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“Актаныш гомуми үсеш бирүче 4 нче балалар бакчасы” 

Муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

учреждениясе 

 

 

 

Проект: “Гаилә бәйрәме”  

Мҽктҽпкҽ ҽзерлек төркеме балалары һҽм ата-аналары 

катнашында

 

Эзерләде: тҽрбияче 

Низамова Эльвира Рафик кызы 



2 
 

Проект:  “Гаилҽ бҽйрҽме” 

Төркем: Мҽктҽпкҽ ҽзерлек төркеме балалары һҽм ата – 

аналары катнашында. 

Проектның төре:  Иҗади. 

Проектның дәвамлыгы:  Дҽвамлы проект (1 ай). 

Максат:  Балаларда  ҽти – ҽнилҽрен хөрмҽт итү һҽм алар 

белҽн горурлану хислҽре тҽрбиялҽү. 

Бурычлары: 

- Балаларның гаилҽлҽре турындагыбулган белемнҽрен 

ачыклау һҽм тирҽнҽйтү. 

- Гаилҽлҽрдҽ балаларны милли рухта тҽрбиялҽргҽ 

телҽк уяту. 

- Балаларда һҽм ата – аналарда милли горурлык һҽм 

туган телгҽ мҽхҽббҽт хисе тҽрбиялҽү. 

- Балалар һҽм ата – аналар, ата- аналар һҽм балалар 

бакчасы арасында җылы мөнҽсҽбҽт урнаштыру. 

Проекта катнашучылар:  Балалар, ата – аналар,балалар  

бакчасы хезмҽткҽрлҽре. 
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Проектны тормышка ашыру юллары: (балалар белҽн)  

1. Балаларның гаилҽлҽре турында булган белемнҽрен 

ачыклау максатыннан “Минем гаилҽм ” дигҽн ҽңгҽмҽ 

үткҽрү. 

2. Гаилҽ фотоларыннан  торган күргҽзмҽ оештыру . 

3. “Безнең гаилҽ-тату гаилҽ ” дигҽн рҽсем  конкурсы 

үткҽрү.  

4. Балаларның үз исемнҽрен нҽрсҽ аңлатуын ачыклау 

максатыннан “Исемең матур – кемнҽр куйган?”  

дигҽн кичҽ үткҽрү. 

5. Гаилҽ бҽйрҽмендҽ башкару өчен җырлар, шигырьлҽр, 

биюлҽр өйрҽнү. 

Бакча хезмәткәрләре белән эш төрләре: 

1. Бҽйрҽмне үткҽрү өчен атрибутлар ҽзерлҽү, 

плакатлар язу. 

2. Музыка җитҽкчесе катнашында балалар белҽн 

башкарыласы җыр- биюлҽрне өйрҽнү. 

3. Рольда  катнашу. 
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Ата – аналар белән эш төрләре: 

1. “Татар халкының гореф гадҽтлҽре һҽм йолалары”  

дигҽн анкета үткҽрү. 

2. Анкета нҽтиҗҽлҽре буенча белемнҽрен тикшерү, 

гаилҽ бҽйрҽмендҽ катнашу өчен иң белемле, тату 

гаилҽлҽрне ачыклау. 

3. Ата – аналар почмагында татар халкының 

бҽйрҽмнҽре, уеннары, милли ашлары, йолалары, 

бишек җырларына багышланган стендлар 

булдыру. 

4. “Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларда милли үзаң 

тҽрбиялҽү” дигҽн ата – аналар җыелышы үткҽрү. 

5. Бҽйрҽмдҽ катнашырга телҽк белдергҽн гаилҽлҽргҽ 

өй эшлҽре бирү:  

- Гаилҽ эмблемасын  ясау 

- Гаилҽ девизын өйрҽнү 

- Татар халкыбызның мҽкальлҽре, милли ашлары 

турында мҽгълүмат туплау  

- Концерт номерлары ҽзерлҽү 

Проектны йомгаклау:  “Безнең гаилҽ – тату гаилҽ” дигҽн 

бҽйрҽм кичҽсе үткҽрү. 
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“Безнең гаилә  - тату гаилә” бәйрәм иртәсенең 

сценариесы. 

       Катнашалар:  Гаилҽ бҽйрҽме  мҽктҽпкҽ ҽзерлек 

төркеменҽ йөрүче балалар һҽм  аларның  ата-аналары  

катнашында  үткҽрелҽ. 

