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Май чүлмəге тышыннан билгеле, ди халык. Гаилəдə əти - төп таяныч, терəк булып тора. Кеше язмышлары турында сөйлисе дə
юк. Официальные оригинальные смартфонов нашем hard reset сброс настроек несколькими способами: помощью. YouTube 29
ноя 2014 смартфона iq4505 life android 8. Гаилə бəйрəме Максат: авылыбызда яшəүче үрнəк гаилəлəр белəн таныштыру. Айдар
һəм Илиза Исламовлар биш балага гомер биргəннəр, аларны тырышакыллы, хезмəт сөючəн балалар итеп тəрбиялилəр. Əйе,
безнең татар халкы гомер-гомергə, кунакчыл булган, аның өстəлендə һəрчак яңа гына пешкəн таба ашлары урын алган. Балалары
Энҗе, Лəйсəн, Айнур, Ильвина, Айгизəр бүгенге көндə 5 се дə мəктəптə белем ала. Прошить флай fs451 1 - Центр поддержки
пользователей Прошивка IQ434 ERA Nano 5 vernee apollo. Сезнең, əлбəттə, бик күп хəл ителмəгəн эшлəрегез, мəсьəлəлəрегез
бардыр.

гаилə бəйрəме - Сайт ggulnaz!
Гаилə бəйрəме Максат: авылыбызда яшəүче үрнəк гаилəлəр белəн таныштыру. Кичəдə бер йортта 3 буын вəкиле яшəүче 6 гаилə
катнашты. Аларга алдан биремнəр бирелде: гаилəлəре белəн таныштыру, бер концерт номеры əзерлəү, халкыбызның милли
ризыгын пешереп алып килү. Сыйныф җитəкчелəре бу гаилəлəр турында презентациялəр əзерлəде. Бəйрəмгə ата-аналар һəм 7-9
нчы класс укучылары чакырылды. Исəнмесез, хəерле кич, хөрмəтле əти-əнилəр, балалар, укытучылар! Менə без сезнең белəн
барыбыз бергə залга җыелдык. Сезнең, əлбəттə, бик күп хəл ителмəгəн эшлəрегез, мəсьəлəлəрегез бардыр. Лəкин сез аларның
барысын да мəктəп ишегенең теге ягында калдырып торыгыз һəм бүген балаларыгыз белəн бергəлəп ял итəргə тырышыгыз.
Галəмдə хəтта кар бөртеклəре дə бер-берсенə охшамаган. Кеше язмышлары турында сөйлисе дə юк. Һəркайсыбызның үз юлы , үз
сукмагы бар Тик шунысы уртак: җир йөзенə без барыбыз да яратырга, яратылырга, оя корырга, очарга , бəхетебезне табарга
килгəнбез. Тормыш юллары һай борма-борма, Кирəк ышанычлы пар канат. Пар мəхəббəт ярларыннан ташсын, күңеллəрдə
ярсып, шаулап аксын, Аккошлардай бер-береңне ярат. Гаилə -һəр кешенең таяныр ноктасы , ə гаилəнең татулыгы -ир белəн
хатынның иҗат җимеше. Алар телəклəренə ирешмəсə, бу- икесенең дə гаебе. Безнең тормышыбызда нинди генə авыр хəллəр
булмасын , бу ыгы-зыгыдан гаилə генə коткара. Җылы учагың , сагынып көтəр пар канатың , юатучың булса , тирə-ягыңда
балаларың бөтерелеп йөрсə, синең җаның тыныч. Гаилə - һəркем өчен кадерле урын. Ул син туган һəм шəхес буларак
формалашкан җир. Монда сине ничек бар шулай яраталар , кабул итəлəр. Иң беренче булып яхшылык һəм явызлык, тəрбиялелек,
рухи һəм əхлакый кыйммəтлəр турындагы төшенчəлəрне дə нəкъ менə гаилəдə аласың. Безнең йорт -безне саклаучыбыз, җылы
учагыбыз. Анда һəрвакыт туры юл күрсəтүче, шəфкатьлелек орлыкларын иңдерүче, үзара мөнəсəбəтлəрне җайлаучы ялкын
булырга тиеш. Гаилəдəге үзара мөнəсəбəтлəр бер-береңə мəхəббəт, ышаныч, үзара аңлашуларга нигезлəнə. Бары шул чакта гына
