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 Хәйруллина Гөлсәсәк Айҙар ҡыҙы. 

 

 

 

 

 

Шамонино 



Ололар: алып барыусы, Мәсекәй әбей, Ҡыш бабай, Ҡарһылыу. 

Балалар:көнсығыш иленән килгән ҡыҙҙар һәм солтан, ҡар бөртөктәре, 

Санта-Клаустар, Америка ковбойҙары, Кавказдан килгән егеттәр, Африканан 

килгән аборигендар. 

 

Балалар музыка аҫтына килеп керәләр, бейейҙәр һәм рәтләп теҙелеп баҫалар. 

 

Алып барыусы: 

Бар тирә яҡ һөттәй ап- аҡ 

Ем- ем итеп ҡар көлә. 

Көмөш ҡыңғырауҙар тағып, 

Беҙгә яңы йыл килә. 

После хоровода дети садятся на стульчики. 

Алыпбарыусы: 

БынабеҙкөтөпалғанЯңыйыл байрамы лаетте! Беҙҙе был матур залда 

Шыршыҡай-ҡупшыҡай ҡаршы алды! 

Алып барыусы:  

Әйҙәгеҙ балалар, Шыршыҡай-ҡупшыҡайға бағышлап шиғырҙар һөйләп 

алайыҡ ! 

Әлфинә: 

Беҙҙең шыршы балҡып тора, 

Ай – һай матур биҙәлгән. 

Йәйғор кеүек сулпылары, 

Төшөп троа иҙәнгә. 

Элина: 

Бөгөн шыршы балҡып тора,  

Бүлмләрҙә, өйҙәрҙә 

Ул бит бейеп китер һымаҡ 

Беҙ уйнаған көйҙәргә. 

Амир К.:  

Бөгөн шыршыны 

Биҙәйбеҙ бергә, 

Иң матур байрам 

Килә бит беҙгә. 

Ҡарһылыу килә, Йондоҙ һибелә, 

Шатлыҡтар тейәп 

Ҡыш бабай килә. 

 

Ведущая:  

Ә хәҙер тылсымлы әкиәт, 

Саҡыра беҙҙе юлға. 

Күҙҙәрҙе беҙ йомайыҡ, 



Һәм тауышты тыңлайыҡ... 

 

Залда Мәсекәй Әбейҙең сәйәхәт итеү агентствоһының рекламаһының 

тауышы сыға 

Радио тауышы:  

- Иғтибар, иғтибар! Тыңлағыҙ, шатлыҡлы иғлан! 

«Урман төпкөлө» радиоһы һөйләй. Беҙҙең урманда күптән көтөп алған 

сәйәхәт агетствоһы эшләй башлай. Исеме- «Тылсымлы ял!» 

Бөтә ил буйынса сәйәхәт ҡылырға теләһәгеҙ, һеҙгә беҙгә килергә кәрәк! 

Барлыҡ һорауҙар буйынса, уның хужаһына рөхсәт итегеҙ. Иң сибәр, иң 

һөйкөмлө, ҡабатланмаҫ Мәскәй Әбекәйе! 

 

001. Реклама Бабы Яги 

 

Под музыку в зал заходит стильная и современная Баба Яга,  

вносят декорации с рекламами агентства, Баба Яга танцует. 

Мәсекәй Әбей: 

- Тиҙҙән ҡышҡы каникулдар етә, сәйәхәттең иң ҡыҙған мәле. Шул 

осраҡтан, мин, осоусы аппарат хужаһы булараҡ, сәйәхәт агентствоһы 

асып ебәрәм. Иң шәптәр, иң ҡыйыуҙарҙы тауы аяҡлы өйөмдә көтөп 

ҡалам. 

- Ой, ни эшләп ултыраһығыҙ 

Сәйәхәт итеү фирмаһын асам 

Керегеҙ, күрегеҙ 

Аҡсағыҙҙы онотмағыҙ, 

Кәртешке менән дә түләп була 

Һеперткелә лә йөрөп килһәк була 

- Любой каприз, за Ваши деньги. 

