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Шамонин ауылы 



 

 

“Заман менән заман уралған, ти ҡобайыр. Ысындан да, 

улар айырылғыһыҙ; үткән заманды белмәй, хәҙергене 

төшөнөү ҡыйын икән,хәҙергене аңламайынса, киләсәкте 

күреү мөмкин түгел.”Заман”, “Тыуған ил” төшөнсәләре 

үҙҙәре үк шул үткәне, хәҙергеһе, киләсәге менән бер 

бөтөн. Һәр кемгә тыуған халҡының тарихын белеү ҙә би 

кәрәк 

Шунһыҙ кеше нәҫел - нәсебен онотҡан, тарихи хәтерен 

юғалтҡан хәтерһеҙ бер бәндәгә әйләнер ине”. 

Ғ.Б. Хөсәйенов. 

Беҙ етеҙ тиҙлек менҽн фҽн, техника, компьютерҙар технологиялары 

үҫешкҽн ваҡытта йҽшҽйбеҙ. Бҽлҽкҽй генҽ бала ла ҙур ҡыҙыҡһыныу менҽн 

телефон, айпад, планшет һҽм интернетты үҙлҽштерҽ һҽм белҽ. 

Ҽлбиттҽ компьютер кеше тормошон, уның эшен күпкҽ еңеллҽштерҽ,уға 

кҽрҽкле мҽғлүмҽт бирҽ, лҽкин ул кешелҽрҙе айыра, уларҙы яңғыҙлыҡҡа, 

битарафлылыҡҡа этҽрҽ. Йҽмғиҽттҽ һҽм ғаилҽлҽ үҙ - ара аралашыуға 

мохтажлыҡ килеп тыуа. Шуға күрҽ лҽ беҙ, тҽрбиҽселҽр, ата-ҽсҽлҽр һҽм 

балаларҙың башҡорт халҡының тарихы, ғҿрҿф - ғҽҙҽттҽре, мҽҙҽниҽте менҽн 

таныштырып, ошо бушлыҡты тултырырға булдыҡ. Тыуған илгҽ, ергҽ. телгҽ 

һҿйҿү хисе, ғаилҽлҽге хҽстҽрлек кешелҽрҙе миллҽт булараҡ берлҽштерҽ. 

 Проблеманың асылы (актуальность) 

Ҿфҿ районы Шамонино ауылы яңы тҿҙҿлгҽн ауылдарҙан һанала. Уның 

тҿп халҡы – башҡорт миллҽтенҽн. Улар Башҡортостандың тҿрлҿ 

тҿбҽктҽренҽн, үҙҙҽренең йолалары һҽм ғҽҙҙҽтҽре менҽн ошо ергҽ күсеп 

ултырғандар. Ошо йолаларҙы, ғҿрҿф - ғҽҙҙҽттҽрҙе берлҽштереү, йыйыу, 

кҿндҽлек тормошта ҡулланыу, ғаилҽлҽ еткелек кимҽлдҽ килҽсҽк быуынға 

еткерҽ белмҽүҙе иҫҽпкҽ алып, балалар баҡсаһында был йүнҽлештҽ беҙ эш 

башланыҡ. 



 

Был мҽслихҽт эштҽр, ғҿмүмҽн, боронғоға ҽйлҽнеп ҡайтыу түел тип 

аңларға кҽрҽк, ҽ беҙҙең кҿндҽрҙҽ кҽрҽклелҽрен, тҽрбиҽүи яҡтан 

ҽһҽмиҽтлелҽрен ҡулланыу, кҿнүҙҽктҽ нығытыу - беҙҙең тҿп бурысыбыҙ 

булып һанала. Иң тҽүҙҽ беҙ башҡорт ҡатын - ҡыҙҙарының биҙҽүҽстҽренең бер 

тҿрҿ - һаҡал, селтҽр, яға менҽн таныштырырға булдыҡ. Ғҿрҿф - ғҽҙҽтле. 

Йолалы халыҡ - ул кҿслҿ миллҽт, ул тҿрлҿ ҡыҫымдарға ныҡлы ҡаршы тора 

ала. Ошоно халыҡ онотмаһа ине. 

Проекттың тӛрӛ: Шҽхси - социаль, ижади - мҽғлүмҽт тҿрҿ. 

Проектың дауамы: сентябрь 2019 – апрель 2020 йыл. 

Проектта ҡатнашыусылар: Балалар, ата - ҽсҽлҽр, тҽрбиҽселҽр, 

ағинҽйҙҽр. 

Ҡатнашыусыларҙың һаны: 30бала, 25 атай - ҽсҽй, 17 - тҽрбиҽсе. 

Балаларҙың йәше: 5 - 7 йҽш. 

Эште алып барыуҙың ҡалыбы: тҿркҿм эсендҽ. 

Маҡсат: балаларҙың дҿйҿм мҽҙҽниҽтен киңҽйтеү. Башҡорт ҡатын -

ҡыҙҙарҙың биҙҽүес ҽйберҙҽре аша Башҡортостандың халыҡтар мҽҙҽнийҽте 

менҽн таныштырыу. Уларҙы биҙҽүестҽр менҽн ҡыҙыһындырыу, үҙ миллҽтеңҽ 

ҡарата ғорурлыҡ һҽм һҿйҿү тойғоһо тҽрбиҽлҽү. 

Проекты тормошҡа ашырыуҙа ошондай бурыстар ҡуйылды: 

Белем биреүсе бурыс:  

- башҡорт халҡының йола, ғҿрҿф – ғҽҙҽттҽре, Һҿнҽрҙҽре менҽн танышыуға 

булышлыҡ итеү;  

- башҡорт ҡатын - ҡыҙҙарының күкрҽк ҿсҿн биҙҽүестҽре тураһында белемдҽр 

киңҽйтеү; 

Үҫтереүсе бурыс:  

- халыҡ, ил тарихына, йолаларға танып белеү ҡыҙыҡһындырыу;  

- матур ювелир биҙҽүестҽр эшлҽүсе һҿнҽр эйҽлҽренең (зҽргҽр) хеҙмҽте менҽн 

ҡыҙыҡһындырыу. Зҽргҽр һҿнҽренҽ ҡыҙыҡһыныу һҽм хҿрмҽт уятыу. 

Тәрбиәләүсе бурыс:  

- башҡорт халҡының мҽҙҽниҽтенҽ ихтирамлы хҿрмҽт тойғоһо тҽрбиҽлҽү;  



 

- кеше хеҙмҽтенҽ, һҿнҽренҽ, шҿғҿлҿнҽ, хеҙмҽт ҽйберҙҽренҽ ҡарата ҡиммҽтле 

ҡараш тҽрбиҽлҽү;  

- тыуған республикаға һҿйҿү тойғоһо тҽрбиҽлҽү.  

Кӛтӛлгән һӛҙӛмтә: 

Балаларҙа: 

1. Башҡорт халҡының йҽшҽйеше, мҽҙҽниҽте, һҿнҽрҙҽре һҽм шҿғҿлдҽре 

тураһында белемдҽр алыуға булышлыҡ итеү. 

