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“Актаныш гомуми үсеш бирүче 4 нче балалар бакчасы” 

Муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Нәүрүз мӛбәрәк булсын!” 

Мәктәпкә әзерлек һәм зурлар тӛркемендә бәйрәм 

иртәсе программасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзерләде: тәрбияче 

Низамова Эльвира Рафик кызы 
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НӘҮРҮЗ МӚБӘРӘК БУЛСЫН! 

Максат: Балаларны халкыбызның гореф – гадәтләре белән таныштыру. 

Бурычлар: -    “Нәүрүз”-бәйрәме турында белемнәрен баету, 

-    фольклор запасларын арттыру, 

-    ихтиярларын барлыкка китерү, 

-    сәләтләрен ачу,үстерү 

-    туган телгә карата мәхәббәт тәрбияләү. 

Залның бизәлеше: Стенаның урта ӛлешендә Нәүрүз рәсеме. Як – якларында агач рәсемнәре. 

Умырзая  чәчәкләре рәсемнәре. Залның уң як ӛлешендә урман сурәт -ләнгән. Урманның бер 

ӛлешендә ӛй атрибуты урнаштырылган .Л.Батыр-Болгар 

Бәйрәм иртәсе барышы: 

 

Алып баручы: Хәерле кӛн барыгызга да.  Нурларын кӛннән-кӛн матуррак чәчкән кояшлы, 

зәп-зәңгәр күк йӛзе белән күңелләребезне күтәргән яз килә.  Тиздән язгы эшләр башланыр. 

Басуларда яңа икмәк үсәр, байлык артыр.  Авыл кешеләре шатлана, бәйрәм ясый, чӛнки яз ае 

безгә бик күп бәйрәмнәр алып килә.  Шуларның берсе –Нәүрүз бәйрәме.  Бу бәйрәмне безгә 

борынгы бабаларыбыз калдырган. Урта Идел буенда яшәгән татар халкы кышлар үтеп, 

табигать яңара башлагач, кӛннең тӛн белән тигезләшкән бер мәлендә “Нәүрүз” бәйрәмен 

билгеләп үткәннәр. Нәүрүз бәйрәмнәре мӛселман халкын киләчәккә якты ӛмет белән карарга 

ӛйрәткән, аларга яңа кӛч-дәрман, дәрт биргән, аларны тормышны яратырга ӛйрәткән.  Нәүрүз 

бәйрәме атна-ун кӛн дәвам иткән. Бәйрәм нәүрүз теләкләре, җыр-биюләр белән уздырылган. 

 

1. Тыңлагыз, тыңлагыз!  

Табигать патшаның фәрманы бар! 

Борын үткән заманнан, 

Болгар белән Казаннан, 

Җаек белән Иделдән 

Безгә бу бәйрәм килгән. 

Нәүрүз котлы булсын! 

2.Навруз идет, Навруз идет! 

Богатсво и счастье 

Пусть он всем принесет 

Живите до 100 лет 

И не знайте бед! 

3.Нәүрүз әйтәбез сезгә 

Хакын бирегез безгә 

Яшегез җитсен кӛзгә  

Малыгыз артсын кӛзгз 

 Нәүрүз мӛбәрәк булсын! 

4.С праздником Навруз! 

Пусть богатый будет урожай 

И в каждом доме вкусный каравай. 
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5 . Яз килә,яз килә. 

Кояш нурларын сибә. 

Тып –тып итеп тамчы тама 

Инде кар эреп бетә. 

6. Тамчылар бии тып  та тып, 

Тамчылар сикерәләр 

Аларны булмый туктатып, 

Алар яз китерәләр. 

«Яз» уены 

Алып баручы: Я балалар, карагыз 

                  Тышта әнә килә яз. 

Балалар: Әйе, әйе күрәбез  

                  Яз килгәнен беләбез. 

Алып баручы: Мина якын килегез 

                  Яз турында сӛйләгез. 

Балалар: (очу хәрәкәте ясап, әйтәләр) 

                  Канат  кагып ерактан 

                  Кошлар кайтты ерактан 

                  Тамчы тама тып та тып 

                  Булмый аны туктатып. 

         (кояшка кул белән күрсәтеп әйтәләр) 

                  Зәңгәр күктә кояш балкый  

                 “Тышка чык” дип безне алдый 

         (туп сикертү хәрәкәте ясап әйтәләр) 

                 Сикергеч туп кулга алыйк 

                 Сикертеп уйнак алыйк 

         (кулларын чабып әйтәләр) 

                 Яз бездә озак тормый  

                 Җәй килә җырлый-җырлый. 

 

7. Кил син, язым,тизрәк кил, 

Бик сагынып кӛтәбез. 

Җырлар җырлап сӛеп, зурлап, 

Сине тәбрик итәбез! 

8. Ашыгабыз сине тизрәк күрергә 

Яшь үләннән ялан тәпи йӛрергә. 

