
Тәрбиәселәрҙең баҫмалары 
 

https://vk.com/wall-172752428_9588 

«Кескәйҙәрҙең балалар баҡсаһына яраҡлашыу үҙенсәлектәре » темаһына 

ата-әсәләр менән ZOOM платформаһында онлайн йыйылыш үткәрелде 

 

https://vk.com/wall-197533420_601 

Бал ҡорттары төркөмөндә үткән күҙәтеү сараһына арналған ҡыҫҡа видео 

 

https://vk.com/wall-197533420_518 

Милликухнякөнө флешмобына ҡушылыу 

 

https://vk.com/wall140213929_450 

МинБашҡортсаһөйләшәм флешмобына ҡушылыу 

 

https://vk.com/wall-182687918_9836 

Башҡортостанды һүрәткә төшөрәм конкурсында катнашыу Мидатгалина 

Янгузель 

 

https://vk.com/wall-197533420_249 

Бишекйырыконкурсында Әсәйемдең бишек йыры номинацияһында 

ҡатнашыу 

Мидатгалина Ләйсән Шәфҡәт ҡыҙы 

 

https://vk.com/wall-105454747_675 

Әсәйҙәр көнөнә арналған, аппликация эшләп, конкурста ҡатнашыу. 

 

https://vk.com/wall-182687918_5764 

Башҡортостанды һүрәткә төшөрәм конкурсында катнашыу Байтимиров 

Тагир 

 

https://vk.com/wall-152289795_5813 

Балалар өсөн маска-шор конкурсында катнашыу Байтимиров Тагир 

 

https://vk.com/wall281328943_4490 

Башҡортса китап уҡыйбыҙ акцияһына ҡушылыу Байтимиров Тагир 

 

https://vk.com/wall281328943_4489 

Башҡортса китап уҡыйбыҙ акцияһына ҡушылыу Шарапов Арсен 

 

https://vk.com/wall-189590235_6182 

Бөтә Рәсәй хәүефлелек аҙнаһына арналған акцияға ҡушылыу 
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https://vk.com/wall-39548826_16324 

Атайым һалдат булған акцияға ҡушылыу 

Байтимиров Тагирhttps://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-

172752428_8695 

Хәүефһеҙлек айлығы барышында "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Осҡон" 

төркөмөндә ата-әсәләр менән балалар эшләгән "Юлда һаҡ булайыҡ" 

исемле светофорҙар күргәҙмәһе ойошторҙоҡ. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_7380 

Дистанцион эшмәкәрлек осоронда "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бал 

ҡорттары" төркөмө кескәйҙәре лә байтаҡ ҡына конкурстарҙа, акцияларҙа 

ҡатнашып грамота, сертификат, маҡтау ҡағыҙҙарына эйә булдылар. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_6184 

Сибай ҡалаһының үҙәк китапханаһы "Библионочь- 2020" акцияһы 

барышында төрлө ҡыҙыҡлы конкурстар, онлайн акциялар, мастер кластар 

үткәрҙе. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_5820 

"Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бал ҡорттары" төркөмө балалары менән 

халыҡ ижады өлгөләре менән танышыуҙы дауам итеп, һанашмаҡ 

өйрәндек. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_5554 

Йыл һайын апрелдең өсөнсө шәмбеһендә Халыҡ-ара цирк көнө 

билдәләнелә. Клоундар сығышы иһә, цирктың иң күңелле мәле, бигерәк 

тә кескәйҙәр клоундың сығыуын көтөп алалар. Ошо уңайҙан дистанцион 

эшмәкәрлекте дауам итеп "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бал ҡорттары" 

төркөмө балалары менән "Шаян клоун"дар эшләнек. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_5203 

Яҙ көнө һәммәбеҙгә лә витаминдар ашау бик кәрәк. Шул уңайҙан "Ҡурай" 

