
 

Башҡортостан Республикаһы Өфө районы Шамонино ауылының “Аҡбузат” 

балалар баҡсаһы муниципаль мәктәпкәсә мәғәриф  бюджет учреждениеһы 

 

 

 

 

 

 

8 Март байрамына сценарий 

ТЫЛСЫМЛЫ СӘСКӘЛӘР АРТЫНАН 

 

 

 

 

Төҙөнө: музыка етәксеһее 

 Хәйруллина Гөлсәсәк Айҙар ҡыҙы.. 

 

 

 

 

 

 

Шамонино 

 



Малайҙар сығалар... 

 

Бала: Бөгөн ниндәй байрам? 

Бала: Бөгөн әсәйҙәрҙен, өләсәйҙәрҙен, ҡыҙҙарҙын байрамы. 

Бала: Ә ҡайҙа һун ул ҡыҙҙар? 

Бала: Әй, улар биҙәнәләр,сәстәрен үрәләр, әҙерләнәләр. 

Бала:Ҡарағыҙ, ҡарағыҙ, ҡыҙҙар килә ята.... 

 

Ҡыҙҙар сығалар... 

А.б.Ҡәҙерле  әсәйҙәр, өләсәйҙәр. 

Байрам башлана шулай. 

Һеҙҙен бөгөн байрам тиеп 

Бөтә ил, донъя шаулай. 

Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтар! 

А.Б.Әсәйҙәр бирә 

Күпме һөйөү һәм йылылыҡ. 

8март көнөндә 

Әсәйҙәргә ебәрәбеҙ 

бергә.ҠАЙНАР СӘЛӘМ! 

ШИҒЫРҘАР. 

 

йыр."Әсәйем (Тылсымлы кош)". 

Бала:Ҡыҙҙар,малайҙар, беҙ йырҙар,бейеүҙәр әҙерләнек, шиғырҙар ҙа ятланыҡ, ә 

ин мөһимен оноттоҡ. 

Бала: Нимә оноттоҡ? 

Бала: Нисек инде нимә? Әсәйҙәргә  бүләккә сәскәләр ҡайҙа? 

Бала: Әйе шул. Тик беҙ ул сәскәләрҙе ҡайҙан алабыҙ? Тирә яҡта бит ап-аҡ ҡар? 

А.б.: Туҡтағыҙ, ҡайғырмағыҙ! Мин уҡыным, ҡайҙалыр дингеҙҙә, бик алыҫта-

көнъяҡта утрау бар.Унда сәскәләр иҫәпһеҙ-һанһыҙ ти. 

Бала: Бәлки беҙгә шунда барыргалыр? Тик унда нисек барып етергә. 

А.б.: Әлбиттә, күнелле, шәп йөрөгән катерҙа йөҙәбәҙ.( балалар,катерҙа 

урындарыҫыҙҙы табығыҙ- пред стульями) 

( а.б. бинокль кейә, картаны ҡулына ала) 

 А.Б.: балалар, беҙ хәҙәр күнелле дингеҙ сәйәхәтенә барабыҙ!Алға, балалар! 

алыҫ әкиәтәр иленә сәскәләр артынан! 

Балалар бергә: Тулҡындар һәм дингеҙҙәр аша әсәйҙәргә сәскәләр артынан! 

( качаются вправо-влево, стоят прд стульями. берут друг друга за пояс, звук 

моря, чаек). 



А.б.: Ҡарағыҙ, ҡарағыҙ, алда имәлер күренә!? 

Балалар: Ер! 

А.б. Бына килеп тә еттек. Бушҡа сыҡмағанбыҙ икән улға. Туҡтағыҙ, 

ҡабаланмағыҙ! Мин сәскәләр күрмәйәм, тик ниндәйҙер йыр ишетелә.( Трубага 

ҡарай)   

Пираттар!!!( Разбегаются) 

2пират: Әй, корабльдә! Ҡулдарығыҙҙы күтәрегеҙ! 

1 пират: Әйтегеҙ, ҡайҙа юл тотаһығыҙ!?? 

Бала: Тылсымлы сәскәләр артынан.Әсәйҙәргә,өләсәйҙәргә бүләк итергә. 

Пираттар бергә: ха-ха-ха!!! 

2 пират: (передразнивает). тылсымлы сәскәләр артынан... 

1 пират: Әсәйҙәргә бүләк итергә.... 

2 пират: Йә, картағыҙҙы күрһәтегеҙ әле!!! ( забирает  и рассматривает ее). 

1 пират: Карта һеҙҙеке ине, ә хәҙер беҙҙеке! 

2 пират: Хәҙер беҙ һеҙҙен карта буйлап  барабыҙ ҙа клад табабыҙ! Һау булығыҙ! 

Хайерле йөҙөү һеҙгә! ха-ха-ха!!! (Сыгып китэлэр) 

Бала: Ҡайҙа хәҙер йөҙәбеҙ?...Картаһыҙ нисек сәскәләр табабыҙ? 

А.б.: Балалар,тирә яҡҡа ҡарайыҡ әле. Ун яҡтан ? 

Балалар: Дингеҙ! 

А.б.: Һул яҡтан? 

 Балалар: Дингеҙ! 

А.б.( Бала): Ой, мин алыҫта ер күрәм шикелле..!! 

А.б.: Әйҙәгеҙ катерға ултырып тиҙерәк йөҙөп етәйек.( качаются и садятся) 

Бала:Здравствуй незнакомый остров! 

Солнце ярко светит здсь! 

И не скучно нам совсем. 

Так  и хочется играть 

 Бегать. прыгать, танцвать! 

Полька. 

