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«Сөмбелә бәйрәме» 

Геройлар : Сөмбелә, Шүрәле. 

 

Тәрбияче: Исәнмесез, балалар! Елның сихри фасылында - көн белән 

төн тигезләшкән вакытта татар халкы «Сөмбелә» бәйрәмен уздырган. Ул 

көзге бәйрәм, уңыш бәйрәме. Бу вакытта инде уңыш җыю эшләре тәмамлана. 

Бәйрәмнең хуҗабикәсе Сөмбелә исемле, сүзгә тапкыр, эшкә уңган кыз була.  

Без дэ буген сезнен белэн «Сөмбелә» бәйрәмен үткәрергә җыелдык. 

Әйдәгез эле, түгәрәккә басып, көз турында җыр җырлап алыйк. Сөмбеләбез 

дә безне ишетеп килеп җитәр.  

Яфрак бәйрәме (Р.Еникеева музыкасы, Л.Лерон сүзләре) 

Яңгыр түгел, кар да түгел, 

Яфраклар ява җиргә. 

Көз турында җырлыйм әле 

- Кушыл син яңа җырга. 

Кушымта: 

Сары, сары, сап-сары 

Агачның яфраклары. 

Җил исә, ява яфрак 

- Көзнең матур чаклары 

Оча яфрак, уйный яфрак, 

Һаваларда әйләнеп. 

Бүген, бүген, бүген, бүген 

Яфракларның бәйрәме! 

Кушымта. 

Тавыш ишетелә. Шүрәле керә. 

Шүрәле: Әй сез – наяннар!  Нинди бәйрәм сезгә!  Барыгыз, кайтыгыз! 

Сөмбеләгезне урладым. Яратмыйм мин көзне. Ул яңгыр ява дисеңме, ул 

пычрак дисеңме... Җәйдән соң тизрәк кыш кирәк миңа. Чанада, чаңгыда 

шуармын, кар атышып уйнармын!  



Тәрбияче: Чү, Шүрәле, тукта әле. Ничек инде Сөмбеләне урладың?!  

Без бит аннан башка бәйрәм итә алмыйбыз. Сөмбеләне урлап көзне 

үпкәләтәсең бит. Ничек инде көзне яратмаска була? Көзнең үзенең бер сихри 

матурлыгы бар. Алтын көз! Көзнең алтынлыгы, аның муллыгы һәм 

күркәмлеге көзге муллык белән билгеләнә. Шулай бит балалар? 

Балалар: Әйе!  

Тәрбияче: Шүрәле, син безнең балаларны тыңлап кара әле! 

1 нче бала: 

Көз көннәре бик күңелле, 

Бик күп җимешләр пешә. 

Помидор, карбыз өлгерә,  

Алмалар өзелеп төшә. 

2 нче бала: 

Кем ничектер, мин үзем 

Яратам елның көзен, 

Бик еш болытлар каплап 

Торса да саф күк йөзен, 

Иссә дә ачы җилләр, 

Койса да салкын яңгыр. 

Нигъмәткә бай алтын көз 

Ямьлерәк күк барыбер. 

3 нче бала: 

Ни арада җәй үткән, 

Алтын көз килеп җиткән . 

Җимешләр өлгергәч, бакча 

Бигрәк тә матур икән! 

Алмалар әй уңганнар, 

Кызарышып тулганнар, 

Балга манып алганмыни, 

Шундый татлы булганнар. 

 



4 нче бала:  Көз айлары бигрәк матур. Бар дөнья сары, кызыл, алтын 

төскә керә. Агачлар иң матур күлмәкләрен киеп көз килгәнен көтәләр. 

Бакчаларда эшләр төгәлләнә. Уңыш җыеп алына, кыш ашарга базларга 

салына. 

Тәрбияче: Ишеттеңме инде, Шүрәле? 

Шүрәле: Әйе шул... Эх, балалар, ялгыш эшләп ташладым бит әле. Үзем 

турында гына уйладым... Нишлик инде хәзер? Мин бит Сөмбеләне урманда 

калдырдым.  

Тәрбияче: Әйдәгез, балалар, бергәләп Сөмбеләне эзләргә киттек. Аны 

алып кайтыйк. Бәйрәмебезне дәвам итик.  

Балалар урманга юл тоталар.  

Тәрбияче: Балалар, бүген без сезнең белән урманга сәяхәткә чыгабыз. 

Безгэ башта урманнан рөхсәт сорарга кирәк. Кем шундый серле сүзләрне 

белә?  

5 нче бала: 

Урман янына килдем,  

Зурлап башымны идем: 

— Урман,— дидем,— урманым,  

Мин үтим әле, җаным.  