балалар баҡсаһының "Бал ҡорттары" төркөмөндә витаминдарға бай 

булған йәшелсә, емештәрҙе иҫкә төшөрҙөк һәм "Беҙ витаминдар менән 

дуҫ" темаһына бәләкәстәр менән һүрәттәр эшләнек. 
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https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_4599 

Лего-конструкторҙар балалар үҫешенә бик ҙур йоғонто яһай: ҡул, бармаҡ 

суҡтары моторикаһын, уйлау һәләтен, ижади ҡарашты үҫтерә. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_4487 

Оҙайлы ҡыштың һуңғы көндәрендә, ҡояш нурҙары сағыуыраҡ яҡтыртыу 

менән "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бал ҡорттары" төркөмөндә 

бәләкәстәр менән бергәләп тәҙрә төбөнә "бәләкәй баҡса ултырттыҡ". 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_2858 

20 ноябрь - Бөтә Донъя Бала Көнө. Шул уңайҙан файҙаланып, "Ҡурай " 

балалар баҡсаһының " Бал ҡорттары " төркөмө кескәйҙәре һәм 

тәрбиәселәре барлыҡ балаларҙы ҡотлайбыҙ. 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ҡурай&w=wall-172752428_2631 

«Изгелек – ерҙә ятып ҡалмаҫ» ти халҡым. Бөтә республика буйлап барған 

«Һабынлы бум» акцияһынан «Ҡурай» балалар баҡсаһының «Бал 

ҡорттары» төркөмө лә ситтә ҡалманы. 

 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_11158 

"Осҡон" төркөмө тәрбиәләнеүселәре был аҙнаны "Бөтәһен дә белгем 

килә!" девизы менән башлап ебәрҙе. 

 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8793 

Алтын көҙ миҙгеленең икенсе айы- октябрь ҙа ишек шаҡыны. Ә октябрҙың 

тәүге көнө иһә - ололар байрамы. Ошо уңайҙан "Осҡон" төркөмө кескәйҙәре 

менән шиғырҙар уҡыныҡ, йырҙар йырланыҡ һәм үҙебеҙҙең ҡәҙерле 

кешеләребеҙгә бүләктәр әҙерләнек. 
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https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_7863  

Хөрмәтле ата-әсәләр һәм ҡәҙерле балалар! "Бал ҡорттары"төркөмө 

кескәйҙәре менән барығыҙҙы ла байрам уңайынан ҡотлайбыҙ! 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_7552 

"Бал ҡорттары" төркөмө кескәйҙәре лә "Иғтибар, балалар!" акцияһына 

ҡушыла. 

 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_6666 

"Бал ҡорттары" төркөмө тәрбиәләнеүселәре лә Еңеү байрамына арнап 

һүрәттәр төшөрҙөләр һәм йәбештереп эшләнеләр. 

 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_6141 

Өйҙә шөғөлләнеүҙе дауам итеп, төп геометрик фигураларҙы ҡабатлау 

маҡсатында беҙ " Бал ҡорттары" төркөмө балалары менән өйҙәр 

йәбештереп эшләнек. 

 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_10523 

5 ғинуар - Таҙа ҡыш көнө тип иғлан ителде. Шул уңайҙан "Ҡурай" 

балалар баҡсаһы тәрбиәләнеүселәре һәм ата-әсәләре, шулай уҡ 

тәрбиәселәр был көнгә ихлас ҡушылды. 

 

 

https://vk.com/public181185186?w=wall-181185186_1399 

"Башҡортса китап уҡыйбыҙ" фотоакцияһына "Ҡурай" балалар 

баҡсаһының "Осҡон" төркөмө лә ихлас ҡушыла. 

 

 

https://vk.com/club65001517?w=wall-65001517_1640 

Олатайым Һөйәрғолов Әхмәткәрим Хәбиб улы-Бөйөк Ватан һуғышы 

ветераны. 

