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Кереш 

Биектау районы “Сандугач” балалар бакчасын ың  уртанчылар 

төркемендә, тәрбиячеләр белән берлектә  “Кәбестә бәйрәме” дип исемләнгән 

кичә үткәрелде. Бәйрәмгә элек-электән катнаша торган Көз персонажы гына 

тугел, заманча Убырлы карчык та килә. Балалар көзгә багышланган шигырь 

сөйлеп, табышмаклар гына чишеп калмыйлар, ә әти-әниләр белән караоке 

җырлап,   мәкальләрнен дә ахырын табалар. Кичә, бәйрәмгә килгән барлык 

кунаклар катнашында,  уртак бию белән тәмамлана. Бу кичәнен  узенчәлекле 

ягы  шунда: ата-аналарның бәйрәм дәверендә үз балалары белән бергә  

катнашып, аларга терәк булулары. Балалар игьтибарга мохтаҗлык кичергән  

заманда, бу бигрәк тә мөһим чара дип уйлыйбыз без.  Аларның видео 

төшереп утырырга вакытлары калмый, балаларының сөенеч тулган күзләрен 

үзләре  күрәләр. Кичәнен тагын бер яңалыгы: заманча белем бирү 

технологияләрен куллану.  Биремнәрне дөрес эшләгән очракта, проектордагы 

кәбестәгә электрон рәвештә бантиклар куеп барыла.  

Уртанчылар төркемендә көзгә багышланган  кичә 

«Кәбестә бәйрәме». 

Көзге вальс музыкасына балалар залга керәләр, ярымтүгәрәк ясап 

басалар. Кулларында көзге яфраклар. 

Алып баручы: Ни арада җәй үтте, 

                            Матур көз килеп җитте. 

                            Шатлык тулы бу бәйрәмне, 

                            Балалар күптән көтте. 

1 бала: Көзге табын – мул табын, 

              Кыяр, карбыз һәм кавын. 



              Телем- телем теленгән, 

              Өем-өем өелгән. 

2 бала:    Көз көннәре бик күңелле, 

                Бик күп җимешләр пешә. 

                Помидор, карбыз өлгерә, 

                 Алмалар өзелеп төшә. 

 3 бала:    Җиргә яфрак коелган, 

                 Сап-сары келәм булган. 

                 Яфракларны без җыярбыз, 

                  Букет ясап куярбыз. 

Җыр:  “Ничек итеп килә көз.” 

Яфраклар белән бию. 

Алып баручы: Бүген залга җыелдык   без бергә 

                           Күңел ачырга  , биергә һәм җырларга. 

                          Әйдәгез әле көзне каршы алыйк. 

Көз:   Мин – көз, килдем сезгә, 

           Көзге байлык кулымда. 

           Муллык белән байлык телим, 

           Кем очраса юлымда. 

           Исәнмесез, нәни дуслар, 

           Минем сезгә уеным да бар, 



           Кем минем белән уйнар? 

Алып баручы:  Бәйрәмнәр төрле була. Көзге бәйрәмнәрнең исемнәре 

дә күп: “Яшелчә бәйрәме”, “Көзге бал”, “Яфрак бәйрәме”, “Көзге карнавал”. 

Ә безнең бәйрәм – “Кәбестә бәйрәме”. 

Көз:  Кәбестәнең киеме  

         Йөз кат диләр кешеләр. 

         Һәр күлмәктә яфракта, 

         Бар бик күп витаминнар. 

         Кәбестәле аштан да  

         Баш тартмагыз беркайчан. 

                   Кәбестә салатын ашасаң, 

         Рәхәт була ичмасам. 

         Ә сез кәбестә яратасызмы? 

Балалар: Әйе. 

Көз:  Безнең бүгенге бәйрәмебездә конкурслар, күңел ачулар бик күп 

булыр. Һәм без кәбестәне матур бантиклар белән бизәрбез 

Алып баручы: Балалар, чү, ниндидер тавыш ишетелә. Кемдер 

бәйрәмгә ашыга.  

(Себеркегә атланып Убырлы Карчык керә) 

Убырлы карчык:  Кирәкми миңа Лада, 

                                  БМВ да кирәк түгел. 

                                  Шәп авиосеберке китерде мине монда 

                                  Тәк..... Кая парковаться  итим икән? 



                                  Урламасыннар тагын, 

                               Кая куйым икән ? Ә? 

                               Мә сакла! (тәрбиячегә бирә себеркене) 

Исәнмесез, балалар! 

          Кызлар һәм малайлар! 

Исәнмесез олылар! 

Әтиләр һәм әниләр! 

Ярышлар үткәрәм дип 

Бәйрәмегезгә ашыктым 

Сез әзерме? 

Алып баручы: Әйе. 

Көз: Безнең залда 2 команда инде әзер. Аларга исемнәр кушасы бар.  

Убырлы карчык: Әәәә мин моны узем дә булдырам.  Беренче команда 

Булганнар, икенче команда Уңганнар  булсын. 

Көз:  Сез бәйрәмнең исемен онытмадыгызмы? Дөрес, Кәбестә 

бәйрәме!Һәр команданың үз кәбестәсе. Биремне үтәгән саен кәбестәгә матур 

бантик эләбез. (кәбестәне күрсәтә) 

Башлыйбыз ярышны 

Табышмакны чишегез! 

Кая бирем табыгыз.  

Табышмакны кем әйтә? 

Убырлы карчык:  Мин эйтэм. 



Җир астына тошкән, 

Кып-кызыл булып пешкән. 