2. Тарихҡа һҽм халыҡ йолаларына танып белергҽ ҡыҙыҡһындырыу. 

3. Балаларҙа иртҽ һҿнҽр һайлауға булышлыҡ итеү. 

Тәрбиәселәрҙә: 

1. Предметлы - үҫтереүсе мҿхитте үҫтереү, ата - ҽсҽлҽр менҽн тығыҙ 

бҽйлҽнештҽ булыу; 

2. Проект ваҡытында ҽҙерлҽгҽн ҡулланмаларҙы дҽрестҽрҙҽ, тематик 

сығыштарҙа ҡулланыу. 

Ата - әсәләрҙә : 

1. Балалар баҡсаһында барған ижади - тапып белеү эшмҽкҽрлегенҽ 

актив ҡатнашыу, балалар менҽн яҡынайыуға һҽм йылы 

мҿнҽсҽбҽттҽр барлыҡҡа килтереүгҽ булышлыҡ итеү.  

Проекты тормошҡа ашырыу этаптары: алдан әҙерләнгән план 

буйынса алып барыла. (1-се ҡушымта) 

Проектың ҥҙенсәлектәре:  

- ғаилҽлҽ алған тҽжрибҽгҽ таянып эш итеү; 

- ҡулланмаларҙың мҽктҽпкҽсҽ йҽштҽге балалар ҿсҿн аңлайышлы 

булыуы;  

- балаларға башҡорт халҡының сҽнғҽт ҽйберҙҽре менҽн 

таныштырыуҙа, ғаилҽ ҡиммҽтҽре менҽн таныштырғанда ата - ҽсҽлҽрҙең 

яҡындан тороп практик ярҙамы булыуы. 

 

 

 



 

Балалар менҽн ―Һинең дуҫтарың‖, ―Дуҡлыҡ‖, ―Минең ҿйҿм‖, ―Минең 

ғаилҽм‖, ―Яҡшылыҡ һҽм яманлыҡ‖, ―Беҙҙең ауыл‖, ‖Башҡорттарҙың 

кейемдҽре‖ тигҽн ҽңгҽмҽлҽр үткҽрҙек. Улар Башҡортостанда йҽшҽүсе 

халыҡтарҙың йолалары, сҽнғҽте һҽм ҡиммҽттҽре тураһында белемдҽр алалар.  

 

  



 

Башҡорт ҡатын - ҡыҙҙары кҿмҿштҽн, аҫыл таштарҙан, аҡсаларҙан 

эшлҽнгҽн биҙҽүестҽрҙе яратҡандар. Балалар менҽн сҽйлҽндҽн сҽс 

ҡаптырғыстар, йҿҙҿктҽр эшлҽү ҿсҿн дҽрестҽр үткҽрҙек. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Проект барышында алған белемдҽрҙе нығытыу ҿсҿн тҿрлҿ дидактик 

уйындар уйнаныҡ; ‖Биҙҽк тҿҙҿ‖, ―Башҡорт орнаментын таны‖, ‖Башҡорт 

лотоһы‖, ―Башҡорт балаҫын тҿҙҿ‖. 

 

 



 

Баймаҡ ҡалаһының 

халыҡ ансамблен 

саҡырҙыҡ. Улар йылда 

яңы музыкаль программа 

алып килҽлҽр. Шулай уҡ 

тыуған яҡ пейсаждары 

менҽн Зҽбир Тувалевта 

улар менҽн килҽ. 

Ҽртистҽр сағыу башҡорт 

милли кейемдҽрендҽ 

сығыш яһап, зауыҡ, 

матурлыҡ ҡанундары тыуҙыралар. Балалар милли музыка ҡоралдары менҽн 

таныштылар, халыҡ һҽм композитор кҿйҙҽрен тыңланылар, башҡорт 

бейеүҙҽре хҽҽрҽкҽттҽрен башҡарып моң - хҽрҽкҽт ихтияждарын 

ҡҽнҽғҽтлҽндерҙелҽр. Зҿлхизҽ апай ҡатын - ҡыҙҙарҙың милли кейемдҽрен, 

биҙҽүестҽрен күрһҽтеп һҿйлҽне. балалар селтҽрҙҽ, һаҡалда сулпылар 

сыңлауын ишетһен ҿсҿн 

Зҿлхизҽ апай махсус 

музыкаһыҙ ғына бейеп тҽ 

күрһҽтте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нҽфис - эстетик белем биреү эшмҽкҽрлегендҽ балаларға халыҡ һынлы 

сҽнғҽт ҽйберҙҽре, кейем - һалымды биҙҽклҽү. Зауыҡлы эштҽр тураһында 

тҿшҿнсҽлҽр бирҙек. Ижади эш менҽн ҡыҙыҡһындырып, башҡорт халыҡ 

сҽнғҽтенҽ һҿйҿү һҽм ғорурлыҡ тойғоһо уяттыҡ.  

 

 

 



 

Тҽрбиҽселҽрҙең ижади ҡомарын иҫҽпкҽ алып, селтҽр, һаҡал эшлҽү 

буйынса оҫталыҡ дҽрестҽре үткҽрҙек. Хҽҙерге кҿндҽ һҽр тҽрбиҽсенең шҽхси 

селтҽре бар.Улар селтҽрҙе һҽр байрамға, сараларға кейҽлҽр.  

 

 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ҽүҽлҽү дҽрестҽрендҽ лҽ селтҽр менҽн танышыу һҽм бармаҡтарҙың ваҡ 

мускулатураһы нығынһын маҡсатында, пластилиндан биҙҽүес эшлҽп, 

мҽрйендҽр менҽн биҙҽнелҽр. 

      

 

 



 

Селтҽр боронғо замандарҙа ғаилҽлҽ биҙҽүес кенҽ булып һаналмаған. Ул 

ҡара кҿстҽрҙҽн һаҡлау, һаҡлыҡ банкаһы ла булып торған. Был турала бик 

ҡыҙыҡлы итеп Гҿлсирҽ инҽй скайп аша һҿйлҽне.  

 

 



 

Уйын: ”Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр”

 

 



 

Уйын: “Хазина” магазины (Зәргәр салоны). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Башҡорттарҙың бик борондан килгҽн шҿғҿлҿ - кейеҙ баҫыу булған. Бҿгҿнгҿ 

кҿндҽ ул тулыһынса тергеҙелҽ. Балаларға Ҡорманова Рита Ғабдулйҽновна 

кейеҙ эшлҽү буйынса оҫталыҡ дҽрестҽре күрһҽтте. Ул кескейҙҽр менҽн ҡайһы 

бер биҙҽүестҽрҙең ҿлҿштҽрен эшлҽп. Яңы шҿғҿлдҿ бик ҡыҙыҡлы таптылар. 

