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Казандагы 289 нчы балалар бакчасының беренче квалификация 

категорияле  тәрбиячесе . 

Айгөл Вәлиева, 

Тәрбия эшләре буенча мөдир урынбасары. 

Җиһазлау: Зал бәйрәмгә бизәлгән, уртада Сара Садыйкова портреты. 

Сара Садыйкова турында китаплар, ул язган җырларның ноталары.  

Максат:  балаларны татар халкының күренекле композиторы, шагыйрә 

һәм җырчы Сара Садыйкованың иҗаты белән таныштыру, дәүләт эшлеклесе, 

балерина Сара Садыйкованың кызы Әлфия Айдарская белән очрашу. 

Бурычлары: 

- балаларда Сара Садыйкованың иҗаты аша  туган якка, туган як 

табигатенә һәм татар теленә, халкына карата мәхәббәт тәрбияләү; 

- балаларның сөйләм телен һәм иҗади эшчәнлекләрен үстерү; 

- Сара Садыйкованың  иҗаты белән таныштыруны дәвам итү. 

Кичәнең барышы 

Әкрен генә музыка ишетелә. Балалар кереп ярым түгәрәк ясап басалар. 

1 бала: Йөрәкләргә керә, назлый күңелләрне 

Сара апаның моңлы көйләре. 

Кайдан килгән аңа моң бәйләме? 

Гөлбакчадыр туган җирләре. 

2 бала: Сара апаның җыры яңгыраса, 

Йөрәк хисләремне уята. 

Уйландыра, җанны уята. 

Күзгә яшьләр китерә, елата. 

3 бала: Күпме тыңлап, күпме хисләнсәм дә, 

Аңлатырга сүзләр аз кебек. 

Аның җыры, аның моңлы көе 



Гөрләп килгән ямьле яз кебек. 

4 бала: Онытылмас моңнар бүләк иттең, 

Без җырларбыз синең хакында. 

Китсәң дә син инде, кайтмас булып 

Зур мирасың калды халкыңа. 

5 бала: Күңелдә якты хәтирә булып 

Җырың калды синең мәңгегә. 

Җан-йөрәкнең сафлы, чисталыгы 

Саклап тора җырың бүген дә. 

Җыр “Иртәнге нур” , З. Вәли сүз, С. Садыкова көе 

А.Б: Хөрмәтле кунаклар! Халкыбызның моң чишмәсе, Россияның атказанган 

сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисткасы, Габдулла Тукай 

исемендәге дәүләт премия лауреаты, мәшһүр композитор, җырчы Сара 

Садыкованың иҗатына багышланган музыкаль кичәбезне башлыйбыз. 

Бала: Ал гөлләр сибегез безнең юлга 

Иделнең иртәнге җилләре. 

Мәңгегә, гомергә истә калсын 

Казанның кадерле кичләре! 

А.Б: “Кызарып батып барган кояш, Казан кремле, аның матур манаралары 

күз алдында булды бу җырны язган да”, -  ди Сара апа. 

Җыр “Казан кичләре” , Х. Туфан сүз., С. Садыкова көе. 

А.Б: Татарстанның халык артисткасы, мәшһүр җырчы Сара Садыкова 1906 

елның 1 ноябрендә Казан шәһәрендә туа. Ул дөньяга киләсе көнне аның 

әтисе белән әнисен туганнары мәҗлескә чакыра. Җырлап биеп күңел ачканда 

нәни Сара туа. Шундый вакытта туган бала сайрар кош, сандугач булмыйча 

кем булсын? Беренче музыка кичерешләрен ул болай дип яза:  

Бала: “5-6 яшемдә гармунда уйнарга өйрәндем. Үзем уйныйм, үзем 

җырлыйм. Минем беренче сәхнәм – өстәл асты булды. Өйдә кунаклар 

җыелганда минем гармун уйнап җырлавымны сорыйлар, ә мин ояла 

идем,шуңа күрә өстәл астына качып “концерт” бирә идем”. 



