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Хҽерле кҿн, хҿрмҽтле авылдашлар! Исҽнмесез 

ҽбилҽр,бабайлар,апалар,абыйлар!  Бүген бездҽ олы бҽйрҽм. 1-октябрь ҿлкҽн 
яшьтҽгелҽрне хҿрмҽтлҽү кҿне буларак билгелҽп үтелҽ. Бүгенге 

бҽйрҽмебезнең кунаклары- хезмҽт ветераннары, тормыш юлларын авыл 

тормышы белҽн бҽйлҽп, лаеклы ялга чыккан авылдашлар. Ҽйе, сез чынлап та 
авылыбызның хҿрмҽткҽ лаек кешелҽре. Тыныч тормышта яшҽвебезгҽ быел 

тҿгҽл 70 ел булды. Безнең алда – ҿлкҽн буын кешелҽре.Дҿньяның ачысын да, 

тҿчесен дҽ, сугышын да, афҽтен дҽ үз жилкҽлҽрендҽ күтҽргҽн,бүгенге яшь 

буын рҽхҽт тормышта яшҽсен ҿчен гомерен дҽ, сҽламҽтлеген дҽ кызганмаган 
олы йҿрҽкле авылдашларыбыз утыра. Ирлҽрме ул, хатын-кызлармы, кем генҽ 

булсада гомерлҽре олы бер язмышка тиң аларның. Үткҽннҽр ерак калды, 

лҽкин үткҽнне онытырга безнең хакыбыз юк. 
                                      Озын да ул,авыр да ул 

                                      Сез үткҽн юллар. 

                                      Онытмаслар мҽңге сезне 

                                       Килер буыннар. 
Хҿрмҽтле авылдашлар! Сезгҽ бүгенге кҿнне тик исҽнлек-саулык, түземлелек, 

озын гомер, гаилҽгезгҽ иминлек һҽм бҽхет телисе генҽ кала. Ҽ хҽзер барлык 

борчуларыгызны, сызлануларыгызны, эшлҽрегезне онытып ял итеп алыгыз. 
Бу очрашу сезнең күңеллҽрдҽ матур истҽлеклҽр калдырсын иде.  

Котлау ҿчен сүз авыл хакимияте башлыгы Ирек Фидҽрис улы Саетгалиев 

сезгҽ бирелҽ. Рҽхим итегез! 

Котлау ҿчен сүз мҽктҽп директоры Мҿнирҽ Барис кызы Камалова сезгҽ 
бирелҽ. Рҽхим итегез! 

Котлау ҿчен сүз ветераннар совете рҽисе Фҽния Гадел  кызы Гарейшина сезгҽ 

бирелҽ. Рҽхим итегез!  
Бҽйрҽм белҽн котлап безнең нҽни дусларыбыз килгҽн, ҽйдҽгез аларга сүзне 

бирҽбез.( сүз  садик балаларына) 

 

 
 

Нигҽ картлык шатлык түгел  дилҽр 

Картлыкны да шатлык итҽек. 

Балалар, оныклар белҽн бергҽ 
Шатланышып гомер итҽек. 

Картлык шатлык була аладыр ул, 

Балалар булса игътибарлы. 
Карт кешегҽ ҽллҽни кирҽкми. 

Якты чырай, тҽмле сүз бары. 



Нигҽ картлыкны шатлык итеп соң, 

Яшҽмҽскҽ безгҽ дусларым. 

Яшик ҽле, яшик уйламыйча 

Күпме гомерлҽребез барын. 
Бүген бездҽ кунакта иң якын кешелҽребез- безнең сҿекле 

картҽнилҽребез,картҽтилҽребез. Мин сезне, бер яшьлектҽ, бер картлыкта- 

диеп “Ягез ҽле, ҿлкҽннҽр” дигҽн бҽйгедҽ катнашырга чакырам. 

Бер утыру- үзе бер гомер дип, 
Бабайлар бит юкка ҽйтмҽгҽн. 

Бер очрашып серлҽр бүлешү- 

Бу гадҽтлҽр ҽле  бетмҽгҽн. 
Уңыш сезгҽ, уңыш безгҽ. 

Елмаеп кҿлеп торсын. 

Шушы бҽйге сезнең арада 

Дуслык нигезен корсын! 
Беренче бәйге. 

“Исҽнмесез,бу мин”- дип атала. Командалар үзлҽре турында таныштыралар.  

Хҿрмҽтле авылдашлар сезнең алдыгызда татар биюе белҽн Алина 
Нуртдинова. 

Икенче бәйге. 

1) Буй белҽн тезелергҽ. 

2) Аяк киеме размеры белҽн тезелергҽ. 
3) Исемнҽр алфавит буенча тезелергҽ. 

4) Яшь буенча тезелергҽ. 

Өченче бәйге. 

Ҽкият бҽйгесе. Бер команда” Шалкан ҽкияте”н күрсҽтҽ,икенче команда  

“Чуар тавык” ҽкиятен күрсҽтҽ. 

