
 Сценарий: “Чыгарылыш кичәсе” 

 

  

        А.б.1. Кадерле балалар, хөрмәтле әти-әниләр, килгән 

кунаклар, балалар бакчасында эшләүчеләр! 

Бүген  безнең бакчада зур бәйрәм – бакча белән хушлашу! 

Без бакчабыздагы иң акыллы, иң тәртипле кызны, 

малайларны мәктәпкә белем алырга озатабыз. Менә сез дә, 

балалар, мәктәп яшенә кадәр үсеп җиттегез! 

Шуклыклары белән безне сагайткан, шат авазлары белән 

безне сөендергән, бәйрәмнәрдә, эштә безнең зур 

ярдәмчеләребез булган балалар бүген балалар бакчасына 

соңгы тапкыр бәйрәмгә җыелдылар! Ә шулай да бүген 

күңелләребез шат, чөнки балалар барысы да нинди 

матурлар, таза-саулар! 

   

1 бала.  

Олы бәйрәм бүген бездә 

Зурлар инде күбебез, 

Бакча белән хушлашабыз – 

Бүген соңгы көнебез! 

  

2 бала. 

Бик елыйсы килә минем, 

Инде ни хәл итәсе. 

Бакчадан, дуслар яныннан 

Бер дә килми китәсе. 

  

http://sabyem.ru/?p=10232


3 бала. 

Готовы мы учиться 

И школьниками стать. 

Хорошие отметки 

Готовы получать. 

  

4 бала 

Стучат, стучат колеса, 

И поезд дал свисток. 

Билет с названьем школа 

Мы получили в срок. 

  

Жыр «Без инде хәзер зурлар» 

 

1б Яраттык бакчабызны 

Жырлап уйнадык, көлдек. 

Чыныгып, тәнгә көч жыеп 

Мәктәпкә әзерләндек. 

  

2б “Кояшкай” дип атала 

Безнен гузәл бакчабыз. 

Истәлекле көн бүген 

Бакча белән хушлашабыз. 

  

 

 

 



Кечкенә балалар керә (2 младш). 

1б. Миннән дә бәләкәй булгансыз 

Сез бакчага килгәндә. 

Кара нинди зур ускәнсез 

Китәр вакыт житкәндә. 

  

2б. Мин мәктәпкә барыр идем 

Бернигә дә карамый. 

Тәрбияче апа әйтә: 

“Әле пока ярамый”. 

  

3б.: Мы сегодня к вам пришли 

Чтоб поздравить от души! 

Всем портфели подарили, 

Как же мы хотим такие! 

1бала: Безгә карагач 

  Сезгә бик кызыктыр. 

  Без нинди кечкенә,  

  Ә сез нинди зур! 

 

2 бала: Уенчыкларыгызга да 

                Булыр инде бик моңсу. 

                   Сез киткәндә безгә дә бит 

              Бигрәкләр дә ямансу. 

 



3 бала: Кечкенә генә булсак та 

             Бәйрәмегезгә килдек. 

             Сезгә матур теләкләр 

             Шатлыклар  алып килдек. 

 

                                                  4 бала: Мы пришли 

проститься с вами 

                                                               И хотим вам пожелать 

                                                               Лишь «4» или «5»  

                                                               В школе получать. 

 

5 бала: Как пойдёте в 1класс 

 Вспоминайте в школе нас 

Мы немножко подрастём 

Тоже в школу мы пойдём. 

 

                              Танец «Цветов» 

Малыши уходят. 

Җыр «Учат в школе» 

Танец «Моряков»  

А.б. Э хэзер  балалаларның белемнәрен тикшереп карыйк 

әле. 

  

1. Бүген иртән тыныч күлдә 



Сигез аккош йөзә иде. 

Ярга чыкты берсе 

Суда калды ничәсе. 

  

2. 9 карлыгач тезелгән 

Телефон чыбыгына. 

Тагын бер килеп кунды. 

Көткәндәй шуны гына 

Әйтегез әле, балалар, 

Барысы ничә була? 

  

3. Без, без, без идек 

Без бит 7 кыз идек. 

Килеп керде Хәдичә, 

Хәзер инде без ничә? 