Бала:  Сайрар кошы иде сәхнәләрнең –  

Алкыш аңа гомер тынмады. 

Рәхмәт әйтеп күңел юатканга 

Аны һәркем сөеп тыңлады. 

Бала: Асыл заты иде халкыбызның, 

Пакълык иде анда ничаклы; 

Аһәңенә аның хәйран калып, 

Сәйдәш булып, Сәйдәш кул чапты! 

Фонограмма – җырлый Сара Садыкова 

Бала: Без Саралы булу белән бөек –  

Тукай җаны кебек. 

Без Саралы булу белән көчле –  

Сәйдәш маршы төсле. 

Бала: Җырны язган кеше язсын икән, 

Язам, диеп, җырның соңгысын. 

Мин күпләрнең елаганын күрдем 

Тыңлаганда татар тангосын. 

Яхиннар гаиләсе һәм Айгөл Вәлиева “Көтәм сине” 

А.Б: Сабакка йөрер вакыты җиткәч Сараны шул заманның данлыклы кызлар 

мәктәбе – Фатиха Аитова мәктәбенә укырга биргәннәр. Аны тәмамлагач ул 

педагогия техникумында укый. Егерменче еллар... Мәскәү 

консерваториясендә укырга бер кыз килә. Бик тырышып укый ул. Сараның 

күңелендә бөреләнеп кенә килгән беренче мәхәббәт хисләре дә 

консерваторияда укыган елларында кабынып китә. Аның гомерлек сөйгән 

яры Газиз Валитов – сәхнә псевдонимы Айдарский, хәзерге Яшел Үзән 

районының Айдар авылында туып үскән егет. 1925 елда ике гашыйк 

йөрәкнең мәхәббәт җимеше булып кызлары доньяга килә. Кап-кара күзле, 

бөдрә чәчле бу кызга Әлфия дип исем кушалар. Менә шушы мәхәббәт 

җимеше бүген бездә кунакта. Әлфия апа рәхим итегез, сүз Сезгә бирелә.  

Җыр “Беренче мәхәббәт”, Ә. Рашитов сүз., С. Садыкова көе. 



А.Б:  Сара апаның үзенә генә хас үзенчәлеге бар иде – ул да булса калфак. 

Энҗе калфагын киеп, йөзек кашы кебек балкып сәхнәгә чыга иде. Шул 

калфаклары белән дә кадерле ул безгә Сара Садыкова. Ул калфаклар да Сара 

апаның үзе кебек әллә нинди моң, әллә нинди матур көйләр беләләр шикелле. 

Бала: Калфагында җем-җем итә энҗе, 

Энҗе тезеп кемнәр чиккәндер? 

Калфак күрке - энҗе бөртеге дә 

Аның күңелен моңлы иткәндер. 

“Ак калфагым” шигыре. 

Татар халкының моңлы кызымын, 

Тик милләтемә – татар моңнарым. 

Баш өстемдә – минем горурлыгым, 

Милли киемем – ап-ак калфагым. 

Татар халкының горур кызымын, 

Тик аңа гына уй-хыялларым. 

Уйларым да ак, ак хыялларым, 

Шуңа шаһитым – ап-ак калфагым. 

Ихлас шатлыгым – татар булуым, 

Шуңа бәйләнгән моңлы булуым. 

Милли төсем дип кадерләп һаман 

Кая барсам да салмам калфагым. 

Казан ханлыгын яраткан сыман, 

Сөембикә дә үзиткән аны. 

Биззәгән калфак Болгар кызларын, 

Гүзәлрәк итеп йөз һәм кашларын. 

Бала: Вальс! Вальс! Яңгырый киң залда. 

Вальс! Вальс! Канат ул һәр җанга. 

Вальс! Вальс! Кушылыйк без аңа. 

Бию “Вальс” 



А.Б: Сара Садыкованы композитор буларак халык яхшы белә. Ә менә 

шигырьләрдә язганын күп кеше белми дә. Җанында кайнаган хисләрен ул еш 

кына шигырь юлларына сала торган булган. 

