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Яңа ел кичәсе 

 “Маша белән Аю” 

Катнашалар: 

Алыпбаручы, 

Кыш бабай, 

Маша, 

Аю. 

Алып баручы:  Безнең туган җиребезгә Яңа ел килә! Бүген без дә Яңа ел 

бәйрәменә  җыелдык. Балалар, карагыз әле, безнең чыршыга! 

Нинди матур безнең чыршы! 

Җем-җем килеп яна ул. 

Башлыйбыз чыршы бәйрәмен, 

Котлы булсын:  

Барсы да: Яна ел! 

Жыр «СНОВА ПРАЗДНИК НОВОГОДНИЙ» (балалар урыннарына 

утыралар) 

Алып баручы: Балалар, безгә бер бабайга шалтыратырга кирәк дип 

уйлыйм мин. Ә кемгә икәнен сез мина әйтерсез. 

Ул мәрхәмәтле, кешелекле, 

 җәнлекләрне ярата. 

Аларны дәвалый 

Анын исеме ....... 

Балалар: Айболит. 

Алып баручы: Аңа шалтыратабызмы? 

Балалар: Юк. 



Алып баручы: Озын сакаллы бабай 

Артемон, Малвинаны 

Хәтта Буратиноны  

Гел үпкәләтә 

Башка сабыйларга да үзен  

Усал итеп күрсәтә 

Кем микән ул, кайсыгыз белә? 

Балалар: Карабас. 

Алып баручы: Аны чыршы бәйрәменә чакырабызмы? 

Балалар: Юк. 

Алып баручы: Килә бары кыш җиткәч. 

 Иске ел үтеп киткәч. 

Үзе белән һәрвакыт 

Яна ел алып килә 

Бүләк тулы капчыгын , 

Иңенә салып килә, 

Кем микән ул? 

Балалар:Кыш бабай! 

Алып баручы: Аңа шалтыратып, бәйрәмгә  чакырабызмы соң? 

Балалар : Әйе! 

Алып баручы: Алайса мин тиз генә барып, шалтыратып киләм аңа, ә сез 

тыныч кына утырыгыз,беркая да китмәгез. 

( «Маша и Медведь» мультфильмыннан музыка янгырый, залга 

чыршы һәм уенчыклар күтәреп Аю керә. Чыршыны идәнгә куеп, бизи 

башлый, кинәт Машанын тавышы ишетелә). 



Маша:Аюююю! Аю, ә, Аю, син кайда? Аюкаааай?! 

Кайда югалдын соң син? Ау-у-у? 

(Аю башын тотып зал буенча йөгереп йөри башлый, уенчыклар 

коробкасын тота да чыгып китә. Чыршы һәм идәндә бер шарик кала.) 

Маша: Кайда качтың соң син ? Без бит әле кичә генә качышлы уйнадык! 

(Чыршыны күрә.) 

О, чыршыкай! (Чыршыны әйләнеп чыга, бер шарикны күреп) Ай-ай-ай, 

тәртип юк! Бу бизәлеп бетмәгән чыршы Яңа елны ничек каршы ала инде,у 

бит күлмәксез бәйрәмгә килгән кебек! Моны төзәтергә кирәк! 

Шарикны күтәреп, элмәкче була, чыршы тирәли җырлап йөри. 

Маша җырлый: В лесу родилась елочка, в лесу она… (туктап уйланып 

тора), нишләгән соң ул анда? Йоклаганмы ? Юктыр ! Бәлки кемнедер 

көткәндер? Юююк! Яшәгәндер ул анда! Әхә! (җырны дәвам итә) В лесу 

она жила! Зимой и летом… (тагын уйлана), җәен дә, кышын да нишли ала 

инде ул анда? Хм… аңлашылмый! 

Маша (балалардан сорый: Ә сез нәрсә утырасыз? Күрмисезмени, җырны 

оныттым– әйдәгез түгәрәккә чыгыгыз да миңа булышыгыз! Чыршы бит 

җыр көтә! 

Җыр “ ЧЫРШЫ” 

Маша: Рәхмәт җырыгыз өчен,ә миңа чыршыны бизәп бетерергә кирәк. Бу 

шарикнын бер дә чыршыда торасы кили икән! Әйдә ярар! Машадан китә 

алганнары юк әле! 

Шарикны эләргә тырышып, чыршыны аудара. 

Маша: Ой, нишләдем мин! 

Алып баручы: Балалар, мин нишләптер Кыш бабайга шалтырата 

алмадым. Бер кеше дә трубканы алмый. Бәлки ул юлдадыр инде һәм 



тиздән безгә килеп җитәр. Ууу..... бездә кунаклар бар икән бит! Исәнме 

Маша. Хәлләрен ничек? 

