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Укытучы! 

Синдҽдер ул йҿрҽклҽрнең иң олысы, 

Синдҽдер ул йҿрҽклҽрнең иң җылысы,  

Һҽркҿн сиңа ничҽ сабый карап тора,  

Алар сине ҽниседҽй якын күрҽ. 

Еласалар, син аларны юатасың,  

Боексалар, син аларны уйнатасың, 

Сҿйлҽшҽсең күңеллҽрен аңлап кына, 

Орышасың кайчагында җайлап кына. 

Үз улыңдай, үз кызыңдай якын күреп, 

Укытасың ничҽ буын балаларын. 

Киткҽн чакта мҽктҽп белҽн саубуллашып.  

Елый-елый озатасың син аларны. 

Укытучы! 

Кирҽк чакта җитез дҽ син, тапкыр да син, 
Кирҽк чакта сабыр да син, батыр да син, 

Бик җаваплы, авыр синең хезмҽтең дҽ, 

Тиешенчҽ күрсҽң иде хҿрмҽтен дҽ. 
Хҿрмҽтле укытучыларыбыз! 

      Сезне чын күңелдҽн һҿнҽри бҽйрҽмегез – Укытучы кҿне белҽн 

котлыйбыз! 

      Бүгенге истҽлекле кҿндҽ барлык педагогларга рҽхмҽт сүзлҽре белдерҽсе 
һҽм хҿрмҽт күрсҽтҽсе килҽ. Сезнең профессиональ, игътибарлы, талҽпчҽн 

булуыгыз һҽм күңел җылыгыз безнең балаларга сҽлҽтлҽрен һҽм талантларын 

ачарга ярдҽм итҽ. 
       Кем булуыбызга һҽм нинди һҿнҽр сайлавыбызга карамастан, 

һҽрбербезнең тормышында үз Укытучысы булган. Без барыбыз да, барыннан 

элек, кемнҽрнеңдер укучылары, бездҽ булган яхшы сыйфатлар – алар да шул 

исҽптҽ зирҽк остазларыбыз хезмҽте. Чын укытучы – ул белем бирүче генҽ 
түгел , ҽ укучыны шҽхес итеп тҽрбиялҽүче дҽ. 

      Ҽлбҽттҽ, укытучы хезмҽте беркайчан да җиңел булмады, бүген ул тагын 

да катлаулырак. Педагог эше зур түземлелек, даими камиллҽшү талҽп итҽ. 
Укытучы – ул һҿнҽр генҽ түгел, укытучы булып туарга кирҽк! 

      Мҽктҽптҽ үткҽргҽн һҽр кҿнегез балалар белҽн аралашудан шатлык 

китерсен! Укучылар үз белемнҽре белҽн куандырсын, ҽ мҽктҽпне 

тҽмамлаучылар туган мҽктҽплҽрен һҽм яраткан укытучыларын онытмасын! 
Бу сезнең хезмҽтегез ҿчен иң югары бҽя! 

 

 

 
 

“Ҿйрҽтҽлҽр мҽктҽплҽрдҽ” кҿе. Кыңгырау чылтырый. Сҽхнҽгҽ сикерешеп 

укучылар чыга, бер-берлҽренҽ бҽрелҽлҽр. Кинҽт барысы да бер якка чыгып 
йҿгерҽлҽр. 

 



2-кыз керҽ. 

1кыз   син нҽрсҽ дҽ булса аңладыңмы? 

2-кыз: Ҽйе, . Бу безнең мҽктҽптҽ “Броун хҽрҽкҽте” – атомнарның кая барып 

бҽрелергҽ белмичҽ чабулары – тҽнҽфес вакытында була торган гадҽти 
күренеш. 

- Ҽ кая юкка чыктылар соң алар? 

- Ҽй, син белмисеңмени, ашханҽгҽ юнҽлделҽр ич алар. Анда пешекче Зилҽ  

апабыз тҽмле ашлар пешереп үзенҽ чакырып тора.  

- Ҽ-ҽ, аңладым инде. Лҽкин менҽ бу хҽрҽкҽттҽн соң тузан болыты белҽн 

нишлҽргҽ соң? 

- Бер дҽ аптырама, . Җыештыручы апаларыбыз һҽрбер очкан тузанга бер 
җиргҽ дҽ кунарга ирек бирмилҽр 

- Безне тҽмле ашлар белҽн сыйлаучы, мҽктҽбебезне кҿлеп тора торган итеп 

җыештыручы апаларга багышлап җыр тапшырабыз.  

   
Концерт номеры. 

 

“Ҿйрҽтҽлҽр мҽктҽплҽрдҽ” кҿенҽ 2 укучы килеп керҽ. Берсе  зур кишер тоткан. 

1-кыз: карале , кишер ашыйсыңмы? 

2-кыз: Куян түгел лҽ мин. 

 Кишер ашасаң, күзең ҽйбҽт күрҽ, дилҽр. Анда витаминнар күп, ди. 

