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Кереш
Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар арасында ић яратып уйнала торган уеннар – халык уеннары. Халкыбызныћ горефгадђтлђре, йолалары, тормыш-кљнкњреше чагылыш тапкан бу
уеннар балаларда љлгерлек, тапкырлык, ярдђмлђшњ, шулай ук
кешелеклелек, шђфкатьлелек, сабырлык кебек књркђм сыйфатлар тђрбияли. Уеннар ярдђмендђ бала тырыш, кљчле, сђлђтле,
нык ихтыярлы булып њсђ. Уен вакытында балаларныћ иќат
мљмкинлеклђре ачыла, мљстђкыйльлеклђре арта, оештыру
сђлђтлђре њсђ. Кечкенђ вакытта алынган хђрђкђт књнекмђлђре нђнилђргђ әйләнә-тирә мохит белђн тирђнрђк танышырга
ярдђм итђ. Халык уеннары – ќитезлеккђ, кљчкђ, зирђклеккђ
сынау ул.
Уеннарныћ нђнилђрне тђрбиялђњдђ ић мљџим џђм алыштыргысыз чара булуын ХХ гасырныћ 20 нче елларында, ђле
татар балалар бакчалары барлыкка килђ генђ башлаган вакытларда ук, татар педагоглары да билгелђп њткђн. Тђрбияче,
њзе балалар бакчалары оештырган џђм шућа ќитђкчелек иткђн
Зљџрђ Салихова уеннарга ић беренче чиратта сњз байлыгын
арттыру чарасы буларак караган џђм уеннарныћ балаларныћ
яшь њзенчђлеклђренђ туры килњ принцибын алга сљргђн. Ул:
«Балаларныћ шигырь, ќыр, уен, музыкалары џђм џђрбер
эшлђре яшьлђренђ, теллђренђ књрђ сайланып эшлђнгђн
булырга тиеш. Баланыћ ђхлагы да тиз формалашып китђ торган
чак – ќиде яшькђ кадђр булган вакыт. Ќидедђн соћга калган
бозык табигатьле балаларны тљзђтњ ифрат кыен була, димђк,
тђрбиячелђр, соћга калмыйча, бигрђк шул вакытка тырышлык
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белђн баланыћ рухын (психологиясен) ныклап љйрђнергђ тиеш
була», – дип яза џђм балаларныћ алдагы гомерендђ танышачак
књп нђрсђлђрне уеннар, шигырь, ќырлар аша књћеленђ
сећдерергђ мљмкин дип саный. Чыннан да, уеннар тирђюньне, дљньядагы књренеш џђм предметларны аћлауда, аларны
дљрес кабул итњдђ ић тљп чараларныћ берсе булып тора. Бала
ић беренче эш књнекмђлђрен дђ нђкъ менђ уеннар аша ала.
Бу яктан караганда уеннарныћ ђџђмияте кимеми, киресенчђ,
вакытлар њтњ белђн арта гына бара. Бњген, зур технологиялђр
алга киткђн фђн-техника чорында, ић гади булган књренешлђр,
предмет џђм књнекмђлђр белђн таныш булмаган балалар да
бар. Халык уеннары шул бушлыкны тутыруда ђџђмиятле бер
чара булып тора.
Ђлеге уеннар ќыентыгын тљзњнећ максаты – тђрбиячелђрне џђм ата-аналарны моћарчы бик њк билгеле булмаган, онытыла башлаган уен њрнђклђре белђн таныштыру,
20–40 нчы еллардагы халык уеннарын торгызу, заман талђплђренђ яраклаштырып, бњгенге кљн балаларына аларны
ќиткерњ. Билгеле булганча, кайбер уеннар, еллар њтњ белђн,
њзгђрешлђр кичереп, башка яћгыраш алганнар. Без бу уеннарныћ беренчел, борынгырак вариантларын тђкъдим итђргђ