        Җиһазлау: Зал бҽйрҽмчҽ бизҽлҽ. Түрдҽге стенага 

“Безнең гаилҽ – тату гаилҽ ” дип язылган плакат эленҽ. 

Катнашучы гаилҽлҽр санынча өстҽллҽр куела, ҽ өстҽллҽрдҽ 

– гаилҽлҽрнең эмблемасы һҽм исем – фамилиялҽре язылган 

табличкалар. Балалар һҽм кунаклар залга кергҽндҽ көй 

яңгырап тора. 

Бәйрәм иртәсенең барышы: 

Алып баручы.  Хҽерле кич, кадерле балалар, 

хөрмҽтле ҽти – ҽнилҽр һҽм бҽйрҽмгҽ килгҽн барлык 

кунаклар! Бүген без сезнең белҽн гаилҽ бҽйрҽменҽ 

җыелдык.   

Гаилҽ – тормышыбызның нигезе, дҽүлҽтнең 

килҽчҽге. Матур гаилҽ корып, бер – береңне хөрмҽтлҽп, бер 

– береңҽ ярдҽмлҽшеп яшҽү- һҽрберебезнең изге бурычы. 

Безнең бүгенге бҽйрҽмебез дҽ юкка гына “Безнең гаилҽ – 
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тату гаилҽ” дип аталмый. Тату гаилҽлҽрдҽ генҽ тырыш, 

уңган, тҽүфыйклы, акыллы балалар үсҽ. Менҽ шундый 

күркҽм сыйфатлары булган гаилҽлҽр бүген бездҽ кунакта. 

Хҽзербҽйрҽмебез түренҽ аларны чакырабыз. Рҽхим итегез, 

хөрмҽтле ҽти – ҽнилҽр! 

(Алып баручы аларның һҽрберсе белҽн таныштырып 

чыга.) 

1 нче бала. 

Бакчабызда – ыгы – зыгы, 

Күп кунаклар килгҽннҽр. 

Бездҽ бҽйрҽм буласын 

Ҽллҽ кайдан белгҽннҽр. 

2 нче бала. 

Нигҽ бүген бөтен җирдҽ  

Чҽчҽклҽр балкый бездҽ. 

Нигҽ кояш көлеп карый –  

Белҽбез һҽммҽбез дҽ. 

3 нче бала. 

Бүген - гаилҽ бҽйрҽме, 

Бүген бездҽ тантана. 

Кояш шуңа көлҽ бүген, 

Гөллҽр шуңа шатлана. 
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4 нче бала. 

Без бҽйрҽмнҽр яратабыз, 

Бҽйрҽм көннҽр еш булсын. 

Ҽти – ҽни һҽм кунаклар 

Безгҽ гел килеп торсын. 

Барысы бергә. 

Бҽйрҽмнҽр булып торсын! 

Бҽйрҽмнҽр гөрлҽп торсын! 

“Балачак бәйрәмнәре” дигән җырның язмасы (Р. 

Миңнеллин сүзлҽре, Р. Курамшин кҿе) яңгырый. 

Алып баручы. Бҽйрҽмнҽр бик күп. Ҽ гаилҽ 

бҽйрҽменең иң тҽүгесе кайсы икҽн? (Туй кҿне.) Ҽйе, бер – 

берсен яраткан яшь егет белҽн кыз никахлашып, гаилҽ 

корып җибҽрҽ. Гаилҽ нык, имин булсын өчен аның үз 

законнары, кануннары барлыкка килҽ. Алар үзлҽре дҽ 

сизмҽстҽн шушы кануннар нигезендҽ яши башлый. Ул 

кануннарны без гаилҽнең девизы дип атадык. Кайсы гаилҽ 

нинди девиз нигезендҽ яши икҽн? 

1 конкурс.  “Гаилә девизы” 

Һҽр гаилҽ үз девизын ҽйтҽ, мҽсҽлҽн: 

1.“Иңне – иңнҽргҽ терҽп, 

Ҽби – бабага кирҽк 
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Балаларга без терҽк 

Булып яшҽргҽ кирҽк.” 

2.“Картайганчы, тигезлектҽ 

 Бергҽ тормыш көтҽргҽ. 

Кайгыны да, шатлыкны да 

Һҽрчак уртак итҽргҽ!” 

3.“Алдашмаска, адашмаска, 

Авырлыкта – ташлашмаска!” һ. б. 

