
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татар-башкорт 
халыклары дуслыгы 

(мәктәпкә әзерлек төркемендә РМО да 
күрсәтелгән ачык шөгыльнең план-конспекты) 

 
 
 
 
 

Төзеде: музыка җитәкчесе  
Халилова А.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Занятиянең максаты: Балаларда төрле милләт вәкилләренә карата 

хөрмәт тәрбияләү, дуслык хисе уяту; башкорт халкы һәм аның культурасы 

белән таныштыру.  

План: 

1. Исәнләшү җыры 

2. Җырлы-бию “Туган ягым минем Татарстан” 

3. Музыка тыңлау – башкорт халык көе 

4. Музыкаль оркестр (Татар халык көе “Әпипә” һәм башкорт көе 

“Шәл бәйләдем” музыкасына). 

5. Җыр өйрәнү “Шәл бәйләдем” 

6. Музыкаль- дидактик уен- “Кемнең көе?” 

7. Җыр башкару – “Изге Актанышым“ 

8. Күмәк бию- Башкорт биюе 

9. Саубуллашу җыры 

Җиһазлар: компьютер, экран, ноталар китабы, уен кораллары, 

табличкалар, иллюстрация, диск, курчаклар. 

Үткәрү вакыты: 30 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Балалар залга керәләр. 
 
1. Исәнләшү җыры (“Здраствуй” программасы) 
 
1 бала (малай):  
Без татарлар! Шушы исем белән 
Җирдә яшәү үзе зур бәхет 
Яшибез без бу җирдә  
Бар халыклар белән берләшеп. 
 
2 бала (кыз): 
Туган җирем Идел буе 
Һәр телнең бар туган иле 
Туган җирем кебек назлы 
Җырдай моңлы татар теле. 
 
2. Җыр-бию “Туган ягым минем Татарстан” 
 
Музыка җитәкчесе: бик дөрес әйтәсез. Шулай итеп без кайсы 

республикада яшибез инде балалар? 
Балалар: Татарстан 
Музыка җитәкчесе: Әйе, бу дөньяда төрле илләр, республикалар бик 

күп. Менә безгә күрше булган Башкортостан республикасы бар. Минем сезне 
шушы республика белән таныштырасым килә. Балалар әйдәгез әле кунакка - 
Башкортостанга барып кайтыйк. (Җитәкләшеп көй астында бара-бара 
урындыкларга кереп утыралар).  
Башкорт халкы кунакчыл да икән, алар безгә үзенең бүләген дә әзерләгән. 
Хәзер безгә башкорт кызы үзенең биюен биеп күрсәтә. Игътибар белән 
карагыз, киеменә дә игътибар итегез. 
 

Башкорт кызы бии 
  
Рәхмәт, башкорт кызы. 
(Экранда Башкортостан республикасының үзенчәлекле җирләре 

күрсәтелә.)  
Башкортостан халкы элек-электән аучылык белән шөгыльләнгән. Ат 

үрчеткән, көтү көткән. Ат сөтеннән саләмәтлек өчен файдалы булган бик 
тәмле эчемлек – кымыз ясыйлар. Башкорт хатын-кызлары келәм сугалар, 
сөлге башлары чигәләр. Яраткан уен-кораллары быргы, кубыз, курай 
(экранда рәсеме). Курайда тукталып китәсем килә. Балалар курай - өреп 
уйный торган агач уен коралы. Хәзер без сезнең белән башкорт халык көен 
тыңлап китәрбез. Бу көйгә курай да кушылган. Игътибар белән тыңлагыз, көй 
барышында курай тавышын ишетсәгез таякчыкларыгызны күтәрегез 
(таякчыклар алдан әзерләнеп, урындык асларында була). 

 



3. Музыка тыңлау – башкорт халык көе.  
 
Музыка җитәкчесе: Молодцы, әлеге биремне бик дөрес башкардыгыз. 

Без сезнең белән башкорт уен коралларын карап киттек, ә үзебезнең нинди 
татар уен коралларын беләсез? 

Балалар: балалар җавап бирә. 
Музыка җитәкчесе: бик дөрес! Әйдәгез әле аларны карап үтик 

(экранда татар уен кораллары). Хәзер урындык астындагы кашыкларны алып 
көй тезмәләренә оркестр уйнап алыйк. 

 
4. Музыкаль оркестр  (Татар халык көе “Әпипә” һәм башкорт көе 

“Шәл бәйләдем” музыкасына).  
 
Музыка җитәкчесе:  Булдырдыгыз балалар, утырыгыз. 

Яңа гына яңгыраган көйләрнең исеме татар халык көе “Әпипә”, ә икенчесе 
“Шәл бәйләдем” - башкорт көе. Мин хәзер сезгә бу җырны  сүзләре белән 
җырлап күрсәтәм, игътибар белән тыңлагыз, җыр беткәч, җырның нинди 
характерда булуын әйтерсез. (Җырның характеры турында әңгәмә) 
  

 
5. Җыр өйрәнү “Шәл бәйләдем” 
 
6. Музыкаль- дидактик уен. “Кемнең көе?” 

Әйдәгез әле “Кемнең көе?” дигән уенны уйнап алыйк. Мин көй уйныйм, ә сез 
миңа нинди халык көе икәнен әйтерсез. Курчагын да күрсәтерсез. 
 

(рус халкының- “Пойдуль  я, выйдуль я”, татар халкының- “Әпипә”, 
башкорт халкының- “Шәл бәйләдем”  җырлары башкарыла) 
 

Музыка җитәкчесе: Булдырдыгыз, мин инде алда әйткәнемчә, 
Башкортостан республикасы безнең чиктәшебез. Шулай булгач, без бер-
беребез белән дус-бердәм булып яшәргә тиеш. Ләкин үзебезнең туган 
ягыбызны да онытмаска тиеш. Әйтегез әле, сез нинди авылда яшисез? Сез 
яратасызмы безнең Актанышны? (балалар җавабы) Бик күп композиторлар 
Актанышны яратып, зурлап җырлар язганнар. Әйдәгез әле шуның берсен 
кунакларга бүләк итеп җырлыйк- “Изге Актанышым” 

 
7. Җыр башкару – “Изге Актанышым“  
 
(Җыр тәмамлануга түгәрәккә чыгып басалар) 
Музыка җитәкчесе: Әйдәгез занятиебызны йомгаклап, бергәләп 

башкорт халык биюен биеп алыйк. 
 
8. Башкорт халык биюе 
 



(занятиены йомгаклау, балалар белән әңгәмә) 
 
9. Саубуллашу җыры 
 
Занятие тәмамлана, балалар күңелле көй асында чыгып китәләр. 
. 
 


