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Максат: Идел буе халкының  гореф- гадәтләре , йолалары аша татар халкының 

мәдәнияте белән таныштыру; 

Онытылып барган милли  йола-бәйрәмнәренә кызыксыну уяту; 

Хезмәт кешенә дан җырлау; 

Балаларның сөйләм күнекмәләрен үстерү; 

Җиһазлау:  төрле плакатлар, магнитафон, компьютер, экран, көзге байлыктан 

кургәзмз, кәрҗин, 2 савыт, бәрәңге, суган, йомырка, он, ит рәсемнәре, камыр 

ризыклары. 

Көй яңгырый. Балалар кулларына төрле төстәге яфраклар тотып залга узалар. 

Ярым түгәрәккә басалар. 

Алып баручы. Исәнмесез, кадерле балалар! Бүген без Идел буенда яшәүче 

татар  халкының иң изге йолаларыннан берсе- Сөмбелә бәйрәменә 

тантанасына җыелдык! Сезнең белән милләтебезнең онытылып барган 

борынгы уеннары, җырлары белән танышырбыз, күңел ачарбыз!Татар халкы 

елның  сихри фасылында көн белән төн тигезләшкән мәлдә Сөмбелә бәйрәмен 

уздырган.  Безнең әби – бабаларыбыз Сөмбеләне уңыш җыеп алу итеп енә 

түгел, ә шул айның иясе һәм уңыш-уңдырышлыгы алиһәсе итеп тә күз алдына 

китергәннәр. “Сөмбелә туса, су суыныр”, “Сөмбелә дә урып ал, арышыңны 

чәчеп кал” дия торган булганнар. Буген бу бәйрәмдә әби-бабаларыбыз яшь 

вакытта уйнаган уеннарны уйнарбыз, күңелле ял итәрбез!. 

 1 бала.  Борын үткән заманнан, 

                 Болгар белән Казаннан, 

                Җаек белән Иделдән 

               Бу бәйрәм безгә килгән, 

               Рәхим , ит син, Сөмбелә! 

2 бала.  Әйдә Кояш, нурыңны, 



                Кызганма син бер генә. 

                Зур бәйрәм, күңелле бәйрәм 

                 Сөмбелә бүген бездә. 

3 бала. Күмәкләшеп  без дә , дуслар, 

               Бәйрәм итик, әйдә әле. 

                 Котлы булсын, гөрләп торсын 

                Сөмбеләнең бәйрәме. 

4 бала. Чәчәкләр белән күмелсен 

                  Без яшәгән ил. 

                Тизрәк кил безгә, Сөмбелә, 

                Тизрәк- тизрәк кил! 

“Көз килә” җыры башкарыла. Балалар урындыкларга утыралар. 

Көз керә. 

Саумы, нәни дусларым! 

Сезне сагынып килдем мин, 

Сезгә аяз көннәрдә 

Яңгыр алып килдем мин. 

Балалар эндәшләр әйтеп, Яңгырны чакыралар. 

Яңгыр яу, яу! 

Иләкләп, чиләкләп, 

Пәрәмәчтән, каймактан, 

Арпадан, бодайдан, 

Эшләр китәр уңайдан! 



Яңгыр тавышы ишетелә. Балалар сикерешәләр, йөгерәләр.  

“Ах, туңдык!” диешәләр. 

Алып баручы. Яңгырдан соң, бигрәк күңелсез булып китте. Әйдәгез әле, 

Кояшны чакырыйк. 

Балалар.  

Кояш чык, чык, чык, 

Майлы ботка бирербез, 

Майлы ботка казанда 

Тәти кашык базарда. 

Әти китте базарга, 

Тәти кашык алырга! 

Тәти кашыкның сабы алтын, 

Кирәкми безгә салкын. 

Алып баручы. Менә, балалар, Кояш та күренде. Карагыз әле, яңгырдан соң, 

җылы кояш нурларында күпме гөмбәләр үсеп чыктылар. 

Малайлар башкаруында гөмбәләр биюе. 

Көз. Әйдәгез, бергәләшеп уңыш алиһасе- “сары чәчәк”- Сөмбеләне чакырыйк. 

Сөмбелә. Исәнмесез! 

Мин Сөмбелә, килдем сезгә, 

Көзге байлык кулымда. 

Муллык белән байлык телим 

Очраган һәр кешегә! 



Алып баручы. Төкле аягың белән, Сөмбелә! Менә сиңа быелгы уңыштан 

пешерелгән, әле генә мичтән чыккан ак калач, Сөмбеләкәй. 

Сөмбелә. Рәхмәт сезгә, балалар! 

Алып баручы. “Ак калач “ уенын уйнап алыйк. 

Уен барышы: Балалар, кулга –кул тотынышып түгәрәк ясыйлар. Сөмбелә 

уртага чыгып баса. Алар түгәрәк буенча җырлап әйләнәләр: 

Сөмбеләнең туган көненә 

Пешердек без ак калач: 

(туктыйлар, кул хәрәкәтләре белән күрсәтеп, бииләр). 

Менә шулай ул биек, 

Менә шулай тәбәнәк; 

Менә шуның киңлеге, 

Менә шуның тарлыгы; 

Ак калач, ак калач, 

Теләгәнеңне сайлап кач. 

Сөмбелә берәүне сайлап үзе янына чыгара. Әйләнәләр. 

Сөмбелә. Балалар, ә сез, беләсезме бик борынгы заманнарда әвеннәрдә 

(ашлык киптерү урыны) чабагач белән ашлык сукканнар. Ат белән җир сөреп 

бабайларыбыз иген иккәннәр.Аннары басу башында арып- талгач, җыр 

җырлап күңелләрен күтәргәнннәр. 