  

Уен «Билге җыю» 

  

А.Б. Балалар, әйдәгез, бер биеп алыйк. 

  

Танец « Полька» 

 

  

Жыр  “Мэктэпкэ барам” 

  

 А.Б. Безнең балалар русча да беләләр. 

Менә без дә хыялланып, үскәч кем буласын белсәк иде. 



  

 

 

  

1 реб.:  Бизнесменом буду я, 

Пусть меня научат! 

Маме шубу я куплю, 

Папе – «Джип» покруче! 

  

2 реб: Бизнесмен, ну что такого? 

Что нашел ты в нем крутого? 

Я подамся в президенты, 

Страною буду управлять, 

Всем зарплаты прибавлять! 

             

3 реб: Я хочу шофёром быть, грузы разные возить! 

  

 4 реб: Я хочу врачом быть классным, буду всех лечить 

лекарством, 

Очень вкусным, как конфета, съел его – болезней нету! 

  

5 реб: Вы со мной друзья не спорьте, я хочу быть первым в 

спорте. 

Шайбу мне забить – пустяк, я играю за «Ак Барс»! 

  

6 реб.: А я, друзья, пойду в КамАЗ! 

Гордостью буду завода. 



Грузовые машины соберу 

Для любимого города! 

  

 

7 реб.: А у меня своя мечта, в ней простая красота. 

Я хочу стать педагогом, пусть все удивляются, 

Ведь с детсада и со школы всё и начинается. 

  

Ведущий 2: Все профессии прекрасны, 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Все дети:    Будут Родине нужны! 

   

А.Б. Балалар мәктәпкә әзер, ә безнең әти-әниләр әзерме? 

А.Б. Балалар, әти – әниләр өчен яна тормыш башлана. Хәзер 

алар гади генә әни-әтиләр түгел, ә укучыларның әти-

әниләре. Ә әти-әниләр үзләре мәктәпкә әзерме икән? 

Әти-әни: Әйе. 

  

А.Б. Алайса, беренче сыйныф укучылары  сүз биргәндә 

басуыгызны сорыйбыз. «Сүз бирәбез»  дип әйтергә 

онытмагыз. 

1. Мин, әти (я әни) – әзермен 

Әйтергә һәрвакытта «Афәрин». 

2. Сүз бирәмен иртук торырга 

Соңламый дәрескә озатырга. 

3. Сүз бирәм чит телләр өйрәнергә, 

Компьютерларны да үзләштерергә. 



4. Икеле алса ачуланмаска 

Дәрес әзерләргә булышырга. 

5. Җыелышларга һәрчак барырга 

Бала тәрбияләүне аңларга. 

6. Баланың зиһенен үстерегә, 

Өстәмә түгәрәкләргә йөрергә. 

7. Биргән сүзләремдә торырмын 

Иң шәп әти – әни булырмын. 

Сүз бирәм, сүз бирәм, сүз бирәм. 

  

Индийский танец 

 

А.Б. Балалар, сез бу бакчага бер ел йөрдегез. Бергәләп 

үстегез, шөгыльләндегез, укырга, язарга, матур итеп 

сөйләшергә өйрәндегез. 

Без барыбыз да дусларга әверелдек, ә дуслар бер-берсен 

онытмый, кирәк чакта ярдәмгә килә, булышы. Сез дә безне 

онытмагыз, кунакка килегез. 

  

А.Б. Ә хәзер булышлык күрсәткән ярдәмчеләребезгә, безнең 

бакча хезмәткәрләренә, рәхмәт сүзләрен әйтик. 

  

1б. Чәчәкләр тотып кулга 

Без чыктык матур юлга. 

Һәркем белә, әлбәттә, 

Хәерле юл телиләр 

Тәрбияче апалар. 

Изге теләкләрен теләп, 



Олы юлга озаталар. 

  

 

 

2. Ничек кенә мактасак та 

Аз кебек сүзләребез. 

Рузалия, Гөльнара, Марина 

Апалар, 

Сездән башка нишләрбез? 

Сез бирдегез көчегезне 

Һәм йөрәк жылыгызны. 