- Хөрмәтле ата- әсәләр, балалар, бына ҡарағыҙ рекламаһын! 

РЕКЛАМА ТАРАТА 

Беләһегеҙме ҡайҙа Панама? 

Килеп күрегеҙ, унда бит цунами! 

 

Ә Испания, эҫе Мадрид! 

Кем килә, ысразу көйә.  

 

Как прекрасно питание в Греции: 

Уксус, перец и прочие специи. 

 

Әэкскурсия «Крыши Парижа» 

Шатлыҡтан баш әйләнеп оса яҙаһың. 

 

Ә инде Төркөстандың Анталияһы, 

Онотоп ҡуймағыҙ сандалийығыҙҙы... 

Мәсекәй Әбей: 



- Шунан Яңы Йылды ҡайҙа ҡаршылайһығыҙ? Уйлаштығыҙмы? Точно 

адрес буйынса алып барам, борсолмағыҙ, һепертке – самолет һә тигәнсе 

урынына алып барып еткерер. 

Алып барыусы:  

- Һаумыһығыҙ, Мәсекәй ханым, һеҙҙе танырлыҡ та түгел бит, 

йәшәргәнһегеҙ, матурланғанһығыҙ. 

Мәсекәй Әбей:  

- Ә, как же, мода артынан ҡыуам, матурлыҡ салонына йөрөйөм, 

йәшәрткес алмалар ашайым, һаҙлыҡ маскалары эшләйем, 200 йәшкә 

йәшәрҙем. Ошондай модный агентство асып 

ебәргәс,клиенттарҡурҡытыпйөрөпбулмай бит инде. 

- Теләйһегеҙме мин һеҙҙеярһыпятҡан вулкан янынаебәрәм, унда Змей 

Горыныч ял итепята, СПА процедуралар ала. 

- Алып барыусы:  

Ой, Мәсекәй әбей, рәхмәт инде, тик беҙ балалар менән Ҡыш бабай менән 

Ҡарһылыуҙы Әйҙәгеҙ һеҙҙе Экзотикаға  табып, улар менән Яңы йылды 

ҡаршыларға инек бит әле. 

Мәсекәй әбей:  

- Ҡыш бабай? Бына һиңә яңылыҡ! Ул бит ҡартайған, һаҡал баҫып бөткән 

үҙен, моданың нимә икәнен дә белмәйсе. Әйҙәгеҙ һеҙҙе Экзотикаға 

ебәрәм, океан, аҙым һайын яңы асыштар. 

Алып барыусы: 

- Юҡ инде, беҙ элекесә, Ҡыш бабай менән ҡаршылайбыҙ! Әйҙә, әбекәй, 

Ҡыш бабай янына ебәр беҙҙе! Ҡулыңдан килерме? 

Баба Яга: 

Нисек инде килмәһен? МИНЕҢ ҠУЛДАНМЫ?!!Бер кемдең дә зарланғаны 

юҡ әле, лицензия, гарантия, страховка – все включено! Ҡыш бабайғамы? 

Хәҙер, сихырымды әйтәм дә, һә тигәнсе барып та етерһегеҙ. 

 

Алып барыусы:  

- Көтөп тор! Ниндәй гарантия бирәһең? Шунан беҙҙе дөрөҫ ебәрмәһәң, 

нисек кире ҡайтайыҡ? 

Баба Яга:  

Бына һеҙгә гарантия – тылсымлы телефон! 

(достаёт прикольный сотовый телефон). ПИН-кодын иҫтә ҡалдырығыҙ, 

«Мәсекәй әбей кил бында, һинһеҙ күңелһеҙ була». Шылтыратығыҙ, тиҙ генә 

осопкилеп етермен, бар мәшәҡәттәрҙе сисермен.(Отдаёт телефон). 

Алып барыусы: 

- Ярай, улайһа. Ышанабыҙ һиңә. Осор беҙҙе Ҡыш бабайға! 

Баба Яга:  

Ярар, заказ принят.  

Хәҙер уҡынайым да. 

Звучит таинственная музыка. 

Мәсекәй әбей: 

- Цамба-драмба-гребешок, 



Кипкән тараҡан бер мешок! 