 



 

Башҡорт ҡатын - ҡыҙҙарының 

биҙҽүестҽре менҽн таныштырғанда 

Башҡортостандың атҡаҙанған мҽҙҽниҽт 

хеҙмҽткҽре. Оҫта ҡумыҙсы Миңлеғҽфүр 

Зҽйнетдиновты ла ҡунаҡҡа саҡырҙыҡ. 

Ул үҙе кҿмҿштҽн йҿҙҿктҽр, белҽҙектҽ, 

тҽңкҽлҽр эшлҽй. Миңлеғҽфүрҙең кҿмҿш 

биҙҽүестҽр йыйылмаһы беҙҙе бик 

һоҡландырҙы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тҽрбиҽселҽр пластик шешҽлҽрҙе ҡырҡып, башҡорт ҡурсаҡтары эшлҽп, уға 

милли кейем формаһында буяп биҙҽнелҽр. 

 

 

 



 

 Башҡорт ҡатын - ҡыҙҙарының 

биҙҽүесе – селтҽр, яға, хҽситҽ, һаҡал 

менҽн таныштырыуҙың һҿҙҿмтҽһе булып 

‖Ете ырыу‖ матурлыҡ һҽм мода байрамы 

үткҽрҙек. Балалар мода салонында ата - 

ҽсҽлҽр менҽн ҽҙерлҽгҽн башҡорт 

кейемдҽре менҽн биҙҽүестҽрҙе лҽ 

күрһҽтеп, һоҡланғыс тамаша ҡылдыҡ.  

 

 

 

 

 



 

 

Байрамға ҽсҽйҙҽр ҙҽ ҡанатланып, яулыҡтар менҽн бейеү ҽҙерлҽп килделҽр 

һҽм байрамды биҙҽп. Балалар менҽн бергҽ күңел астылар. 

 

 



 

Проект ысулы балаларға ҡыйын 

булған тыуған яҡты ҿйрҽнеү темаһын 

тҿрлҿ яҡлап ҿйрҽнеү, проблемаларҙың 

сиселешен күмҽклҽп эҙлҽү һҽм сисеү был 

эште ҡыҙыҡлы .аңлайышлы итҽ. Был 

проектҡа һуңғы йылдарҙа бик актив 

эшлҽгҽн ―Ағинҽйҙҽр‖ ойошмаһын да 

ылыҡтырҙыҡ.Яңы быуынға ағинҽйҙҽр 

халыҡтың боронғоһон, йолаларын, 

фольклорын ҿйрҽтеп. Тыуған ергҽ, 

халыҡҡа, телгҽ һҿйҿү һҽм хҿрмҽт 

тҽрбиҽлҽйҙҽр.Уларҙың эшенең дҽ бер 

йүнҽлеше – башҡорт ҡатын - ҡыҙҙарының 

боронғо биҙҽүесе; һаҡал, яға, хҽситҽне тергеҙеү булып тора.  

Ағинҽй Рҽйфҽ Фирғҽлиевна беҙҙең байрамға килде.Сағыу, матур, 

тҽрбиҽүи сара ойошторған ҿсҿн балаларҙы, ата - ҽсҽлҽрҙе, тҽрбиҽселҽрҙе 

маҡтаны, хупланы. Һҽр йҽшкҽ тҽғҽйенлҽнгҽн – бҽлҽкҽй ҡыҙҙарға, урта 

йҽштҽге ҡатындарға һҽм ҿлкҽндҽргҽ биҙҽүестҽрҙең тҿрлҿ булыуын күрһҽтеп 

һҿйлҽне һҽм аңлатты. Артабан да тығыҙ аралашып хеҙмҽт алып барырға 

һҿйлҽшеп ҡунаҡты оҙаттыҡ. 

 



 

Бҿтҽ ошо саралар балаларҙа башҡорт халҡының үткҽне, ырыуҙары. Һҽр 

ырыуға ғына хас йолалары, кейемдҽре. Биҙҽүестҽре менҽн таныштырып, 

тойғоларҙы байытыу, ғаилҽлҽрҙе берлҽштереү, ҡыҙыҡһыныу уятыу тҿп 

маҡсат булды. Проектта ниҽтлҽгҽн маҡсаттарыбыҙға ирештек. 

бурыстарыбыҙҙы үтҽнек. 

Шулай уҡ был проекты беҙ социаль селтҽрҙҽрҙҽ һҽм ―Йҽншишмҽ― гҽзитенҽ 

яҙып сағылдырҙыҡ. 
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1-се ҡушымта 

 

Проектты тормошҡа ашырыу буйынса план 

Эш тҿрҙҽре Ҡатнашыусылар Үткҽреү 

ваҡыты 

Дҽрес 

формаһы 

1 2 3 4 

Әҙерлек этабы 

Ошо тема буйынса 

методик ҽсбаптар уҡыу, 

тҿрлҿ күргҽҙмҽлелек, 

мҽғлүмҽт, дидактик 

уйындар туплау.  

Күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр 

буйынса 

тҽрбиҽселҽрҙең 

профессиональ 

юғарылыҡты күтҽреү.  

Сентябрь Методик 

ҽсбаптар 

уҡыу, тҿрлҿ 

алымдар 

ҿйрҽнеү. 

 Проектты тормошҡа 

ашырыу буйынса план 

тҿҙҿү. 

Проектты тормошҡа 

ашырыу буйынса 

күҙаллауҙы булдырыу. 

Сентябрь План тҿҙҿү 

Был проектты тормошҡа 

ашырыу ҿсҿн балаларға 

һҽм ҿлкҽндҽргҽ эш 

тҿрҙҽрен бүлеп биреү. 

Был проектта 

ҡатнашыусыларҙың 

мҿһимлеген билдҽлҽү 

Сентябрь Бурыстарҙы, 

эштҽрҙе 

бүлешеп 

алыу 

Төп этап 

Ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү: 

«Һинең дуҫтарың », 

«Дуҫлыҡ», «Тоғролоҡ», 

«Минең йортом», «Минең 

ғаилҽм», «Яҡшылыҡ һҽм 

яуызлҡ», «Беҙҙең ауыл», 

«Башҡорт халҡының 

милли кейемдҽре», 

«Башҡорт халҡының  

Дуҫлыҡ, тоғролоҡ, 

яҡшылыҡ һҽм яуызлыҡ, 

тирҽ-яҡ мҿхит , 

башҡорт халҡының 

милли кейемдҽре 

тураһында белемдҽрен 

арттырыу. 

Октябрь - 

апрель 

Ҽңгҽмҽ, 

һүрҽттҽр 

ҡарау, 

видеоролик-

тар күрһҽтеү. 



 

кҿнкүреше»  

Заколки для волос, кольца  

из бисера. 

Сҽстҽр ҿсҿн 

ҡаптырмалар, сҽйлҽндҽн 

йҿҙҿктҽр эшлҽү. 

Башҡорт ҡатын-

ҡыҙҙарының биҙҽнеү 

ҽйберҙҽре тураһында 

белемдҽрен арттырыу. 