   - Ҽйе, шундый девизларга таянып яшҽгҽн гаилҽлҽр 

чынлап та күркҽм була. Ҽ инде дөньяга  уртак бала тугач, 

бу гаилҽ тагын да матурланып, тулыланып китҽ. Сабый 

дөньяга аваз салганчы ук, ҽти – ҽнисе аңа исем сайлый. Һҽр 

исем нинди дҽ булса бер мҽгьнҽгҽ ия. Безнең гаилҽлҽр 

балаларының исемнҽре нҽрсҽ аңлатканын белҽ микҽн? 

2 конкурс.  “Балагызның исеме нҽрсҽне аңлата?” 

(Һҽр гаилҽ үз баласы исеменең мҽгънҽсен аңлата, мҽсҽлҽн: 

Булат – корыч кебек нык, таза, Камил – тулы, бҿтен. Һ.б.) 

-Бала тугач та гаилҽнең иң кадерле кешесенҽ ҽйлҽнҽ, 

ул гаилҽне тагын да ныгыта, дуслаштыра. Ҽти кеше, ир – ат 

буларак, бала тугач бөтен авырлыкны үз өстенҽ алырга 
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тырыша. Кайсы ҽти күбрҽк булышты икҽн? Сынап карыйк 

ҽле!   

3 конкурс.  “Кайсы ҽти баланы тизрҽк билҽүлҽп 

ҽнисенҽ тапшыра”. ( Ҽтилҽргҽ курчаклар һҽм билҽүлеклҽр 

бирелҽ. Алар курчакны тиз генҽ тҿреп ҽнилҽргҽ тапшыра.) 

-Ҽ  хҽзер чират ҽнилҽргҽ җитте. Бар йөрҽкнең 

җылысын, назын алар бишек җырларына салган. 

Ҽнилҽребез балаларына нинди бишек җырларын җырлады 

икҽн? 

4 конкурс.  “ Бишек җырлары”. ( Һҽр ана баласына 

җырлаган бишек җырын башкара.) 

-Бала үсеп, тҽүге адымнарын ясаганда, беренче 

сүзлҽрен ҽйткҽндҽ, алар белҽн бик кызык хҽллҽр булгалый. 

Һҽр гаилҽнең күңел түрендҽ нинди дҽ булса кызыклы хҽл 

саклангандыр. Шуларны искҽ төшерик ҽле. 

5 конкурс.  “ Бала белҽн булган кызыклы хҽл” . 

(Һҽр гаилҽ баласы белҽн булган нинди дҽ булса кызыклы 

вакыйганы искҽ тҿшереп сҿйли.) 

-Гаилҽнең ныклыгы, татулыгы күп нҽрсҽлҽргҽ бҽйле. 

Хҽзер мин сезгҽ шуның берсе турында ҽйтҽм: 
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Кайвакыт ул мамык төсле йомшак, 

Кайвакытта корычтай ул каты. 

Кайчагында була баллы, татлы, 

Ә кайчагында әремнән дә әче.    Бу нҽрсҽ? 

-Ҽйе, тел. Тел – ананың балага биргҽн иң кадерле 

бүлҽге. Ҽ сез гаилҽдҽ матур итеп сөйлҽшҽ, бер – берегезгҽ 

тҽмле сүзлҽр ҽйтҽ белергҽ кирҽк! 

6 конкурс. “Кайсы гаилҽ күбрҽк акча эшли?” (Идҽнгҽ 

вак акчалар сибелҽ. Ҽтилҽр – җыя, балалары – ташып 

тора, ҽнилҽре – саный.) 

-Барыбыз да белҽбез, бала үскҽндҽ акчаның күпмедер 

өлеше уенчыклар алуга тотыла. Ҽти – ҽнилҽр балаларына 

нинди уенчык кирҽк икҽнен белҽме? 
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7 конкурс.  “ Күз бҽйлҽп кем тизрҽк уенчык 

сайлый?” ( Һҽр ҽни, күзлҽрен бҽйлҽп, “Уенчыклар 

кибете”ннҽн баласы ҽйткҽн уенчыкны капшап таба һҽм 

аңа тапшыра.) 

-Уенчыклар белҽн уйнап бала үсҽ, бакчага йөри, ҽ 

кичлҽрен гаилҽ ҽгъзалары бергҽлҽп ял итҽлҽр, күңел ачалар. 

Кайсы гаилҽ ничек ял итҽ соң? 

8 конкурс. “Гаилҽлҽрнең концерт номерлары” (алдан 

ҽзерлҽнгҽн гаилҽ үз талантын күрсҽтҽ.) -Ҽ хҽзер, 

хөкемдарлар бҽйгелҽргҽ нҽтиҗҽ ясаган арада, сүзне 

балаларга бирик. 

