Азнакай муниципаль районы мәктәпкәчә тәрбия hәм белем бирү муниципаль бюджет
учреждениесе “Ләйсән” гомум үсеш төрендәге балалар бакчасының 1 категорияле
тәрбиячесе Сунгатуллина Римма Владимир кызы.
Тема: “Яңа ел кил безгә. ” ( Зурлар төркеме 4-7 яшь).

Группага Бакылдык үрдәк керә.
Үрдәк:Исәнмесез балалар!Хәерле көн!Мине хуҗам Яңа елга Кыш бабай белән Кар
кызы артыннан урманга җибәрде, күрмәдегезме аларны?
Балалар:Юк.
Алып баручы:Без үзебездә Яңа ел бәйрәменә, Кыш бабай белән Кар кызы янына
бәйрәм итәргә җыенган идек,әйдә безнең белән.
Җыр астында залга керәләр.
Аб. Исәнме,чыршы,исәнме!
Яңа ел килеп җитте.
Күңелле чыршы бәйрәменБалалар күптән көтте.
Үрдәк:Чыршы утларың нишләп янмый, нигә күңелсезләнеп утырасың?
(үрдәк тыңлаган сыман кыйлана)
Чыршы:Балалар җәй көнне кунакка чакырдылар, күңелле була диделәр, ә миңа
күңелсез.
Аб.Чыршыбызның күңелен күтәрик, аның турында җыр җырлыйк.
“Чыршы”.
Үрдәк:Без чыршы күргәч ник килгәнебезне дә оныттык,без урманга нигә килдек
әле?
Балалар җавабы.
Әйдәгез юлыбызны дәвам итик.
Юлда Куян очрый.
Куян:Исәнмесез, Хәерле көн балалар!Урманда ниләр эшләп йөрисез?
Б-р:Кыш бабай белән Кар кызын эзлибез.Безгә юлны күрсәтә алмассың микән?
Куян:Кыш бабай белән Кар кызы кемнәр соң алар. Миңа сөйләп күрсәтмәссез
микән?
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Аб.Сөйлибез,нишләп сөйләмәскә.
Шигырь:
1)Кыш бабай,кыш бабай
Безгә бик таныш бабай
Сакал мыек ап-актан,
Килгән безгә ерактан.

Данис

Бүләкләр алып килгән
Бүреген кынгыр кигән
Әйлән-бәйлән уйната
Биетә һәм җырлата.
Безгә конфетлар бирә
Үзе елмая-көлә.
2)Җилкәсенә капчык асып
Кыш бабай килеп керде
Төрле кызык сүзләр әйтеп
Бүләк өләшеп йөрде.

Руслан

Аннан Кыш бабай тыпырдап
Бик шәп бии башлады
Биемәскә аягында
Безнең апа башмагы.
3)Без ап-ак бөрекләр,Чәчәкләр челтәрләр
Очыртып шәп җилләр

Сөмбел

Еракка илтәләр.
Энҗеләр шикелле
Җемелди беләбез
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Кешеләр өстендә
Бизәкләр тезәбез.
Куян:Күргәлим.Вакыт, вакыт Кыш бабай пошига утырып китә, кайбер вакыт Кар
кызы җәнлекләрне, кошларны ашатып йөри. Өйләрен белмим шул балалар. Мине дә
үзегез белән алыгыз әле.
Бүре:Хәерле көн балалар!Минем урманымда ниләр эшләп йөрисез?
Б-р:(сөйлиләр)
Бүре:Кем соң ул Кыш бабай? Сөйләп күрсәтсәгез юлны күрсәтә алырмын.
Аб.Әйдәгез Кыш бабайга багышланган җырны җырлыйк.
Җыр:“Куәтле дә Кыш бабай”
Бүре: Өенең кайда икәнен белмим, ә урманда күргәнем бар. Әйдәгез бергә эзлик.
(музыка)
Төлке: Исәнмесез. Хәерле көн балалар! Минем урманда ниләр эшләп йөрисез?
Б-р, Алып баручы: (җавабы)
Төлке:Сез Кыш бабайны ничек итеп чакырдыгыз соң?
Алып баручы: Балалар белән хат язып.
Төлке:Урманда ничек итеп чакырдыгыз?
Б-р: (җавабы)
Төлке:Кыш бабай белән Кар кызын нигә үзегезгә кунакка чакырасыз?
Балалар: (җавабы)
Төлке:Ә нигә Кыш бабай сезгә бүләк бирергә тиеш? Нәрсә өчен?
Балалар: (җавабы)
Төлке:Әйдәгез матур, ягымлы сүзләр әйтеп Кыш бабай белән Кар кызын чакырып
карыйк әле?
Ягымлы,сөйкемле ......
Кыш бабай белән Кар кызы безнең бәйрәмгә зинһар өчен килегез әле?
Кыш бабай белән Кар кызы керәләр:
Кар кызы:
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Мин- Кар кызы,Кар кызы
Кардан йолдызлар ясап
Җир өстенә яудырам
Каплыйм җирне кар белән.
К.б.Исәнмесез кунаклар!
Исәнмесез балалар!
К.к.Исәнмесез дусларым!
Котлы булсын яңа ел!
К.б.Хәерле көн балалар! Хәерле көн ата-аналар! Яңа еллар белән. Безне ниләр белән
куандырасыз балалар? Әйдәгез үзегезнең һөнәрләрне күрсәтеп үтегез әле?
А.б.
К.б.Менә минем сихерле бияләем, бияләй кемдә кала, шул үзенең һөнәрен күрсәтә:
шигырь сөйли, җырлый, бии.
Уен,көй.
1)Җыр: “Кыш бабай, кыш бабай хуш киләсең уз бире”
2)Шигырь
3)Кар бөртекләре биюе
4)“Умка”
5) Шигырь
6)Уен
7)Куяннар биюе
8)Шигырь
9)Кыш бабай җырын җырлап биетү.
10)Уен:Кем кишерне беренче ашап бетерә.
11)“Ладошки” җыр
12)Полька
Алып баручы: Балалар, бүген бит Кыш бабайның Туган көне. Туган көнне
нишлиләр?
Балалар: Бүләк бирәләр!
Алып баручы:Дөрес бүләк бирәләр. Әйдәгез үзегезнең бүләкләрегезне Кыш
бабайга бирегез.
1)Яшел чыршы төбендә
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Керпе елап утыра
Чыршыныкы шикелле
Күлмәк сорап утыра

