбҽттҽ 

Кем ул дип сорыйсызмы? 

Дҽү ҽнием, ҽлбҽттҽ. 

23.  Ҽни пҽрҽмҽч пешерҽ 

Вак итеп, тҽмле итеп. 

Без табында чҽй эчҽбез 

Бергҽлҽп тҽмле итеп. 

24.  Бҽйрҽмебез бетеп килҽ 

Ҽнилҽргҽ ҽйтик шуны 

Сҽламҽтлек, бҽхет телик 

Белмҽссеннҽр бер борчуны. 

Җыр: “Мамочке любимой” 

 Алып баручы:  Кадерле ҽнилҽр! Бҽйрҽмебез ахырына якынлашты. Шушы 

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

сихҽте, озын гомер насыйп итсен. Бҽйрҽмебез тҽмам! 