 Карале, мондый зур кишерне каян алдың син? Ашлама сибеп 
үстердеңме ҽллҽ? 

 Юк ла, мҽктҽп бакчасында үскҽн ул. Аңа  Рима  апа ясаган фонтаннан 

яңгыр күп яуган. 

 Ҽй , ишеттеңме, безнең мҽктҽп бакчасын бигрҽк мактадылар. Хҽтта  

район буенча үткҽн ярышта жиңеп чыккан, урамнан узып баручылар 

да, авылыбызның кунаклары да мҽктҽп тирҽсендҽге чҽчҽклҽрне карарга 

керҽ икҽн. 

  дҿрес микҽн, мин бер хҽбҽр ишеттем бит ҽле. Имеш, Рима апа  яз кҿне 

бакчаның рҽсемен кҽгазьгҽ ясаган да, сихерле дога укып ҿргҽн: кҿзгҽ 

шул бакча үсеп чыккан, ди. 
 И,  син арттырасың, ахры. Мҽктҽбебез укучылары, укытучылары  

апрельдҽн августка кадҽр бакчада ятмасалар, үсҽр идеме икҽн ул 

яшелчҽлҽр, карлыганнар, чҽчҽклҽр? 

 тырышсаң, нҽтиҗҽсе дҽ була инде. Кыш буе үзебез үстергҽн 
витаминнарны ашыйбыз бит. Бигрҽк тҽ  жилҽкне  кая куярга да 

белмибез. Сатып та карыйбыз, кайнатабыз да. 

Жилҽк бит ул – витамин 

Ҽллҽ ышанмыйсызмы? 

Бутамыйм мин, бутамыйм 

Лимонга тиң җимеше. 

Сорасыннар “Кем эше?” 

Белмҽгҽннҽр белсеннҽр, 

Җыярга да килсеннҽр. 



Бакчабызны күрерлҽр, 

Безне мактап йҿрерлҽр. 

 Ҽ хҽзер мҽктҽп бакчасын үстерүдҽ күп кҿч куйган укытучы апалар һҽм 

укучыларга багышлап җыр тапшырабыз. Бигрҽк тҽ  Рима  апага җыр 
сҽламнҽребез барып ирешсен. 

 

 Низамова Ирина башкаруында жыр 

 
А.п. 

Очар кошлар күкне сагынгандай  

Ашыгасың һҽркҿн мҽктҽпкҽ. 
Аңлатасың тормыш, яшҽү фҽнен, 

Ҿйрҽтҽсең фҽкать ҽдҽпкҽ. 

 

Син янасың яшьлек дҽрте белҽн, 
Күзлҽреңнҽн очкын чҽчелҽ. 

Еллар гына менҽ эзсез үтми- 

Кҿмеш карлар кунган чҽчеңҽ. 
 

 

Бу ничҽнче синең дҽрес икҽн, 

Ҽ аларны кем соң санасын. 
Ак жилкҽнен киергҽн кораб сыман, 

Юл күрсҽтеп, алдан барасың. 

 
Син чҽчҽсең белем орлыкларын, 

Биреп бҿтен күңел жылыңны. 

Синең йҿрҽк-нурлы бер йолдыз ул, 

Яктыртасың барыр юлымны. 
 

.   

                2-кыз керҽ. 

  син спортны яратасыңмы? 

 О-о, ничек кенҽ ҽле! Физ-ра дҽресен кҿтеп алам. 

  безнең мҽктҽп спортчылары бигрҽк каты тырышалар, ҽйеме. 

 Ҽйтмҽ инде,районда ярыш үтк!н саен  дүшҽмбе кҿнне  линейкада 
грамота,кубок тапшыралар. Ярышта мин үзем дҽ катнаштым бит. 

   
 Ҽйдҽгез физкультура укытучыбыз Венер абыйга жыр бүлҽк итҽбез. 

  

  

 1.Яулык элдем читҽнгҽ 

Жилфер-жилфер итҽргҽ. 

Без килмҽдек буш китҽргҽ 
Килдек мактап китҽргҽ. 



1. Кҿзге яңгыр сибелҽ 

Спортчылар да жыела. 

Венер абый, без ҽзер!-дип 

-кая кирҽк йҿгрергҽ. 
3. алдыгызда мең метр 

Алдыгызда ике мең 

Тҿшеп калса,калсын кеда 

Тҿшеп калмасын алтын. 
4 ҿйрҽтҽсең сикерергҽ 

Йҿгерергҽ, йҿзергҽ. 

2 алсак куып житми  
Безне ҽткҽй-ҽнкҽйдҽ 

5. Без жырладык бу жырны 

Мактап Венер абыйны. 

Сау-сҽламҽт эшлҽп ятсын  
Килҽчҽктҽ һҽр елны. 

 

Нҽфис сүз. Сҿйли Шарипова Альбина. «Укытучы”. 
 

