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Яна ел мажаралары (сценарий) 

Алып баручы. Хҽерле кҿн,  Хҿрмҽтле ҽти-ҽнилҽр, балалар! Үзенең борчу мҽшҽкатьлҽре, 

күңелле мизгеллҽре белҽн менҽ тагын 1 ел артта калды. Ҽ алда без ҿметлҽнеп кҿткҽн үзенең 

шатлыклары, байлыклары белҽн Яңа ел килҽ! 

Балалар ҽйдҽгез үзебезнең матур җырыбызны җырлап алыйк.  

Җыр: “                            ” 

Бала. Исэнмесез, кунаклар Яна ел белэн Сезне! 

           Яна ел котлы булсын. Бэхетлэр елы булсын! 

Бала: Нинди матур безнең чыршы, Җем-җем килеп яна ул. 

Башлыйбыз Чыршы Бҽйрҽмен, Котлы булсын Яңа ел! 

Бала. Ап-ак мамык карлар ява,акка тореп доньяны. 

           Буген безне уз янындаяшел чыршы жыйнады. 

Бала. Бар табигать ап-ак кардан калын юрган ябынган 

         Э без килдек бергэлэшеп яшел чыршы янына. 

Бала. Ямь-яшел ылыслары, балкып тора утлары 

          Чыршыкай- чыршыкай бигрэк матур чыршыкай 

Бала. Без жыелдык буген монда, яна ел бэйрэменэ 

          Яшел чыршы тирэсендэ жыр жырлап эйлэнергэ 

Алып баручы. Безнен бэйрэмебез тугэрэк булсын очен кемнэрдер житми бугай. (Кыш бабай 

белэн кар кызы). Мин телефоннан сойлэшкэн идем, юлга чыктык, хҽзер килеп житэбез дигэннэр 

иде. Ҽйдҽгез балалар, алар килгэнче жыр жырлап эйлэник. 

Бию “Яңа ел килә!”. 

Буратино керә. 

Буратино: Ой, кая элҽктем мин.  Исҽнмесез, балалар бакчасы тугелме соң бу.  

Балалар: ҽйе. 

Буратино: Нҽрсҽгҽ дип җыелдыгыз мында? 

Балалар: Яңа ел бҽйрҽменҽ. 

Буратино: Менҽ мин урманга чана шуарга чыккан идем, шуып эллҽ кая киттемдҽ, адаштым. Бер 

сукмак куреп, бардымда, бардым һҽм мында килеп чыктым. Минедҽ бҽйрҽмгҽ кертҽсезме соң? 

Балалар: Кертҽбез, Буратино. 

Буратино: Ҽле мин, урманда чана шуып йҿргҽндҽ бер серле капчык таптым, анда нҽрсҽдыр бар. 

Ачып карыйбызмы? 

Балалар: Карыйбыз. 

Буратино: Мында диск бар, языпта куелган: уен “Нинди көй яңгыраса, шуңа бие!”. 

Алып баручы: Димҽк без хҽзер уен уйнап алырбыз. Бу дискны кушабыз. Нинди кҿй яңгырый 

шуңа туры китереп биергҽ кирҽк. Татар кҿенҽ татарча, Руска русча. Балалар түгҽрҽк буйлап биеп 

китҽбез. 

Тылсымчы килеп керә. 

Тылсымчы: Уф,Кочкэ килеп життем бугай. 

Алып баручы.Ни булды ,тылсымчы Эллэ артыннан кудылармы? 

Тылсымчы: Кумады,бик нык йогердем.Тизрэк килеп житим дип ашыктым. Мине Кыш бабай 

белэн Кар кызы жибэрде, менэ шушы хатны тапшырырга куштылар.(конверт  бирэ) 

Алып баручы. Яле,нинди хат икэн ул?(укый). «Исэнмесез,балалар. Без юлда бэлагэ тарыдык, 

Убырлы хэм Шурэле тозагына элэктек. Сезгэ Тылсымчы аша табышмаклар жибэрэбез.Эгэр 

шуна дорес жавап бирсэгез, алар безне азат итэчэклэр» Кыш бабай хэм Кар кызы. 

Алып баручы. Менэ кайгы, менэ бэла. Нишлэргэ инде?  