 

https://vk.com/wall-189590235_8405 

Республиканская акция "Престегнись и улыбнись" 
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https://vk.com/wall-189590235_8330 

"Пассажир и автокресло дружат" 

 

https://vk.com/wall-189590235_8327 

"Пассажир и автокресло дружат" 

 

https://vk.com/wall-189590235_6188 

"Престегнись и улыбнись" 

 

https://vk.com/wall-189590235_5762 

"ПДД всем знать на пять" 

https://vk.com/wall-172752428_9308 

Полиция хеҙмәткәрҙәре көнө менән 

 

https://vk.com/wall-172752428_8958 

Республика көнө менән 

 

https://vk.com/wall-172752428_8782 

Если любишь Престегнись! 

 

https://vk.com/wall-172752428_8740 

Тәрбиәселәр көнө менән 

 

https://vk.com/wall-172752428_8433 

ПДД всем знать на пять! Акция 

 

https://vk.com/wall-172752428_10974 

Турнир по шашкам 

 

https://vk.com/wall-172752428_8564 

Милли кейем - халҡым мираҫы. 

 

https://vk.com/wall-172752428_7142 

Еңеү китабы 

 

https://vk.com/wall-172752428_4628 

Өйҙә күңелле, ярмалар менән ҡулдың ваҡ моторикаһын үҫтерәбеҙ 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_11151 

"Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бөркөт" төркөмө тәрбиәләнеүселәре өсөн, 

бик ҡыҙыҡлы, фәһемле аҙна булды. Көндә төрлө тәжрибәләр менән 

таныштылар. 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_10472 
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"Ҡурай" балалар баҡсаһының тәрбиәләнеүселәре ошо көндә бик актив 

булдылар. Кескәй генә булыуҙарына ҡарамаҫтан тирә -яҡты һаҡлау, 

яратыу һәләттәре бик үҫешкән. Атайҙар ярҙамында эшләнгән 

тағараҡтарҙы тирә - яҡҡа элеп сыҡтылар.  

 

https://vk.com/public172752428 

Йомшаҡ шыршыҡай һәм бүләктәр көнөнә арнап, "Ҡурай" балалар 

баҡсаһының "Бөркөт" төркөмө бик күңелле, матур шыршы байрамын 

үткәреп ебәрҙеләр 

 

https://vk.com/public172752428 

"Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бөркөт" төркөмө тәрбиәләнеүселәре һәм 

ата -әсәләре үткән ялдарҙы бик фәһемле, матур, ҡыҙыҡ, ә иң мөһими 

балалар менән саф һауала үткәрҙеләр 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_9942 

14декабрь -Башҡорт теле көнө. "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бөркөт" 

төркөмө тәрбиәләнеүселәре бик күңелле үткәрҙе. Саф башҡорт телендә 

йырҙар йырлау, башҡорт халыҡ әкиәттәре донъяһына сәйәхәткә барыу, 

һынамыштар әйтеү, йомаҡтар сисеү, башҡорт халыҡ уйындарын 

бигерәктә яратып уйнаныҡ. 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_9844 

Ҡыш Бабайға хат яҙыу көнө булды. "Ҡурай" балалар баҡсаһының 

"Бөркөт" төркөмө тәрбиәләнеүселәре ҡыуанышып, шатланышып Ҡыш 

бабайға хат яҙҙылар. 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_9735 

Ҡанатлы дуҫтарыбыҙға ярҙам итеү маҡсаты менән "Ҡоштарға ярҙам ит! " 

тип аталған төркөм эсендәге акция ойошторҙолар 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_9558 

Көҙ миҙгеленең һуңғы көндәрен "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бөркөт" 