 Быелгы укытучылар кҿнендҽ без үзебезнең мҿгаллимнҽребезне эчкерсез 

сҿйлҽшүгҽ чакырабыз. Укытучы һҿнҽре нечкҽлеклҽре, аларның тормышы, 

эшчҽнлеге турында сораулар сезгҽ ошар,  һҽм үзегезнең уй-кичерешлҽрегез 
белҽн уртаклашырсыз дип уйлыйбыз. 

(Укытучыларга сораулар язылган “Ромашка” ҿлҽшенҽ)  

Сораулар: 

1. Беренче “2” лене кемгҽ куйганыгызны хҽтерлисезме?  

2. Ни ҿчен укытучы һҿнҽрен сайладыгыз? 

3. “Тукып-тукып та кермҽгҽн” баланы нишлҽтер идегез?  

4. Класстан куып чыгарган укучыларыгыз булдымы? 

5. Сезне мҽктҽп директоры итеп куйсалар, нишлҽр идегегз?  

6. Укытучы формасы булдыруга ничек карыйсыз? 

7. Беренче дҽрес бирүегезне хҽтерлисезме? 

8. Сер булмаса, беренче мҽхҽббҽтегез турында сҿйлҽгез ҽле. 

9. Классыгыздагы барлык укучыларның да туган кҿннҽрен хҽтерлисезме?  

10. Ата-аналар белҽн аңлашылмаучылык килеп чыкканы бармы7 

11. Үз фҽнегезне яратасызмы? Эх, менҽ теге фҽнне укытырга иде, дигҽн 
вакытларыгыз булдымы? 

12. Кыскартуга элҽксҽгез, нишлҽрсез? 

13. Мҽктҽп директорына нинди киңҽшлҽрегез бар?  

14. Мҽктҽптҽ булган берҽр кызык  хҽлне искҽ тҿшерегез ҽле. 

 

Хҿрмҽтле  укытучылар сезнең ҿчен жырлый Римма Хамидуллина. 

 
Скетч Ҽңгҽмҽ. 

Берчак урам чатында  



Шундый эшкҽ тап булдым  

Ак ҽби, дҽү ҽнилҽрнең  

Сүзлҽрен тыңлап тордым. 

Нилҽр сҿйлилҽр икҽн 
  …суган баулыйлар микҽн 

Ҽйдҽ тыңлыйк үзлҽрен 

Аңларбызмы үзлҽрен. 

-ни хҽллҽр бар,ахирҽт 
Я ҽле сҿйлҽп күрсҽт. 

Быел ничҽгҽ кердең 

-дүртенчене бетердем. 
-бик тҽ яхшы иткҽнсең, 

Иң авырын үткҽнсең. 

-без беренчегҽ быел  

Башлап аяк атладык, 
Ничегрҽк укырбыз, 

Уйласаң баш катарлык. 

-беренчесе нҽрсҽ ул, 
Барып кара унбергҽ, 

Аңлап булмый бер ни дҽ. 

Компьютер да , монпютер 

Башың тотып тик утыр. 
-сҽрбиямал син нишлҽп бик борчу күренҽсең 

- минекен бит белҽсез, 

Урамда еш күрҽсез. 
Атасы да шуграк 

Уку да таманрык, 

Шуңа йҿрҽгем ҽрни, 

Күңелем тынгы белми. 
-и ахирҽт, кайгырма 

Утырыр ул акылга. 

Серлҽштелҽр озак кына, 
Ҽйтте берсе сак кына 

-таралышыйк тизрҽк, 

Ҽбҽт ҽзерлҽү кирҽк. 

Кайтыр оныклар янып  
Яңа белемнҽр алып. 

Менҽ нилҽр сҿйлилҽр 

Дҽү ҽни, ак ҽбилҽр, 

Картайдык дип кҿймилҽр. 
 

А.б. 

Укытучыларыбыз! 

Туган якның ал таңнары сезгҽ 

Бүлҽк иткҽн күңеп аклыгын. 



Юлдаш итеп сайлагансыз яшьтҽн 

Челтерҽп аккан чишмҽ сафлыгын. 

Вҿҗдан күзе белҽн карыйсыз сез 

Тормыштагы һҽрбер мизгелгҽ. 

Күпме изге гамҽл энҗе булып  

Гомер юлыгызга сибелҽ. 

Рух ныклыгына таянасыз, 

Нҽкъ меңьяшҽр имҽн тҿсле сез.  

Чор сулышын ачык тоемлаучы 

Зыялы һҽм затлы кеше сез. 

Сезгҽ карап сокланабыз һҽрчак 

Күңеллҽрдҽ туа горурлык.  

Рҽхмҽт сезгҽ, ҽле ярый сез бар 

Безгҽ үрнҽк булып торырлык. 

 
Күмҽк жыр;  “Укытучыма» 

      Шушының белҽн бүгенге кичҽбез тҽмам. Укытучыларга авыр һҽм 

мактаулы эшлҽрендҽ уңышлар, гаилҽ бҽхете, сҽламҽтлек, ҽлбҽттҽ инде, 
тырыш, акыллы укучылар телибез! 

 

 