Сезнен кебек апаларны 

Без тагын табарбызмы? 

   

А.б. Кадерле балалар! Без сезне олы юлга – мәктәпкә 

озатабыз! Сезгә бәхет, шатлык, сәламәтлек, озын гомер, 

киләчәктә укуыгызда зур уңышлар телибез! Исән-сау 

булыгыз! 

Менә тәмам кичәбез дә, 

Моңсу бит ул бакча белән хушлашу, 

Вальс биик әле дуслар, 

Вальс – ул саубуллашу! 

 

 

Песня с шарами «До свиданья, детский сад! 

  

Директорга суз биру. 

Эти- энилэргэ суз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Сценарий: “Бакча белән хушлашу” 

03.11.2013 | Автор: Әлфинә 

Мәктәпкә әзерлек төркеме.  

  

А.б. Кадерле балалар, хөрмәтле әти-әниләр, килгән 

кунаклар, балалар бакчасында эшләүчеләр! 

Бүген  безнең бакчада зур бәйрәм – бакча белән хушлашу! 

Без бакчабыздагы иң акыллы, иң тәртипле кызларны, 

малайларны мәктәпкә белем алырга озатабыз. Менә сез дә, 

балалар, мәктәп яшенә кадәр үсеп җиттегез! 

  

Шуклыклары белән безне сагайткан, шат авазлары белән 

безне сөендергән, бәйрәмнәрдә, эштә безнең зур 

ярдәмчеләребез булган балалар бүген балалар бакчасына 

соңгы тапкыр бәйрәмгә җыелдылар! Ә шулай да бүген 

күңелләребез шат, чөнки балалар барысы да нинди 

матурлар, таза-саулар! 

Ничә ел инде менә 

Майның шушы көнендә, 

Безнең матур бакчагага 
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Мәктәптән хәбәр килә. 

Безнең бакча балаларын 

Укытучы апалары 

Беренче сыйныфка дип 

Укырга чакыралар! 

Бүген менә аларны, 

Бергә-бергә, әлбәттә, 

Тантаналы рәвештә 

Озатабыз мәктәпкә! 

  

 1 Бала.  

Олы бәйрәм бүген бездә 

Зурлар инде күбебез, 

Бакча белән хушлашабыз – 

Бүген соңгы көнебез! 

  

2 Бала. 

Күңелле дә, күңелсез дә, 

Хәлемне белмиләр шул. 

Китмәс идем – зур балалар 

Бакчага йөрмиләр шул! 

  

3 Бала. 

Бик елыйсы килә минем, 

Инде ни хәл итәсе. 

Бакчадан, дуслар яныннан 

Бер дә килми китәсе. 



  

А.б. 

Бик күңелсез булса да, 

Ярамый сезгә боегырга, 

Бүген бит бездә бәйрәм, 

Уйныйк без әйлән-бәйлән. 

  

4 Бала. 

Парлашып бер басыйк әле 

Һәм урталарга чыгыйк, 

Якты бакча (залларында) майданында 

Ичмасам,биеп алыйк! 

  

5 Бала. 

Бакча белән хушлашабыз – 

7 яшь тулды безгә. 

Мәктәпкә белем алырга 

Барабыз быел көзгә. 

  

6 Бала. 

Зур-зур булып үстек инде, 

Килгән идек бирегә. 

Өйрәнеп кенә килгәндә 

Яңа тәпи йөрергә. 

  

А.б. - Әйе, балалар, бакчага килгәндә сез бик кечкенә 

кызлар һәм малайлар идегез. Сезне тәрбияче апаларыгыз: 



Битегезне-кулыгызны юарга, 

Кулга кашык тотарга, 

Көндезләрен йокларга, 

Биергә һәм җырларга, 

Яттан шигырь сөйләргә өйрәттеләр. 

  

1 Бала. 

Рәхмәт, сезгә, бик зур рәхмәт, 

Тәрбияче апалар! 

Бездән сон да шаулап торсын, 

Гөрләп торсын бакчалар! 

  

2 Бала. 

Көйсезләнсәк, еласак та 

Сез гел сабыр булдыгыз, 

Безнең баштан сыйпап торды 

Сезнең йомшак кулыгыз. 