Ҡул суҡтарының 

моторикаһын нығытыу, 

энҽ һҽм еп менҽн эш 

итергҽ ҿйрҽтеү. 

Балаларҙа ижади ҡараш 

тҽрбиҽлҽү, тҿҫ һҽм 

композиция 

тойғоларын үҫтереү. 

Октябрь  Дҽрес 

үткҽреү 

Дидактик уйындар: 

«Биҙҽкте йый», «Дуҫлыҡ 

уйыны», «Башҡорт 

биҙҽген таны», «Башҡорт 

лотоһы», «Башҡорт 

балаҫының биҙҽктҽре» 

 

 

  

Биҙҽктҽр һҽм 

биҙҽүестҽрҙең 

ҿлҿштҽре тураһында 

мҽғлүмҽт биреү. Биҙҽк 

тҿшҿрҿү ысулдарын 

ҿйрҽтеү, тҿҫ менҽн 

аңлайышлы күренеш 

булдырыу.  

Октябрь - 

апрель 

Уйындар, 

күңел 

асыуҙар. 

 Баймаҡ ҡалаһы 

артистарының сығышы. 

Башҡорт ҡатын-

ҡыҙҙарының милли 

кейемдҽре, музыка 

ҡоралдары, башҡорт 

ҽҫҽрҙҽре, бейеүҙҽре, 

биҙҽүестҽре менҽн 

таныштырыу.  

Ноябрь Рҽссамдар 

һҽм ҽртистҽр 

менҽн 

осрашыу. 



 

Художестволы эстетик 

үҫеше: рҽсем ―Айһылыуға 

яңы күлдҽк‖ 

Ҡағыҙҙа ҽҙер һыҙым 

буйынса күлдҽкте 

ҡырҡырға булышлыҡ 

итеү. Һүрҽт тҿшҿрҿү 

алымдарын нығытыу, 

биҙҽү һҽм матурлыҡ 

булдырыу һҽлҽтен , 

ижади күҙаллауҙы 

үҫтереү.   

Декабрь Скайп 

ҡулланып 

дҽрес 

үткҽреү 

Селтҽр эшлҽү буйынса 

оҫталыҡ дҽресе. 

Селтҽр эшлҽү ғҿрҿф- 

ғҽҙҽтен тергеҙеү, 

башҡорт мҽҙҽниҽтенҽ 

ихтирам, эшһҿйҽрлек 

һҽм үҙ хеҙмҽтеңдең 

емешенҽ һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү. 

Ғинуар Оҫталыҡ 

дҽресе 

Ҽүҽлҽү «Селтҽр – һаҡал»  Барельеф ысулын 

ҡулланып селтҽр 

эшлҽүгҽ булышлыҡ 

итеү. Күҙҙалау, хҽтер, 

телмҽр байлығы, 

фекерлҽү ҡеүҽһе һҽм 

биҙҽк һалыу һҽлҽтен 

үстереү. 

Халыҡ сҽнғҽтенҽ һҿйҿү, 

оҫталар хеҙмҽтенҽ 

ихтирам, яҡын кешеңҽ 

бүлҽк биреү телҽген 

тҽрбиҽлҽү. 

Февраль Дҽрес 



 

Видеомост с бабушкой  

Гҿлсирой «Интересные 

исторические факты о 

нагруднике» 

―Селтҽр тураһында 

тарихи факттар» буйынса 

Гҿлсирҽ инҽй менҽн 

скайп аша һҿйлҽшеү.  

 

Знакомство с ролью 

нагрудника и его с 

финансовым 

благополучием семьи. 

Селтҽрҙең тотҡан 

урыны һҽм   

Февраль  Скайп аша 

һҿйлҽшеү. 

 

Сюжетлы – ролле  

уйындар ―Ҽсҽй һҽм ҡыҙ‖, 

―Ювелир магазины‖ 

 

Һүҙлекте байытыу 

буйынса эште дауам 

итеү. Модельер, ювелир 

һҿнҿренҽ ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. Сюжетлы- ролле 

уйындарҙа тҿрлҿ 

сюжеттарҙы ҡулланып 

уйнарға ҿйрҽтеү. 

Ролдҽрҙе бүлешеп, 

уйын барышында тҿрлҿ 

диалогка ҡушылып 

китергҽ ҿйрҽтеүҙе 

дауам итеү. Үҙ - ара дуҫ 

уйнауҙы. 

 

Октябрь - 

ғинуар 

 

Оҫталыҡ дҽресе «Кейеҙ 

баҫыу» 

Халыҡ биҙҽүестҽренҽ, 

ҡорамаларына ҡарата 

һҿйҿү, һаҡсыл ҡараш 

тҽрбиҽлҽү. Эшһҿйҽрлек 

сифатын , үҙеңдең 

эшеңҽ һаҡсыл ҡараш 

Март Оҫталыҡ 

дҽресе 



 

тҽрбиҽлҽү. 

Виртуоз - ҡумыҙсы 

Миңлеғҽфүр 

Зайнетдиновтың сығышы 

Башҡорт халыҡ уйын 

ҡоралдары, кҿмҿш 

биҙҽүестҽр менҽн 

таныштырыу. Ювелир 

һҿнҽре менҽн һҽм уның 

иҡтисади ҽһҽмиҽте 

менҽн таныштырыуҙы 

дауам итеү. 

Апрель Артист һҽм 

ювелир 

менҽн 

осрашыу. 

 

―Башҡорт ҡурсағы‖. 

Оҫталыҡ дҽресе. 

Пластик шешҽлҽрҙҽн 

башҡорт ҡурсағы 

эшлҽү һҽм артабан 

биҙҽүестҽр менҽн биҙҽү 

тҽжрибҽһе менҽн 

уртаҡлашыу, таратыу.   

Апрель Оҫталыҡ 

дҽресе. 

Йомғаҡлау этабы. 

«Матурлыҡ һҽм мода 

байрамы» 

Байрам кҽйефе 

булдырыу, үҙ-ара йылы 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиҽлҽү, 

эмоциональ кисереш 

Апрель Байрам  

Социаль селтҽрҙҽрҙҽ, 

матбуғат биттҽрендҽ 

яҡтыртыу. 

Балаларҙа милли 

мҽҙҽниҽткҽ яҡынайтыу.  

Апрель Инстаграм- 

да, ВК-ла 

яҡтыртыу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-се ҡушымта 

 

«Дуҫлыҡ” темаһына әңгәмә. 

Маҡсат: балаларға бер – береһенҽ дуҫтарса мҿнҽсҽбҽт тҽрбиҽлҽү 

Бурыстар: 

- Ҽхлаҡ сифаттары тҽрбиҽлҽү: дуҫ була белеү, дуҫлыҡты һаҡлау; 

- Уҡыусыларҙың фекерлҽүен үҫтереү; 

- Изгелек тҽрбиҽлҽү. 

