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(талгын көй яңгырый) 

Әкиятче:        Һәр көн саен бар җиһанны 

                         Нурга күмеп таң ата. 

                         Күк чигеннән кояш чыга, 

                         Ул яктылык тарата. 

 

                         Иртәнге җил дә уянып 

                         Җир өстен сыйпап үтә, 

                         Әйтәдер сыман елмаеп: 

  Җил:              -“Торыгыз, хәерле иртә!” 

 

 Әкиятче:        Әкиятебез герое 

                          Әле һаман тормаган. 

                          Бу нәни тычкан малае 

                          Бигрәк озак йоклаган. 

 

                          Әнә, әнисе күренә, 

                          Хәзер аны уятыр, 

                          Белербез, бу малай бүген 

                          Тагын ниләр майтарыр. 

 

Әни тычкан:   Йоклап ятма, тор улым, 

                           Бер елмай миңа карап. 

                           Юынып ал, иртәсен 

                           Юынмасаң эш харап. 

 

                           Аннан ашап алырсың, 

                           Тәмле ботка пешердем. 

                           Нәни улыма диеп 

                           Син торганчы өлгердем. 



                           Иртәнге аш ашагач, 

                           Бераз тамак ялгагач, 

                           Миңа син булышырсың 

                           Койманы буяшырсың. 

 

                           Аннан алырсың көрәк, 

                           Бакча казырга кирәк. 

                           Яшелчәләр өлгергән 

                           Җыеп алыйк тизрәк. 

 

Тычкан малае:  Булды, җитте,әнием, 

                            Минем йокым туймады. 

                            Синең чиелдык тавышың  

                            Матур төшне бутады. 

 

Әни тычкан:    Ай-яй, улым, ни булды? 

                            Әллә авырыйсыңмы? 

                            Иртүк торырга кирәген 

                            Әллә син белмисеңме? 

 

Тычкан малае: Юк, авырмыйм, юк-бар белән 

                            Минем башны катырма. 

                            “Юын”, “аша”, “эшлә” диеп 

                            Мине бүтән борчыма. 

 

                            Урамга чыгып китәм мин, 

                            Эшләп вакыт үткәрмим. 

                            Рәхәтләнеп күңел ачам 

                            Уйнау-бөтен теләгем. 

Әни тычкан:   Эх, бигрәк ялкау булдың шул, 



                           Әле акыл кермәгән. 

                           Дошманнардан саклан ,улым, 

                           Саулык-сиңа теләгем. 

(“Антошка” көенә тычкан малае җырлый) 

                           Җырларга, биергә, уйнарга яратам мин 

                           Җырларга, биергә, уйнарга яратам мин 

                           Тили-тили, трали-вали 

                           Беркемне дә тыңламыйм мин, 

                           Әнине дә тыңламыйм мин. 

 

Мәче:                  Кем чиелдый, кем җырлый? 

                            Иртүк урам чатында. 

                            Минем тынычлыкны бозып 

                            Кем сикергәли монда? 

 

                            Аха, тычкан малае икән, 

                            Бик шәп булды әле бу. 

                            Иртәнге ашка табынга 

                            Менә дигән табыш бу. 

 

Тычкан малае:  Әни!Әни! Коткар мине! 

                             Бүтән алай эшләмәм. 

                             Барлык сүзеңне тыңлармын, 

                             Сиңа каршы эндәшмәм! 

 

Әкиятче:           Шулвакыт, кинәт кенә 

                             Давыл купты урамда. (җил тавышы) 

                             Өермә күтәреп китте  

                             Мескенкәйне урманга. 

 



                             Тыныч кына уйнаганда 

                             Куркытып ике дусны, 

                             Күктән нидер килеп төште, 

Куян белән керпе бергә: 

                             -“Бигрәк озын койрыклы!” 

Керпе:                  Кем икән бу, селкенми дә 

                              Әллә аңын югалткан? 

                              Тизрәк булышырга кирәк 

                               Кемдер аны куркыткан. 

 

Куян:                      Ул адашкандыр,  мөгаен, 

                                Эзләшик аңа өен. 

                                Биектән күзәтергә 

                                Ярдәмгә килер тиен. 

 

Тиен:                       Беләм-беләм, бу ялкауны 

                                Тычкан малае бит ул. 

                                 Әнисенә каршы әйтеп 

                                 Өйдән чыгып киткән ул. 

 

                                 Ә әнисе, улын эзләп,  

                                 Инде хәлдән тайгандыр. 

                                 Бу малайның бик еракка 

                                 Киткәне булмагандыр. 

 

Әни тычкан:         Улым, балам, ни булды? 

                                 Кемнәр сине куркытты? 

                                 Миннән шундый еракларга 

                                 Кемнәр соң алып китте? 

 



Тычкан малае:        Әнием, кадерлем минем 

                                  Мин барсын да аңладым. 

                                  Беркайчан да елатмам 

                                  Һәрчак сүзең тыңлармын. 

 

Әкиятче:                 Менә шулай, балалар: 

                                  Әниләрне тыңлагыз! 

                                  Аларны яратыгыз! 

                                  Ихтирамлы булыгыз! 

(“Мама для мамонтенка” мультфильмыннан “Песенка Мамонтенка” көенә) 

Китсәм дә еракка туган җирләрдән, 

Сагынып кайтам туган өемне. 

Сагынам туган өемне,  

Сагынам газиз әнине. 

               Әнине тыңлагыз, әнине зурлагыз, 

               Әине беркайчан да елатмагыз. 

               Әниләр һәрчак терәк безгә, 

               Әниләр һәрчак кирәк безгә. 

               Әниләр һәрчак терәк безгә, 

               Әниләр һәрчак кирәк безгә. 

 

 

 

 

 