булдык.
Китапта тљп урынны 20–40 нчы елларда халык тарафыннан
яратып уйналган, шулай ук совет чорында тљрле миллђтлђр
белђн аралашу нђтиќђсендђ татар балалар бакчаларына кергђн
интернациональ уеннар алып тора.
Ђсбапны язуда С. Мићлекђйнећ «Балалар љчен ќырлы
уеннар» (1925), З. Салихованыћ «Мђктђпкђ кадәр тђрбия
өчен кулланма» (1925), «Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар љчен
хђрђкђтле 16 уен џђм ќђйге тђрбия мђйданында аларны
њткђрњ кагыйдђлђре» (1933), «Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар
љчен кагыйдђле хђрђкђтле уеннар» (1940), «Уеннар» (1945),
«Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар љчен хђрђкђтле уеннар» (1948)
џ. б. китаплар файдаланылды. Катлаулы эчтђлектәге уеннар
гадилђштерелде, балаларныћ яшьлђренђ яраклаштырылды,
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заман шартларына, бњгенге кљн педагогика џђм методика
фђннђре талђплђренђ туры китереп њзгђртелде.
Ќыентык 3 бњлектђн тора. «Уйныйк, сљеник, кљлик!..»
дип исемлђнгђн I бњлеккђ хђрђкђтле уеннар тупланды.
Алар балаларныћ психологик њзенчђлеклђрен истђ тотып, яшь
аермалыкларына карап, џђр тљркем љчен бњленеп бирелде.
Балаларныћ яше арткан саен, уеннарныћ максаты
катлаулылана бара. Тљрле яшьтђге балаларга бер уенныћ тљрле
вариантларын тәкъдим итәргђ була. Мђсђлђн, балаларныћ бик
яратып уйный торган «Песи џђм тычканнар» уены. Тђрбияче
3–4 яшьлек нђнилђрнең, бер-берлђренђ бђрелешмичђ, тљрле
юнђлештђ йљгерњләрен максат итеп куйса, зуррак тљркемнђрдђ
балалар сигнал буенча тиз хђрђкђт итђргђ, мђйданчыкта
урыннарын табарга, куышып уйнарга љйрђнђлђр. Алар
тњгђрђккђ тезелергђ, тњгђрђк буйлап йљрергђ, хђрђкђтлђрне
сњзлђргђ яраклаштырып башкарырга књнегђлђр.
Хђрђкђтле уеннар йљгерњле, сикерњле, ыргытулы џ. б. шундый тљрлђргђ бњленђлђр.
Йљгерњле уеннарныћ максаты – балаларда туры џђм тљрле
юнђлештђ йљрњ, йљгерњ књнекмђлђре булдыру, сигнал буенча
хђрђкђт башкара белњлђрен њстерњ, бер-бер артлы тезелеп
йљрергђ џђм йљгерергђ, бер-берсен куып тотарга љйрђтњ,
игътибарлылык, ќитезлек, љлгерлек тђрбиялђњ.
Сикерњле уеннар ярдђмендђ балалар бер урында, ике аякта
берьюлы, югарыдан тњбђнгђ, озынлыкка сикерергђ љйрђнђлђр;
балаларда хђрђкђтлђрне књрњ сигналы белђн яраштыра белњ
књнекмђлђре булдырыла, сигнал буенча хђрђкђт итђ белњ књнекмђлђре њстерелђ.
Ыргытулы уеннар ярдђмендђ балалар туп тђгђрђтеп
уйнарга, бер-берсенђ туп тапшырырга, гђњдђне ућга џђм сулга
борырга, хђрђкђт итњче бер ноктага атып тидерергђ љйрђнђлђр.
Уен ул – гасырлар буена њскђн, камиллђшкђн тђрбия
чарасы. Кешелек ќђмгыяте њсњ белђн, уеннар да катлаулылана
џђм камиллђшђ бара.
Уеннар, элек-электђн књћел ачу чарасы гына булып кал5