Йырсы С.Адамо «Дуҫлыҡ – ул бер – береңде тултырыу. Бер – береңде 

тулыһынса аң һҽм күңел менҽн аңлау. Дуҫлыҡта мҿһим: ҽгҽр ҙҽ һеҙ яңғыҙ 

булаһығыҙ килһҽ, дуҫығыҙ һеҙҙе аңларға һҽм ваҡытлыса китергҽ тейеш‖. 

- Нисек аңлайһығыҙ ошо аңлатманы «бер – береңде тулыландырыу― 

- Ни ҿсҿн йҿрҽк һҽм аң бер үк хҽлде тҿрлҿсҽ ҡабул итҽлҽр? 

- Нисек дуҫлашырға ҿйрҽнергҽ, уға ҿйрҽнергҽ кҽрҽкме? 

- Дуҫлыҡ ниндҽй була? 

- Һеҙ ниндҽй дуҫығыҙ булырын телҽр инегеҙ? 

Летчик һҽм яҙыусы А. де Сент – Экзюпери «Ҽгҽр ҙҽ кеше үҙенҽ 

оҡшаған ғына кешене хҿрмҽт итһҽ, ул тик үҙен генҽ хҿрмҽт итҽ», - тип 

яҙа. 

- Ҽ һеҙ ниндҽй фекерҙҽһегеҙ? 

Ошо ҽйтемде хҽтерегеҙҙҽ ҡалдырығыҙ һҽм башҡалар менҽн 

аралашҡанда  үҙегеҙҙе тикшереп ҡарағыҙ. 

 Һеҙҙең кемегеҙҙең дуҫтары бар? 

 Кемде дуҫ йҽки иптҽш тип һанап була ? 

 Һеҙҙең тиҫтерҙҽрегеҙ араһында дуҫтарығыҙ бармы? 

 Был мҽҡҽлдҽрҙҽ нимҽ тураһында ҽйтелҽ? 

 Дуҫ эҙлҽ, ҽ тапһаң – һаҡла 

 Аҡыллы дошманыңдан ҡурҡма, ҽ аңһыҙ дуҫыңдан ҡурҡ 

 Дуҫ бҽлҽлҽ һынала 

 Һҽйбҽт дуҫ менҽн уңышта күңелле, еңел бҽлҽлҽ 

 Бҽлҽһеҙ дуҫыңды белеп булмай 

 Дошман шымып ҡалыр, дуҫ ҽйтеп ҡалыр 

 Ғҽйбҽт йҿрҿткҽн кешелҽр менҽн дуҫ булма 

 Йҿҙ һум аҡсаң булғансы, йҿҙ дуҫың булһын 

 Кемдең санаһына ултырһаң, шуның йырын йырлайһың 

 Изгелҽр менҽн дуҫлаш, яуыздарҙан ҡас 

 



 

Ҽңгҽмҽ ―Изгелек һҽм яуызлыҡ‖ 

Ҽңгҽмҽгҽ ҽҙерлек: педагог балаларға алдан эш бирҽ: ҿлкҽндҽрҙең холоҡ – 

ғҽҙҽттҽренҽ балаларҙың мҿнҽсҽбҽте (үҙҙҽренҽн ҿлкҽнерҽк балаларға) ошо 

ваҡиғаларҙы һүрҽттҽрҙҽ күрһҽтеү. 

Һүрҽттең артына йҿкмҽткеһен, ваҡытын һҽм исемен яҙған мҽғлүмҽтмаҡсатлы 

була. 

 

Ҽңгҽмҽ барышы. 

Педагог бҿгҿн һҿйлҽшеүҙең ҽҙҽпле, иғтибарлы, хҽстҽрлекле мҿнҽсҽбҽт 

тураһында барасағын хҽбҽр итҽ. Балаларҙан үҙеңде ҽҙҽпле, мҽҙҽни тотоу 

нимҽне аңлата, тип һорай. Тыңлағандан һуң, педагог яуаптарға асыҡлыҡ 

индерҽ һҽм тулыландыра. Унан һуң бер нисҽ балаға үҙенең изге , ҽҙҽпле 

танышы тураһында һҿйлҽргҽ тҽҡдим итҽ. Кемде һҽм ниндҽй һыҙаттарға 

ҡарап кешене яуыз тип атап була. Балаларҙың яуаптары педагог менҽн 

анализлана.  

Балаларҙы тыңлағандан һуң, педагог уларға уйларға тҽҡдим итҽ : ниндҽй 

осраҡта һҽм нисек улар үҙҙҽренең дуҫтарына, яҡындарына, таныштарына 

яҡшы мҿнҽсҽбҽт менҽн ярҙам итҽ алалар. 

Ҽңгҽмҽнең  варианты итеп, балаларҙың изге эштҽре һҽм яҡшы мҿнҽсҽбҽттҽре 

тҿшҿрҿлгҽн һүрҽттҽр ҡулланырға була. Балалар, иллюстрацияларҙы ҡарап, 

уларҙың йҿкмҽткелҽре тураһында һҿйлҽйҙҽр һҽм ошо мҽғлүмҽткҽ баһа 

бирҽлҽр. Бындай һүрҽттҽрҙең темаһы тҿрлҿсҽ булырға тейеш: малай ҽсҽһенҽ 

һауыт – һаба йыуырға , ауыр сумканы күтҽрергҽ ярҙам итҽ. Балалар гҿлдҽргҽ 

һыу һибҽлҽр, китаптарҙы матур итеп шкафҡа ҡуялар, щетка менҽн үҙенең һҽм 

ҡустыһының пальтоһын таҙарта. Ҡыҙҙар һҽм малайҙар ҡышҡы урманда 

ҡоштарға тағараҡҡа ем һалалар. 

Альбомда изге һҽм яуыз эштҽрҙе алмашлап күрһҽтергҽ: малай рогатканан 

ҡоштарға ата; ҡыҙыҡай автобуста ултыра, ҽ ҽбей эргҽһендҽ баҫып тора;  

ҿлкҽн синыф уҡыусыһы сабыйҙы рҽнйетҽ  

 

 

 



 

Дидактик уйын ―Биҙҽкте йыйна» 

Уйындың маҡсаты: бер нисҽ ҿлҿштҽн, тҿҫтҽн һҽм фигуранан торған башҡорт 

биҙҽктҽрен йыя белергҽ, анализларға, ҿлгҿ буйынса йыйырға, фекерлҽүҙе, 

иғтибарлыҡты баланың ғҽмҽли – предмет эшмҽкҽрлеге нигеҙендҽ үҫтерергҽ. 

Йыһазландырыу: 2 ҙур һҽм 16 бҽлҽкҽй карталар. 

Уйындың ҡағиҙҽһе: 

1 вариант: уйында 2 – 6 бала ҡатнаша.һҽр бер балаға бҽлҽкҽй карталар 

таратыла.Алып барыусы ҙур картаны күрһҽтҽ, балалар үҙҙҽрендҽ ошо 

биҙҽктең  ҿлҿшҿн табырға тейештҽр. 

