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с.Юнны

Жыр « В декабре»
Белые, белые в декабре, в декабре,
Елочки, елочки во дворе, во дворе.
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!
Скользкие, скользкие в декабре, в декабре,
Горочки, горочки во дворе, во дворе
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!
Звонкие, звонкие в декабре, в декабре,
Песенки, песенки во дворе, во дворе.
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!
Алып баручы: Чыршыны курмибез
Балалар: Курмибез
Алып баручы: Эйдэгезче эзлибез
Балалар: Эзлибез
Алып баручы: Яшел чыршы борыл син
Балалар: Борыл син
Алып баручы: Утларынны кабыз син
Балалар: Кабыз син
Исэнме, чыршы, исэнме!
Тагын да бер ел утте.
Кунелле чыршы бэйрэмен
Балалар куптэн котте

Ян яктырак, чыршыкай
Балкысын утларын.
Буген синен тирэгэ
Жыелган дусларын
Курегез безнен чыршыны
Ничек матур киенгэн.
Безгэ бэйрэм ясар очен
Урманнан безгэ килгэн.
Нинди генэ уенчыклар
Муенсалар юк анда.
Серле шар хэм алмалар
Борелэр дэ бар анда
Гэжэп куркэм безнен бэйрэм
Жем-жем килеп яна ул.
Котлы булсын яна ел!
Башлыйбыз чыршы бэйрэмен
Котлы булсын Яна ел!
Бергэ: Котлы булсын Яна ел!
1.Яшел чыршы тезелешеп
Әйләнәбез тирәңдә.
Куанабыз яңа елга
Син кунакка килгәнгә.
2.Җәй көне җиләк җыярга
Урманга барган идек.
Ямьле чыршы яңа елга
Кунак булып кил-дидек. 3.
Рәхмәт менә син килгәнсең
Әйләнәбез тирәңдә.
Яңа һөнәрләр өйрәндек
Яңа елга килгәндә.
Алып баручы: Хэзер суз мэктэбебез директоры Миннигулова Ф А.кызына
бирелэ.
Кыш килде акка торенеп,

Жир остен соеп кенэ.
Тау битлэрен сыйпап утте,
Ак кортлэр оеп кенэ.
Жем-жем иткэн йолдыз белэн
Тулган тонге саф хауа.
Э кондез ап-ак чэчэктэй
Ябалак карлар ява.
Кышнын яме- энже карлар,
Кырларда мамык юрган.
Тэбигатнен хэр почмагы
Ак бизэк белэн тулган.
Кечкенэ дуслар бэйрэмне
Зарыгып бетте котеп.
Дэртле койлэр янгырасын
Кунеллэрне жилкетеп.
Укучылар жыр башкара .
Алып баручы: Балалар, жайлап кына утырыгыз. Килеп житмэгэн
кунакларыбыз бар, алар нишлэп йорилэр икэн, карыйк эле.
Яңа елга бәйрәмчә бизәлгән залга Винни-Пух җырлап керә, артыннан кулына
кабарткан шар тоткан Пятачок.
Винни-Пух:
Кая барабыз Пятачок белән,
Бу безнең зур сер,
Сөйләмибез беркемгә дә,
Юк-юк, юк-юк, юк-юк.
Пятачок:
Юк-юк, юк-юк, юк-юк.
Винни-Пух:
Пятачок, ә без кайда барабыз?
Пятачок:
Балалар янына чыршы бәйрәменә.
Винни-Пух:Әһә, куянда, ябалакта, кунакта булдык, ишәкнең туган көненә
бардык, ә чыршы безнең урман тулы. Анда ни эшлибез соң?
Пятачок:
Бәйрәм итәбез, балалар белән җырлыйбыз һәм биибез. Килеп тә җиттек, кара
әле, Винни, нинди матур чыршы. (чыршы тирәсендә сокланып йориләр)