5 нче бала. 

Безнең төркем балалары –  

Ҽйтерсең бер гаилҽ. 

Дус, тату, бердҽм яшибез, 

Күреп торасыз менҽ. 

6 нчы бала. 

Күп белергҽ омтылабыз, 

Матур җырлар җырлыйбыз. 

Бию көе яңгыраса, 

Ялындырып тормыйбыз. 
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(“Без биибез” дигҽн кҿйгҽ ( Р. Гатауллин музыкасы) җырлы 

бию башкарыла.) 

Шомлы музыка ишетелҽ. Елап Бичура керҽ. ( 

Муенына кер кыстыргычлары аскан, кулына ачкыч 

бҽйлҽмнҽре тоткан.) 

Алып баручы.  (гаҗҽплҽнеп). Абау, ҽллҽ кунак бар 

инде? Син кем буласың?  

Бичура. (елап). Мин – Бичура. Һҽрбер йортның бит 

үз Бичурасы була. 

Алып баручы. Нишлҽп син бик күңелсез? 

Нигҽ елап торасың? 

Бичура. 

Бигрҽклҽр дҽ харап булдым. 

Кыш уртасы – йортсыз калдым. 

Иске диеп сүттелҽр. Хуҗаларым киттелҽр. 

Мҽрхҽмҽтсез иделҽр. Мине бит – онытты – ла – а – р... 

(елый). 

Менҽ торак – коммуналь хуҗалыгы идарҽсенҽ барган 

идем ҽле. Үземне кызгандылар, бер төргҽк ачкыч бирделҽр, 

“ Телҽсҽ кайсы фатирга барып кер!” дилҽр. Бер дҽ белмҽгҽн 

гаилҽгҽ барып керҽсем килми. Менҽ үземҽ берҽр тату, ҽйбҽт 

гаилҽ эзлҽп йөрим ҽле. Сезнең балалар бакчасында “ Гаилҽ 



13 
 

бҽйрҽме” үткҽрелүен ишеттем дҽ килдем. Берҽрсе мине 

алмас микҽн? ( Гаилҽлҽр янына килеп  еламсырап ялына) 

Бҽлки сез мине алырсыз? Телисезме - мин сезнең 

Бичурагыз булам. ( “Алырбыз, алырбыз” дигҽн җаваплар 

ишетелҽ.) 

 Бичура.  Бу гаилҽдҽ – җитез ҽни, монысында – 

булдыклы ҽти. Кайсысын сайларга икҽн? Мин бит ҽле 

тҽмле ашарга да яратам. Кайсы хуҗабикҽ тҽмле пешерҽ 

икҽн?  

Алып баручы. Ҽйдҽ, сынап карыйк! 

9 конкурс. “Милли ашларны яхшы белҽсезме?”(Сорауларга 

җаваплар бирү.) 

-Геометрик фигураны эченҽ алган милли ризык? 

(Ҿчпочмак.) 

-Катлы – катлы татлы бҽлеш? (Гҿбҽдия.) 

-Туй табынының иң түрендҽ? (Чҽк – чҽк.) 

-Ике сүздҽн торган милли ризык? (Кош теле.) 

-Камырдан пешерелгҽн аш? (Токмачлы аш.) 

-Эченҽ бҽрҽңге боламыгы салып пешерелгҽн ризык? 

(Кыстыбый.) 

-Көн саен кирҽкле ризык.Аннан башка аш үтми, аңа халык 

дан җырлый.(Икмҽк.) 
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Бичура.  Булса – булсын, хуҗаларның иң акыллысын 

телим. Кайсы акыллы, зирҽк, ҽйтсен җавабын тизрҽк! 

 10 конкурс. “Мҽкальнең ахырын ҽйт!” 

-Кем эшлҽми... (шул ашамый.) 

-Белҽге юан берне егар ... (белеме булган меңне егар.) 

-Һөнҽрле үлмҽс ... ( һҿнҽрсез кҿн күрмҽс.) 

-Казаныңа ни салсаң ... (кашыгыңа шул чыгар.) 

-Ана күңеле балада ... (бала күңеле далада.)  

-Ата – ананы тыңлаган адҽм булган ... (тыңламаган ҽрҽм 

булган.) 

-Атасына карап ... (баласын коч.) 

-Оясында ни күрсҽ ...(очканда шул булыр.) 