“Әй, рәхәт бу Казанда” С. Садыкова 

Әй рәхәт бу Казанда 

Үз шәһәрең, үз җирең. 

Кая барсаң, бар да таныш, 

Син беләсең һәр җирен. 

Ул урамда барган чакта 

Килеп очрый танышың, 

Рәхәтләнеп сөйләшәсең, 

Чатка ишетелә тавышың. 

Театрда, трамвайда, 

Урамнарда йөргәндә, 

Туган халкың сәлам биреп, 

Хөрмәт итә күргәндә. 

Рәхәт була, очрасалар, 

Танышларың, дусларың. 

Тыныч илдә шулай гөрләп, 

Яшик әле дусларым! 

“Сыкрый йөрәгем” С. Садыкова 

Әллә нигә авыр бүген миңа, 

Әллә нигә сыкрый йөрәгем. 

Җанга җайлы урын табаалмыйча 

Әрнеп үтә матур көннәрем. 

Нигә кеше кебек шатлана алмыйм, 

Нигә көлә алмыйм мин бүген? 

Ник каралган тормышым кояшы, 

Ни каплаган бәхетемнең күген? 

Әллә нигә бүген күңелем бизгән, 



Кешеләрдән, барлык дөньядан. 

Әллә нигә бүген хәтерем калган 

Дөньядагы бөтен дорфадан. 

Шулай үтәр микән бу гомерләр, 

Шулай утәр мени дөньядан? 

Бу дөньяның чиксез гүзәллеген 

Әле күңелем сөеп туйймаган. 

Яшел үләннәргә ятып аунар идем, 

Сулар итем чәчәк исләрен. 

Тып-тын гына тыңлап торыр идем, 

Йомшак таң җилләре искәнен. 

А.Б: Бүгенге кичәдә без Сара апа белән композитор, шагыйрь буларак 

таныштык. Ә менә безнең хөрмәтле кунагыбыз Татарстанның халык артисты 

Шамиль әфәнде Әхмәтҗанов кем буларак белә икән Сара апаны? 

А.Б: Танылган шагыйрь Гөмәр Баширов сүзләренә язган “Җидегән чишмә” 

җыры белән Сара Садыкова үз-үзенә һәйкәл куйды. Бу җыр аны югары 

баскычка күтәрде. Бу шигырьгә ул көйне озак эзли һәм таба. Халык бу 

җырны бик тиз отып ала һәм яратып кабул итә. 

Бала: Бар җырың бөтен бер тормыш 

Җырлап туярлык түгел 

Күңелләрдән моңнарыңны 

Чорлар җуярлык түгел. 

Бала: Әллә инде һәр җырыңа 

Чишмәләр салдың микән. 

Сара апа, шундый моңнар 

Кайлардан алдың икән? 

А.Б: Татар моңы... 

Татар җыры... 

Йөрәгеңә үтеп керер дә, 

Нурландырыр керсез күңелеңне 



Усаллыкның калмас эзе дә. 

Тыңла әле бер син татар көен, 

Тыңла әле күзең ачылсын. 

Күңелеңдә булган сагыш, моңнар 

Татар җыры белән басылсын! 

Бию “Җидегән чишмә” Г. Баширов сүз., С. Садыкова көе. 

А.Б: Кайдан алган Сара апа шундый моңны? Ничек итеп һәр көен халык 

күңелендә калырлык итеп яза белгән? Аның көйләрен олылыр да, яшьләр дә, 

балалар да яратып тыңлыйлар, алар һәркем өчен кадерле. Аның иҗаты яшь 

буында туган тел, туган ил, туган төбәк төшенчәләрен чын-чынлап 

аңлауларына, олыларга, әниләргә карата ярату һәм хөрмәт тәрбияләүдә зур 

өлеш кертә. 