Ҿ вариант: ҙур картала күрһҽтелгҽн биҙҽкте балалар бҽлҽкҽй ҿлҿштҽрҙҽн  

йыйнайҙар, киҫелгҽн ҿлҿштҽрҙҽн кем тиҙерҽк һҽм дҿрҿҫ йыйнай, шул еңеүсе. 

 

Дидактик уйын «Башҡорт балаҫының элементтары». 

Уйындың маҡсаты: бер нисҽ ҿлҿштҽн башҡорт биҙҽген йыйнарға, 

иғтибарлыҡты, фекерлҽүҙе үҫтереү. 

Материал: 8 киҫелгҽн карта 

Уйындың ҡағиҙҽһе:  

1 вариант: уйында 6,3,2 кеше ҡатнаша.уларҫа ҙур карталар таратыла. Бҽлҽкҽй 

карточкалар алып барыусыла. Кем үҙенең ҿлҿштҽрен тиҙерҽк таба һҽм ала, 

шул еңеүсе. 

2 вариант: алып барыусы ҙур картаны күрһҽтҽ, аҙаҡ уны ҡаплай. Балаларға 

эш: иҫтҽ ҡалған ҿлҿштҽрен тҿшҿрҿргҽ. Кем күберҽк элементтарҙы һүрҽткҽ 

тҿшҿрҽ, шул еңеүсе. 

Дидактик уйын ― Башҡорт лотоһы‖. 

Материал: 4 ҙур һҽм 32 бҽлҽкҽй карталар.  

1 вариант  

Уйындың маҡсаты: башҡорт биҙҽү – ҡулланма сҽнғҽте менҽн таныштырыу. 

Уйын барышы: алып барыусы ҙур карталарҙы уйынсыларға тарата. «Һүрҽттҽ 

нимҽ күрҽһегеҙ?» тип  һорай. Балалар үҙҙҽренең һүрҽттҽренең йҿкмҽткеһен  



 

һҿйлҽйҙҽр. Алып барыусы балаларҙың яуаптарын тулыландыра, нығыта һҽм 

дҿйҿмлҽштерҽ. 

2 вариант :  

Уйындың маҡсаты: һүҙлек байлығын активлаштырыу. 

Уйын барышы: алып барыусы  Был предметтар ниндҽй карточкаға 

тҽғҽйенлҽнҽ? ― Ҽйт һҽм дҿрҿҫ итеп һал.   

Һүҙлек эше: тирмҽ, күнҽк, мҽрйен, күлдҽк, бүрек, итек, ыштан, түшелдерек, 

елҽн, камзул. 

 

3 вариант:  

Уйындың маҡсаты: башҡорт ҽйберҙҽрен танып – белергҽ. 

Уйын барышы: балалар үҙҙҽренҽ тап килгҽн карточкаларҙы һайлап алалар. 

Ҡалған карточкалар ситкҽ һалына. Кем үҙенең карточкаһын тиҙерҽк яба, шул 

еңеүсе.  

 

4 вариант:  

Уйындың маҡсаты: башҡорт ҽйберҙҽренең тҽғҽйенлҽнешен билдҽлҽү. 

Уйын барышы: балалар һҽр бер ҽйберҙең тҽғҽйенлҽнешен билдҽлҽйҙҽр һҽм 

нисек ҡулланыуын һҿйлҽйҙҽр. 

 

Дидактик уйын « Татыу ҽйлҽн – бҽйлҽн уйыны ― 

Уйындың маҡсаты: кҿнкүреш ҽйберҙҽре һҽм кейем – һалым тураһындағы 

күҙаллауҙы системаға һалыу һҽм дҿйҿмлҽштереү. Башҡортостан 

республикаһы халҡының орнаменттарын айырырға ҿйрҽтеү. 

Материал: 8 ҙур һҽм 64 бҽлҽкҽй карточкалар. 

Уйындың ҡағиҙҽһе:  

1 вариант: алып барыусы уйнаусыларға ҙур карталар таратып бирҽ. Бҽлҽкҽй 

карточкалар күрһҽтҽ һҽм һорау бирҽ: «Предметты билдҽлҽгеҙ Ниндҽй картаға 



 

ул тҽғҽйенлҽнгҽн?» Билдҽһеҙ карталар ситкҽ һалына. Кем тиҙерҽк үҙенең 

картаһын яба, шул еңеүсе.  

 

2 вариант: ҙур карталар таратып бирелҽ, уларға алып барыусы бҽлҽкҽй 

карточкалар һалып сыға. Яңылыш һалынған карточкаларҙы табырға һҽм 

дҿрҿҫ итеп һалырға тҽҡдим итҽ. Кем был эште тиҙерҽк атҡарып сыға, шул 

еңеүсе. 

Дидактик уйын ―Үҙеңдең башҡорт орнаментының элементын тап―. 

Уйындың маҡсаты : башҡорт ҽйберҙҽренең тҽғҽйенлҽнешен билдҽлҽү. 

Материал: 6 ҙур һҽм 40 бҽлҽкҽй карточкалар. 

Уйын барышы:  

1 вариант: уйында 6,3,2 кеше ҡатнаша. Уларға ҙур карталар таратыла. 

Бҽлҽкҽй карточкалар алып барыусыла. Алып барыусы карточканы аса һҽм 

элементты тасуирлап һҿйлҽргҽ һҽм уны ҙур картала табырға һорай. Кем 

үҙенең элементтарын тиҙерҽк таба, шул еңеүсе. 

2 вариант: уйында 2- 6 бала ҡатнаша ала. Алып барыусы бер тигеҙ  итеп 

карточкалар тарата. Аҙаҡ балаларға ҙур картаны күрһҽтҽ һҽм ҙур карталағы 

элементтарҙы бҽлҽкҽй карточкаларҙа табып, ҿҫтҽлгҽ һалырға тҽҡдим итҽ. 

Дҿрҿҫ һайланған карточкалар ситкҽ һалына. Һуңынан икенсе ҙур карта алына 

һ.б. Уйындың һуңында кемдең карточкалары ҽҙ ҡала, шул еңеүсе. 

3 вариант: алып барыусы ҙур картаны күрһҽтҽ һҽм аҙаҡ уны яба. Балаларға 

эш: хҽтерегеҙҙҽ ҡалған элементтарҙы һүрҽттҽрҙҽ күрһҽтергҽ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-сӛ ҡушымта 

Рәсем 

Тема: Айһылыуға бҥләккә башҡорт кҥлдәге.  

Башҡорт биҙҽүесе - селтҽр, яға, хҽситҽ, алмиҙеү. 

Программа йҿкмҽткеһе - Башҡорт халҡының милли кейемененең 

үҙенсҽлектҽре менҽн таныштырыуҙы дауам итеү. Ҡатын - ҡыҙҙар күлдҽге 

ҿсҿн тҿҫтҽрҙе һаҽлап алыу һҽм биҙҽк тҿшҿрҿүҙе нығытыу. 

