
Хөрмәтле “Биектау хәбәрләре” газетасы редакциясе! Сезгә Айбаш урта 

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Низамиева Әлфинур 

Нуртдин кызы яза. Айбаш авылында эшләүче “Кояш” балалар бакчасы 

турында фикерләрем белән уртаклашасым килә.  

27 нче декабрь көнне бакчада Яңа ел тамашасы булды. Оныгым бакчага 

йөргәнлектән, бәйрәмне бик карыйсым килгән иде. Күңелле тамашага 

балалар бик нык әзерләнделәр, һәр көнне бүлмәләрендә музыка тавышы 

яңгырап торды. Соңгы елларда балалар саны кимегәч, бәйрәмнәр сирәк 

үткәрелә иде. Тәрбияче булып Алсу Хавиловна эшли башлагач, балалар саны 

Ташсу авылы сабыйлары хисабына да артты, чөнки Алсу Хавиловна 

Айбашка Ташсу авылыннан килеп эшли. Бакчага төрле яшьтәге балалар 

йөри: 2 – 6 яшьлекләр. Мәктәпкә әзерлек төркемендә 3 кыз тәрбияләнә. Яңа 

ел бәйрәменең әйдәп баручылары да шулар булды.  

 Бәйрәм зал уртасында балкып торучы чыршы әйләнәсендә җыр 

җырлаудан башланды. Яңа ел бәйрәмен олысы да, кечесе дә зарыгып 

көткәнлектән, һәр бала чарада актив катнашты. Әкияти-музыкаль 

композиция бик җентекләп сайланган, шуңа күрә балаларның чыгышлары 

матур булды. Татарча җырлар белән бергә, заманча музыка да яңгырады. 

Балалар куяннар биюен дә бик матур биеделәр. Гөлкәй, Нурия, Нурсөя 

шигырьләрен сәнгатьле, ачык, аңлаешлы итеп сөйләделәр. Бу кызлар җырга, 

биюгә, сөйләүгә – барысына да осталар икән, аларның чыгышлары аеруча 

уңышлы булды. Кечкенәләр дә калышмадылар, күмәк җыр һәм биюләрне 

тырышып    башкардылар. Гномнар биюен дә сокланып, яратып карадык.  

 Бераздан бәйрәмгә Кыш бабай (бу рольдә Алсуның әтисе Хавил 

Гарипов иде) белән Кар кызы (Алсуның сеңелесе – 11 нче сыйныф укучысы 

Ландыш) килде. Алар килгәч, сабыйлар тагын да җанландылар, кар 

бөртекләре биюен биеделәр, һәрберсе үзенең һөнәрен аерым-аерым күрсәтте. 

Һинд кызлары биюен, матур костюмнар киеп, артистларча башкарган кызлар 

Гөлкәй белән Нуриянең сәләтләрен ачуга һәм үстерүгә күп көч куйган Алсу 

апалары. Аннан соң Кыш бабай балаларның әти-әниләре белән бергә язган 

хатларын укыды һәм бүләкләрне тапшырды. Балаларның шатлыктан 

балкыган йөзләрен күреп, без дә елмайдык, куандык. “Барыйның Яңа ел 

маҗаралары” дип аталган әдәби-музыкаль тамашадан соң төрле уеннар 

уйналды: лотерея, әйберләрнең исемнәрен белү, курчакка исем кушу һ.б. 

Алып баручы Алсу Хавиловна соңыннан балаларны төрле номинацияләрдә 

билгеләтте. “Бәйгеләрдә иң актив катнашучы” , “Иң тыныч бала”, “Иң 

хәрәкәтчән бала”, “Бакчага бер көн калдырмыйча йөрүче бала”  һ.б.  

 Бәйрәмгә килгән кунаклар да активлык күрсәттеләр: уеннарда 

катнаштылар, балаларының чыгышларын хуплап утырдылар. Бәйрәм 

һәммәбезнең дә күңеленә хуш килде. Без барыбыз да канәгать идек. Яңа ел 

тамашасын күңелле, мәгънәле итүдә тырышкан бакча хезмәткәрләренә 

рәхмәт әйтәсе, авыр эшләрендә уңышлар телисе килә. Ә уңышлары байтак 

аларның. Узган елда “Туган телем – Тукай теле” конкурсында Г.Гөлкәй 

район күләмендә 3 нче урын яулады. Күптән түгел үткәрелгән рәсемнәр 

бәйгесендә ике эш (Гөлкәй һәм Нурия) район буенча шулай ук 3 нче урынга 



лаек булган. Җимлекләр конкурсына да бакчада җиңү яулаган эшне район 

туры ярышына җибәргәннәр. Ел саен уздырыла торган “Кораблик детства” 

конкурсында да актив катнашалар. Бакчаның музей почмагында да нәрсә 

генә юк. “Өй саен йөреп җыйдык”, – ди Алсу Хавиловна. Балалар сау-

сәламәт булсыннар, дөрес тәрбия алсыннар, вакытларын файдалы 

үткәрсеннәр  өчен, бакчада иң кирәкле шартлар тудырылган. Бакча мөдире 

Рәмзия Халиловна Вәлиева  яңа җиһазлар: уен почмаклары, уенчыклар, 

караватлар, мультимедиа  һ.б. әсбаплар булдыруда зур хезмәт куйды. Һәр 

баланың кәефен көйли белә торган тәрбияче ярдәмчесе Ләйлә Гарипова да 24 

елдан бирле бакчада эшли. Тәмле ашлар белән сыйлаучы Рәмзия 

Хәбибуллинага да рәхмәтлебез.  

 Әти-әниләрне дә ярыштыралар бакчада. “Уңыш бәйрәме” нә көзге 

муллыктан композиция ясасалар, Яңа ел бәйрәменә төрле материалдан 

эшләнгән чыршылар күргәзмәдә урын алып, бакчага ямь бирделәр. Гаиләләр 

бу бәйге-ярышларда актив катнашалар, ә балалар әти-әниләре белән бергә 

эшләргә, иҗат итәргә яраталар. Урамда кардан ясалган сыннар да бик матур 

килеп чыкты. Алар сабыйларны каршы ала, озатып кала. Бу сыннарны ясауда 

Алсу Хавиловнага ире Айрат Фоатович булышты. Ул аның эше җаваплы, 

кирәкле икәнен белә, шуңа күрә бакча коллективы һәрвакыт аңа таяна, 

ышана. Бер бинада эшләгәч, без бакчаның һәр эшен, уңышын күреп, белеп 

торабыз; аларның шатлыгы – безнең өчен дә куаныч. Югары белемле 

тәрбияче Алсу Хавиловна мәктәпнең педагогик киңәшмәсендә дә үзенең эш 

тәҗрибәсе белән уртаклаша. Эшләгәнне күрсәтә белү, сөйләрлек уңышлар 

булу бик күңелле. Балачакның күңелле мизгелләрен истә калырлык итеп 

оештырган бакча хезмәткәрләренә тынгысыз эшләрендә киләчәктә дә 

уңышлар юлдаш булсын.  

  