гаилəдə һəркем үзен чын мəгънəсендə бəхетле итеп тоя ала. Əйе, районыбызда , авылыбызда үрнəк гаилəлəр бик күп. Аларны
күреп күңел сөенə. Бүген бездə əнə шундый пар канатлы, бер-береннəн башка яши алмаучы, бер-берсен кайгыртып, яратып,
шатлыкларын да, кайгыларын да бергə уртаклашып яшəүче матур гаилəлəр кунакта. Бер гаилəдə əби-бабай, əти-əни, балалар — 3
буын вəкиле, үзара аңлашып, дус , тату булып яши алар. Бу гаилəдə булган җылы мөнəсəбəтлəр, ягымлы күз карашлары берберсен ничек хөрмəтлəүлəрен аңлатып тора. Мирфаяз абый да, Рəйсə апа да гомерлəре буе колхозда тырыш хезмəт куеп лаеклы
ялга чыкканар. Уллары Илһам хуҗалыкның алдынгы механизаторы, киленнəре Гөлназ өлкəн яшьтəге əбилəрне карый. Күмəк көч
тау күчерə дилəр. Бергə булгач эшлəре дə, тормышлары да гөрлəп бара. Эштəн бушаган арада алар бергəлəп ял итəлəр, Рəйсə апа
гармунда уйный , оныклары аларга кушылып җырлый. Сүзне Мирзагитовлар гаилəсенə бирəбез. Мөхəммəдиевлар гаилəсен
авылдашлары хезмəт сөюче гаилə буларак яхшы белə, хөрмəт итə. Май чүлмəге тышыннан билгеле, ди халык. Йортларына
карагач ук монда эшчəн кешелəр яшəгəнлеге күренə. Фəния ападагы уңай сыйфатлар кызлары Гөлшат һəм кияүлəре Илнурга
күчкəн. Алар өйдəге һəр эшне əнилəре белəн киңəшлəшеп эшлилəр. Киңəшле эш таркалмас, ди халкыбыз. Əнə шулай
киңəшлəшеп эшлəгəнгə күрə, аларның гаилə нигезе дə һəрвакыт таза, нык , какшамас, мəхəббəтлəре мəңгелек.
Мөхəммəдиевларның эшчəн гаилəсендə үзлəре кебек үк эш сөючəн 3 бала үсə. Əбиле балалар бəхетле шул-тəрбияле, тыңлаучан,
ипле. Айдар һəм Илиза Исламовлар биш балага гомер биргəннəр, аларны тырыш , акыллы, хезмəт сөючəн балалар итеп
тəрбиялилəр. Балалары Энҗе, Лəйсəн, Айнур, Ильвина, Айгизəр бүгенге көндə 5 се дə мəктəптə белем ала. Яхшы укулары,
җəмəгать эшлəрендə, төрле ярышларда актив катнашулары белəн əти-əнилəрен сөендерəлəр. Җəйге ялларында да ял итеп кенə
үткəрмилəр, хуҗалык эшлəрендə катнашалар. Беренчедəн, гаилə бюджетын ныгытуга өлеш кертсəлəр, икенчедəн, хезмəт

тəрбиясе алып үсəлəр. Энҗелəре инде берничə ел рəттəн район яшь савымчылар конкурсында катнашып җиңү яулый,
кыйммəтле бүлəклəр белəн бүлəклəнə. Аның турында укыткан укучылары, бергə эшлəгəн хезмəттəшлəре бары җылы сүзлəр генə
əйтəлəр. Гаилəсендə ул балаларының кадерле əнисе, оныкларының сөекле дəү əнисе. Флүсə апа 4 бала тəрбиялəп аларны олы
тормыш юлына чыгара. Бүгенгесе көндə улы Динар, килене Лəйсəн белəн төп йортта үзара аңлашып , оныклары Алисə һəм
Анияне тəрбиялəүдə булышып, үзенең акыллы киңəшлəрен биреп, бер-берсенə ярдəм итешеп тату гомер кичерəлəр. Атаклы
көрəшчелəр үстергəн Нургалиевларның исеме еракларга таралган. Əнилəре Тəгъзимə апа бүген чын-чынлап балалары ,
оныклары белəн горурлана. Ришаттагы көрəш белəн шөгыльлəнү җене уллары Русланга , Рөстəмгə, төпчеклəре Раббанига да
күчкəн. Ə кызлары Регина əнисе Лениза кебек оста итеп бии, матур итеп җырлый. Нургалиев Ришат белəн Ленизаның балалары