мыйча, ић беренче чиратта тирђ-юньне, дљньяны танып
белњдђ, тормышта ић кирђкле булган белем џђм књнекмђлђрне
њзлђштерњдђ дђ зур роль уйнаганнар. Шућа књрђ уеннарда
ић беренче чиратта бабаларыбызныћ эш-гамђллђре, џљнђри
эшчђнлеклђре чагылыш тапкан. Шул ук вакытта, бу уеннарга
карап, халкыбызныћ књћел кљзгесен књз алдына китерергђ,
уй-кичерешлђрен белергђ дђ мљмкин. Шућа књрђ дђ бњгенге
кљндђ халыкның элеккеге уеннарын кире кайтару мљџим. Бу
уеннарны педагогик процесста дљрес файдалану тарихыбызны, халкыбызныћ борынгы гореф-гадђтлђрен яхшырак белергђ, шулай ук балаларыбызныћ милли њзаћы формалашуга
ярдђм итђ.
Татар халык уеннары арасында чагыштырмача соћгы
вакытларда барлыкка килгђн, башка халыклардан кергђн
уеннар белђн беррђттђн, књп гасырлар буе сакланганнары да
бар. Мђсђлђн, бњгенге балалар тарафыннан яратып уйнала
торган «Очты-очты» уеныныћ инде XI гасырда ук билгеле
булганлыгы мђгълњм (бу турыда тљрки теллђр белгече, ић
борынгы язма истђлеклђрне туплаган «Диване лљгатеттљрк» сњзлеге авторы Мђхмњт Кашгари язып калдырган).
Ђлеге џђм башка шундый аз хђрђкђтле, зиџен сынаш
уеннары, шулай ук халкыбызныћ борынгы заманнардан
ук яратып уйнаган уеннарыннан берсе – ќырлы-биюле
уеннар – ќыентыкныћ «Уйнап књћел ачабыз» исемле
II бњлегендђ тупланып бирелде.
Аз хђрђкђтле уеннар балаларныћ игътибарлылыгын,
књзђтњчђнлеген, хђтерен, дикъкатен арттыруга, тапкырлыкларын њстерњгђ, зиџеннђрен ныгытуга ярдђм итђ. Ђлеге уеннар
ярдђмендђ балаларда сабырлык, тњземлелек, кыюлык, гаделлек кебек ђхлакый сыйфатлар да тђрбиялђнђ.
Ќырлы-биюле уеннарныћ максаты – балаларда ќыр
џђм музыканыћ характерына туры китереп хђрђкђт итњ
књнекмђлђре формалаштыру; халык авыз иќаты ђсђрлђре
белђн кызыксыну џђм аларга карата мђхђббђт тђрбиялђњ. Уен
вакытында балалар кљйгђ карап хђрђкђтлђнђлђр, дђртлђнеп
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ќырлыйлар, биилђр. Ђлеге уеннар музыкаль авазларны тоемларга ярдђм итђлђр, балаларныћ књћеллђрендђ нђфислек, матурлык тойгысы уяталар.
Соћгы елларда мђктђпкђчђ тђрбия учреждениелђрендђ,
нђнилђрне туган халкыныћ рухи-ђхлакый џђм милли-мђдђни
хђзинђлђре нигезендђ тђрбиялђњ белђн беррђттђн, башка
миллђт вђкиллђренђ, аларныћ мђдђниятенђ ућай мљнђсђбђт
булдыруга ќитди игътибар бирелђ. Бу бурычлар тљрле юллар
белђн тормышка ашырыла. Ђ шулар арасында ић ђџђмиятлесе,
њтемлесе џђм нђтиќђлесе – халык уеннары.
Књпмђдђниятле (поликультуралы) тђрбия максатларын
истђ тотып, ђлеге бњлеккђ рус џђм янђшђбездђ яшђњче башка
тугандаш халыкларныћ хђрђкђтле уеннары кертелде. Бу уеннар балаларда Идел буенда яшђњче тљрле миллђт вђкиллђренђ,
аларныћ гореф-гадђт, йолаларына ихтирамлы мљнђсђбђт тудыруда; башкаларны ихтирам итњ, кешелеклелек, тату яшђњ