Эчкэрегерәк керим, 

Сукмакларыңда йөрим, 

Җимешләрең авыз итим, 

Гүзәллекләрен, күрим... 

Урман әйтте: 

— Әйдә, бала, рәхим ит, 

Син бит дустым минем,— диде,— 

Түрдән үт!  (Резеда Вәлиева) 

Тәрбияче: Балалар, әйдәгез Сөмбеләне эзләргә. 

Балалар кычкырып Сөмбеләне эзлилэр.  

Сөмбелә:  

Ерактан тавыш ишетеп 



Сезнең яңга килдем мин 

Исәнмесез, балалар! 

Балалар: Исәнмесез! 

Сөмбелә: Ә сез беләсезме, мин кем булам? 

Балалар: Сөмбелә. 

Тәрбияче: Исәнме, Сөмбелә! Балалар! Шүрәлене нишләтик инде?! 

Сөмбелә: Балалар, ачуланмагыз аны! Мин сезгә көзге бәйрәм алып 

килдем. Карагыз әле, көз урманны ничек матур итеп бизәгән. Яфракларның 

ниндие генә юк: сарысы, кызылы, яшеле. Ничек матур монда! Әйдәгез, бу 

аланда гына бәйрәмне дәвам итик. Шүрәлене дә үзебезнең янга чакырыйк. 

Балалар Шурәлене чакыра.  Аланда уеннар дәвам ителә.  

 

“Куянкай” уены. 

Балалар, кулга-кул тотынышып, түгәрәккә басалар. Түгәрәк уртасына 

кереп, бер бала чүгәли.  Ул — "куян ". Куян, бер кулын иягенә куеп, моңаеп 

утыра. Түгәрәктәгеләр җырлый-җырлый әйләнәләр: 

Ак куянга ни булган, 

Әллә инде авырган?  

Иптәшен дә табалмый,  

Урыныннан да торалмый,  

Куян, куян, син сикер,  

Иптәшең табып китер! 

Куян биленә таянып сикерә башлый. Аннан бер иптәшен уртага алып 

керә. Чакырылган бала куян булып кала. Уен шулай дәвам итә. 

 

”Кәрия-Зәкәрия” уены. Балалар, кулга-кул тотынышып, 

түгәрәкләнеп басалар. Уртага бер бала чыга. Түгәрәктәгеләр бер якка 

хәрәкәт итеп җырлыйлар. Җырларда уртадагы баланың укуда, хезмәттә, 

җыр-биюдә булган сәләте, уңганлыгы мактала: 

Бу бик яхшы биюче, 

Бу бик яхшы биюче, 



Аның биюе матур, 

Аннан үрнәк алыгыз. 

Җырдан соң түгәрәктәгеләр туктап калалар, кул чабып, такмак 

әйтәләр: 

Кәрия-Зәкәрия, коммая, 

Кәрия-Зәкәрия, коммая, 

Кәри комма, Зәкәр комма, 

Зәкәрия коммая 

Бу вакытта уртадагы бала бер иптәшен алып әйләнеп тора. Әйләнеп 

туктагач, чакырган иптәшен калдырып, түгәрәккә баса. Тагын җыр 

башлана: 

Бу бик яхшы җырлаучы, 

Бу бик яхшы җырлаучы. 

Аның җырлавы матур, 

Аннан үрнәк алыгыз. 

 

Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, монда бик күп яфраклар коелган. Бу 

яфракларда табышмаклар. Аларга җавап биреп урманда нинди җәнлекләр 

яшәвен белербез. 

Сорыдыр төсе 

үткендер теше 

Урманда йөри 

Бозаулар эзли.( бүре) 

Ябалактан курка 

Чикләвек ярата 

Сызгырса, урманны янгырата ( тиен) 

Җәен соры, кышын ак 

Ана шулай яхшырак.(куян) 

Энәсе бар-тотып булмый 

Энәсе белән тегеп булмый.( керпе) 

Сөмбелә:  



Җирдә ята сары яфрак – 

Көз килүнең билгесе. 

Сары яфрак – көз чибәрнең 

Төшеп калган көзгесе. 

Яфрак сибеп уйнау. 

Сөмбелә: 

Әйе, дуслар, килмәдем тик 

Яфрак сибеп уйнарга. 

Килдем тагын сезне көзге 

Муллык белән сыйларга. 

Сәмбелә балаларга кучтәнәчләр өләшә.  

Тәрбияче: Балалар! Ничек күңелле буген. Рәхмәт сиңа, Сөмбелә! 

Әйдәгез балалар, бүгенге көннең истәлеге итеп шушы алтын, сары 

яфракларны җыеп кайтыйк. Без әле монда тагын килербез.  

Тәрбияче балалар белән яфраклар җыя, тирә – юньне кузәтәләр.  