Үҙаллылыҡ, ижади зауыҡ һҽм күҙаллау һҽлҽтен үҫтереү. 

Милли кейемдҽрҙең зауыҡлығын халыҡ кҿнкүреше сағылышы күрһҽтеүгҽ 

ынтылыш тҽрбиҽлҽү. 

Йыһазландырыу: 

Ҡ. Дҽүлҽткилдиев ―Зҽңгҽр күлдҽкле ҡыҙ―, ―Һунарсы башҡорт‖ картиналары, 

Картиналар, силуэт - малай, ҡыҙ,шаблон,елҽн, камзол, сарыҡ, күлдҽк, 

түбҽтҽй, селтҽр, гуашь буяуы, ҡыл ҡҽлҽм, салфетка, аудиояҙма: ―Милли кҿй‖ 

башҡорт халыҡ кҿйҿ. 

Дәрес барышы: 

Гҿлбикҽ илап килеп инҽ. 

- Һаумыһығыҙ, һин кем, ниңҽ илайһың? 

- -Мин – Гҿлбикҽ. Тышта һыуыҡ.Мин ҿшҿнҿм. 

- Ҽ ни ҿсҿн йылы итеп кейенмҽнең? 

- -Ҽ мин ниндҽй кейемдҽр кейергҽ белмҽйем. Минең башҡа кейемем юҡ. 

- -Балалар, Гҿлбикҽ ярҙам итҽйекме? 

- Эйе, ярҙам итҽйек. 

- Гҿлбикҽ ниндҽй кейемдҽр кейергҽ белмҽй. Ҽ беҙ нимҽгҽ ҡарап кейем 

һайлайбыҙ ? 



 

- Гҿлбикҽ, бҽлмҽлҽ ҿшҿмҽҫһең.Балалар, был ҽкиҽт ҡыҙы Гҿлбикҽгҽ 

ниндҽй кейем һайлайыҡ икҽн? 

- (экранда башҡорт кейемдҽре) 

 

Дидактик уйын 

“Бер һҥҙ менән әйт” 

“Нимә артыҡ” 

“Кҥлдәк тураһында һӛйлә” 

- Балалар, ҽ Гҿлбикҽгҽ нимҽ кейҙерҽйек? 

- Матур башҡорт күлдҽге. 

-Башҡорт ҡатын - ҡыҙҙары ниндҽй тҿҫтҽ рҙҽ күлдҽк кейгҽндҽр? 

- Ҡыҙыл, һары, йҽшел. 

- Эйе, башҡорт ҡатын - ҡыҙҙары оҙон, бер нисҽ йҽберсҽкле, сағыу 

таҫмалы күлдҽктҽр кейгҽндҽр. Йҽш ҡыҙҙарҙың йҽберсҽктҽре 3-ҽн 7-гҽ 

тиклем булған, ҽ бына олҽсҽйҙҽрҙең бер йҽки ике йҽберсҽге булған. 

Беҙ Гҿлбикҽгҽ күлдҽкте тҽүҙҽ матур итеп һүрҽткҽ тҿшҿрҽйек. Ҿҫтҽлдҽр 

артына ултырығыҙ. Күлдҽктҽрҙең тҿҫҿн үҙегеҙ һайлап алығыҙ. 

Балаларҙың үҙ - аллы эшмҽкҽрлеге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-се ҡушымта. 

 

“Матурлыҡ байрамы” 

 

Маҡсат: Башҡорт  теленҽ ҡарата һҿйҿү, ихтирам, ғорурлыҡ тойғолары 

уятыу, балаларҙың телмҽрен халҡыбыҙҙың  йырҙары, бейеүҙҽре  аша  

байытыу. 

Бурыстар:  

1) Белем биреүсе: Бай һҽм матур итеп биҙҽлгҽн боронғо 

кейемдҽрҙең исемдҽрен белеү, биҙҽнеү ҽйберҙҽрендҽ ниндҽй таш, металл 

ҡулланыуын билдҽлҽү. 

2) Үҫтереүсе: Халыҡ сҽнғҽте хаҡында белем биреү, ҡул эштҽрен 

ҿйрҽтеү. 

3) Тҽрбиҽүи: Балаларға ете ырыу аша милли рух, халҡына ҡарата 

һҿйҿү, ғорурлыҡ, ҡҽҙерлҽү, һаҡлау тойғоһо уятыу. 

Байрамса биҙҽлгҽн зал. Тантаналы музыка аҫтында ҡыҙҙар мода 

күрһҽтҽлҽр, икенсегҽ малайҙар менҽн килеп сығалар һҽм зал буйлап ете 

урынға теҙелеп торалар. 

Алып барыусы: Хҽйерле кҿн хҿрмҽтле ҡунаҡтар, балалар. 

Беҙҙҽ йыйын, ҽйҙҽ йыйын. 

Һүҙ уйнатып күңел асырға  

Йырҙар йырлап, бейей - бейей 

Маҡтап башҡорт биҙҽген. 

 

1) Ете ырыу балалары . 

Ҙур байрамға килгҽндҽр. 

Ынйы - мҽрйен  таҡҡан ҡыҙҙар, 

2) Милли кейем кейгҽндҽр.   (бала һӛйләй) 

Тамьян һылыуы ҡыҙҙары , 

кейгҽн матур итектҽр. 



 

Елҽндҽ - тулҡынлы биҙҽк , 

ҽберкҽле итҽктҽр.   (бала һӛйләй) 

3) Үҫҽргҽн ҡыҙы алһыу, 

йҿрҽге уның ярһыу, 

камзулда - һарыҡ мҿгҿҙҿ. 

күлдҽге сағыу, алһыу.  (бала һӛйләй)  

4) Табын ҡыҙҙары башында – 

Ҽүернҽле ашьяулыҡ, 

Сыңрап тора ҡумыҙҙары, 

Тыңлап таң ҡала халыҡ  (бала һӛйләй)  

5) Салауат менҽн Азамат . 

Бҿрйҽн яғынан дуҫтар, 

Думбырасы, ҡурайсылар, 

Елҽндҽрендҽ – ҡусҡар. 

Ҡыпсаҡ кейеме йондоҙло. (бала һӛйләй) 

6) Итектҽрҙҽ еҙ үксҽ. 

Егеттҽребеҙ, һай,оҫта, 

Ҡурайҙа уйнап үҫҽ. 

7) Юрматылар кейеменең. 

Биҙҽге - осло үркҽс. 

Матур шиғырҙар һҿйлҽйҙҽр, 

Телде яратып үҫкҽс. (бала һӛйләй) 

8) Елҽндҽре-сағыу ҡояш, 

Меңлелҽр уйнай һорнай. 

Тыпырлатып оҫта баҫа. 

Һис тҽ оялып тормай. (бала һӛйләй) 

Йыр.  

Ағинҽй килеп инҽ: 

- Һаумыһығыҙ, балалар. Ай – һай, йыйын йыйғанһығыҙ икҽн. 