Бала: Хәҙер нимә эшләйбеҙ инде?  Ашарға ла ваҡыт етте. 

Бала: Мин ныҡ асыҡтым,хәҙер бутҡаны ла ашап бөтөр инем. 

Бала: Ашамлыҡты был утрауза алып етергә енелдән түгел. 

А.б.: балалар, тынлағыҙ! Кемдер беҙгә ашыға. 

Чунга килеп инә. 

 Чунга: Сәләм! Мин-Чунга! Был утрауҙын йәшәусеһе. Ә һеҙ кем? Нимәгә 

беҙҙен утрауға килеп еттегеҙ?  

А.б.: Беҙ  әсәй-өләсәйҙәргә  тылсымлы сәскәләр  эҙләйбеҙ.  Тик пираттар беҙҙен 

картаны тартып алдылар. 

Чунга: Әсәй? ә кем ул әсәй? Ул ошондай мы? ( рожицы делает) 



Балалар: Юк! 

Чунга: Ошондаймы?( дразнится) 

Балалар: Юк! 

Чунга: Һөйләп бирегеҙ улай булгас , ниндәй ул әсәй. 

 

ШИГЫРҘАР. 

А.б.: Беззен малайзар Әсәйҙәргэ  йыр-бейеу бүләккэ эзерлэнелэр. 

 

Йыр" Эх, егеттәр, егеттәр!" 

Бала: Любит моя мамочка с детства танцевать 

 Только что то мамочка стала уставать. 

  В сторону мамулечка присядь и отдохни, 

 От нас " танец с куклами" в подарок ты прими! 

 

БЕЙЕҮ ҠУРСАҠТАР МЕНӘН. 

Чунга: Әсәйҙәр кем икәнен мин анланым. Ә хәҙер өләсәйҙәр ниндәй икәнен 

һөйләгеҙ әле. 

А.б.: Чунга, балалар өләсәйҙәре тураһында шиғырҙар әҙерләнеләр. 

( Под музыку дети встают по всему залу). 

 

ШИҒЫРҘАР. 

ЙЫР"ӨЛӘСӘЙЕМДЕН". 

 

Чунга: Балалар, ә һеҙ әсәйҙәрегеҙгә ярҙам итәһегеҙме? 

Прищепкалар менан уйын. 

Чунга: балалар, минә бик оҡшаны һеҙҙен әсәйҙәрегеҙ  һәм өләсәйҙәрегеҙ. Һеҙ 

мотлаҡ уларға тылсымлы сәскәләр буләк итергә тейешһегеҙ. Нисек һеҙгә ярҙам 

итергә икән? 

( Пираттар һандыҡ менән килеп инәләр) 

1 пират: О, балалар! Һеҙ бында мы? Сәләм! 

2  пират: ( Чунгаға).Һинә лә сәләм! 

1 пират: Ә беҙ  һеҙҙен карта буйлап барып тыылсымлы утрауга эләктек. Унда 

бер һандыҡ тылсымлы сәскәләр өҙөп алдыҡ! 

2 пират: Хәҙер беҙ баҙарға барып сәскәләрҙе һатабыҙ ҙа, күүүүп аҡса эшләйбеҙ! 

Чунга( угрожая). Йә, тиз генә балаларға һандыҡты бирегеҙ, ул уларҙын 

сәскәләре! 

1 пират: Әһә, хәҙер!  Беҙ ярты көн  сәсәкәләр артынан йөҙҙөк, шунан ярты көн 

уларҙы эҙләнек һәм төнө буйы уларҙы өҙҙөк. Ә хәҙер былай ғына уларҙы 

бирергә? Юҡ индее. 



Чунга: Мин әйттем һеҙгә,  тиҙ генә һандыҡты бирегеҙ! Атыу мин һеҙҙе 

банандар менән бәреп бөтәм! 

2 пират: Ой-ой-ой! Беҙ һинән, әллә ниндәй ҡыҙыҡайҙан ҡурҡып киттек тип 

уйлайһынмы? ха-ха-ха! 

1 пират: Ой-ой-ой! Ҡурҡыттын! Минен тубыктарым да ҡалдырап китте. 

 

А.б.: Балалар, мин анланым шикелле.Әйҙәгеҙ уларга тылсымлы " зинһар өсөн" 

һүҙен әйтеп ҡарайыҡ. Шунан пираттар беҙгә һандыҡты берерҙәр тип ышанам. 

Балалар: Зинһар өсөн. 

 Пираттар: Ярай инде. Шаярттыҡ! Шаяртырға ла ярамай  мы әллә? 

А.б.: Ярай! Бик яҡшы! Улай булғас әсәйҙәрҙе  залга шаян бейеүгә саҡырабыҙ! 

ТАНЕЦ С МАМАМИ «Соку-баче» 

 2 пират: Беҙгә әсәйҙәрегеҙ оҡшаны.Ә беҙ исправились.Честно-честно.Ысынлап 

та  анланык . 

1 пират: Һәм ундай ҙур байрам булган өсөн сәскәләрҙе һеҙгә буләк итергә 

әҙербеҙ! 

Бына һеҙҙен сәскәләр!( Һандыҡты иҙәнгә ҡуялар). Ә беҙгә китергә лә ваҡыт 

етте! 

Чунга: Минә китергә ваҡыт етте инде. Һау булыгыҙ , балалар! 

А.б.: Һау бул, Чунга! Һау булыгыҙ пираттар! 

А.б.: Был матур тылсымлы сәскәләрҙе әсәҙәргә буләк итәбеҙ! 

 

СӘСКӘЛӘР МЕНӘН БЕЙЕҮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