                         Эйдэгез табышмакларга жавап бирик, Кыш бабайларны азат итик. 
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1. Елга ул тик бер килэ, ул килсэ, жир гор килэ 

Яшел чыршы эйлэнэ якты заллар куренэ.(Яна ел) 

2. Килэ бары кыш житкэч 

Иске ел утеп киткэч 

Узе белэн һэрвакыт 

Яна ел алып килэ. 

Булэк тулы капчыгын 

Иненэ салып килэ.(Кыш бабай) 

3. Кыш бабайнын юлдашы, анын белэн гел бергэ 

Шуна анны жэй коне момкин тугел курергэ 

Жэй коне ул ботенлэй момкин хэтта эрергэ 

Суга эверелергэ. (Кар кызы) 

4. Яши дилэр урманда 

Кемнен дэ юк кургэне 

Былтыр гына кургэн , ди 

Аның аты…..(Шурэле) 

5. Бер карчык яши кара урманда 

Ничек курыкмый яши ул анда 

Анын узен курсэн куркырлык 

Куркыныч карчык була…..(Убырлы) 

Алып баручы: Менэ  Тылсымчы, илтеп тапшыр жавапларны. 

Тылсымчы:  Йогердем (китэ). 

Җыр: “                               ” 

Бала: Янгыр килэ болыттан, кар да килэ болыттан. 

          Килэ алар тузыпта, кузачкысыз булып та 

          Жылы килэ Кояштан, кош канатлары белэн. 

          Кынгырауга жигелгэн, Акбузатлары белэн. 

          Э салкын каян килэ? Йолдызлардан, Айдандыр. 

          Беркем яшэми торган жирдэн, эллэ кайдандыр. 

 

Бала. Буран турында сойлэсэм, белэм инде колэрсез. 

          Бездэге бураннарны  бит сез болай да белэсез. 

          Шул буранны, мескенкэйне, шундый кызык иттем мин: 

          Кызганмадым, чангымада, чанама да жиктем мин. 

          Якшэмбе кон  анын белэн житэклэшеп йогердек 

          Кэшэкэле уйнап йордек, кибетлэргэ дэ кердек 

          Эле бакчадан кайтканда котеп тэ торган иде. 

          Шуна курэ дэ ул буран - жэяуле буран инде. 

Бала: Наша ѐлка высока, достоѐт до потолка. 

           Возле ѐлки в новый год, Водим води хоровод. 

Бала.Суык бабай кил безгэ Яна ел бэйрэменэ 

         Чыршы эйлэнэсенэ жыр жырлап эйлэнергэ. 

Бала: Ямьле кыш бабай, килден син безгэ 

           Кунак булырсын, кер ҿебезгэ. 

Бала: Кыш бабай мине буген син макта 

         1 яшькэ устем син килгэн чакка. 

Ильдан: Кем соң ул безгҽ шундый ямьле, Яңа ел алып килҽ.  

                Матар-матур капчыкларга, Күчтҽнҽч салып килҽ. 
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Алып баручы: Буратино син аргансыңдыр, ҽйдҽ син ял итеп ал, Ҽ безнең  балалар “Төлке, 

куян һәм әтәч” ҽкиятен сҽхнҽлҽштерерлҽр. 

«Төлке, Куян һәм Әтәч»  әкиятен сәхнәләштерү. 

Рольләрне башкаралар: 

Тиен- Сәйдә 

Куян – Гүзәл, Гадел, Камил 

Керпе –  С.Азат 

Алып баручы сүзләре– Зөләйха 

Аю - Камилә 

Әтәч - Ризван 

Эт – Азамат 

Төлке - Зилә 

Саескан – Айзилә. 

 

“Гөмбәләр” (татар халык көе яңгырый).  

Куян (Керпе янына килеп сорый). Керпе син нишлисең? 

Керпе. Мин җырлыйм, гҿмбҽ җыям. 

Куян (Тиен янына килеп сорый). Тиен син нишлисең? 

Тиен. Мин җырлыйм, кышка ашарга гҿмбҽ җыям. 

Куян. Мин дҽ кышка ҿй тҿзим ҽле. Ҽй, Куян малайлары, килегез монда, ярдҽм итегез. 

Куяннар. Ҽйдҽ, ҽйдҽ, ярдҽм итҽбез. 