Алып баручы. Бабай шалкан утырткан. Шалкан зу-у-ур булып үскҽн. 

Бабай. (Чыга, кулын каш ҿстенҽ куеп, шалкан тирҽсендҽ йҿри). 
Йҽ, Аллам, йҽ, Аллам. 

Качан үскҽн бу шалкан? 

Кайсы ягыннан тартыйм. 
Ничек кенҽ чыгарыйм? 

Тукта, ҽбине чакырыйм ҽле. Ҽбисе, ҽбисе, дим, чык ҽле монда. 

  

Ҽби. (Яулыгын тҿзҽткҽлҽп). 
Ятып кына торыйм, дисҽм, 

Тагын нигҽ чакыра? 

Нҽрсҽ булган бу бабайга, 

Шалканга карап тора? 
  

Бабай. (Шалканга күрсҽтеп).  

Күр, ҽбисе, нинди шалкан 
Үскҽн безнең бакчада. 

Бергҽлҽп тартып чыгарыйк. 



Тотын минем аркага. 

  

Алып баручы. Ҽби бабайга, бабай шалканга тотынган, тарталар – тарталар, 

тартып чыгара алмыйлар икҽн. 
  

Ҽби. (Маңгаендагы тирен сҿртеп ала). 

Булмый, бабай, туктале. 

Кызны чакырыйк ҽле. 
Кызым. Кызым. Алия. 

Кил ҽле син бирегҽ. 

  
Кыз. 

Ай, битлҽрем алланды. 

Иреннҽрем кызарды. 

Ҽбием, тагын нҽрсҽгҽ. 
Мине ҿйдҽн чыгардың? 

  

Ҽби. (Кулы белҽн күрсҽтеп). 
Кара, кызым, күрҽмсең. 

Шалкан ничек үскҽнен. 

Бергҽлҽп тартып карыйк. 

Бу шалканны чыгарыйк. 
(Кыз, бии-бии, шалкан тирҽли ҽйлҽнеп чыга, ҽбигҽ килеп тотына). 

  

Алып баручы. Кыз ҽбигҽ, ҽби бабайга, бабай шалканга тотынган. Тарталар – 
тарталар, тартып чыгара алмыйлар. 

Кыз. (Кулларын карый). 

Ай, кулым арыды. 

Тартуы авыр ла. 
Акбайны чакырыйк. 

Булышсын тартырга. 

Акбай. Акбай. Кайда син.? 
Ник бирегҽ килмисең. 

Акбай, булыш, бик авыр. 

Бу шалканны тартуы. 

  
Акбай. (Чыга). 

Һау- һау-һау. Ни булды монда? 

Кҿн буе саклыйм йортны. 

Бер каракны китермим, 
Энҽгҽ дҽ тидермим. 

Һау-һау. Нҽрсҽ булды, Алия? 

  
Кыз. (Күрсҽтеп). 

Тотын минем артыма. 



Ҽйдҽ шалкан тартырга. 

(Акбай кызның артына тотына). 

  

Алып баручы. Акбай кызга, кыз ҽбигҽ, ҽби бабайга, бабай шалканга 
тотынган. Тарталар – тарталар, тартып чыгара алмыйлар икҽн. 

  

Акбай. (Туктап, тирен сҿртҽ). 

Һау-һау-һау. Булмый болай. 
Шалкан бигрҽк зур булган. 

Кая син, Мияубикҽ? 

Ярдҽмгҽ килеп җит лҽ. 
  

Мияубикҽ. (Киерелеп – тартылып чыга). 

Мияу-мияу-мияу мин. 

Һҽрвакытта уяу мин. 
Сҿт эчҽм, тычкан тотам. 

Йокларга бик яратам. (Киерелеп ала). 

Акбай-Акбай. Ник уяттың мине? 
  

Акбай. (Күрсҽтеп). 

Бабай шалкан үстергҽн. 

Шалкан гаҗҽп зур булган. 
Тартып-тартып карыйбыз. 

Һич чыгара алмыйбыз. 

Булыш ҽле, Мияубикҽ. 
  

Алып баручы. Песи эткҽ, эт кызга, кыз ҽбигҽ, ҽби бабайга, бабай шалканга 

тотынган. Тарталар – тарталар, тартып чыгара алмыйлар икҽн. 

(Барысы да уфылдап тирлҽрен сҿртҽлҽр). 
  

Мияубикҽ. Мияу-мияу, арыдым. 

Ҽ шалкан чыкмый һаман. 
Бергҽ-бергҽ җиңел булыр. 

Ярдҽм сорыйк тычканнан. 

Тычкан-тычкан, чи-чи-чи. 

Син кайларда йҿрисең? 
Һич тимҽскҽ сүз бирҽм. 

Килсҽң иде бирегҽ. 

  

Тычкан. (Чи-чи-чи килеп чыга). 
Качып ипи кимердем. 

Ҽллҽ шуны сиздеңме? 

Мияубикҽ, ни кирҽк? 
Чабып килдем тизрҽк. 