џ. б. шундый матур ђхлакый сыйфатлар тђрбиялђњдђ ярдђмче
булыр. Аларны катнаш тљркемнђрдђ, шулай ук мђдђниятара
багланышларны ныгыту максатында, татар балаларын башка
миллђтлђрнећ мђдђнияте белђн таныштырганда файдаланырга
мљмкин.
«Уйнап џич тђ туймыйбыз!..» дип исемлђнгђн III бњлектђ дђрес-шљгыльлђрдђ файдалану љчен, физкультминутлар
џђм санамышлар тупланды.
Физкультминутларныћ максаты – тљрле эшчђнлек вакытында нђнилђргђ кыска вакытлы ял итњ мљмкинлеге булдыру;
ишетњ, књрњ органнарын, гђњдђ мускулларын, кул чукларын ял
иттерњ. Аяк-кул, бармак, муен, гђњдђ љчен хђрђкђтлђрне эченђ
алган гимнастик књнегњлђр књћелле, файдалы узсын љчен, аларны тљрле ќыр, такмаклар белђн башкарырга мљмкин. Шигъри
юллар белђн яисђ кљй ярдђмендђ (фортепьяно, аудиоязма, бубен) њткђрелђ торган ял минутларын балалар бигрђк тђ ярата.
Татар халык иќатыныћ ић борынгы жанрларыннан берсе
булган санамышлар, нђнилђрне санарга љйрђтњ, катлаулы саннарны истђ калдыру максатыннан тыш, йљгерешле, качышлы
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џђм башка књмђк уеннарда уенны алып баручыны, ђйдђњчене
сайларга да мљмкинлек бирђ. Бер њк вакытта санамышлар
баланыћ зиџене, истђ калдыру сђлђте артуга да булышлык итђ.
Шуны истђ тотып, китапта ић ућышлы дип тапкан санамышларны да туплап бирергђ булдык.
Уен ул – сђламђтлек чыганагы. Тђн сђламђтлеге белђн
бергђ, баланыћ рухи яктан дљрес формалашуы ић беренче
чиратта уеннар џђм аларныћ дљрес оештырылуына бђйле.
Шућа књрђ балалар бакчаларында да, гаилђдђ дђ уеннарны
дљрес итеп оештыруга ќитди игътибар итђргђ кирђк. Уеннар
никадђр кызыклырак итеп оештырылса, аларныћ файдасы
шулкадђр зуррак. Балаларга алар яратмаган уенны кљчлђп
тагарга ярамый. Љлкђннђр барлык тљр уеннарны да ќанлы,
кызыклы, тђэсирле итеп оештыра белергђ тиешлђр. Ић
мљџиме – балаларны уенга ќыя, туплый белњ. Моныћ љчен
балаларда уенга карата кызыксыну уятырга кирђк. Рђсемнђр,
тљрле уенчыклар књрсђтњ, я булмаса алдан уенныћ эчтђлеген
ача торган шигырь яки ђкият сљйлђњ моћа зур булышлык
итђ. Шушы максаттан чыгып, ђлеге бњлектђ З. Салихова
туплап биргђн џђм С. Мићлекђй тарафыннан язылган шигырь
њрнђклђре урын алды. Ђлеге шигырьлђрне «Ђйлђнђ-тирђ
дљнья белђн таныштыру» дђреслђрендђ, саф џавада табигатьне
књзђтњ вакытларында файдаланырга мљмкин.
«Балачак – уйнап-кљлеп њсђр чак» ќыентыгы буыннар
арасындагы бђйлђнешне саклау, туган телгђ, торган тљбђккђ,
миллђтећђ мђхђббђт тђрбиялђњдђ, янђшђдђ яшђњче башка
халыкларныћ гореф-гадђтлђренђ, йолаларына кызыксыну
уятуда файдалы ярдђмлек булыр дип ышанып калабыз.
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I БЊЛЕК