Маша: Исәнмесез , мин аюнын чыршысын боздым, хәзер сезгә зурысын 

алырга туры киләчәк инде. Без аю белән чыршысыз Яна елны каршылый 

алмыйбыз бит. 

(төп чыршыдан уенчыкларны салдыра башлый) 

Алып баручы: Тукта әле Маша, ничек безнең балалар Яна елны 

чыршысызкаршы алырлар соң, без бит инде Кыш Бабайны да кунакка 

чакырдык  

Маша: Ой, мин бит уйлап бетермәдем. Гафу итегез мине! Әйдәгез алайса 

урманга барып, яңа чыршы кисеп кайтабыз: миңа да, аюга да. 

Алып баручы: Юк Маша. Чыршыны инде без бүтән кисмибез. Әйдә кал 

безнең бәйрәмдә, Яна елны бергә каршыларбыз. 

Маша: Юк, миннәнбулмый! Минем аюым югалды. 

Алып баручы: Ә без аны бергә эзләрбез. Яле балалар, әйдәгез бик матур 

иттереп биеп алыйк әле. Музыканы ишетеп аю да килер безгә. 

ЯҢА ЕЛ БИЮЕ 

Музыка беткәндә аю кереп, чыршыга карап башын чайкый. 

Маша кочаклап ала аюны. 

Маша: Ой, Аюкаем, гафу ит мине. Мин чыршыны боздым. Ләкин безне 

балалар бәйрәмгә чакырдылар,бәлки калырбыз? Аларга Кыш Бабай да 

килергә тиеш икән. Ул миңа бүләк бирер! 

Аю иелеп Машанын колагына нәрсәдер әйтә. 

Маша: Балалар , Кыш  бабай кунакка беркайчан да бүләксез йөрми ди Аю, 

әйдәгез без дә аңа Яңа ел бүләге әзерлибез. Бабаебыз сөенер… 

Алып баручы: Нәрсә эшләп булыр микән соң безгә? 



Маша: (башын кашып) мин беләм!!! Без аңа кардан кабартмалар ясыйбыз. 

Ух  ошатачак. (корсагын сыйпый). 

Алып баручы: Машенька, тукта әле…Кыш бабайга кардан ясалган 

кабартмалар ошар дип уйлыйсынмы? 

Маша: Әлбәттә. Беләсезме алар ничек тәмле булып чыгалар, эчендә кар 

бөртекләре белән.Әйдәгез әле балалар чыгып миңа кабармалар ясарга 

булышыгыз әле.(Маша кулы белән кабартма ясаган рәвеш китерә, 

кәгазьдән ясалган кар белән атышалар бер-берсенә.) 

Алып баручы: Нинди зур бәйрәм бездә! 

Бер урында утырмыйк! 

Шушы тәмле калачларны, 

Капчыкларга тутырыйк.   

Уен  «Кар атышу» ( Балалар кабартмаларны матур капчыкларга 

тутыралар. Урыннарына утыралар) 

Алып баручы: Ай-яй, бигрәк җитез сез. Нинди тәмле кабартмалар килеп 

чыкты безнең. Кыш бабайга ошар дип уйлыйм мин. 

( музыка астында КЫШ БАБАЙ керә) 

 Кыш бабай:  Саумысез, нәни дусларым! 

Котлыйм сезне бәйрәм белән, 

 Хуш килсен, Яңа еллар!  

Килдем ерак-ерактан. 

Салкын, карлы төньяктан. 

Көтүегезне белдем, 

Кар-буран алып килдем. 

Алыпбаручы: 

Хуш киләсең, Кыш бабай, 



Әйдә, тизрәк уз, бабай. 

Балалар сине көтте, 

Тагын бер яшькә үсте. 

Балалар  

Басыгыз чыршы тирәли 

Бер жырлап алыйк әле, 

Бер биеп алыйк әле 

Яшел чыршы тирәсендә 

Жилкенеп калыйк әле. 

Чыршы янында әйлән-бәйлән -Җыр«КЫШ БАБАЙ»-(утырмыйлар) 

Алып баручы:: Кыш бабай, хәзер син безнен теләкне үтә инде, 

чыршынын утларын кабызып бир әле. 

Кыш бабай: Ооо,  бу  минем иң яраткан эшем. Хәәәәзер....... 

Маша: Ой, Кыш бабай, чыршыны үзем яндырсам ярыймы! Минем шырпы 

да бар. (зур шырпы кабы чыгара).Бер,ике, өч  — чыршыкай ян! 

(шырпыны сыза) 

Алып баручы: Ой Маша нишлисең, син бит балалар бакчасын яндырасын 

хәзер. Чыршынын утларын алай кабызмыйлар. Әнә, Кышбабайнын ничек 

яндырганын карап тор. 

Кыш бабай:  

-«Чыршы, чыршы кабын син, 

Утларыңны балкыт син!» 