Укучылар жыр башкара .
1нче укучы.
Ак канатларын җилпеп,
Ап-ак кыш килеп җитте.
Килүгә чумды эшкә,
көрт өйде бөтен төшкә.
2нче укучы:
Тиздән бездә зур бәйрәм,
Уйнарбыз әйлән-бәйлән:
Матур күлмәкләр киеп,
Йөрербез җырлап-биеп.
1нче укучы.
Яңа ел, Яңа ел,
Яңа ел килә тиздән.
Дусларым, җыелыгыз,
Иске ел китә бездән.
(бу вакытта аю чыршы тобенэ тунын боркэнеп кереп яткан була. Толке
култык астына сумка кыстырып, кылана-кылана килеп чыга. Аю янында
туктап, мыскыллы карап тора)
Толке:
Елда шулай ачуын килер,
Йокы симертэ йонлач.
Хич уянмый, узе тагын
Кыш буе, ди, мин бит ач.
Ай, тэмле итеп йоклыйсын,
Аю эфэнде.
Ничек кенэ уятыйм сон.
Табыйм эмэлен.
Сагынып килдем сине, Аю дус.
Эйдэ, бэйрэмгэ, эйдэ тизрэк бул!
Аю. (гырлап) Кем ул анда тавышлана,
Минем йокымны боза?
Толке: Аю дускай, жаныкаем,
Йоклап калма алтынкаем.
Яна елны каршыларга
Кирэк бергэлэп барырга.
Аю: Э...Яна ел дисенме?
Барам, барам,хэзер булам.
Тунымны гына киям дэ

Хэзер, Толке, хэзер чыгам
(аю киерелеп сузылып чыга, толке анын туннарын каккалый, буреклэрен рэтли,
култыклап ала )
Толке: Киттекме?
Аю: Киттек. (чыгып китэлэр, кубэлэк очып керэ)
Кубэлэк:
Мин яз коне тусам да,
Жэйдэ генэ торсам да,
Сихри коч мине уятты,
Яна елга озатты.
Куреп кал дип, чыршыны
Хэм тагын дусларымны.
(Очып кереп китэ. Тузан суырткыч тавышы ишетелә. Себеркегә атланып,
чәчен-башын туздырып, Убырлы һәм оныгы – Убыр килеп керәләр)
Убырлы:
Өлгердек! Өлгердек! Өлгердек! Ой-ой-ой!
Шундый матур чыршысы,
Бизәк кенә ылысы.
Беркем дэ юк янында,
Икәү генә без монда.
Бер бала да килмәсен,
Кыш бабайның капчыгын тапмасын!
Убыр:
Тукта, тукта! Син һаман начар юлда. Әбекәем, минем дә чыршы
бәйрәмендә күңел ачасым килә. Кыш бабайны күрәсем килә.
Убырлы:
Кара әле син аны! Мәктәпкә йөртеп баланы боздык! Без бит начарлык
эшләргә тиеш, мин бит сине шуңа өйрәттем. Ә син ни сөйлисең миңа? Башка
Убырлар ишетсә, оят миңа, оят. Хәзер үк хатаңны төзәт, менә монда качабыз да
Кыш бабайның күчтәнәчләрен урлыйбыз.
(Убырлы оныгына себерке белән яный, икесе бергә чыршы астына
качалар)
“Ну погоди” мультфильмыннан музыка яңгырый, Куян артыннан Бүре
куып керә, чыршы тирәсендә куышалар.
Куян (чаба-чаба):
Коткарыгыз, коткарыгыз! Без Кар кызы белән бәйрәмгә килергә чыккан
идек, Бүре каршыга чыкты, минем арттан куып китте, ә Кар кызы урманда
берүзе калды, ул анда адашачак. Коткарыгыз, коткарыгыз.
Винни-Пух (буре алдына килеп чыга):
Бүре, тукта! Кара әле! Без монда бәйрәмгә җыелдык! Кыш бабайны
көтәбез, ул күп итеп күчтәнәчләр алып киләчәк. Тимә Куянга, мин сиңа савыты
белән бал бирәм. Җибәр син Куянны, ул Карсылуны алып килсен.
Бүре:

Мине бал белэн генэ алдашмакчы буласыз. Хәзер менә! Мин Куянны тотам
да, чыршы астына утырып тәмләп ашый-ашый бәйрәм итәм.
(куышып чыгып китэлэр)
А.б. Урманнан барлык кунакларыбыз да килеп житте диэрлек, хэбэр
килде.
А.б. Дуслар жыелганинде
Чыгыгыз тугэрэккэ.
Жырлар жырлыйк матур итеп
Чыршыбызга булэккэ.
(Укучылар жыр башкара. Жыр туктауга чыршынын уты сунэ)
А.б.
Нэрсэ булды? Чыршыбызнын уты сунде. Ягез эле, балалар,
“Чыршы, чыршы, кабын син
Утларынны балкыт син.” Дигэн тылсымлы сузлэрне эйтеп карыйк.
Балалар:
“Чыршы, чыршы, кабын син
Утларынны балкыт син.”
А.б.
Юк кабынмый, нишлэргэ сон?
Бала:
Чыршыбызнын уты юк дип,
Кайгырмыйк эле, дуслар.
Кыш Бабайны Чакырыйк
Ул килсэ, утлар янар.
Балалар:
Кыш Бабай...А-у-у. Кыш бабай.
(Кыш бабай керэ)
К.б.Исэнмесез, балаларым.
Минем матур алмаларым,
Зур улларым, зур кызларым,
Ин кадерле куз нурларым.
Яна ел белэн сезне!
Яна ел белэн сезне!
Бигрэк матур бэйрэмегез,
Бигрэк матур чыршыгыз.
Яна елда шушылай, гел бэхетле булыгыз.
Кайгы-борчу, хэсрэтлэр
Иске елда калсыннар.
Тик куаныч –шатлыклар
Сезнен белэн барсыннар.
А.б.
Кыш бабай, нишлэптер безнен чыршыбызнын уты сунде, хич яндыра
алмыйбыз.
К.б.