Уйныйк,
сљеник,
кљлик
Уйныйк, сљеник, кљлик!
Дђртле, ќанлы, без књћелле,
Безгђ ямьле Ќир йљзе,
Безгђ карап елмая
Књкнећ кояш, ай, йолдызы!
		
(С. Мићлекђй)

Хђрђкђтле уеннар

2–3 яшьлек балалар љчен уеннар
Куяным
Тђрбияче балаларны зур тњгђрђк ясарга чакыра. Тњгђрђк
уртасына зур уенчык куян утыртыла.
Тђрбияче ќырлый, ђ балалар ќыр кљенђ тљрле бию
хђрђкђтлђре ясыйлар, тђрбиячегђ кушылып ќырлыйлар:
Яшь куянчык шаян була,
Ул уйнарга ярата.
Књрегез, ничек ярата!
Књрегез, ничек ярата!
Я куяным, якын кил!
Матур итеп сикер син.
Менђ ничек, менђ ничек,
Менђ ничек сикер син!
Биллђрећђ кулыћ куй,
Матур итеп бие син.
Менђ ничек, менђ ничек,
Менђ ничек бие син!
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны уйнаганда, балалар хђрђкђтлђрне тђрбияче белђн
бергђ башкаралар.
• Уен љйрђнелеп беткђч, куян роленђ кыюрак бер баланы
билгелђргђ мљмкин.

Йонлач кљчек
Балалар урындыкларда утырып торалар. Тђрбияче «йонлач
кљчек» була. Ул бњлмђнећ бер читендђ алга сузылган кулларына башын куеп утыра – «йоклый».
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Балалар, тњбђндђге текстны ђйтђ-ђйтђ, ђкрен генђ аныћ
янына килђлђр:
Ђнђ ята йонлач кљчек,
Борынын сузган ул ничек?
Йоклаганга да ошый,
Ђллђ юриме мышный?
Уятыйк њзен – торсын!
Нђрсђ булса да булсын!
Балалар, шигырьне ђйтеп бетергђннђн соћ, кљчекне сыйпыйлар, иркђлилђр. Кинђт кљчек књзен ача, сикерђ, љрђ башлый. Балалар урыннарына таба йљгерђлђр, кљчек аларны куа.
Тотылган баланы «кљчек» итеп билгелђргђ мљмкин.
Уенга књрсђтмђлђр
• Шигырьне ђйтеп бетерми торып, балалар кљчеккђ кагылмыйлар.
• Балалар кљчекне бераз сыйпаганнан соћ гына, ул књзлђрен
ача, селкенђ башлый.
• Уенны њзлђштергђннђн соћ, кљчекне балалар арасыннан
сайларга мљмкин.
• Шигырьне алдан љйрђнергђ кирђк.

Куян
Балалар тњгђрђклђнеп басып торалар. Бер бала «куян» итеп
билгелђнђ. Ул тњгђрђкнећ уртасында тора.
Барлык балалар тђрбияче белђн бергђ ќырлыйлар џђм
ќырныћ эчтђлегенђ туры китереп хђрђкђтлђр ясыйлар:
Ап-ак куян утыра,
Колагын селкеп тора,
Менђ шулай, менђ шулай
Колагын селкеп тора.
Аћа тик тору кыен,
Ќылыта ул тђпиен,
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Џоп, џоп, џоп, џоп,
Ќылыта ул тђпиен.
Куян тик торса – тућа,
Сикергђли ул шућа,
Џоп, џоп, џоп, џоп,
Сикергђли ул шућа.
Ќырныћ ахырында куян, ике аякта сикереп, тњгђрђк буенча бара џђм берђр баланыћ алдына килеп туктый. Шул бала
«куян» була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балалар белђн текстны уенга кадђр алдан љйрђнергђ кирђк.
• Тђрбияче балаларныћ сњзлђрне дљрес ђйтњлђрен књзђтђ.