  



Мияубикҽ. (Күрсҽтеп). 

Бабай үстергҽн шалкан. 

Шалканы бик зур булган. 

Тычкан, ярдҽмең кирҽк, 
Тартып чыгарыйк тизрҽк. 

Алып баручы. Тычкан песигҽ, песи эткҽ, эт кызга, кыз ҽбигҽ, ҽби бабайга, 

бабай шалканга тотынган. Тарталар – тарталар икҽн – шалкан килеп тҽ 

чыккан. 
  

Шалкан. (Торып баса). 

Бабай чҽчте орлыгым. 
Сулар сибеп үстерде. 

Витаминлы, бик файдалы. 

Тҽмле булып ҿлгердем. 

(Балалар түгҽрҽк ясап, шалканны уртага алалар һҽм җырлыйлар). 
  

Барысы бергҽ. 

Ҽй, бабабыз бик уңган. 
Үстергҽн шундый шалкан. 

Шалкан үскҽн, зур булган. 

Бҿтен бакчабыз тулган. 

Без ҽбигҽ булышырбыз. 
Бергҽлҽп тҽмлҽп ашарбыз. 

(Кунакларга карап, кулларын җҽеп). 

Шалканнан авыз итҽргҽ. 
Без сезне дҽ чакырабыз. 

 

“Чуар тавык” 

Борын-борын заманда, яшҽгҽн ди , булган ди, бабай белҽн ҽби. Аларның Чуар 
тавыклары булган-Кыт-кытак, кыт-кытак! 

Беркҿнне тавык йомырка салган, лҽкин гади түгел,ҽ алтынны. Бабай 

йомыркага сукты, сукты, сукты-сукты-вата алмады. Ҽби теге йомыркага 
сукты-сукты, сукты-сукты –вата алмады. 

Шул тирҽдҽ бер тычкан –йҿгереп чыкты. Койрыгы йомыркага тиеп китте дҽ 

йомырка тҽгҽрҽп тҿште.Бух! урталайга ярылды. Бабай елый. Ҽби елый. Ҽ 

Чуар тавык аларна болай дигҽн, кыт-кытак! Елама бабай,елама ҽби, мин сезгҽ 
тагын йомырка салырмын. Лҽкин алтынны түгел, ҽ гадине! 

 

Дүртенче бәйге. 

“Булсаң зирҽк-ҽйт тизерҽк”. 
Халкыбыз аш-суга бҽйле табышмаклар да уйлап чыгарган. Ҽ хҽзер мин сезгҽ 

табышмаклар ҽйтҽм. 

1. Эче тулы вак халык 
Түрдҽ утыра мактанып (бҽлеш) 

   



2. Үзе  генҽ ашалмый 

Аннан башка аш бармый. 

 

      3.Лыбыр-лыбыр сҿйлҽшҽ 
        Батырып болгатсаң тына (ботка) 

      4.Ак тирмҽнең ишеге дҽ  

    Тишеге дҽ юк.  

5. Шулпасын эчҽлҽр  
    Итен түгҽлҽр (чҽй) 

6. Ак кына, тҽмле 

Суга салсаң юк була (шикҽр) 
Бишенче бәйге. 

Тҿрле бию кҿенҽ команда белҽн биергҽ. Кҿй башлануга кайсы команда 

житезрҽк биеп китҽ. 

 
Кайнар хислҽремне жырлар белҽн 

Моңнар белҽн сезгҽ тапшырам. 

Ҽнҽ шул жырлар, шул моңнардан 
Ҽйтелмҽгҽн сүзлҽр бар сыман. 

Иң зур бүлҽк булсын безнең жырлар 

Бҽхет тулсын сезнең күңелдҽ. 

Шатлыкларны уртак итик ҽле 
Жырлыйк ҽле матур кҿйлҽргҽ. 

Жырлый Ирина һәм Илиза Низамовалар. 

 

Алтынчы бәйге. 

Мҽктҽптҽ ятлаган бер шигырьне сҿйлҽп күрсҽтергҽ. 

Хөрмәтле авылдашлар! Сезнең өчен бии Юлия Муллагалиева. 

Жиденче бәйге. 

Такмаклар бҽйгесе. 

Алмашлап командалар такмаклар жырлыйлар. 

Бәйрәм белән сезне  котлый Илиза Низамова һәм Реналь Шарипов.  

Сигезенче бәйге. 

Командалар бер концерт номеры бүлҽк итҽ. 

 

Хҿрмҽтле  картҽни, картҽтилҽр! 
Моңаймагыз, 

Гомерлҽрнең кҿзлҽренҽ 

Аяк бастым-диеп. 

Кырау тҿшҽ диеп, чҽчлҽргҽ. 
Яшҽгез, нур сибеп дҿньяга  

Үрнҽк булып безгҽ яшьлҽргҽ. 

Сҽламҽтлек ташламасын сезне 
Һҽр кҿнегез үтсен шатлыкта. 

Яшҽү яме, дҿнья иминлеге 



Юлдаш булсын сезгҽ картлыкта. 