Чүкеч, балта белән эшлиләр, Куян пумала белән өй буйый. 

Куяннар. Менҽ ҿй дҽ булды. 

Куян. Рҽхмҽт, Куян малайлары, сау булыгыз. 

Куяннар. Сау бул, Куян. 

Куян пумала белән өй буявын дәвам итә, кылана-кылана, Төлке килә. 

Төлке. Куян, син нишлисең? 

Куян. Ҿй тҿзим, кыш кҿне салкын булыр. 

Төлке. Ҽй, миңа кирҽкми. Мин җырлыйм, биим, уйныйм. Җитешермен ҽле ҿйле булырга. 

Биеп, җырлап әйләнә, төпкә утырып, көзгегә карап бизәнә. 

Төлке. Нинди күп кар, боз. Хҽзер мин боздан ҿй салам. Минем дҽ ҿем булыр. 

Куян белән Төлке тәрәзәдән бер-берсенә карыйлар. 

Төлке. Сҽлам, Куян! Минем ҿем матур. 

Куян. Сҽлам, Тҿлке! Ҽ минем ҿем ҽйбҽтрҽк. 

Тәрбияче. Куян белҽн Тҿлке яз килгҽнче үз ҿйлҽрендҽ матур гына яшҽгҽннҽр. Менҽ яз 

килгҽн.  

Саескан «очып» чыга. 

Саескан. 

Яз килҽ, яз килҽ, 

Яз ишеклҽрдҽн керҽ, 

Яз тҽрҽзҽдҽн кҿлҽ. 

Кар суында йҿгерҽ, 

Яз лҽйсҽн булып ява, 

Яз кошлар белҽн кайта, 

Язны һҽркем ярата. 

Тәрбияче. Яз килгҽч, Тҿлкенең ҿе эреп аккан. Тҿлке Куянга килгҽн. 

Төлке. Куян, минем ҿем эреде, мине бер кичкҽ генҽ керт ҽле. 

Куян. Ярар, кер бер кичкҽ генҽ. 

Тәрбияче. Ҽ Тҿлке Куянны ҿеннҽн куып чыгарган. 

Төлке. Бар чыгып кит ҿйдҽн. 

Куян. Тҿлке, бу минем ҿй. 

Төлке. Ҽ хҽзер минеке, кит моннан. 

Тәрбияче. Куян елый-елый китҽ.  

Эт (җырлап чыга). 

Мин бик ҽйбҽт маэмай, 

Борыным минем кара. 

Күп йҿгерҽм, күп ҿрҽм, 
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Күп ишетҽм, күп күрҽм. 

Һау, һау, һау. 

Маэмай. Һау, һау, һау! Куян, син нигҽ елыйсың? 

Куян. Ничек еламаска? Тҿлке мине ҿемнҽн куып чыгарды. 

Маэмай. Елама, Куян! Мин аны куып чыгарырмын. Ҽйдҽ киттек. 

Куян өенә баралар. 

Маэмай. Һау, һау, һау! Тҿлке бар чыгып кит! 

Төлке. Мич башында балта кайрыйм, пычак кайрыйм, сикереп тҿшҽрмен дҽ ҿзгҽлҽп 

ташлармын. 

Тәрбияче. Эт курыккан да качкан. Куян тагын да нык елый башлаган. 

Аю чыга. 

Аю. Мин Аю, мин Аю, 

Зур Аю, матур Аю. 

Миннҽн курка барысы да, 

Мин бит шундый зур Аю. 

Аю. Куян син нигҽ елыйсың? 

Куян. Ничек еламаска. Тҿлке мине ҿемнҽн куып чыгарды. 

Аю. Елама, Куян, мин аны куып чыгарырмын. 

Куян. Юк, Аю, куа алмассың шул! Эт куды – куып чыгара алмады, син дҽ куа алмассың. 

Аю. Юк, куармын! Ҽйдҽ, киттек. 

Куян өенә баралар. 

Аю. Тҿлке, бар чыгып кит! 

Төлке. Мич башында балта кайрыйм, пычак кайрыйм, сикереп тҿшҽрмен дҽ ҿзгҽлҽп 

ташлармын! 

Тәрбияче. Аю курыккан да качкан. Куян нык итеп елый башлаган. 

