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Шамонино 



Ҡаҙ өмәһе 

1-се алып барыусы: Бына тағы ҡаҙ өмәләре башланды ауылда.  

2-се алып барыусы: Мин ҡаҙ өмәһенә ҡыҙҙарҙы саҡырҙым әле.  

Ҡыҙҙар килеп инә: Һаумыһығыҙ, инәйҙәр!   

 Алып барыусылар: Һаумыһығыҙ, ҡыҙҙар! Әйҙә, үтегеҙ, ултырығыҙ. 

(Ярымтүңәрәк ултыралар. Тас менән ҡаҙҙар килтереп ҡуйыла уртаға). 

1-се алып барыусы: Ҡаҙ башҡорт халҡының яратҡан ризығы. Ҡунаҡҡа 

барғанда ла иң ҙур күстәнәс – ҡаҙ булған. Өмәлә кешеләр бер-береһенә ярҙам 

итә, уйнап, бейеп бергә аралаша.  

Фатима: Көҙгө байлыҡ! Көҙгө муллыҡ! 

Ауылда ҡаҙ өмәһе! 

Йәше-ҡарты, бала-саға –  

Шау-гөр килә һәммәһе!  

К.Рушана: Бөгөн беҙҙә ҡаҙ өмәһе 

Ул күптән килгән йола. 

Ҡаҙ йолҡорға килгән ҡыҙҙар 

Уңыш юлдаш булһын һеҙгә! 

Алып барыусылар: Әйҙәгеҙ, башлайыҡ. 

Йыр “Ҡаҙ өмәһе” 

Малайҙар килеп инә. Бейейҙәр.  

К.Тимерхан: Әйҙәгеҙ, ҡаҙ өмәһенә барайыҡ! 

Малайҙар: Әйҙә!Әйҙә! Һаумыһығыҙ!  

Данир: Ҡыҙҙар йыйылған өйгә, 

Ҡыҙҙар килгән өмәгә. 

Нисек итеп ҡаҙ йолҡорға 

Инәйҙән өйрәнергә. 

К.Тимерхан: Ҡаҙ өмәһе, ҡаҙ өмәһе 
 



Алдарҙа ҡаҙҙар ғына. 

Ҡаҙ өмәһенә йыйылған 

Тик уңған ҡыҙҙар ғына. 

Инергә яраймы, ҡыҙҙар! 

Мырҙабулатова Наҙгөл: Йомаҡҡа яуап тапһағыҙ, рәхим итегеҙ! 

Асель: Һыу өҫтөндә һары май – батмай ҙа, иремәй ҙә (бәпкә).  

Магашева Наҙгөл: Бәпкәләрен сығарған да, шатлығынан бейегән (ата ҡаҙ). 

София: Томшоғо уның көрәк, исеме уның ...(өйрәк). 

2-се алып барыусы: Беҙҙең малайҙар аҡыллылар шул. Әйҙәгеҙ, үтегеҙ. 

(Ултырғысҡа ултыралар).  

1-се алып барыусы: Афарин, ҡыҙҙар! Ҡаҙҙы йолҡоп та бөткәндәр. Хәҙер һыу 

буйына йыуырға алып барайыҡ. Ҡалған ҡыҙҙар бишбармаҡ бешерерһегеҙ. 

(Ҡаҙҙар йыйып алына) 

А.Азалия: Ауылдарҙа ҡаҙ өмәһе гөрләй, 

Һыу буйына ҡанат һипкәндәр. 

Ҡанат остарына баҫа-баҫа 

Ҡыҙҙар ҡаҙ йыуырға киткәндәр. 

Бейеү “Һыу буйында” 

2-се алып барыусы: Афарин, ҡыҙҙар! Таҙа итеп йыуғандар. Рәхмәт.  

Аделия: Ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ, бишбармаҡ бешерәйек. Ҡыҙҙар: Әйҙәгеҙ! 

Бейеү “Бишбармаҡ” 

1-се алып барыусы: Бишбармаҡ беште. Хәҙер ҡаҙ бәлеше әҙер булғансы, 

уйнап, күңел асып алайыҡ! 

Р. Әҙилә: Ҡыҙҙар, малайҙар! Әйҙәгеҙ “Ҡанат” уйынын уйнайыҡ.  

- Ҡанат һатам! Кем ала? 

М.Мәликә: Мин алам! Хаҡы күпме? 

- Оҫталығыңа ҡарап. 



Ҡаҙ ҡанаттары йолҡабыҙ, 

Был эште яратабыҙ. 

Йырлап-бейеп, 

Уйнап күңел асабыҙ. 

- Ҡанат һатам! Кем ала? Шиғырҙар: Айгүзәл: Ана ҡаҙҙар бер көтөү 

                                      Ҡысҡыралар: 

- Ға, ға, ға. 

Аңлайһыңмы ҡаҙ телен 

Ҡаҙҙар әйтә: 

-Көн ҡыҙыу, 

Әйҙә киттек йылғаға. 

 Н.Азалия: Ҡаңғылдап ҡаҙҙар ҡайта 

                    Ҡыҙҙар ҡаҙҙар ярата. 

                    Ҡыу-ҡыу килеп ҡыуалар 

                    Ҡанаттарын йыялар. 

“Түңәрәк” уйыны. Таир, Ю.Әҙилә, Искәндәр, Тамерлан 

“Йәшерәм яулыҡ” уйыны. 

 “Наза” уйыны.  

1 колонна артҡа китеп, ярым түңәрәккә торалар. 

2-се алып барыусы: Бына, балалар, бәлеш тә бешеп сыҡты. 

Шиғыр: Х.Мәликә: Өй ҡаҙлы булһын! 

                                     Мамыҡ мендәре булһын! 

                                       Ҡаҙ бәлеше, ҡоймаҡ еҫе 

                                        Өй эстәренә тулһын! 

1-се алып барыусы: Әсәйҙәрҙе етеп килгән Әсәйҙәр байрамы  менән 

ҡотлайбыҙ. Һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, ғаилә бәхете, балаларығыҙҙың 

шатландырып ҡына тороуҙарын теләйбеҙ. Балаларҙан һеҙгә йыр-бүләк! 

Йыр “Әсәй менән гөл ултырттыҡ” 


