
Чебиләр һәм песи балалары әниләр бәйрәмендә. 

Алып баручы. Яле, миңа әйтеп карагыз, кемне кунакка чакырабыз? 

Оча белми, йөзә белми, 

Ул кош шундый – белми берни. 

Ашый җирдән кортлар табып,  

Кыт-кыт итә. Ул ни? ... . (Тавык.) 

Музыка астында Тавык чыга. 

Тавык. Мин – тавык, тавык, тавык! 

Ак тавык, матур тавык! 

Нәни чебиләремә 

Корт җыйдым берәр савыт. 

Сез кайларда? Кыт-кыт-кыт, 

Җитте ашарга вакыт. 

Кыт-кыт-кыт, ашыгыгыз, 

Суына бит ашыгыз! (Чебиләр йөгереп килә.) 

1нче чеби. Мин – чеби, чеби, чеби! 

Сап-сары йомшак чеби! 

Сап-сары йомшак чеби! 

Пи-пи-пи, пи-пи, пи-пи! 

2нче чеби. Сап-сары йомгак кебек 

Тәгәрәп йөрим җирдә. 

Тәгәрәп йөрим җирдә,  

Минем үсәсем килә! 

Чебиләр биюе. 

Музыка ахырында чебиләр таралышып китәләр. Тавык куып тотмакчы 

була. 

Тавык. Ай чебиләр, чебиләр 

Тәмам җанга тиделәр.  

Йөртәсең саклап кына,  

Ашыйлар сайлап кына:  



Йә май, йә каймак кына –  

Менә нинди чебиләр! 

Ай чебиләр, чебиләр 

Бер дә чип-чип димиләр,  

Үзләре тик яталар,  

Мине чыелдаталар.  

Менә нинди чебиләр,  

Тәмам җанга тиделәр.  

Киттем күрше апага, 

Күз салыйм анын балаларга. (Үпкәләп китеп бара.) 

Алып баручы. Йә, балалар, әйтегез әле, кем ул, тавыкның күршесе? 

Йомшак, тере йомгак ул. 

Сөт эчә, каймак ашый. 

Кунак киләсе булса, 

Колагын юа башлый. (Песи.) 

Музыка астында Песи чыга. 

Песи. Минем балаларым күп, 

Бөтенесе йөз төрле. 

Берсе ак, берсе ала, 

Берсе төн күк, кап-кара. 

Карасы йоклап ята, 

Аласы аны уята. 

Ә сөттәй ак төслесе 

Үзе белми нишлисен. 

Карасы сөт эчкәндә, 

Аласы каймак ашый. 

Ә агы, нидер сорап, 

Мыраулап йөри башлый. 

Тыңламыйлар әйткәнне, 

Белгәннәре гел уен. 



Барсында төрле холык, 

Тәрбияләү бик кыен... 

Сез кайларда? Мияу-мияу, 

Җитте ашарга вакыт. 

Мияу-мияу, ашыгыгыз, 

Суына бит сөтегез! (Песи балалары йөгереп килә.) 

1нче песи баласы. Мин – песи, песи, песи! 

Йокларга бик яратам. 

Көндез тәмләп йоклыйм да 

Төнлә тычканнар тотам. 

2нче песи баласы. Шундый шук, шундый наян,  

Уенын табам каян?! 

Шуңа күрә исемем дә 

Булды минем Шук-Шаян. 

Песи балалары биюе.  

Музыка ахырында таралышып китәләр. 

Песи. Бигрәк тыңлаусыз балалар 

Көн буе гел уенда. 

Миңа бер дә булышмыйсыз, 

Киттем әле күршегә. (Үпкәләп китеп бара.) 

Алып баручы. Үпкәләп китте Песи дә, 

Сөйләргә күршесенә. 

Песи һәм Тавык зал уртасында очрашалар. 

Песи. Ой, арыдым, хәлләрем юк, 

Сәламәтлек сыната. 

Тавык. Хәлең аңлыйм, белмим ничек 

Чебешләргә чыдарга!? 

Песи. Балаларымны яратам,  

Кыерсытмыйм беркайчан. 

Тавык. Тәртипләренә түзәм, 



Мин дә аларны бик яратам. 

Песи. Аңлый алмыйм һич кенә 

Ялгыштык икән кая? 

Тавык. Бераз кирәк булган икән 

Бирергә тәрбия дә. 

Җавап бирегез безгә,  

Мондый бала бармы сездә? 

Иртән йокыдан уяна, 

Кием эзләп җафалана. Кая күлмәк? Кая туфли? 

Мондый бала бармы сездә? (Әти-әниләр җавап бирә.) 

Песи. Кире яктан күлмәк кигән, 

Уенчыкларын җыймаган. 

Мондый бала бармы сездә? (Әти-әниләр җавап бирә.) 

Песи. Тыңлаусыз бала булмый, 

Китик, артка карамыйк! (Күңелсезләнеп китәләр.) 

Алып баручы. Ой, песиләр, чебиләр, 

Нишләдегез, бәбиләр? 

Һәрбер эшне беләсез бит, 

Әйдәле, тизрәк ярдәм ит. 

Кая икән ярдәмчеләр, 

Әнинен булышчылар? 

Кыз бала һәм малай чыга.  

Малай. Бик зур үстем инде мин, 

Әнигә булышам. 

Үз ботинкамны үзем 

Кияргә тырышам. 

Әниемнең эше күп: 

Бәйли миңа оек. 

Бөтен уенчыкларны 

Үзем куйдым җыеп. 



Башка-башка эштә дә 

Файдам бар әнигә.  

Уйнап кайткач, пальтомны 

Үзем эләм чәйгә. 

Әнием китә эшенә,  

Ә мин чебеш карыйм.  

Ипи турап ашатам,  

Мин дә эшкә ярыйм. 

Кыз. Мин әле бик кечкенә, 

Яшем бары биш кенә, 

Тик шулай да эшем күп, 

Вакытым юк һич менә. 

Чебиләргә җим бирәм, 

Бозауга сөт эчерәм. 

Төрәз төбен тутырып 

Матур гөлләр үстерәм. 

Гөлләрем дә үземне 

Бигрәк тә яраталар. 

Бүләк булсын сиңа, дип, 

Көн дә чәчәк аталар. 

Әбием дә ярата, 

Кочаклап алып сөя. 

- Бәбкәм эш тәмен белә, 

Бәхетле булыр! – дия. 

Ярдәмчеләр биюе. 

Алып баручы. Ярдәмчеләр, вәт булдыра!  

Әниләр сөенсеннәр. 

Юкка вакыт әрәм итмик, 

Үзләренә дәшсеннәр. 

Балалар әниләрен чакыра, Песи белән Тавык чыга. 



Тавык. Ярар инде, кичерәбез! 

Песи. Башка тәртип бозып йөрмәгез! 

Песи баласы һәм чеби. Бүтән тыңлаусыз булмабыз, 

Тыңларбыз сүзегезне. 

Гел тәртипле булырбыз без, 

Бик яратабыз сезне.  

Тавык. Без бүген бәйрәм иттек, 

Елмайсын дип әниләр. 

Песи. Сезнең матур балалар, 

Улыгыз-кызларыгыз, 

Гел сезне елмайтсыннар, 

Үз итеп яратсыннар! 

 