Ашка тәм һәм төс бирер, 

Аны кем белер? (Чөгендер) 

Барысы бергә: Чөгендер 

Көз: Дөрес. (Чөгендер муляжын ала, анда бирем язылган) 

Сезгә биремне укыйм, беренче конкурс башлана. Ә нинди бирем 

беләсезме? Юк белмисез! Җырлы конкурс ул 

(Әти-әниләр, балалар караоке җырлыйлар) 

Көз:  Беренче конкурсның нәтиҗәләре: ике команда да биремнәрне 

үтәп чыктылар, ике командага да бантиклар бирелә. 

Убырлы карчык: Ә  хәзер музыкаль пауза, әйдәгез балалар, бер 

җырлап алыйк 

Җыр: “Скрипкада уйныйм әле.” 

Көз: Ярышны дәвам итик          Тутәлдә нәрсә үскәнен 

         Табышмактан белик. 

Убырлы карчык: Кызыл кызы җир эчендә, 

                                 Чәчләре җир өстендә. (Кишер) 

Барысы бергә: Кишер 

Көз: Кишердә нинди бирем? Кишердә мәкальләр язылган, ләкин 

мәкальнең бер өлешен яңгыр юган. Сезгә аны дәвам итәргә кирәк.  

1 нче командага – Ипи-тоз  -    (якты йөз) 

2 нче команда – Кем эшләми -    (шул ашамый) 



1 нче команда   Калган эшкә       (кар ява) 

2 нче команда  Бәйрәм ашы -    (кара каршы) 

Убырлы карчык: Менә сез буген, нишлеп әле бу Убырлы карчык 

болай  яхшыргандыр дип уйлыйсыздыр име? 

Бөтен кеше уйлый мине 

Хәйләкәр дип, усал дип. 

Ә чынлыкта мин бер дә усал түгел. 

Чәчләремне ясатсам,  

Битләремне буятсам, 

Тешләремне агартсам, 

Кулыма чәчәк тотсам, 

Сез мине танымассыз. 

“Яратам” сүзен ишетсәм  

Бөтенләй үзгәрермен. 

Начарлыклар эшләмәм 

Сезнен дустыгыз булырмын. 

Сезнен дустыгыз булганга күрә, мин ике командага да бантиклар 

бирәм. 

Көз: Кәбестә бәйрәмен дәвам итәбез, матур биюгә рәхим итегез 

Бию: “Виноватая тучка” 

Убырлы карчык: Ә хәзер мин сезгә бер табышмак әйтәм. 

Утырабыз урманда  



Ап-ак эшләпә киеп. 

Киптерә дә , кыздыра да 

Кешеләр безне җыеп. 

Барысы бергә: Гөмбә. 

Убырлы карчык:  Алдагы бирем – “Ашарга ярый, ярамый”.  Ашарга 

яраклы әйбер булса, “Ням,ням, ням” , ә яраксыз булса “Фу,фу,фу” дибез. ( 

Көз һәм Убырлы чираттан әйтәләр) 

Кетердәгән кабартмалар    

Иске ботинка 

Майлы коймак 

Пешкән итекләр 

Йомшак уенчыклар 

Тәмле боткалар 

Убырлы карчык: Сезнең белән кызык түгел, сез бөтенесен беләсез! 

Көз:  Командаларга бантиклар бирелә. 

Убырлы карчык: Ә хәзер супер-читен табышмак әйтәм сезгә. 

Чәчәге агачында 

Алмасы тамырында. 

Балалар: Бәрәңге. 

Убырлы карчык: Эх монсын да белделәр. 

Көз: Алдагы бирем әниләр өчен. Алар әзерләп килгән көз 

сюрпризларын тәкүдим итәрләр. 



Әниләрнең  дефиле чыгышы (көз атрибутлары белән) 

Убырлы карчык: Әниләребез сөендерде, 

                                 Күңелләр күтәрелде.  

                                 Уңганнар командасына да 

                                Булганнар командасына да  

                                Берәр бантик өстибез. 

Көз: Бантикларыбыз күп булды, әйдәгез саныйк әле (Балалар белән 

татарча саныйлар) 

Уңганнар командасыныкы 4 

Булганнар командасыныкы  4  

Ике команданы да җиңү белән котлыйбыз!!!!Һәм барыгызны да биюгә 

чакырабыз. 

Убырлы карчык: Туктагыз, тукта, мин бит узем генә килмәдем сезнен 

бәйрәмгә. Мин уземнен бию буенча тренерымны чакырдым. Рәхим итеп 

каршы алабыз: бию укытучысы. 

Бию буенча укытучы чыга. 

Әти – әниләр белән бию башкарыла. 

Убырлы карчык: Миңа китәргә вакыт, 

Бакчада яшерелгән хәзинәне эзләргә барасым бар 

(Убырлы залдан чыгып китә, шунда ук кире керә. ) 

Убырлы карчык: Таптым, таптым хәзинәне. Үземә генә калдырыйм 

микән дигән идем, сезнен дус булгач, сезнен белән дә бүлешәсе килә.  

(Күңелле музыка яңгырый, Убырлы балаларга алма өләшә. ) 



Геройлар саубуллашып чыгалар: Киләсе очрашуларга хәтле.  

Алып баручы: 

Менә, балалар, бәйрәмебез үтеп тә китте, без сезнең белән бик матур ял 

иттек. Бәйрәм ошадымы сезгә? Хәзер инде ял итик, алмаларны ашыйк. 

 