Бала: Әниләрне теләсә дә, 

Һич сайлый алмый кеше. 

Әниләрне Ходай бирә, 

Ул бары Ходай эше! 

Җыр “Әнкәй”, Р. Миңнуллин сүз., С. Садыкова көе. 

А.Б: Хөрмәтле кунаклар! Бүген безнең арада Сара апа Садыкова җитәкчелек 

иткән хор төркеменә йөргән, аны бик яхшы белгән Рәйсә ханым утыра. Хәзер 

сүзне аңа бирик. 

Рәйсә ханым сөйли, җырлый. 

А.Б: Кая гына бармасын Сара апа язасы җырларына илһам, дәрт, моң алып 

кайта. Туган җиребезнең кайсы гына төбәгенә барса да, җырда мактарлык 

гүзәллеген таба. Аның Республикабызның күп кенә авылларына 

багышланган җырлары бар: “Актаныш таңнары”, “Кукмара”, “Арча кичләре” 

– саный китсәң алар бик күп. 

Бала: Туган илкәем, сөйгән җиркәем 

Иртәнге саф нурга күмелә. 

Урман буйлары, басу юллары 

Бигрәк инде матур күренә. 



Бала: Гөмерем буе, сөеп туган җирне, 

Күпме назлы җырлар җырладым. 

Башка җырлар кирәк түгел миңа, 

Җырлап торган чакта кырларым! 

Бала: Нигә сине өзелеп яратуның, 

Үзем генә беләм серләрен. 

Йөрәгемә сүнмәс хисләр салдың, 

Иң кадерле туган җирләрем. 

Бала: Тагын язлар үтте, көзләр җитте, 

Кыр – урманнар сары киенә. 

Еракларга оча кыр казлары 

Канат кагып сагыш көенә. 

Бию “Кыр казлары” 

А.Б: “Сөй гомерне, сөй халыкны, 

Сөй халыкның дөньясын...” 

Бөек шагыйребез Габдулла Тукай әнә шулай дигән. Халыкны сөйсәң, 

халыкның дөньясын яратсаң, хезмәтеңне, иҗатыңны халыкка багышласаң, 

үзең дә халык тарафыннан сөелерсең, халкыңның мәхәбәтен казанырсың. 

Кайда иң матур җыр ишетелә, ул Сара апаныкы булып чыга. Сирәк очрый 

торган моң чишмәсе булган икән шул ул.  Сара апа җырларының 

тәэсиркөченнән күңелләр вакытлыча гына түгел, гөмүмән йомшарадыр, 

сафланадыр, агарадыр кебек тоела миңа.  

Бию “Ак чәчәкләр” 

Бала: Күпме күңелләрнең йөрәк серен 

Моң бишеккә салып тибрәттең. 

И моңлы кош! Син бит кешеләргә 

Сандугачлар телен өйрәттең! 

Бала: Сагына сине күлдә кыр казлары, 

Сагына сине күктә тургайлар, 

Сагына сине бөдрә ак каеннар, 



Чишмә, сулар, кырлар, тургайлар. 

А.Б: Идел, Казансу нинди тирән сулык, тирән моңнар көйләп ага. Чишмәләр 

ничек матур челтерәп, кояш нурында җем – җем килеп, көмеш кебек җыр 

сузалар!. Ә кошлар, кояшка, айга, йолдызларга җитсен моңыбыз дигәндәй, 

ничек матур итеп сайрыйлар. Ә кешеләр, кешеләр җырлый... бөтен тарафта 

җыр яңгырый! Тормыш җыр белән киләчәккә бара! Бу җырларда Сара 

Садыкова моңнарыда бар! Сара Садыкова үзе җыр,  үзе моң ул! 

Бала: Синең гомер -  берәү генә түгел, 

Һәр буында кабат калкырсың. 

Моңы белән җанны иркәләүче 

Якты йолдыз булып балкырсың. 

Җыр “Белегез шуны” , И. Фазлуллин сүз., С. Садыкова көе. 

 