Сихырлайым, уҡынам, 

Тоҙ һалам, борос һалам. 

Ҡыш бабайға осорам!!! 

Свет һүнә, восточный музыка яңғырай. 

Алып барыусы: 

Ҡайһылай матур музыка. Тик Ҡыш бабай ғына күренмәй. Дөрөҫ барып 

сыҡтыҡмы икән? 

Көнсығыш бейеүе. 

 

Данил- солтан, Хадига, Дилара, Мәликә, Ф. Азалия, Аделина 

Алып барыусы: 

Һаумыһығыҙ! Беҙ бит Көнсығыш иленә барып сыҡҡанбыҙ. Ҡыш бабай эҙләп 

йөрөйбөҙ, әйҙә һорашайыҡ әле.  

- Ой, хөрмәтлеләрҙән хөрмәтле Солтан! Ҡыш бабайҙы күрмәнеңме? 

- Юҡ,  ә кем һуң ул? 

- Балалар, әйҙәгеҙ Солтанға һөйләйек әле, Ҡыш бабайҙың кем икәнен? 

 

- С. Айнур: 

Минең олатайға оҡшаш, 

Тағы ла бар бер бабай. 

Тик уны мин һирәк күрәм,  

Эштәре түгел ябай. 

Яңы йылда ғына килә,  

Һалҡынды бик ярата, 

Үҙе бик ҡалын кейенә,  

Шуныһы аптырыта. 

 

Солтан: - Ә,  Ноэль баба! Беҙҙең илдә Ноэль баба килә Яңы йылға. Ә 

Ҡыш бабайҙы күргәнем юҡ. 

 

Алып барыусы: 

- Балалар беҙгә Мәсекәй әбейҙе саҡырып, Ҡыш бабайҙы эҙләргә кәрәк! Ә 

Һеҙгә  хөрмәтле Солтан, ҡыҙҙар ҙур рәхмәт матур бейеүегеҙ 

өсөн.(Телефонын алып шылтырата)  

Телефондағы  тауыш: 

- Алё! Һеҙҙе «Тылсымлы ял» сәйәхәт агентствоһы сәләмләй.Ҡыҙғанысҡа 

ҡаршы бөтә операторҙар ҙа буш түгел, яуап көтөгөҙ. ... 

 

005. Разговор по телефону с Б. Ягой 1 

 

Алып барыусы: 

 Тиҙ генә Пин – кодты иҫкә төшөрәйек! 

Бергәләп: «Мәсекәй әбей кил бында, һинһеҙ күңелһеҙ була». 

Телефондағы  тауыш: 



Алё!Нимә булды?Кем саҡыра? 

006. Разговор по телефону с Б. Ягой 2 

Алып барыусы: 

Мәскәй әбей? Был беҙ, балалар. Нишләп беҙҙе Ҡыш бабайға тип, Көнсығыш 

иленә ебәрҙең? 

 

Мәскәй әбей: Хәҙер килеп етәм, көтөгөҙ! 

Звучит звук мотоцикла, вылетает на метле Баба Яга. 

007. Звук мотоцикла 

Мәскәй әбей: 
- Шунан нимәһе оҡшаманы тағы? 

Алып барыусы:  

-Һай, әбекәй, ҡайҙа ебрәҙең беҙҙе! Ҡыш бабайҙың кем икәнен дә белмәйҙәр 

унда! 

Мәскәй әбей:  

Сеү, сеү, ниңә шаулайһығыҙ!Подумаешь, ошибочка вышла. Бындай хәл 

беренсегә булды минең менән! Кем яңғылышмай. Хәҙер төҙәтәбеҙ! Сели на 

места, пристегнулись, приготовились к полёту! (колдует) 

- Цамба-драмба-гребешок, 

Кипкән тараҡан бер мешок! 

Сихырлайым, уҡынам, 

Тоҙ һалам, борос һалам. 

Ҡыш бабайға осорам!!! 

 

Ут һүнә, африканский музыка ишетелә. 

