
 

 

Башҡортостан Республикаһы Өфө районы Шамонино ауылының “Аҡбузат” 

балалар баҡсаһы муниципаль мәктәпкәсә белем биреү мәғәриф  бюджет 

учреждениеһы 

 

 

 

 

 

 

Ҡөҙ байрамына сценарий 

“Тылсымлы Өй” 

 

 

 

 

 

Төҙөнө: музыка етәкесеһе 

 Хәйруллина Гөлсәсәк Айҙар ҡыҙы . 

 

 

 

 

 

Шамонино 



 

 

Музыка янғырай. Балалар залга бер- береһенә тотоношоп  инәләр. (Поезд 

вагондары кеүек). 

Тәрбиәсе: Ҡарағыҙ балалар ниндәй күркәм итеп зал биҙәлгән, аяҡ аҫтарын да 

бик матур япраҡтар ҙа ята, әйҙәгеҙ Япраҡтар менән бейеп алайыҡ.  

*Япраҡтар менән бейеү*. 

 Тәрбиәсе; Ҡарағыҙ әле, был тылсымлы ялан икән, бында тылсымлы өйҙә бар 

икән. Ниндәй матур, ниндәй ҡупшы өй, эйе бит балалар. (Өйҙөң артында 

берәүҙе алдан йәшереп ултыртыр кәрәк, өй булып һөйләргә). Моғайын был 

ябай түгел ә тылсымлы Өйҙөр ул, әйҙә уға йыр йырлап ишетерәйек. 

Йыр *Ҡөҙ*.  

Музыка тауышына әтәс килеп инә: (танауы төшкән) Һаумыһығыҙ 

балалар. Һеҙ минең себеште күрмәнегеҙме? Әллә ҡайҙа юғалды, эҙләп эҙләп 

арып бөттөм инде. 

Тәрбиәсе: Бында тылсымлы өй ултыра шунан һорар кәрәк. Һаумы тылсымлы 

Өй күрмәнеңме себеште? Зинһар Әтәскә ярҙам ит инде, себешен табып бир 

инде. 

Өй: Һаумыһығыҙ балалар, һаумыһығыҙ Тәрбиәселәр һәм Әтәскәй. 

Себешеңде тапҡың килһә, себеш бейеүен бейер кәрәк. Һеҙ бейегәнсе мин 

Себешеңде лә табып бирермен.  

Тәрбиәсе: Эй, ярай беҙ риза, беҙҙең бынамын тигән Себеш бейеүе лә бар, эйе 

бит балалар.  

Әтәс: Мин бейергә яратам, Ко-ко-кооо. Әйҙәгеҙ күмәкләшеп бейергә. 

(Бергәләп Әтәс менән балалар бейейҙәр).   

*Cебештәр бейеүе*. 

Өй: Бик матур бейенегеҙ, миңә оҡшаны, бына һеҙгә Себешегеҙ. (Өй эсенән 

Себеш килеп сыға, Себеш итеп Өлкән төркөмдән берәй баланы алырға була). 

Әтәс: Әй минең йомшағым, әй минең уңғаным. (Себешен яратып 

ала).Рәхмәт һеҙгә балалар, рәхмәт тылсымлы өй. Беҙгә ҡайтырға вакыт, 

һаубулығыҙ.  

Балалар: Һаубулығыҙ. (сығып китәләр Әтәс мн Себеш). 



 

 

Музыка тауышына Вупсин килеп инә: Һаумыһығыҙ балалар, һеҙ ҡалай 

матур ул, ә һеҙ минең дуҫымды Упсинды күрмәнегеҙме?  

Балалар: Һаумыһығыҙ. 

Тәрбиәсе: Бында тылсымлы өй тора, бәлки ул беләлер. Тылсымлы өй, беҙгә 

нимә эшләргә Вупсин дуҫын юғалтҡан бит? 

Өй: Бейеп күрһәтегеҙ. 

Вупсин: Балалар минең менән бейергә әҙерһегеҙме, улайһа башланыҡ.  

*Бейеү Червечок*.  (өйҙән Вупсин килеп сыға). (Вупсин итеп Өлкән 

төркөмдән берй баланы алып була). 

Вупсин: Һаумыһығыҙ балалар, һаумы Упсин. Япраҡ эҙләп аҙашып киттем, 

тиҙҙән ҡыш бит, йоҡо алдынан тамаҡты нығыраҡ туйҙырыр кәрәк. (Эсен 

һыйпай).  

Упсин: Һаумы Вупсин, һине юғалттым шул. Мин иебеҙгә лә бик тәмле, 

һутлы япраҡтар йыйҙым, әйҙә киттек ашарға. Рәхмәт инде һеҙгә, минең 

дуҫымды табып бирҙегеҙ бит. (Сығып китәләр). 

Музыкаға Айыу килеп инә: Һаумыһығыҙ балалар. Ҡүрмәнегеҙме минең 

бәләкәй генә дуҫымды, эҙләйем, эҙләйем таба алмайым. 

Балалар: Һаумыһығыҙ Айыуҡай.  

Тәрбиәсе: Һаумы, һаумы. Беҙҙең тылсымлы өй, бөтәһенә лә ярҙам итә, Өйкәй 

Айыуға ла дуҫын табып бир инде.  

Өй тауышы: Балалар менән уйын уйнап алығыҙ, шунан дуҫың да табылыр. 

Айыу уйната. Уйын *Сәтләүек йый* (йәки Шишки йый ) 

(Уйын бөтөүгә  Бәләкәй айыу килеп сыға). 

Айыу: Рәхмәт дуҫҡайымды табып биргәнгә, дуҫым да табылды, балалар 

менән дә уйнап алдым мин бик шатмын. (Сығып китәләр). 

Тәрбиәсе: Һаубулығыҙ. Ысынлап та ҡалай беҙҙең өй бик ярҙамсы булып 

сыҡты әле.  

Музыка тауышына Көҙһылыу килеп инә: Һаумыһығыҙ балалар. Ниндәй 

матур балалар бында йыйлған. (Күҙ йәше сыға илай). Тик мин алма тулы 



 

 

кәрзинемде юғалтым. Ҡапыл ел килеп сыҡты ла, юҡ булды. Һеҙгә тип Көҙ 

байлығын алып килә ята инем.  

Тәрбиәсе: Юҡҡа ҡайғырма, юҡҡа илама Көҙһылыу. Бына бында тылсымлы 

Өй тора, ул ярҙам итә. 

Өй: Көҙ тураһында йыр ишеттерегеҙ, бәлки кәрзин табылыр.  

Тәрбиәсе: Әйҙәгеҙ балалар Ҡөҙһылыу менән йыр йырлап алайыҡ.  

Йыр *Йәй үтте* (балалар йырлаған ваҡытта өйҙән кәрзинде берәү сығарып 

ҡуя был Сюрприз вакыты). 

Ҡөҙһылыу( кәрзинде ала): Рәхмәт һеҙгә минең ҡәҙерлеләрем. Был алмаларҙы 

һеҙгә тип алып килгәйнем. Әйҙә минең менән уйын да уйнап алығыҙ.  

Уйын *Йәшелсә йый*. (Уйындан һуң Ҡөҙһылыу Тәрбиәсегә алма мн 

Кәрзинде бирә) 

Тәрбиәсе: Рәхмәт һиңә Ҡөҙһылыу. Балалар төркөмгә ҡайтып көҙ байлығы 

менән һыйланып алайыҡ. (Балалар тәрбиәсе мн сығып китәләр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