Алып барыусы: 



 

- Эйе инҽй, беҙ бҿгҿн башҡорттарҙың матур кейемдҽрен күрергҽ,һоҡланырға 

маҡтарға һҽм маҡтанырға йыйылдыҡ. 

Ағинәй: 

- Афарин,балалар. 

Башҡорт халҡының  

Кейеме ҡупшы шулай 

Башҡорттоң кейемен маҡтап. 

Күптҽн доньялар шаулай. Ҽйҙҽ, ҡарайыҡ инде. 

(Музыка аҫтында БӚРЙӘНДӘР уртаға сыға) 

Ағинәй: 

Илегеҙ - (хор менҽн) Рҽсҽй! 

Ватанығыҙ - Башҡортостан. 

Ырыуығыҙ - бҿрйҽн. 

Ағасығыҙ - ҡарағас, 

Ҡошоғоҙ - ҡарсыға, 

Тамғабыҙ - ҡапҡа, 

Оранығыҙ - тарауыл! 

Шиғыр (бала һӛйләй) “Яғаларым – селтәрем” 

Яғаларым - селтҽрем 

Аҫыл таштан сигелгҽн 

Йҽшел, зҽңгҽр, ҡыҙылдан 

Таҫмалар буйҙан - буйға. 

Алып барыусы: 

Бейегеҙ ҙҽ, бейегеҙ, 

Биртенмҽһен билегеҙ. 

Хайран ҡалһын бар халыҡ. 

Оҫталарҙы күрегеҙ. 

Бӛрйән ҡыҙҙары бейеҥе. 

(музыка аҫтында ЮРМАТЫЛАР килеп инә) 

Ырыуығыҙ - юрматы, 



 

Тамғағыҙ - һҽнҽк , 

Ҡошоғоҙ - балапан. 

Ағасығыҙ - тирҽк. 

Оранығыҙ - аҡтүбҽ. 

Шиғыр (бала һӛйләй) “Сәсмәҥерем тәңкәле” 

Сҽсмҽүерем тҽңкҽле, 

Таҫмалы сҽсүрмҽсе. 

Ҡаптырмаһы - аҫыл таш, 

Елҽнен дҽ күрһҽңсе. 

Алып барыусы: 

Ниндҽй матур тамаша , 

Ҡараһаң күҙ ҡамаша . 

Ниндҽй кейем, биҙҽктҽр 

Ил кҿмҿш белҽҙектҽр . 

Килсе, һылыу, күрҽйек, 

Бҿтҽһен дҽ белҽйек. 

Йыр “Әллиләҥ – генәйем” 

(ҤҪӘРГӘНДӘР килеп инә) 

Ырыуығыҙ - үҫҽргҽн, 

Тамғағыҙ - ҡойошҡан , 

Ҡошоғоҙ - торна. 

Ағасығыҙ - милҽш. 

Оранығыҙ - туҡһаба. 

Шиғыр (бала һӛйләй) “Ялтыр фирҥзә таштары” 

Ялтыр фҽйрүзҽ таштары 

Сулпылары сылтыр суҡ, 

Ҽйтерһең, тамсы ысыҡ. 

Уйын “Осто, осто‖ 

Беҙ, беҙ, беҙ кемдҽр? 

Йыһандағы йондоҙҙар! 



 

Беҙ, беҙ, беҙ кемдҽр? 

Тарихтағы батырҙар! 

Беҙ, беҙ, беҙ кемдҽр? 

Шҽжҽрҽле тамырҙар! 

Йондоҙҙо таны, батырҙы бел , 

Тамырҙы тот, табырһың ҡот 

Булырһың башҡорт!!! 

АҒИНӘЙ: Һай, афарин, балалар. 

Осто - осто бҿркҿттҿр осто! 

Осто -осто торналар осто! 

Осто - осто дҿйҽлҽр осто! 

Дҿйҽ осһа, һеҙ бейергҽ бик оҫта. 

БЕЙЕҤ 

(ТАБЫНДАР КИЛЕП ИНӘ) 

Ырыуығыҙ - табындар, 

Тамғағыҙ - ҡаҙаяҡ, 

Ҡошоғоҙ - ҡарағош. 

Ағасығыҙ - ҡарағас. 

Оранығыҙ - салауат!!! 

Шиғыр (бала һӛйләй). “Сәсмәҥҙәре киң таҫма” 

Сҽсмҽүере - киң таҫма, 

Тҽңкҽлҽре кҿмҿштҽн, 

Билдҽн түбҽнгҽ тҿшкҽн. 

Сылтыр тҽңкҽ кҿлҿшкҽн. 

ЙЫР “САЛАУАТ” 

Ырыуығыҙ - ҡыпсаҡтар, 

Тамғағыҙ - тораҡ, 

Ҡошоғоҙ - бҿркҿт. 

Ағасығыҙ - ҡарама. 

Оранығыҙ - аҡтүбҽ 



 

Шиғыр (бала һӛйләй) “Ике япмыс итәге” 

Ике япмыс итҽге, 

Ҽтмҽлҽре ҡыҙылдан. 

Суҡтай кейенгҽнһең бит, 

Күҙ алмайым был ҡыҙҙан. 

Алып барыусы: 

Балалар бейеһендҽр 

   Кейемдҽре күренһен ! 

   Кейенеп күрһҽтһендҽр  

   Модаға ҿйрҽтһендҽр! 

Йыр “Косилка - молотилка” 

(ҠАТАЙҘАР килеп инә ) 

Ырыуығыҙ - ҡатай, 

Тамғағыҙ - ҡойошҡан , 

Ҡошоғоҙ - ҡауҙы. 

Ағасығыҙ - артыш. 

Оранығыҙ - тайлаҡ! 

 

Алып барыусы: 

Ҡара, ҡара, ҿарағыҙ. 

Ни ҡылана балағыҙ. 

Бер баҫыуҙа бишҽр баҫа, 

Баҫыуҙарын ҡарағыҙ 

 

Шиғыр (бала һӛйләй). “Кӛмӛш беләҙеге лә” 

Кҿмҿш белҽҙеге лҽ  

Ҡалып һуғып эшлҽнгҽн. 

Ҡупшы булһын тигҽндҽр, 

Сит - ситтҽре тешлҽнгҽн. 

Бейеҥ “Кҥбәләк” 



 

(МЕҢЛЕЛӘР килеп инә ) 

Ырыуығыҙ - меңле, 

Тамғағыҙ - ҡуш ҡабырға, 

Ҡошоғоҙ - ҡыйғыр. 

Ағасығыҙ - ҡайын. 

Оранығыҙ - алаҫ! 

Бейеҥ “Башҡортостан - гӛлбӛстан» 

Ағинәй: Матур байрамығыҙ ҿсҿн ҙур рҽхмҽт. Һеҙгҽ күстҽнҽскҽ – башҡорт 

милли тҽмлекҽсе - бауырһаҡ. Тҿркҿмгҽ ҡайтып сҽй эсерһегеҙ. 

 