008. Африканская музыка 

 

Алып барыусы:  

Тағы ҡайҙа килеп сыҡтыҡ икән? 

Аборигендар бейеүе- Йәнгүзәл, Ирхан, Х. Айнур, И. Азалия, Әмирә    

 

009. I-like-to-Chunga-Changa  (танецаборигенов)  

 

Алып барыусы:  

Бына һиңә кәрәкһә! Мәскәй әбей беҙҙе Африкаға ебәргән бит! Тағы ла 

бутаған. Африкала ла үҙ Ҡыш бабайҙары бар икән – Папа Ноэль тип 

йөрөтәләр уны. Ләкин беҙгә үҙебеҙҙеке кәрәк! 

Алып барыусы:шылтыратайыҡ уға 

 

006. Разговор по телефону с Б. Ягой 2 

 

Телефондағы  тауыш: 

Алё! Нимә булды? Кем саҡыра? 

Алып барыусы:Мәскәй әбей, беҙ Африкаға барып сыҡтыҡ, Ҡыш бабайыбыҙ 

юҡ бында. 



Мәскәй әбей:Ай, яй, яй! Хәҙер төҙәтәм, хәҙер, хәҙер!  

Телефондағы  тауыш:Ҡайһылай тиҫкәре туристар булды былар, шунда 

ҡояшта ҡыҙынып ятыр урынға, Ҡыш бабай тиеп йөрөйҙәр шунда. Әллә 

сихырым көсөн юғалтҡан. 

- Спокойно! Фирма веников не вяжет! Сейчасвсёисправлю! 

 

- Цамба-драмба-гребешок, 

Кипкән тараҡан бер мешок! 

Сихырлайым, уҡынам, 

Тоҙ һалам, борос һалам. 

Ҡыш бабайға осорам!!! 

 

Свет һүнә, Дикий Запад музыкаһы яңғырай. 

 

Алып барыусы:Дөрөҫ килеп сыҡһа ғына ярар ине. 

 

Ковбойский танец: Камилла, Я. Данияр, Наҙгөл, Б. Данияр, Нәркәс, 

Гөлназ, С. Айнур, Әмир д. 

.  

 

Алып барыусы:  

Һаумыһығыҙ, һеҙҙең менән танышыуыбыҙға бик шатбыҙ! Беҙ Ҡыш бабайҙы 

эҙләп йөрөйбөҙ, күрмәнегеҙме? Байрамыбыҙ юҡҡа сыға инде.  

Камилла:  

Яңы йыл, бүләктәр, барыһын да Санта- Клаус килтерә. Хәҙер саҡырабыҙ уны. 

Яңы йылға әҙерләнәлер. 

Алып барыусы: Әйҙәгеҙ, ковбойҙарҙың аттары менән уйнап алайыҡ, арып 

киткәнһегеҙҙер. 

 

Уйын «Кем иң яҡшы ковбой» 
Выбирают 1 ребёнка и 1 ковбоя, игрушечных коней на палочке. Перед ёлкой 

садится барышня с букетом. Надо под музыку «проскакать» на коне и взять 

букет у барышни. Дети играют. 

 

Санта- Клаустар бейеүе- Айгиз, Арыҫлан, Азамат У., Данир. 

 

Алып барыусы:Балалар ҡайта һалайыҡ, Яңы йылды ҡаршылап өлгөрмәйбеҙ.  

Телефон алып шылтырата.  

Бергәләп: «Мәсекәй әбей кил бында, һинһеҙ күңелһеҙ була». 

Телефондағы  тауыш:(искажённый)Абонент недоступен! Оставьте 

сообщение после звукового сигнала. Хр-р-р-р-…..(храпит) 

 

015. Разговор по телефону с Б. Ягой-4 

 

Алып барыусы:Мәскәй әбей!Уян, алып кит беҙҙе Американан!!! 



- Мәскәй әбей:һеперткем ватылды, кил алмайым, телефон аша ғына 

әйтәм, һыуыҡ тауҙар араһына Ҡыш бабай янына 

 

- Цамба-драмба-гребешок, 

Кипкән тараҡан бер мешок! 