-Ата – анасына игелек күрсҽтмҽгҽн, олыгайгач үзе дҽ ... 

(игелек күрмҽс.) 

-Үзеңне үзең мактама ... (кеше сине мактасын.) 

-Игелекле бала үстерсҽң ... (картлыгың бҽхетле булыр.) 

Бичура.  (Иң күп дҿрес җавап биргҽн  гаилҽне сайлап 

ала, алар янына килеп) 

-Менҽ, хуҗалы да булдым, инде китсҽм дҽ ярый. Мин кайта 

торыйм ҽле. Сезне өйдҽ көтҽрмен. Балагызны үстерергҽ 

һҽрчак ярдҽм итҽрмен. (Китҽ.) 
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Алып баручы. Бҽйрҽмебез ахырына якынлаша. 

Безнең ҽти – ҽнилҽргҽ, ҽби – бабайларга ҽйтер сүзебез бар. 

Бу нҽнилҽр – безнең килҽчҽгебез. Аларны яратыгыз, 

мҽрхҽмҽтле, тҽүфыйклы итеп үстерергҽ тырышыгыз! 

“Тҽүфыйклы бала – бҽхетле бала” дип, борынгылар юкка 

ҽйтмҽгҽн. Ҽбалаларыбызга бҽхетле булу өчен тагын нҽрсҽ 

кирҽк икҽн?  

Алып  баручы  (балалардан сорый) Балалар(барсы бергҽ): 

-Җирдҽ сезгҽ ни кирҽк?                     - Ҽти һҽм ҽни кирҽк. 

-Җирдҽ сезгҽ ни кирҽк?                     - Без яшҽрдҽй өй кирҽк. 

-Җирдҽ сездҽ ни кирҽк?                    - Туган үскҽн ил кирҽк 

-Җирдҽ сезгҽ ни кирҽк?                   - Туган телебез кирҽк. 

Алып баручы.  Ҽйе, хөрмҽтле ҽти – ҽнилҽр, 

балаларыбыз дөрес ҽйтҽ. Туган теле булган халыкның гына 

килҽчҽге бар. Шуны онытмасак иде. Хөкемдарлар нҽтиҗҽ 

ясаган арада туган телебезгҽ мҽдхия җырлап алсак, 

бҽйрҽмебез тагын да ямьлҽнеп китҽр. 

           Барысы  бергҽ  басып “ Туган тел” җырын 

башкарганнан һҽм нҽтиҗҽлҽ рясалганнан соң, гаилҽлҽргҽ 

“Иң зыялы гаилҽ”, “Иң  күркҽм  гаилҽ”, “Иң  
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тырыш..”һ.б.шундый номинациялҽр бирелҽ, бүлҽклҽр 

тапшырыла. 

Бҽйрҽм ахырында бҽлеш күтҽреп, ашыгып – 

кабаланып Бичура килеп керҽ. 

Бичура. Туктагыз ҽле, туктагыз! Таралыша күрмҽгез!  

Тиз генҽ хуҗаларымның өен табып, бҽлеш пешереп 

килдем.Хуҗаларым ачуланмас дип уйлыйм. Бу күркҽм 

гаилҽлҽрне, кунакларны, баларның һҽркайсын сыйлыйсым 

килде. Рҽхим итеп алыгыз, тҽмлҽп чҽйлҽр эчегез! Ҽ хҽзергҽ 

хушыгыз! (Китҽ.) 
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Нәтиҗә: 

Бҽйрҽмдҽ катнашучы һҽр гаилҽ үткҽрелгҽн чарадан 

кҽнҽгать калды. Балалар һҽм ата – аналар бергҽ күңел 

ачтылар, бер – берсенҽ ярдҽмлҽшеп, гаилҽ командасы 

булып чыгыш ясадылар, уңган – булганлыкларын 

күрсҽттелҽр. Үз гаилҽ ҽгъзаларының  уңышларын күреп 

шатлану, горурлану хислҽре кичерделҽр.  

Татар халкының милли трациялҽрен, гореф – 

гадҽтлҽрен искҽ төшерделҽр, алар буенча булган 

белемнҽрен ныгыттылар, кызыксынуларын арттырдылар. 

Бу күңел ачу кичҽсе татар теленҽ, аның бөеклегенҽ мҽдхия 

уку булды! Бҽйрҽм кичҽсе ата – аналар һҽм балалар 

бакчасы арасында булган җылы мөнҽсҽбҽтне ныгытты.  

 