Мђче
Балаларныћ урындыкларын тезеп, тњгђрђк ясала. Балалар –
«тычканнар» – урындыкларныћ артларына качалар. Уртада,
паласта, «мђче» утыра.
Тђрбияче ќырлый:
Мич башында ялкау мђче
Мыр-мыр йоклый, берни белми.
Уяна да сузылгалый,
Битен юа, борылгалый.
Кљн озын, тљн килеп ќитђ,
Мђче торып ауга китђ.
Ауга китђ, тычкан куа,
Куа-куа барып тота.
Тђрбияче ќырлаганда, мђче сузылгалый, битен юа. Ќыр
тђмамлануга, тычканнар, ояларыннан чыгып, тљрле якка йљгерђ
башлыйлар. Мђче берсен тота. Тотылган тычкан «мђче» була,
уен кабатлана.
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Тавыклар џђм ђтђч
Балалар урындыклар љстенђ менеп, чњгђлђп яки гадђти
рђвештђ утыралар. Алар «тавыклар» булалар. Арадан бер
малай «ђтђч» итеп билгелђнђ.
Тђрбияче тњбђндђге шигырьне ђйтђ:
Ђтђч сары итектђн,
Йљри комлык љстеннђн...
Як-ягына карана,
«Кик-ри-књк!» – дип кычкыра.
Бу вакытта ђтђч, канатларын кага-кага, горур кыяфђттђ
бњлмђ буйлап йљри. Тђрбияче сљйлђп бетергђч, ул, туктап,
тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ:
Йоннарым ќем-ќем итђ,
Тавышым еракка китђ.
Кикрикњк!.. Кикрикњк!..
Кояш, мине ишетеп,
Йокыдан тора кљлеп,
Кикрикњк, кикрикњк!
Уяныгыз хђзер њк!
Кикрикњк!.. Кикрикњк!..
Ђтђч кычкырганнан соћ, барлык тавыклар, сикереп тљшеп,
њзлђренђ ќим эзлђргђ китђлђр – бњлмђ буйлап йљгереп
йљрилђр. Ђтђч тђ алар белђн йљгерђ. Тђрбияченећ «Ти-ти-ти!»
дип чакыруына барысы да њз урыннарына ђйлђнеп кайталар.
Аннан соћ яћа «ђтђч» сайлана, џђм уен яћадан башлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче балаларныћ уенын књзђтеп тора џђм тиешле
урында аларны чакырып ала.
• «Тавыклар» белђн «ђтђчнећ» «чњплђнеп» йљрњлђрен бик
озакка сузарга ярамый, бу – уенныћ сњлпђнђюенђ, балаларныћ
кызыксынулары кимњгђ китерергђ мљмкин.
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Кђќђ
Бу уен балаларны бњлмђдђ њз урыннарын истђ калдырырга,
табарга, књзђтњчђн, игътибарлы булырга љйрђтђ.
Балаларныћ урындыклары бњлмђнећ кара-каршы якларына
куела. Балалар урындыкларда утырып торалар. Бер читтђрђк
тђрбияче басып тора – ул кђќђ ролен њти.
Уен башлану белђн, књћелле кљй астында, балалар бњлмђ
буйлап йљри башлыйлар (ќитђклђшеп яисђ берђм-берђм генђ).
Берникадђр йљргђннђн соћ, тђрбияче ќырлый башлый:
Балаларны куып килђ,
Зур мљгезле бер кђќђ,
Сљт эчмђгђн балаларны
Мљгезе белђн ул сљзђ.
Ќырныћ соћгы сњзлђрен ђйтеп бетерњгђ, кђќђ балаларны куа башлый, балалар, йљгерешеп, њз урыннарына качалар
(урындыкларына барып утыралар).
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны кљндезге йокыдан торганнан соћ, бигрђк тђ сљт
эчђр алдыннан њткђрсђћ књћелле була.
• Мљгезле кђќђне гђњдђлђндергђндђ, хђрђкђтлђр, мимика
џђм тавыш белђн образны тулырак итђргђ, балаларга кђќђне
књз алдына китерергђ ярдђм итњ љчен тырышырга кирђк.

Чебешле тавык
Тђрбияче – «тавык», ђ балалар «чебилђр» булалар. Тавык
урындыкта яки келђм љстендђ утыра, чебилђр аныћ янына ук
килеп утыралар.
Тавык йокымсырап, књзлђрен йомып утырган арада,
чебилђр ђкрен генђ тљрле якларга йљгереп китђлђр, ќим
эзлђнеп йљрилђр.
Тавык уяна, янында чебилђре юклыкны књрђ дђ аларны ча14

кыра башлый: «Кыт-кыт-кыт, барыгыз да минем яныма килегез!» – ди. Чебилђр ђнилђре янына йљгереп килђлђр.
Уен кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• «Чебилђр» бњлмђ буйлап йљрилђр яки йљгерђлђр.
• «Тавык» чакыргач та, «чебилђр» барысы да йљгереп
килергђ тиешлђр.
• Ђгђр уен бњлмђдђ њткђрелсђ, балаларга йљгерњ љчен
урынны билгелђргђ кирђк.