укуда да сынатмыйлар , олылары институтта, кечелəре мəктəптə дə бик яхшы билгелəренə укыйлар, район буенча үткəрелгəн
чараларда актив катнашалар. Нуриəхмəтов Айдар белəн Лəйлəгə дə уртак бəхетне табар өчен , күп кыенлыклар кичерергə, якын
кешелəреңне югалту ачыларын да, аерылу газапларын да күрергə, тормыш сикəлтəлəрен шактый урап узарга туры килə. Шуңа да
алар бергəлəп тапкан бəхетнең кадерен белеп яшилəр. Айдар ерак юлларны якынайтып гаилəсе янына ашыга. Өйдə аны тəмле
ашлары , җылы сүзлəре белəн Лəйлəсе, əтиебез дип өзелеп торган уллары Руслан белəн Рим көтеп тора. Солтанголдагы əбибабалары да алар өендə һəрчак көтелгəн, кадерле кунак. Бергə булганда, тормышлары чын бəйрəмгə əйлəнə. Без əзерлибез табын
китереп бөтен ягын. Өстəлгə куйдык чəчəк, чəчəк янына чəкчəк, Бавырсак һəм кош теле- ризыклар төрле-төрле. Əйе, безнең
татар халкы гомер-гомергə, кунакчыл булган, аның өстəлендə һəрчак яңа гына пешкəн таба ашлары урын алган. Безнең
кунакларыбыз да бүген буш килмəгəннəр- милли ризыкларыбызны пешереп алып килгəннəр. Бергə җыелганбыз икəн Нигə күңел
ачмаска?! Əби-бабай , əти-əни Һəм кадерле оныклар Нигə бергə җырламаска? Əйдəгез əле гаилəлəрне тапкырлыкта-зирəклектə
сынап карыйк. Һəр гаилəгə берəр табышмак əйтелə. Чыккан кебек тоелдым, чынлыкта исə кердем. Бүреклəр башка Бик нык
береккəн. Һəр егет əгəр Салса бүреген Ашың да пешə, Җылына өең. Гаилəдə иң кадерле зат -əни кеше. Əнилəрдəге кебек
мəрхəмəтлелекне, үзен-үзе кызганмыйча кайгыртучанлыкны, гадилекне, əйбəтлекне тагы кемдə күрə алабыз? Алар булганда
гына көннəребез якты һəм җылы. Алар булмаса , тормышның яме , ашыбызның тəме булмас иде. Ə безнең əнилəр барысына да
өлгерə: эшендə дə эшли, безне дə тəрбияли, əтилəрне дə көйли, йорттагы эшлəр дə алардан башка эшлəнми. Əйдəгез əле , əнилəр,
бəрəңге утыртып алыйк , ə өлгергəч балаларыбыз чүплəп тə бирер. Кемнең бəрəңгелəре тизрəк үсəр икəн, тикшереп карыйк. Ил
терəге -ир-егетлəр, гаилə терəге -əтилəр. Гаилəдə əти - төп таяныч, терəк булып тора. Бала тəрбиялəүдə əтилəрнең йогынтысы
зур. Балаларыгызга һəрвакыт үрнəк əти булып, кирəк чакта файдалы киңəшлəрегезне биреп, тормыш юлына аяк басканчыга кадəр
таяныч булып яшəгез. Əтилəр безнең спортны үз итəлəр , аларга спорт темасына сораулар биреп сынап алыйк əле. Бер кичəдə
генə һəр гаилə турында тулы итеп сөйлəп бирү мөмкин түгел. Моның өчен һəр гаилəнең үзенə бер кичə багышлау кирəк булыр
иде. Авылыбызда əле бик күп матур гаилəлəр яши. Һəр гаилə -үзе бер серле сандык ул. Бүгенге кичəбездə без шул сандыкка
ачкыч яратырга тырыштык. Əгəр без ул сандыкны ачып, андагы хəзинəне сезгə күрсəтə алганбыз икəн-максатыбызга ирешкəн
булырбыз. Бүгенге кичəбезгə килеп , үзегезнең тормыш тəҗрибəгез белəн уртаклашкан өчен, матур киңəшлəрегез өчен сезгə зур
рəхмəт. Сокланырлык итеп яшəгез сез җирдə, Борчу йөрсен сездəн еракта, Ходай биргəн бəхетлəрне саклап Кадерлəрен белеп
тормышта. Тик уңышлар гына юлдаш булсын Саулыгыгыз булсын корычтан. Яшəгез сез шатлык-куанычта, Тəм, ямь табып шушы
тормыштан.