төркөмө иҫтәлекле итеп үткәрҙе. Шау _шоу килгән балалар һикерешеп, 

йүгерешеп, төрлө матур шиғырҙар ятлап, күңелле йырҙар йырлап 

"Көҙһылыуҙың алтын япраҡтары" тигән төркөмдә күңел сараһы үткәреп 

ебәрҙеләр. Көҙһылыуҙың төрлө йомаҡтары, ҡыҙыҡлы уйындары тағы ла 

байрамыбыҙҙы биҙәне. 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_9252 

Һәр миҙгелдең үҙ матурлығы бар. Көҙ миҙгеле уңышлы, бай, мул булыуы 

менән һоҡландыра. " 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8895 
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11октябрь, Башҡортостан Республика көнө айҡанлы "Ҡурай" балалар 

баҡсаһының "Бөркөт" төркөмөндә бик күп эштәр башҡарылды. 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8783 

Ата_әсәләр "Көҙгө урман" тип аталған акция ла бик әүҙем ҡатнаштылар. 

Был акция балаларға көҙгө урманды күрергә һәм ғаилә менән ял итергә 

ярҙам итте. 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8471 

"Ҡурай" балалар баҡсаһының "Бөркөт" төркөмөнөң тәрбиәләнеүселәре 

юл ҡәғиҙәләрен иҫкә төшөрөп уйындар уйнап алдылар 

 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8383 

Бөгөн, 1сентябрь - "Белем көнө''. Беҙҙең ''Ҡурай'' балалар баҡсаһы ла үҙ 

ишектәрен бәләкәс дуҫтарына асты. Баҡсабыҙҙа байрам кәйефтәре 

иртәнге көндән башлап кискә тиклем дауам итте. 

 

https://vk.com/wall-

172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A

2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-

172752428_7112 

#75летПобеде#НаследникиПобеды#детскийсадҠурай 

 

https://vk.com/wall-

172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A

2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-

172752428_6212 

"Ҡурай" балалар баҡсаһының "Осҡон" төркөмөнөң тәрбиәләнеүселәре, 

өйҙә ултырыуға ҡарамаҫтан 1Май байрамын һағынып көтәләр. 

 

https://vk.com/wall-

172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A

2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-

172752428_6030 

25апрель Башҡорт теленән халыҡ _ара диктант яҙыу көнө булды 

 

https://vk.com/wall-

172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A

2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-

172752428_5707 

Йәмле яҙ миҙгеле етеү менән бөтә донъя уяна. Тәбиғәтебеҙҙе йәшел 

төҫтәр уратып ала. "Ҡурай" балалар баҡсаһының "Осҡон" төркөмөнөң 

тәрбиәләнеүсеһе Моратов Әмирхан акцияға ҡушылып, олатаһы менән 

ағас ултыртты. 

https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8783
https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8471
https://vk.com/public172752428?w=wall-172752428_8383
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_7112
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_7112
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_7112
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_7112
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6212
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6212
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6212
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6212
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6030
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6030
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6030
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_6030
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5707
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5707
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5707
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5707


https://vk.com/wall-172752428?q=ОСҠОН%20ТӨРКӨМӨ&w=wall-

172752428_5343 

"Ҡурай" балалар баҡсаһының "Осҡон" төркөмө тәрбиәләнеүселәре яҙ 

миҙгелен бик ныҡ яраталар. Өйҙә ҡалыуҙарына ҡарамаҫтан миҙгелдең 

матурлығын һүрәт аша күрһәттеләр.# Тәбиғәтте 

һаҡлайыҡ#тәбиғәтбеҙҙеңөйөбөҙ# 

 

https://vk.com/wall-

172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A

2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-

172752428_5170 

#2020#Год памяти и славы#75 Лет Великой Победе#Помним#Гордимся 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-172752428?q=ОСҠОН%20ТӨРКӨМӨ&w=wall-172752428_5343
https://vk.com/wall-172752428?q=ОСҠОН%20ТӨРКӨМӨ&w=wall-172752428_5343
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5170
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5170
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5170
https://vk.com/wall-172752428?q=%D0%9E%D0%A1%D2%A0%D0%9E%D0%9D%20%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%9A%D3%A8%D0%9C%D3%A8&w=wall-172752428_5170