Кил син тизрәк,бӛтен дӛнья уянсын 

Сайрар кошлар, күбәләкләр куансын! 

9. Бӛре чуклары белән, 

Сыерчыклары белән, 

Яз килә, яз килә. 

Яз ишекләрдән керә, 

Яз тәрәзәдән кӛлә. 

Кар суында йӛгерә. 
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10. Яз ләйсән булып ява, 

Яз күкри – тетри һава, 

Яз кошлар белән кайта, 

Язны һәркем ярата. 

11. Яз килде, яз килде. 

Үрдәк белән каз килде. 

Былбылдан аваз килде - 

Нәүрүз мӛбәрәк булсын! 

Җыр “Яз җитә!” 

Алып баручы: Зурлар тӛркеме балалары шигырләрен сӛйлиләр (6 бала) 

Алып баручы: Зурлар тӛркеме башкаруында Җыр “Куш кулым” 

Алып баручы: Шигырьләр сӛйләүне мәктәпкә әзерлек “А” группасы дәвам итә. 

12. Ачылды ак калын юрган 

Исә язгы җилләрдә. 

Без кайтабыз сагындырган 

Туган, үскән җирләргә. 

13.Кӛннәрне юлда үткәреп 

Куанышып сезгә очтык. 

Канатларга күтәреп 

Сезгә яз алып кайттык. 

 14. Кәннәр аяз, куктән алсу 

Нур сибеп кояш кӛлә 

Җиргә тама кӛмеш тамчы 

Сагынып кӛткән яз килә! 

15. Син кояш, җиребезгә 

Сип нурлар, сип нурлар 

Мул уңыш бирсен безгә 

Киң кырлар, киң кырлар. 

16. Әйтегезче, кайсы вакыт  

Яздагыдай ямьлерәк 

Кыш айларында яратам 

Эмма яз күңеллерәк! 

  

Алып баручы: Балалар, әйдәгез Нәүрүзбикәне узен чакырыйк. 

Балалар: Кил Нәүрүз, кил! 

 

17. Слушайте, слушайте!  

Приказ царя природы: 

 Всем, всем,всем! 

Идѐт Навруз! 

( Нәүрүз керә) 

Ай-һай, матур кызлар күп, 

Күңелләре мәрҗән күк. 

Биючеләр биесен, 
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Җырлаучылар җырласын, 

Күңеләр күтәрелсен. 

Газиз кызларыбыз, улларыбыз! Бу зур бәйрәм кӛнендә бер-берегезгә ягымлы булыгыз, 

кешеләргә бәхет теләгез, кешеләр белән ике кул биреп күрешегез. Шул вакыт күрмәс 

күзләрегез күрә башлар, телсезләрнең теле ачылыр, тәнегезгә сихәт, күңелегезгә изгелек 

нуры тулыр. Нәүрүз котлы булсын! 

Алып баручы: Балалар, әйдәгез, Нәүрүз белән бергәләшеп җырлап алыйк. 

(балалар Нәүрүз янына җыелалар)  

”Нәүрүз һәм балалар” җыры 

Нәүрүз: - Яратыгыз кӛзне дә, 

Яратыгыз кышны да, 

Яратыгыз җәйне дә, 

Яратыгыз язны да. 

Балалар: - Нәүрүз, Нәүрүз зур рәхмәт  

Телисең изге теләк. 

Нәүрүзбикә: Әйдәгез, мәктәпкә әзерлек “А” тӛркеме балалары белән уйнап алыйк “Чума 

үрдәк чума каз”. 

(Кыш бабай килеп җитә) 

Кыш бабай: Бу нинди тавыш мында? Кем зле минем биләмәләремә хуҗа булмакчы монда? 

18.Бала:  Кыш бабай, юкка ачуланасын.  

Биләмәләреңне язга тапшырыр вакыт җитте бит.  

Күз сал урамнарга, шаулап-гӛрләп ямьле яз килә. 

Кыш бабай: Туктагыз эле, туктагыз! Алай кӛч сынашмыйча, бераз тартышмыйча язга- 

Нәүрүзбикәгә урынымны бирү юк! 

Нәүрүзбикә: Бӛтен шартыңныда үтәрмен. 

Кыш бабай: менә балалардан сорыйк әле, синең турыда мәкаләләр беләләр микән. 

(башын кыш бабай әйтә азагын балалар) 

1. Кар күп булса ....(иген уңар) 

2. Язның бер кӛне ..... (елны туйдыра) 

3. Яз сӛрсән   ....... (кӛз урырсың) 

Алып баручы: Безнең балалар сезнең икегезнедә яраталар. 

Кыш бабай: Рәхмәт,рәхмәт. Менә хәзер карыйк әле ярышып,  Бераз аркан тартышып. 

Нәүрүз: Мин риза. 