Сихырлайым, уҡынам, 

Тоҙ һалам, борос һалам. 

Ҡыш бабайға осорам!!! 

Свет һүнә Кавказ тауҙарына барып сығалар 

Алып барыусы:Ҡайһылай һыуыҡ бында, ниндәй бейек тауҙар иле! 

Кавказский танец 

Алып барыусы: Егеттәр күрмәнегеҙме ҡыш бабайҙы? 

Егеттәр: Юҡ 

Алып барыусы: шылтырата М.Ә. 

Мәскәй әбей: 

- Ай һай насар туристар эләкте миңә, ҡайҙа ғына булһағыҙ ҙа бер нәмә 

оҡшатманығыҙ. 

- Тылсымлы көҙгөнән ҡарамай булмаҫ был Ҡыш бабайҙың ҡайҙа йөрөгәнен! 

- Йомоғоҙ күҙегеҙҙе! 

- Цамба-драмба-гребешок, 

Кипкән тараҡан бер мешок! 

Сихырлайым, уҡынам, 

Тоҙ һалам, борос һалам. 

Ҡыш бабайға осорам!!!  

- Бына ҡартлас ҡайҙа икән, балалар баҡҡсаһында йөрөй бит.  

- Әйҙәгеҙ шунда киттек! 

- Цамба-драмба-гребешок, 

Кипкән тараҡан бер мешок! 

Сихырлайым, уҡынам, 

Тоҙ һалам, борос һалам. 

Ҡыш бабайға осорам!!!  

 

Гаснет свет, баба Яга исчезает, в зале появляется Дед Мороз,  

садится на пеньке перед ёлкой, дремлет. 

 

Алып барыусы: Ой, балалар, ҡарағыҙ әле!Беҙҙең шыршы төбөндә Ҡыш 

бабай йоҡлап киткән! Моғайын беҙҙең балалар баҡсаһына яңы йыл менән 

ҡотларға тип килгәндер, ә беҙ юҡ! Бөтә ер шары буйлап уны эҙләп 

йөрөйбөҙ.Әйҙәгеҙ сәпәкәй итеп алайыҡ, бәлки уяныр! 

 

Дети хлопают, Дед Мороз вздрагивает, просыпается. 

 

Ҡыш бабай:  

- Ой, ой, ой! Юлдан арып килеп, йоҡлап киткәнмен бит! Ҡайҙа минең 

балаҡайҙарым? 



- Һаумыһығыҙ малайҙар, 

 Һаумыһығыҙ ҡыҙҙар 

Һеҙ бит шундай батырҙар, 

Һеҙ бит шундай матурҙар. 

Ҡайһылай үҫеп киткәнһегеҙ! 

Һеҙҙе шатмын күреүгә, 

Яңы йыл менән һеҙҙе! 

 

Балалар:  

- Һаумы Ҡыш бабай! 

Ҡыш бабай: 

- Ҡайҙа юғалып йөрөйһөгөҙ. Мин байрамға тип килдем, шыршы 

биҙәлгән, ә балалар юҡ! Нимә булды? Кемдең эше был? 

- Дети рассказывают Деду Морозу про Бабу Ягу и её турагентство. 

 

Ҡыш бабай:  

- Насар көстәрҙең эше икәнен һиҙҙем инде. Ҡарһылыуымды һеҙҙе 

эҙләргә ебәрҙем, осраттығыҙмы?(Юҡ!)Әйҙәгеҙ бергәләп саҡырайыҡ! 

 

Балалар:Ҡарһылыу! 

 

В зал под музыку входит Снегурочка. 

 

Ҡарһылыу:  

Һаумыһығыҙ, балалар! Яңы йыл менән!Олатай, бөтә балалар ҙа табылғас 

ҡайһылай һәйбәт! Бергәләп байрам итһәк тә була! 

Шыршыҡҡайҙы уратып, 

Түңәрәккә торайыҡ 

Яңы йылды ҡаршылыап 

Күңелле йырҙар йырлайыҡ! 

Ҡарһылыу:  

- Олатайым, уйнап ал 

Балаларҙың, кәйефен күтәрәйек! 