Эй, хэзер яндырабыз аны.(чыршы тирэли куллары белэн сыйпап йори, оч
тапкыр таягы белэн идэнгэ бэрэ)
Ягез эле сез дэ булышыгыз
Әй чыршы, әй чыршы,
Безнең күңелне күрче.
Утларыңны кабызчы!
(Барысы бергә әйткәннән соң чыршы утлары кабына. Балалар
шатланышып кул чабалар)
Балалар:
Рәхмәт, Кыш бабай!
Жыр “ Оста икэн кыш бабай”
Кыш бабай:
Мин бик ерак юлдан килдем, арыдым. Бераз утырып ял итеп алыйм әле.
(Күчтәнәч алып килгән капчыгын чыршы астына куя. Шул арада Убырлы
оныгының кулыннан өстерәп Кыш бабайның капчыгын урламакчы була. Оныгы
аңа комачаулый.)
Убырлы:
Бирмим мин капчыгыңны. Әгәр дә балалар мина биеп бирсәләр, капчык
сезнеке.
Укучыларнын биюе
Убырлы:
Биеделәр бит, биеделәр, минем бердә капчыкны бирәсем килми дә...
Убыр:
Әбекәй, сүзеңдә торырга кирәк. Капчыкны бир дә, безне бәйрәмдә
калдыруларын сорыйк.
Убырлы:
Бирәсе була инде, тик безгә дә бәйрәмдә катнашырга рөхсәт итегез.
Кыш бабай:
Балалар, рөхсәт итәбезме?
Балалар:
Калсыннар, ләкин тәртипле булсыннар.
Кыш Бабай:
Кая минем Карсылу кызым? Әллә килеп җитмәде? Нишләп соңлады икән?
(ерактан салмак музыка яңгырый)
Кыш Бабай:
Карсылу кызымның тавышы ишетелә түгелме? Балалар, әйдәгез бергәләп
Карсылуны чакырабыз.
Балалар:
Карсылу! Карсылу! Карсылу!
(Кар кызы керә)
Карсылу:
Исәнмесез минем якын дусларым. Сезне барыгызны да Яңа ел белән
котлыйм.
Зәңгәр күк аяз булсын,
Илебез тыныч булсын.

Олыларның, балаларның
Күңеле тыныч булсын.
Балалар:
Рәхмәт, Кар кызы!
Кыш Бабай:
Менә булды, хәзер инде без кунаклар белән сезнең чыгышларыгызны
тыңлыйк. Ничек җырллыйсыз, ничек биисез, шигырләр сөйлисез икән.
1нче укучы:
Әйдәгез барыбыз да чыршы янында Кыш бабай белән Кар кызына матур
җырлар, биюләр бүләк итик. (укучыларнын чыгышы)
К.б. Балалар, бик соендем, бик матур хонэрлэрегез бар икэн.тукта эле
туктаэле, мин бит эле сезгэ зур капчык белэн кучтэнэчлэр дэ эзерлэдем.
(оч тапкыр таягы белэн идэнгэ бэрэ.капчык керэ.чишэлэр.анда куян!)
К.б. (аптырап)Туктаэле.Син каян монда килеп чыктын?
Куян: Тс-с, тс-ссс.Мин качтым.
К.б. Кемнэн?
Куян. Кемнэн булсы, буредэн.
К.б. Курыкма.Озын колак.Менэ Безнен балалар белэн таныш.Бэйрэмдэ
катнаш
Куян: Ой монда минем дусларым куп икэн.
(буре куреп, бинокольдэн карап тора)
Буре: Ха-ха-ха.Нихэтле куян.Берэрсен тотам.
( куян К.б. артына кача)
Буре: Ну, кылый,погоди!Х мин сине...
К.б. Туктагыз эле, бэйрэм конне дэ, болай ачуланышып йормэгез,
дуслашыгыз
Куян: Кыш бабай, кара.Монда хат бар
Буре: Каян килеп хат булсын кэгаз кисэге
К.б.: Кызым кузлэрем начар курэ, укып бир эле
А.б. (укый) Булэклэр кирэкме?Залда бер бау сузылган булыр.Шунын
очын табып,бау буйлап барсагыз, булэклэрне табарсыз.( бау очын
эзлилэр,табалар тартала, бауны тартып булэклэрне кертэлэр)
К.б.: Менэ бит минем булэклэрем.Бу кучтэнэчлэрем барысыда
сезгэ,дусларым.Соныннан апагыз олэшеп бирер
Куян: Кыш бабай мин алдан китим эле.Бурене сойлэштереп тор эле
Буре: (колэ) Пошли,дорогой.Буген мин сина тимим.Буген ашарыма
кучтэнэчлэр бар (кочаклашып чыгып китэлэр)
Кыш Бабай:
Бик рәхмәт, бик рәхмәт! Куандырдыгыз бабагызны. Ярый, кызым, Яңа ел
килеп җитәргә дә күп калмады, юлга чыккандыр.
Карсылу:
Уй-фикергә хаклык төяп,
Теләкләргә паклек төяп,
Ниятләргә ныклык төяп,
Кил син безгә, Яңа ел!