(Нәүрүз белән Кыш бабай аркан тартыша, Кыш бабай җиңелә) 

19 Бала: Кыш бабай, ачуланма 

Яратсакта үзеңне 

Быелга син китеп тор 

Нәүрүзгә бир кӛнеңне. 

 

Кыш бабай: Әле минем кӛчем җитәрлек.  

Бер шартым бар, тыңлагыз: 
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Менә кашый, менә күкәй 

Тот кулына чибәркәй 

Син дә йӛгер, мин дә калмам, 

Менә шуннан карарбыз.  

(узышалар, кыш бабай артта кала) 

Алып баручы: Кыш бабай, үзең карт булсаңда хәйләкәр син. Булмаса биеп ярышып кара. 

(нәүрүз белән кыш бабай бииләр, кыш бабай ара) 

Кыш бабай: Уф, ардым. Сусадым. 

 Харап булдым, җиңелдем.  

Эредем бит, эредем.  

Яз алдында хур булдым. 

Вакыт җиткән икән шул 

Властьне тапшырырга. 

Нәүрүз кызым кӛчле, нык бул 

Бу сабыйлар хакына. 

(Нәүрүзнең кулын кысып, саубуллашып чыгып китә) 

Мәктәпкә әзерлек “Б”тӛркеме шигырьләрен сӛйлиләр 

20 Бала: Салкын кышны Яз җиңде, 

Моны барыгызда күрде. 

Кулга – кул тотынышып, 

Без бәйрәм итик инде. 

21 бала: Торыгыз, тор, хуҗалар! 

Нәүрүз җитте беләмсез? 

Нәүрүзчеләр килде сезгә, 

Ни сӛенче бирәсез?  

22 бала: Әй, Ишбабай, Ишбабай, 

Мич башыннан тӛш бабай 

Биш тиен акча бир бабай. 

Нәүрүз мӛбәрәк бад! 

23 бала: Ӛйдәме түтәй? 

Җәтрәк бир күкәй! 

Бирсәң безгә ӛч күкәй, 

Тавыгың салыр йӛз күкәй. 

 

24 бала: Табакка кабак кирәк, 

Май күкәй калач кирәк. 

Күмәчен дә кызганма 

Озак яшә сызланма! 

 

25 бала: Дуслар, эшегез уң булсын, 

Теләгегез юш булсын. 

Күңелегез хуш булсын. 

Нәүрүз мӛбәрәк булсын! 
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Алып баручы: Балалар, Нәүрүзбикәгә һӛнәрләребезне күрсәтик әле “Йӛзек салышлы” 

уены.  (М.Ә. “Б” тӛркеме белән ) 

 

Алып баручы: Ә хәзер табышмаклар әйтәм, җавабын әйтегез: 

1.Борынсыз чыпчык боз тишә (тамчы) 

2.Зәңгәр ашүяулык, Бӛтен җирне каплаган (күк йӛзе) 

3.Лампа түгел – яктырта, Мич түгел җылыта (кояш) 

4.Исе юк, тӛсе юк, Аннан башка тормыш юк (су) 

5.Үзе су, үзе каты (боз) 

Ул булса кӛн була, ул булмаса тӛн була (кояш) 

6.Вак кынадыр үзләре, Ялтырыйдыр күзләре (йолдызлар) 

 

Алып баручы: Шигырьләребезне дәвам итәбез. 

26.  Киң итеп җәеп колач 

Килде яз, килде яз 

Елмаеп тора кояш 

Кӛн аяз, кӛн аяз. 

27. Кыш буе яткан карлар 

Эределәр, эределәр 

Сыерчыклар, тургайлар 

Килделәр, килделәр. 

28. Кӛннәр җылы, күктә алсу 

Нур сибеп кояш кӛлә 

Җылы шатлык, кӛзге бәхет 

Яз белән бергә килә! 

29. Нәүрүз мӛбәрәк булсын! 

Тормыш тугәрәк булсын!  

Табыныгыз мул булсын!  

Игеннәрегез уңсын! 

 

“Парлашып кал” уены. 

(музыкага биеп баралар, көй туктагач узләренә пар табып калалар) 

Нәүрүз: Зур рәхмәт. Бик күңелле булды. Кадерле балалар. Минем сезгә зур үтенечем бар: 

табигатьне саклагыз, кошларны, бӛҗәкләрне рәнҗетмәгез. Сау булыгыз! 

Алып баручы һәм балалар: Сау булыгыз, Нәүрүз! 

30. Бала: Вот и завершился праздник Навруз. 

Расставаться нам пора 

На прощанье всем желаем 

Мира, счастья и добра!!! 

Алып баручы: Шуның белән безнең бәйрәм ахырына якынлашты. Әйтегез әле, бүген безнең 

бакчада нинди бәйрәм булды? Дӛрес, Сау булыгыз! Киләсе очрашуларга кадәр. 

Җыр “Кояшлы ил” 

 