 

ҠЫШ БАБАЙ МЕНӘН УЙЫН.  

Ҡыш бабай:  

Балаларым һағынып көткән,  

Ҡыш бабайҙың килеүен,  

Күңелле йырҙар йырланыҡ 

Шиғырҙар тыңлап алайым 



Дети читают стихи. 

Хәсән: 

Эй, Ҡыш бабай, Ҡыш бабай, 

Күптәнге таныш бабай. 

Йәнә лә килеп еттең,  

Елбер ҡарҙар бейеттең. 

Һыуыттың урамдарҙы, 

Борҡҡоттоң бурандарҙы, 

Кейҙерҙең беҙгә һырма, 

Бейәләй, бүрек, быйма. 

 

Арыҫлан: 

Уның урыны –  

Байрам түрендә 

Ул бөгөн ай-һай,  

Матур күренә. 

Башына кейгән, 

Йондоҙ түбәтәй. 

Был ҡупшыҡайҙы 

Йәгеҙ кем әйтә?  

Я. Данияр: 

Яңы йылды ҡаршылайбыҙ 

Шыршы уттары әҙер. 

Ҡарһылыу ҡыҙын эйәртеп, 

Ҡыш бабай килер хәҙер. 

Һағындыҡ шул Ҡыш бабайҙы,  

Ул беҙгә бик ҡәҙерле. 

Тоҡлап ҡыуаныс килтергәс,  

Көтәбеҙ шул ҡәҙәре! 

Данил: 

Ҡыш бабай йәшел санаға 

Пар аттар егеп,  

Буран туҙҙырып далала 

Эй, килә, елеп. 

Башында осло аҡ бүрек, 

Өҫтөндә аҡ тун, 

Ауыҙ йырып, килә көлөп 

Күңелле ҡарт ул! 

Ильяс: 

Бар тирә яҡ һөттәй ап- аҡ 

Ем- ем итеп ҡар көлә. 

Көмөш ҡыңғырауҙар тағып, 

Беҙгә яңы йыл килә. 

Көрткә сумып ҡойона шыршы, 

Энәһе йәшел генә. 



Йәшел ҡыңғырауҙар тағып,  

Беҙгә Яңы йыл килә. 

Күктә йондоҙҙар бейейҙәр, 

Еҙ ҡыңғырау – ай елә 

Арғымаҡтарын ярһытып,  

Беҙгә яңы йыл килә. 

Данир: 

Байрамға килде Ҡыш бабай, 

Алыҫ юлдан елдереп. 

Ҡотло булһын Яңы йыл – ти 

Һөйөнсөһөн белдереп. 

Наҙгөл: 

Их, беҙҙең шыршы 

Ул ниндәй ҡупшы,  

Янында күмәк  

Уйнауы яҡшы. 

Әйҙә Аҡ бабай 

Һине көттөк беҙ,  

Һикереп уйнарға 

Һағынып бөттөк беҙ. 

Килсе, Ҡыш бабай,  

Йырлайы бергә. 

Яңғыраһын шат йырҙар 

Бәхетле көндә. 

 

Ҡыш бабай:  

Һай ҡарһылыуым, ҡыҙым, минең Һыуыҡ Себер илендә хәлдәр нисек икән, 

бурандар һыҙғырамы икән? 

Ҡарһылыу: 

Бурандар ҙа һыҙғыра, ҡарҙар ҙа яуып тора олатай. Әйҙә һинең иҫеңә төшөрөп, 

ҡар бөртөктәрен бейетеп алайыҡ. 

Танцуют  «Белые снежинки» Руфина, Регина, Элина, Айзилә,Б. Азалия, 

Әлфинә. 

 

- Ҡарһылыу: 

Ҡыш бабайҙан балалар  

Бүләктәр көтөүе билдәле, 

Ҡайҙа һинең тоҡсайың 

Әйҙә тиҙерәк асайыҡ! 

Ҡыш бабай: 

(тоҡсайҙы эҙләй)- Ҡайҙа булды һуң ул? Таба алмайым! 