Рәмис.

- Чыршының күлмәге,-ди
Ямь-яшел энәле,-ди
Миңа шундый энә,-ди
Булсын иде менә,-ди.
2)Кыш бабай, кыш бабай
Гел безнең янда бул!

Булат

Син булгач тагында
Күңелле Яңа ел.
3)Бөтерелеп, бөтерелеп
Урамга ак кар ява
Ап-ак күбәләкләр белән
Тулгандай бөтен һава.

Диләрә.

Ак бөртекләр энҗе кебек
Җимелди оча гына
Шатлык ява, бәхет ява
Туган җир кочагына.
4)Җилкәсенә капчык асып
Кыш бабай килеп керде
Төрле кызык сүзләр әйтеп
Бүләк өләшеп йөрде.

Динә

Аннан Кыш бабай тыпырдап
Бик шәп бии башлады
Биемәскә аягында
5

Безнең апа башмагы.
5)Тышта буран бөтен җиргә
Карлар тутыра
Безнең бүлмәдә ямь-яшел
Чыршы утыра

Азалия

Бүген бәйрәм!
Әйлән бәйлән
Уйныйк-гөрләшик
Бүген бәйрәм
Бәйләм-бәйләм
Бүләк өләшик.
6)Матур бәйрәм җырыбыз
Яңгырагач еракка
Кыш бабабыз ишетеп
Килгән безгә кунакка

Лиана

Рәхим итсен Кыш бабай!
Өйгә керсен Дус бабай!
Түргә узсын Ак бабай!
Бүләк бирсен Шат бабай!
7)Әй Кыш бабай, Кыш бабай
Хуш киләсең уз бире

Энҗе

Шатланышып җыр белән,
Каршылыйбыз без сине.
8)Кыш бабай, кыш бабай
Безне бик ярата.

Раяз

Ул безгә Яңа ел
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Бүләге тарата.
9)Безгә Кыш бабай килгән
Яңа ел алып килгән
Капчыгына күп итеп
Бүләкләр салып килгән.

Илдан

Көттек сине сагынып
Исән-саумы Кыш бабай,
Өләш бүләкләреңне
Капчыгыңны чиш бабай
10)Ак сакалын бәс сарган,
Итекләре каралган.

Рәзил

Әй,Кыш бабай,дус бабай,
Безгә килдең син кайдан.
11)Яңа елга бүләк алып
Кыш бабай килде.

Сәрбиназ

Бакчадагы һәр балага
Бүләкләр бирде.
Кар кызы да яңа елга
Кунакка килгән.
Кыш бабай бездә икәнен
Ул каян белгән?
Уйнап-биеп яңа елны
Каршы алабыз.
Яңа елда матур теләк
Теләп калабыз.
Кыш бабай рәхмәт әйтә.
Алып баручы:Декабрьдә Лиана белән Камилнең туган көне.Әйдәгез бөтенебез
бергә Кыш бабайны котлап, Лиана белән Камилне котлап Туган көн җырын
җырлыйк.
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Җыр: “Туган көн”.
Кыш бабай:Рәхмәт яусын балалар.Куандырдыгыз мине.Минем дә сезгә бүләгем
бар.Минем тылсымлы бияләем ошадымы?Сезгә дә шундый бияләй бүләк итимме?
Балалар:Әйе.

(

Кыш

бабай

капчыгыннан

алып

бияләйләрне

тарата.)

Кыш бабай:Алайса таягым белән 3 тапкыр сугам,сездә 3 тапкыр кул чабыгыз.Яңа
ел белән дип бергә әйтегез.Бүләкләр ишек төбендә барлыкка килерләр.
Ә хәзер Кыш бабай бөтен кешеләрне бәйрәм белән котлый.Аннан бүләкләр тарата.
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