  

3 Бала. 

Өйрәттегез еламаска, 

Өйрәттегез көлергә. 

Өйрәттегез тагын бик күп 

Төрле-төрле һөнәргә. 

  

А.б. 

Әйе, балалар! 

Балалар бакчасында сез 



Дуслар булып яшәдегез 

Бик күп нәрсәләр белдегез! 

Бик күп җырлар өйрәндегез… 

Инде менә үсеп җиттегез, 

Сау бул, бакча, – диясез! 

  

1 Бала. 

Әйе, безне бакча көтә, 

Кыңгырулы зур мәктәп. 

Ә бу юлга безне бит сез 

Чыгардыгыз җитәкләп. 

Анда да без сынатмабыз, 

Менә күрерсез әле. 

Болар – безнең бакчаныкы, 

Диеп йөрерсез әле. 

  

2 Бала. 

Тәрбияче апа елый… 

Бу дөнья кызык кына: 

Китәсе килми моннан да, 

Мәктәп тә кызыктыра. 

  

3 Бала. 

Гел карап торырмын инде 

Шушы бакча ягына… 

Нигә укытмыйлар икән 

Шушы бакчада гына?! 



  

А.б.     

Өстәлегез, балалар, һәрвакытта 

Тәмле аштан тулы иде. 

Рәхмәт пешекче апаларыгызга, 

Тамагыгыз һәрчак тук иде. 

  

1 Бала. 

Кадерле апалар, сез безгә, 

Шундый якыннар, 

Шуңа күрә дә 

Һәр апаны зурлыйбыз, 

Һәм зур рәхмәт әйтәбез! 

  

2 Бала. 

Безне анда мәктәп көтә, 

Безне көтә парталар. 

Түземсезлек белән көтә, 

Укытучы апалар. 

  

3 Бала. 

Мәктәпкә – белем иленә 

Барырбыз без шат, 

Серле белем дөньясына 

Бүген бирелә старт! 

  



А.б. Безнең балалар мәктәпкә барырга бик ныклап 

әзерләнделәр. Алар инде хәрефләр таныйлар, 100 гә кадәр 

саный да беләләр. Әйдәгез әле, хәзер аларның үзләрен 

тыңлап карыйк. Мәктәптә аларны ниләр көтә икән? 

  

1 Бала. 

Телибез без хәреф танырга, 

Алфавитны ятларга 

Хәрефкә-хәрефне ялгап, 

Сүзләр тезеп язарга. 

  

2 Бала. 

Бик күп китаплар укырбыз, 

Күп нәрсәләр белербез. 

Үскәч кирәк һөнәрләрнең 

Серен үзләштерербез. 

  

3 Бала. 

Мәктәптә яхшы укырбыз, 

Тәртип бозып йөрмәбез. 

Бакчабызның исеменә 

Бер тап та төшермәбез. 

  

4 Бала. 

Хуш булыгыз һәммәгез дә, 

Сау булыгыз, апалар! 

Кала курчакларыбыз, 

Безне көтә парталар. 



  

А.б. Кадерле балалар, сез безгә шундый якыннар! Кошлар 

язын кайта, сез китәсез, хушлашабыз бүген моңаеп, еллар 

үткәч, тагын бер килерсез әле якын бакчагызны сагынып!  

1 Бала. 

Тәрбияче апалар! 

Безнең әниләр күк сез, 

Рәхмәтебез сезгә чиксез 

Сезне онытмабыз без! 

  

2 Бала. 

Безнең шушы рәхмәтләрне 

Кабул итеп алыгыз. 

Безнең күңелләрдә изге 

Затлар булып калыгыз! 

  

А.б. Кадерле балалар! Без сезне олы юлга – мәктәпкә 

озатабыз! Сезгә бәхет, шатлык, сәламәтлек, озын гомер, 

киләчәктә укуыгызда зур уңышлар телибез! Исән-сау 

булыгыз! 

Менә тәмам кичәбез дә, 

Моңсу бит ул бакча белән хушлашу, 

Вальс биик әле дуслар, 

Вальс – ул саубуллашу! 

 