Көне буе интегәм, 

Бер түтәрәм җир сөрәм. 

Арык атым тартмалмагач, 

Бер кизәнәм, бер сугам. 



 Икмәкне һәм аны үстергән кешеләрне олылагыз! 

Алып баручы.  “Эш беткәч уйнарга ярый”, - диләр халыкта. 

 5 бала.  Күмәкләшеп без дә, дуслар. 

                 Биеп алыйк, әйдә әле; 

                Котлы булсын, гөрләп торсын 

                 Сөмбеләнең бәйрәме! 

Алып баручы .”Тыкрык уенын” уйнап алабыз.( капкалы). 

Уен барышы:  Балалар тезелеп басалар. Берәү биеп, берәүне алып чыгып китә. 

Бас әле станокка 

Ыстаннары ыстанда 

Синең өчен генә яшим 

Безнең Татарстанда. 

Алып баручы. Әйдәгез, ял итеп алыйк. “Шырпы салыш” уйнап алыйк. Башта 

санамыш ярдәмендә алып баручы сайлыйк. 

Санамыш. Әке бәке, кыек сәке, эремчек, 

Син калып тор, энем чык. 

Уен барышы: Тезелешеп утыралар, алып баручы билгеләнә. Ул шулай 

Һәрберсенең кулына кулын тидереп, берсенең кулына шырпы сала. 

Аннан: “Кемдә шырпы, йөгереп чык”, ди. Шырпы салынган кешене тотып 

калырга тырышалар. Тотып калсалар ,ул кешегә , җәза бирелә. 

Сөмбелә. Сез бигрәк оста балалар икәнсез! Мин дә сезгә буш кул белән 

килмәдем. Үзем белән кунакларда алып килдем. Кемнәр икәнен беләсегез 

килсә. Минем табышмакларыма җавап бирегез. 

Ормый- сукмый- елата 



Үскәндә яфрагын ашыйлар, 

Үсеп җиткәч, үзен ашыйлар. (суган). 

 

Ашка салсаң, тәм кертә, 

Борынга салсаң, төчкертә.  (борыч). 

 

Катлы- катлы булып үсә 

Җир өстендә , ул нәрсә?(кәбестә). 

 

Җир астында җиз бүкән. (кишер). 

 

Агач, агач өстендә табак, табак өстендә кибет, кибет эчендә ике мең егет. 

(көнбагыш). 

Кызлар башкаруында “Көнбагыш” биюе башкарыла. 

Сөмбелә. Ә хәзер, сезнең аш- суга осталыгыгызны да тикшереп карыйм әле. 

Алып баручы. Игенчеләр тырышлыгы белән уңышлар җыелды, амбарлар 

тулды. Аларга хөрмәт йөзеннән бу бәйрәмдә татар халкының милли ризыгы – 

бәлеш пешерелә.  Бездә бәлеш пешереп карарбыз. Иң элек шобага әйтешеп 

ике тиегз командаларга бүленәбез. 

Уен барышы: ике “атаман” сайлыйлар. “Атаманнар” янәшә басып торалар, ә 

балалар үзләре теләгән иптәшләре белән парлашып читкәрәк китәләр бер- 

берсенә яшерен исемнәр кушалар. 

“Атаманнан” янына килеп:  

“Һавадагы йолдыз кирәкме?  



Судагы кондыз киәкме?” 

 диләр. “Атаманнар” теләгәнен сайлап ала.  

 

2. “Тау буе бакча кирәкме? 

Табак тулы акча кирәкме? 

Бәлеш өчен кирәк булган продуктларны кәрҗиннән бер савытка аеру. 

Алып баручы. Бәлеш пешкәнче, ял итеп  “Хапый бабай кыз сорый” уенын 

уйнап алыйк.  

Балалар шобага әйтешләре ярдәмендә ике төркемгә бүленәләр.  

 Хапый балалары аерылган, 

Алтын суга каерылган. 

Балалар капма- каршы ике рәт булып тезеләләр. Ике рәт арасында с”су” ясап 

куялар. Шуннан соң ике якның уенны алып баручылары кычкырып 

әйтешәләр: 

- Аяк астында елга бар. 

-Аягың булса, атлап чк. 

-Хапый бабай кыз сорый. 

-Теләгәнең ал да кач. 

 

Бу уенны элек бабаларыбыз уйнаган. Ә хэзер без аны икенче төрле “Ал кирәк, 

гөл кирәк” диеп уйныйбыз. 

-Ал кирәк. гөл кирәк. 

Безгә Лилия кирәк. 

-Биесәгез бирәбез, биесәгез бирәбез. 



(Бию беткәч исеме аталган бала су аша сикереп каршы якка чыга. Һәм үзенә 

ошаган кешене тартып ала. Тартып ала алса, үзе белән икенче якка кире 

кайта.тарта алмаса, үзе дә шул якта кала.) 

Сөмбелә. Әфәрин, балалар! Рәхмәт, сезгә! Киләсе елда да шулай очрашырга 

язсын. Уңышларыгыз мул булсын! Авырмагыз, күгегез һәрчак аяз булсын! 

Алып баручы. Шатлык булып бүлмәбезне 

Гөлгә күмә, Сөмбелә, 

Саубуллашу җырына 

Син дә кушыл, Сөмбелә! 

“Сөмбелә” җыры башкарыла.)М.Шәмсетдинова муз., Г. Зәйнашева сүз.) 

 

Балалар. Сау бул. Сөмбелә! 

Алып баручы. Киләсе көздә дә сине көтеп калабыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 