Әтәч җырлый-җырлый чыга. «Әтәч җыры» (Җ.Фәйзи музыкасы) башкарыла. 

Әтәч. Кикри-кү-к! Нигҽ елыйсың, Куян? 

Куян. Ничек еламаска. Тҿлке мине ҿемнҽн куып чыгарды. 

Әтәч. Кикри-кү-к! Елама, Куян, мин аны куып чыгарырмын. 

Куяню Юк, Ҽтҽч, куа алмассың шул! Эт барды – куа алмады, Аю барды – куа алмады, син 

дҽ куа алмассың. 

Әтәч. Юк, куармын! Ҽйдҽ, киттек. 

Куян өенә баралар. 

Әтәч. Кикри-кү-к! 

Җилкҽмдҽ чалгы бар, 

Тҿлкене чабып үтерҽм! 

Тиз тҿш, Тҿлке, мич башыннан, 

Хҽзер үк чыгып кит моннан. 

Төлке. Хҽзер, аягыма гына киям. 

Әтәч. Кикри-кү-к! 

Җилкҽмдҽ чалгы бар, 

Тҿлкене чабып үтерҽм! 

Тиз тҿш, Тҿлке, мич башыннан, 

Хҽзер үк чыгып кит моннан. 

Төлке. Хҽзер, тунымны гына киям. 

Әтәч. Кикри-кү-к! 

Җилкҽмдҽ чалгы бар, 

Тҿлкене чабып үтерҽм! 

Тиз тҿш, Тҿлке, мич башыннан, 

Хҽзер үк чыгып кит моннан. 

Төлке чыгып йөгерә. 

Куян. Рҽхмҽт, Ҽтҽч! Ҽйдҽ, бу ҿйдҽ бергҽ яшибез? 
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Әтәч. Ярар, мин риза. 

Тәрбияче. Шул кҿннҽн Тҿлкене бу урманда бүтҽн күрмҽгҽннҽр. Ҽ урман халкы дус, 

матур, күңелле итеп яши башлаган.  

Алып баручы: Рҽхмҽт балалар. Ҽ хҽзер кызларыбыз үзлҽренең матур биюлҽрен тҽкъдим 

итҽрлҽр.  

Бию: “Кечкенә гномнар”. 

Алып баручы: Бик матур итеп биедегез, рҽхмҽт. Эйдэгез ҽле, бергҽлҽп, Кыш бабай һҽм Кар 

кызын чакырыйк. 

Бергэлэп: Кыш бабай! Кар кызы! 

Алып баручы: Безнең матур итеп җырлаганны ишетеп килмҽслҽр микҽн. Эйдэгез балалар, 

чыршы тирэсендэ жыр жырлап эйлэник. 

Жыр: “                                    ”. 

(Кыш бабай белэн кар кызы керэ).  

Кыш бабай: Исэнмесез! 

Сезнен белэн очрашуга кочкэ килеп життек без. 

Кыш бабай: Ярар инде алайса, буген бэйрэм лэбаса! 

                       Онытыйк борчуларны, бэйрэм итик булмаса. 

Кар кызы: Ботен кеше ашкынып, сагынып коткэн бэйрэм бу! 

                     Кешелэргэ Яна ел алып килгэн бэйрэм бу! 

                     Котлы булсын Яна ел! Бэйрэм булсын мобэрэк! 

Алып баручы: Рэхим ит Кыш бабай. Утырып ял ит, балалар сина хонэрлэрен курсэтсеннэр. 

Бала: Кыш бабай, Кыш бабай, исэн- сау килденме? 

           Син бездэ яна ел икэнен белденме? 

           Белденме син безнен сагынып коткэнне? 

           Узен дэ коттенме, Яна ел житкэнне? 

           Без кҿттек бик куптэн, Яна ел килэ дип 

           Сина дип сойлэргэ шигырьлэр ойрэндек. 

Бала: Гармунсызда биетҽсең, Ай-яй шаян икҽнсең! 

           Бигрҽк инде! Тау шуганда, Битне тешнҽп киткҽнсең! 

           Эй шук бабай, ул кадҽр ярамый инде, Кит инде! 