(утлар янмый) 

Алып баручы : Без юкка кычкырганбыз 

Уянмый бит чыршыбыз. 



Кемдер кычкырмадымы? 

Кемдер тынып калдымы? 

Әйдәгез тагын бер кат 

Кычкырабыз катырак. 

«Чыршы, чыршы кабын син, 

Утларыңны балкыт син!» 

(чыршыдагы утлар яна) 

Кыш бабай: Менә хәзер тәртип! 

Уен:  “Чыршының утлары”(уен ахырында кыш бабай бер бияләен югалта, 

алып баручы аны күтәрә) 

Кыш бабай: Абау минем бияләем кая? Сез аны күрмәдегезме? 

Алып баручы: Күрдек, ләкин без аны сиңа болай гына бирмибез. Безнең 

белән уйнап ал. 

Уен  «Паровозик». 

Алып баручы: Ну, афәрин, Кыш бабай, мә узеңнең бияләеңне. 

Кыш бабай: Молодцы! (Йөткерә башлый.) 

Маша: Ой, Кыш бабай! Син нәрсә авырыйсың мәллә?! 

Кыш бабай: Әйе, тамагым авыртып китте . Бу куркыныч түгел, 

борчылмагыз... 

Маша (бүлдерә): — Ничек куркыныч булмасын?! Ничек инде син, авыру 

килеш, Яңа елны каршылыйсын? Болай булмый. 

(Маша йөгереп китә һәм дарулар салынган чемодан белән кире килә, 

табибларнын баш киемен кигән) 

Маша: — Хәәәзер….(дару сумкасын ачып, эзли башлый, аннары зур 

шприц чыгара) ….без сине тазартабыз! Утыр, бабай. 



Дед Мороз: Мин бит авыртмыйм алай ук! 

Маша: — Сөйләшмә! Бу тавышка зыянлы! 

(Сумкадан градусник чыгарып Кыш бабайга бирә, бабай утыра, 

градусникны кая куярга белми. Маша градусникны дөрес итеп куеп бирә.) 

Алып баручы: Маша, син Кыш бабайны дәвалаган арада, балалар аңа 

өреп карарлар( Балалар Кыш бабайга өрәләр) 

Алып баручы:Я, Кыш бабай хәл кердеме? 

Кыш бабай: Ох, яхшырды, яхшырды. Рәхмәт , Машага һәм балаларга.  

Алып баручы: Кыш бабай, син балалар белән уйный алдыңмы? 

Кыш бабай : Уйнадым, ял иттем, күңел ачтым сезнең белән. Бүләк өләшер 

вакыт җитте. Кайда әле минем бүләк тутырган тылсымлы капчыгым? 

Әйдә, Маша, балаларны тәмле әйберләр белән сөендерик. Маша, син 

кайда? Качкан шаян кыз. Алайса,  Аю, син булыш инде миңа бүләкләрне 

таратырга. 

(Аю белән Кыш бабай чыршы янындагы зур капчыкны алып чишәләр, ә 

аннан Маша килеп чыга. Авызлары шоколадка буялып беткән, кулларында 

фантиклар) 

Маша: Уф! Тәмле, ләкин әзрәк булды! 

Алып баручы: Маша, син нишләдең? Бу бит балаларның бүләкләре иде! 

Хәзер алар бүләксез калалармы инде? 

Маша: Борчылмагыз, Кыш бабай — тылсымчы, ул берәрнәрсә уйлап 

табыр әле. Әйе бит, Бабай? 

Кыш бабай: Ай, Маша, Маша. Синең чирлекләрне төзәтергә кирәк инде 

хәзер . 

Кыш бабай нәрсәдер тылсымлый, зал буенча йөри башлый. 

Кыш бабай:  



Түгәрәк буйлап барам ( Маша аның артыннан йөгерә) 

Кулыма таяк алам 

Бер, ике, өч, дүрт! 

Балаларга бүләк күп 

Менә бүләкләр дә!  

(Зур капчык йөгереп чыга, зал буенча әйләнә, балалар белән күрешеп чыга 

да, кереп китә) 

Алып баручы: Ай-яй нинди шаян капчык булды бу. Ул группага йөгерде 

һәм безне шунда көтеп торачак. 

Кыш бабай:  

Балаларым! Бәйрәмегез өчен рәхмәт. 

Безгә китәргә кирәк. 

Нәкъ шунда, шушы сәгатьтә, 

Йөгерә-атлый килермен, 

Кемнең мине тыңлаганын, 

Шул чагында белермен. 

Алып баручы: 

    Бәйрәм үтте сәгать сукты-  

    Яңа ел килә безгә.  

    Яңа бәхетләр китерсен  

    Сезнең һәрберегезгә! 

 

. 