Ќитез балалар
Балалар урындыкларда утырып торалар. Идђнгђ куелган
кђрзингђ уртача зурлыктагы 5–6 туп салына. Балаларныћ бер
љлеше (туп санына карап), утырган урыннарыннан торып, бер
рђткђ тезелђлђр.
Тђрбияче: «Бер, ике, љч», – ди дђ кђрзиндђге тупларны
тђгђрђтеп ќибђрђ. Балалар туплар артыннан йљгерђлђр. Џђр
бала бер тупны тотып, тђрбиячегђ китереп бирђ. Тђрбияче балаларны мактый. Туплар артыннан йљгергђн балалар њз урыннарына килеп утыралар, ђ алар урынына башка балалар чыга.

Казлар
Балалар – «казлар» – бњлмђнећ бер башына куелган урындыкларда утырып торалар. Бу – «Казлар ље». Тђрбияченећ:
«Ка, ка, ка! Ак казларым, соры казларым, йљрергђ чыгыгыз!» –
диюенђ, балалар барысы да бњлмђ буйлап йљрилђр. «Њлђн
чњплђгез!» – дигђч чњгђлилђр џђм, казлар кебек «њлђн чњплилђр». «Су эчегез!» – дигђч, барысы да баш џђм гђњдђлђрен
аз гына тњбђн иялђр, аннан соћ югары књтђрђлђр, башларын
ќићелчђ генђ артка ташлыйлар. «Йљгерегез љйгђ, соры бњре
килђ!» – дигђч, барысы да њз урыннарына йљгерђлђр.
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Курчак белђн куыш уены
Балалар бњлмђ буйлап тезелгђн урындыкларда утыралар.
Тђрбияченећ кулында курчак. Ул, курчакны алга чыгарып:
«Курчак йљгереп китте, Динђ белђн Ренат, тотыгыз!» – дип
йљгерђ башлый. Исемнђре ђйтелгђн балалар тђрбияче артыннан йљгереп китђлђр. Бераз йљгергђч, тђрбияче аларга курчак
ны тоттыра. «Динђ белђн Ренат куып ќиттелђр, курчакны тоттылар», – ди. Ике бала курчакны ике кулыннан тотып, балалар
каршына алып килђлђр. Уен яћадан башлана.
Курчакны кууда барлык бала катнашкач, уен тђмамлана.
Тђрбияче: «Инде курчак ял итђ, бњлмђгђ кереп китђ (яки «комга уйнарга китђ», яки «аш ашарга китђ»)», – дип, уенны йомгаклый.
Бу уенны аю баласы, эт џ. б. шундый йомшак уенчыклар
белђн дђ њткђрергђ мљмкин.

Кояш џђм яћгыр
Бњлмђнећ бер читендђ ярымтњгђрђк рђвешендђ урындыклар – «љйлђр» урнаштырыла. Алар артлары белђн бњлмђнећ
уртасына каратылып, бер-берсеннђн берникадђр ара калдырылып куела. Балалар да, тђрбияче дђ (тђрбиячегђ зур урындык
куела) – џђркем њз «ље»нећ эчендђ (урындыкныћ алгы ягында)
чњгђлђп утыралар. Барысы да «тђрђзђ»дђн (урындык аркасындагы уемтыктан) карыйлар, «урам»ны књзђтђлђр.
Тђрбияче, «тђрђзђ»дђн карап: «Бњген џава ничек яхшы!» –
ди. Ул бњлмђнећ уртасына чыга џђм барлык балаларны уйнарга чакыра. Балалар йљгерешеп «љй»лђреннђн чыгалар џђм,
куллары белђн тотынышып, тњгђрђккђ тезелђлђр. (Уенныћ
эчтђлегенђ бђйлђнешле берђр ќыр ќырларга да мљмкин.)
Тђрбияче кинђт: «Карагыз ђле, яћгыр килђ, тизрђк љйгђ!» –
ди. Барысы да њз урыннарына йљгерђлђр.
Тђрбияче: «Љй тњбђсендђ яћгыр ничек шыбырдый, тыћлыйк
ђле», – ди џђм шулвакытта, бармак очлары белђн урындык ар16