(музыка яңгырый, яңа ел килеп керә)
Яңа ел:
Исәнмесез, якын дуслар!
Мине каршы алыгыз
Һәм танышып калыгыз!
Исемем минем – Яңа ел,
Мин – бәхет таратучы,
Җир йөзендә бар нәрсәне
Өзелеп яратучы.
Сезне өзелеп сагынганга,
Килдем мин яныгызга.
Бәхет, шатлык, сәләмәтлек
Телимен барчагызга.
А.б.
Эй яна ел, бер дэ тартынмыйча,
Хужа булып эйдэ тургэ уз,
Юлларына синен ак чэчэклэр
Кулларына бездэн ипи-тоз,
Кунеллэрдэ шатлык та бар,
Бераз монсу да никтер.
А.б.
Син, яна ел, инде безгэ
Матурлык кына китер.
Ныгысын дуслык, татулык
Иман бир балаларга
Саулык-сэламэтлек китер
Озак-озак елларга
Җыр “Чыршы”.
1.Чыршы яшел тунын киеп,
Чыгып басты уртага,
Киендердек-бизәндердек
Йолдыз куйдык очына.
2. Җырладык та, биедек тә
Без чыршы тирәсендә.
Ә аннары Кыш бабабыз.
Бүләк өләште безгә.
3. Күңелле чыршы бәйрәмен,
Көтеп алдык барыбыз
Киләсе елга килүен
Тагын көтеп алырбыз
Кыш Бабай:
Карсылу кызым, безгә китәргә вакыт җитте. Башка мәктәпләрдә дә безне
көтәләрдер. Саубуллашыйк та, юлыбызны дәвам итик. Мин сезгә үземнең

оныгым – Яңа елны калдырып китәм. Бергәләп уйнагыз-көлегез. Рәхәтләнеп ял
итегез!Сау булыгыз!
Балалар: Сау бул, сау бул Кыш Бабай! Сау бул, сау бул, Карсылу. Без бер
елдан сезне тагын көтәбез!
(кыш бабай б-н кар кызы чыгып китэ)
Иске елнын сонгы сэгатьлэре!
Китэсебез килми быелдан
Бер дэ китмэс идек, тик вакыттан
Артта калу безгэ тыелган
Гел шатлыкка яусын,
Кар явымы,
Басуларга лэйсэн явамы!
Бэхетлэрнен туган елы булсын
Иске елнын яна дэвамы
Тагын туа,балкып туа
Туган якнын ал таннары
Энже ява,жирне яба
Яна елнын ак карлары
Бырысы бергэ:
Ор яна ел килэ,ор яна
Чынлап яна булсын ул
Кояш кебек хэммэ иллэрдэ дэ
Тигез колеп торсын ул
Ташып торсын ак бэхетлэр,
Шатлык керсен хэр ойгэ
Сафлык боркеп, ак нур сибеп
Жиргэ яна ел килэ
А.Б. Шунын белэн безнен эзерлэгэн кичэбез тэмам. И очен зур рэхмэт.
Сау сэламэт булыгыз. Килэсе очрашканга тиклем.
Бырысы бергэ:
Сау булыгыз!!!