Ҡарһылыу:- Бәлки, урманда торғоҙоп ҡалдырғанһыңдыр?  



Ҡыш бабай: Юҡ, балалар баҡсаһына алып килдем, ә балалар булмағас 

шыршы төбөнә һалып торҙом! Һуңынан аптырап һеҙҙе көтөп йоҡлап киттем. 

Ҡаралы ҡыҙым яҡшыраҡ шыршы төбөн. 

Ҡарһылыу эҙләй, ләкин таба алмай. 

Ҡыш бабай: 

- Мин йоҡлағанда берәйһе, моғайын яңғылыш алып киткәндер. Туҡта, туҡта, 

Мәсекәйҙең эше түгел микән был? Ана бит балаларҙы ер шары буйлап 

алдатып йөрөткән? 

Алып барыусы:  

- Ҡыш бабай, әйҙә тиҙ генә тикшереп ҡарайыҡ! Беҙҙең бит 

тылсымлытелефоныбыҙ бар!  Шылтыратыпбылай тип әйтәбеҙ: 

«Мәсекәй әбей кил бында, һинһеҙ күңелһеҙ була».  

Ҡыш бабай: 

- Әйҙәгеҙ, бергәләп: «Мәсекәй әбей кил бында, һинһеҙ күңелһеҙ була».  

Мотоцикл тауышына һеперткегә ултырып,Мәсекәй әбей килеп инә, понамка, 

күҙлек кейеп алған. 

Мәсекәй әбей: 

- Нимә булды тағы? Ҡояшта ҡыҙынып, бүләктәр һайлап ҡына, ял итеп 

ята инем!(Ҡыш бабайҙы күреп) Ой, ниндәй бүләктәр, то есть…э… 

ҡояш ванналары алып ята инем. 

Ҡыш бабай: 

- Һаумы, Мәсекәй әбей!Ниндәй бүләктәр һайланып яттың унда?! 

Мәсекәй әбей: 

- Ниндәй бүләктәр? Юҡ, юҡ, юҡ, буталып, яңғылыш һөйләп торам! Мин 

Ҡыш бабайҡайым сәйәхәт агентствоһын астым, әйҙә, Ҡарһылыуың 

менән бергә ял итергә ебәрәм! Ял итеп, ҡояшта ҡыҙынып, күңелегеҙҙе 

күрәйем. 

Ҡыш бабай:  

- Һин беҙҙе юхалама!Беҙгә бында ла рәхәт! Агенство тураһында ла күп 

ишеттек, бир тиҙ генә балаларҙың бүләктәрен! Әтеү хәҙер ел- буран 

менән өйөрөлтәәәәм! Себер тарафында ял итеп ҡайтырһың! 

Мәсекәй әбей: (Хәле бөтөп)- Ярай, ярай, кире ҡайтарырмын бүләктәрегеҙҙе, 

көтөгөҙ! 

Һеперткеһенә ултырып өйөн бер нисә тапҡыр урап сыға, шунан сихырлай,  

беренсе тапҡыр өй тәпешкә бирә, икенсе  тапҡыр шәпкә 

Ҡыш бабай: АХ, ОЯТҺЫҘ ҠАЙҺЫЛАЙ ШАЯРА , ХӘҘЕР ТУҢДЫРАМ! 

Өй өсөнсө тапҡыр йомортҡа һала. Уны асып ҡҡараһалар эсендә бүләктәр 

була 

 



Ҡыш бабай:  

- Бүләктәр ҡабул итегеҙ, балалар, 

Шатланып, уйнап - көлөп 

Беҙҙән һеҙгә ҙур теләк 

Иҫән- һау булығыҙ! 

Ата - әсәйҙәрегеҙҙе,  

тәрбиәселәрегеҙҙе тыңлағыҙ! 

 

Ҡарһылыу:  

- Бәхетле һәм күңелле бала саҡ теләйбеҙ һеҙгә! 

 

Ҡыш бабай, Ҡарһылыу: 

- Яңы йыл менән ҡотлайбыҙ барығыҙҙы ла!!! 

Бүләктәр таратыу, хушлашып сығып китәләр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