Прошить флай fs451
Тормыш юллары һай борма-борма, Кирəк ышанычлы пар канат. Сыйныф җитəкчелəре бу гаилəлəр турында презентациялəр
əзерлəде. Гаилə -һəр кешенең таяныр ноктасыə гаилəнең татулыгы -ир белəн хатынның иҗат җимеше. Ул син туган һəм шəхес
буларак формалашкан җир. Безнең кунакларыбыз да бүген буш килмəгəннəр- милли ризыкларыбызны пешереп алып килгəннəр.
Безнең йорт -безне саклаучыбыз, җылы учагыбыз. Бүреклəр башка Бик нык береккəн. Җылы учагыңсагынып көтəр пар
канатыңюатучың булсатирə-ягыңда балаларың бөтерелеп йөрсə, синең җаның тыныч. Əнилəрдəге кебек мəрхəмəтлелекне, үзенүзе кызганмыйча кайгыртучанлыкны, гадилекне, əйбəтлекне тагы кемдə күрə алабыз? Ришаттагы көрəш белəн шөгыльлəнү җене
уллары РуслангаРөстəмгə, төпчеклəре Раббанига да күчкəн. Айдар ерак юлларны якынайтып гаилəсе янына ашыга. Кеше
язмышлары турында сөйлисе дə юк. Татарча шигырьлэр гаилэ турында егет əгəр Салса бүреген Ашың да пешə, Җылына өең.
Əбиле балалар бəхетле шул-тəрбияле, тыңлаучан, ипле.

Татарча шигырьлэр гаилэ турында - Прошить флай fs451
Безнең тормышыбызда нинди генə авыр хəллəр булмасынбу ыгы-зыгыдан гаилə генə коткара. Нургалиев Ришат белəн
Ленизаның балалары укуда да сынатмыйларолылары институтта, кечелəре мəктəптə дə бик яхшы билгелəренə укыйлар, район
буенча үткəрелгəн чараларда актив катнашалар. Алар булмасатормышның ямеашыбызның тəме булмас иде. Гаилəсендə ул
балаларының кадерле əнисе, оныкларының сөекле дəү əнисе. Əнилəре Тəгъзимə апа бүген чын-чынлап балаларыоныклары
белəн горурлана. Выполнять SW14 стоит особой осторожностью, так можно полностью вывести нимбус.

Прошить флай fs451
Моның өчен һəр гаилəнең үзенə бер кичə багышлау кирəк булыр иде. Безнең йорт -безне саклаучыбыз, җылы учагыбыз.

Өстəлгə куйдык чəчəк, чəчəк янына чəкчəк, Бавырсак һəм кош теле- ризыклар төрле-төрле. Һəр егет əгəр Салса бүреген Ашың да
пешə, Җылына өең. Архив битый, слишком маленький Uzairways Ds107 прошивка как обновить 1. Бүгенге кичəбезгə
килепүзегезнең тормыш тəҗрибəгез белəн уртаклашкан өчен, матур киңəшлəрегез өчен сезгə зур рəхмəт. Смартфон FS4 прошил,
полёт нормальный. Аларга алдан биремнəр бирелде: гаилəлəре белəн таныштыру, бер концерт номеры əзерлəү, халкыбызның
татарча шигырьлэр гаилэ турында ризыгын пешереп алып килү. Əйе, безнең татар халкы гомер-гомергə, кунакчыл булган, аның
өстəлендə һəрчак яңа гына пешкəн таба ашлары урын алган. Əнилəрдəге кебек мəрхəмəтлелекне, үзен-үзе кызганмыйча
кайгыртучанлыкны, гадилекне, əйбəтлекне тагы кемдə күрə алабыз. Һəр гаилə -үзе бер серле сандык ул. Əйдəгез əле гаилəлəрне
тапкырлыкта-зирəклектə сынап карыйк.

