
Бәхетле бала саҡ илендә 

 

Йҽй миҙгелендҽ беҙҙең «Шатлыҡ» балалар 

баҡсаһында ла һҽр кҿндҿ балаларҙың 

сҽлҽмҽтлеген нығытыуға, хҽүефһеҙлеген 

хҽстҽрлҽүгҽ, туған телебеҙ – башҡорт 

телендҽ аралашыуға ҡоролған тҿрлҿ 

мауыҡтырғыс саралар ойошторолдо. 

Уларҙан ата-ҽсҽлҽр ҙҽ ситтҽ ҡалманы. 

Йҽй миҙгелендҽ беҙҙең «Шатлыҡ» балалар баҡсаһында ла һҽр кҿндҿ 

балаларҙың сҽлҽмҽтлеген нығытыуға, хҽүефһеҙлеген хҽстҽрлҽүгҽ, туған 

телебеҙ – башҡорт телендҽ аралашыуға ҡоролған тҿрлҿ мауыҡтырғыс 

саралар ойошторолдо. Уларҙан ата-ҽсҽлҽр ҙҽ ситтҽ ҡалманы. 

Беҙҙең балалар баҡсаһы һҽр байрамға ентекле ҽҙерлҽнҽ. Тҽүҙҽ бҽлҽкҽстҽрҙе 

«Күңелле фокустар менҽн дискотека», «Оҫта ҽкиҽтсе һҽм зирҽк йомаҡ 

сисеүсе», «Сҽлҽмҽт тҽндҽ – сҽлҽмҽт рух», «Мин – оҫта рҽссам», «Йыр-моң 

иле» кеүек тҿрлҿ ҡыҙыҡлы саралар кҿтһҽ, «Баш¬ҡорт халыҡ уйындары» 

тигҽнендҽ ҡыҙҙар, малайҙар зҽңгҽр экрандарҙан яратып ҡараған «Сҽңгелдҽк» 

тапшырыуы геройы Тыр-Тыр менҽн бергҽлҽп ҡыуанып, хал¬ҡыбыҙҙың тҿрлҿ 

хҽрҽкҽтле балалар уйындарын уйнап кинҽнде.  

Борон-борондан ата-бабаларыбыҙ яҙғы hабан – сҽсеү эштҽрен тамамлағас, 

hабантуй байрамын үткҽргҽн. Баҡсабыҙҙа матур йолаға ҽйлҽнгҽн был сараны 

ла уҙғарыу быйылғы йҽйҙең бер биҙҽге булды. Байрам башланыр алдынан 

балалар һебҽ тотоп, «Һабантуй» башҡорт халыҡ йырын башҡарып, 

тҿркҿмдҽн тҿркҿмгҽ йҿрҿп, бүлҽктҽр йыйҙы. Балалар баҡсаhы мҿдире Айгҿл 

Фҽрит ҡыҙы Кҽримова кескҽй¬ҙҽр¬ҙең уңыштары, ҡаҙаныштары тураһында 

ла ҽйтеп үтте. 

Балаларҙың һҽр ҡайһыһы «Ат сабышыу», «Һыу ташыу», «Милли кҿрҽш», 

«Тоҡ менҽн алыш», «Ауыҙға ҡалаҡҡа һалынған йомортҡа ҡабып йүгереү», 



«Кҿршҽк ватыу» кеүек халҡыбыҙҙың милли уйын-ярыштарында ихлас 

ҡатнашып, рҽхҽтлҽнеп күңел асты. 

Шулай уҡ 1941 йылда илебеҙгҽ оло ҡайғы алып килгҽн һуғыш, уның 

михнҽттҽре тура¬һында ла йҽш быуын белеп үҫергҽ тейеш. Баҡсабыҙҙа 22 

июндҽ Ҡайғы һҽм хҽтер кҿнҿ билдҽлҽнде. Был сарала ҿлкҽн һҽм мҽктҽпкҽ 

ҽҙерлек тҿркҿмҿ балалары «Тарих бите. Бер кем дҽ онотолмай» 

видеоролигын ҡараны, һуғыш осоро йырҙарын тыңланы, шиғырҙар һҿйлҽне. 

Кескҽйҙҽребеҙ үҙҙҽренҽ бҽхетле бала саҡ бүлҽк иткҽн ата-бабаларыбыҙҙы бер 

минутлыҡ тынлыҡ менҽн иҫкҽ алды һҽм балалар баҡсаһы май-ҙансығы 

буйлап «Үлемһеҙ полк» парадында атлап үтте. 

 

Тҿркҿмдҽр араһында шулай уҡ «Күгҽрсен – тыныслыҡ символы» балалар 

һүрҽттҽре конкурсы ойошторолдо. 

«Яратҡан ҽкиҽт геройҙары» кҿнҿндҽ иһҽ кескҽйҙҽр ҽкиҽт геройҙарын иҫкҽ 

алып, ихласлап ҽкиҽттҽр һҿйлҽһҽ, «Баҡсасы кҿнҿ», «Сҽскҽ феяһында 

ҡунаҡта» байрамында балалар баҡсаһы майҙансыҡтарында күҙ яуын алып 

үҫкҽн сҽскҽлҽр менҽн танышты һҽм уларҙы нисек тҽрбиҽлҽү серҙҽрен 

ҿйрҽнде. 

Шулай уҡ баҡсабыҙ майҙансығында урынлашҡан «Экология һуҡмағы»нда 

дарыу үлҽндҽрен йыйыу, улар менҽн дауаланыу сер¬ҙҽрен ҿйрҽнделҽр, бал 

ҡорттарының файҙаһы һҽм балдың шифаһы тураһында белделҽр. Ата-ҽсҽлҽр 

менҽн берлектҽ тҿрлҿ тҽжрибҽлҽр үткҽреп, проект эштҽре атҡар-ҙылар.  

Ҿйҙҽ һҽм балалар баҡсаһында хҽүефһеҙлекте иҫкҽртеү маҡсатында ла саралар 

ойошторолдо. Мҽҫҽлҽн, «Айыуҡай» һҽм «Тирмҽкҽй» тҿркҿмдҽре балалары 

«Хҽүефле ҽйберҙҽр иле»нҽ сҽйҽхҽт ҡылды. 

Шулай итеп, йҽмле йҽйебеҙ ата-бабаларыбыҙ рухында тҽрбиҽлҽүҙең бер 

сатҡыһы булып, малайҙар, ҡыҙҙар күңелендҽ рухи ҡиммҽттҽр осҡоно 

ҡабыҙып, файҙалы һҽм күңелле үтте. 



Ҽ кескҽйҙҽребеҙҙең «ҡояшлы йҽй»ҙҽ – бҽхетле бала саҡ илендҽге күңелле 

тормошо һис бер ҡасан һүнмҽһен, һүрелмҽһен, тигҽн ҿмҿттҽ яңы уҡыу 

йылын яңы кҿстҽр менҽн башлайбыҙ. 

Әлфиә БАЙМЫРҘИНА, башҡорт теле уҡытыусыһы. 

Хәйбулла районы, Аҡъярҙағы 3-сө «Шатлыҡ» балалар баҡсаһы. 