Бала: Тоне буе яуган карны коне буе корэдем 

           Эшнен ахырына таба хэлсезлэнде кҿрэгем. 

           Йэ кулымнан тошеп китэ, йэ кутэрҽ алмый карны 

           Сезнен шундый ялкау кҿрэк очратканыгыз бармы? 

Бала: Нинди матур безнен чыршы, жем-жем килеп яна ул. 

           Котлыйбыз чыршы бэйрэмен, котлыбулсын яна ел! 

Бала: Салкын саф Һава, йомшак кар ява 

          Урамга чыксан битлэр кызара 

          Кар  бортеклэре ҿстенэ куна 

          Узлэре матур хэм салкын була. 

Бала: Уянып буген иртэн карасам тэрэзэгэ 

           Ак сакаллы Кыш бабай, кар алып килгэн безгэ.  

Бала:  Килеп житте кыш та, ай-яй салкын тышта 

           3 ай торыр торса, аның гомере кыска. 
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Алып баручы: Кыш бабай ял иткэнсендер инде, бер биеп курсэтэсенме эллэ?  

Алып баручы: Без балалар белҽн җырларбыз ҽ син Кар Кызы белән безгә биеп күрсәтегез. 

1) 

Җыр: “Ары баса Кыш Бабай”. 

 

Алып баручы: Булдырдыгыз. Э хҽзер без сезнен белэн уен уйнап алырбыз. 

2)Уен: “Кыш бабайга табышмак”. 
Балалар Кыш бабайга табышмак бирҽгҽч, җавап бирергҽ кирҽк була, Син зҽерме Кыш бабай? 

А) Яңгыр яуганда карга нинди агачка куна? (юеш). 

Б) Ул ҽйбер ҽбидҽ 1ҽү, бабайда 2ҽү. Ул нҽрсҽ? ( “б” хәрефе). 

В) Кҽҗҽгҽ 7 яшь тулган, ул нишли? ( 8 нче яшькә китә). 

Г) Казанның уртасында нҽрсҽ бар? ( “з” хәрефе). 

Алып баручы: Кыш бабай ҽйдҽле безнең белҽн чыршы тирҽли җыр-җырлап ҽйлҽник.  

Җыр: “                                     ”. 

Кыш бабай. Вакыт дигэне, сизелми утэ. Инде саубуллашыр чак житкэн. Эйдэ кызым юлга 

жыеныйк безне башка жирлэрдэ дэ котэлэрдер. 

Сукты китэр сэгатьлэр. Хушыгыз инде 

Яна шатлыклар алып Яна ел килсен. 

Сау булыгыз! Бугенгедэй хэрчак булыгыз колэч. 

Курешербез Яна елда тагын 1 ел уткэч 

Балалар: Саубулыгыз! 

Бала: Кыш бабайнын куллары салкын диеп уйладым 

           Башымнан сойгэн иде, чак-чак эреп куймадым. 

          Жылы икэн, бик жылы К.бабайның куллары 

          Шуна курэ гел актыр, анын йоргэн юллары. 

          Тагын бик куп жирлэргэ Яна ел булэк итсен 

          Малайларга, кызларга жылысын биреп китсен. 

Бию: “Весѐлый танец” (Күңелле бию). 

Бала: Хэркемгэ дэ зур бэйрэм, яна елдыр мҿгаен. 

           Кешелэренен телэклэрен, кабул итче ходаем. 

           Яна елда хэркемнен дэ кунеле изгетелэктэ 

           Илгэ-конгэ тынычлык бир, кайгы салма йорэккэ. 

Сәйдә: Күрегез бу чыршыны, Чыршыныңда чып-чыны. 

             Нинди матур, тҿз, биек, Тора түшҽмгҽ тиеп. 

Бала: Яна бэхет, яна шатлык алып килсен Яна ел 

        Яна жинулэре белэн котлы булсын Яна ел! 

Шундый матур бҽйрҽмебез ахырына якынлашты. Кадерле балалар, килгҽн кунаклар! Яңа ел 

барыбызгада яңа уңышлар, сҽламҽтлек алып килсен, Барлык изге телҽклҽребез чынга ашсын! 

Котлы булсын Яңа ел! Бҽйрҽмебезне җыр белҽн тҿгҽллибез. 

Җыр: “                          ”. 