касына сугып, яћгыр тамчылары тљшкђн тавыш чыгара. Яћгыр
тамчылары тавышы башта кљчлерђк була, соћыннан ђкренђя
бара џђм бљтенлђй туктый.
Тђрбияче: «Урамда яћгыр туктадымы икђн? Хђзер чыгып карыйм, аннан соћ сезне чакырырмын», – дип, «ље»ннђн
чыга. Ул, башын югары књтђреп, џавага карый џђм: «Кояш
чыкты – яћгыр яумый. Йљрергђ чыгыгыз!» – дип, балаларны
уенга чакыра. Балалар барысы да, йљгерешеп, урамга чыгалар, тњгђрђккђ тезелеп уйныйлар, биилђр. Бераз вакыттан соћ
кинђт «Яћгыр килђ!» дигђн хђбђр ишетелђ, барысы да кабат њз
урыннарына йљгерђлђр.
Шул рђвештђ уенны берничђ тапкыр кабатларга мљмкин.
Уенга књрсђтмђлђр
• Бу уенны бина эчендђ дђ, уен мђйданчыгында да њткђрергђ була. Урындыклар урынына «љй»лђрне ќиргђ тњгђрђк
белђн сызып билгелђргђ мљмкин.

Кем тупны тизрђк китерђ?
Уен љчен тљрле тљстђге туплар џђм шул тљслђрдђге тартмалар кирђк була. Балалар бњлмђнећ бер читенђ тезелгђн урындыкларда утыралар. Тђрбияче алар каршына туплар салынган
берничђ тартма куя џђм уенныћ эчтђлеген аћлата. «Туплар
тђгђрђп киткђч, сез аларны, берђмлђп китереп, тартмага салырга тиеш: туп кызыл тљстђ булса – кызыл тартмага, яшел
булса – яшел тартмага» џ. б.
Тђрбияче: «Бер, ике, љч, йљгер!» – ди џђм балалар йљгерергђ
тиешле якка тупларны тђгђрђтеп ќибђрђ. Туплар тђгђрилђр,
балалар алар артыннан йљгерђлђр. Џђрберсе берђр тупны, алып
килеп, шул туп тљсендђге тартмага салалар. Соћыннан туплар
бергђ кушыла, џђм уен кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Туплар салу љчен билгелђнгђн тартмаларны балалар йљгерђ торган урыннан бераз читкђрђк, бер рђткђ тезеп куярга
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кирђк. Тђрбияче тартма янында балаларныћ тупларны дљрес
салу-салмауларын тикшереп тора. Џђрбер бала бер генђ туп
алырга, туплар саны балалар санына туры килергђ тиеш.
Тљркемдђ балалар саны књп булганда, уенчыларны берничђ
тљркемчђгђ бњлеп (5–6 бала белђн), чиратлашып уйнарга
мљмкин.
• Балалар бары тик тђрбияче сигналыннан соћ гына йљгерергђ тиешлђр.
• Йљгергђннђн соћ, балаларга бераз утырып ял итђргђ
мљмкинлек бирергђ, уенны кабатлауны ашыктырмаска кирђк.

Поезд
Балалар бер-бер артлы тезелеп басалар. Алар – «вагоннар»,
ђ алда басып торучы тђрбияче «паровоз» була. Паровоз гудок
биргђч, поезд кузгалып китђ. Бара торгач, тизлеген арттыра.
Станциягђ (алдан билгелђнгђн урынга) якынлашканда, поезд
барышын ђкренђйтђ, аннан соћ бљтенлђй туктала. Бераздан
соћ поезд гудок бирђ џђм яћадан кузгалып китђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны бераз катлауландырып, 3–4 яшьлеклђр белђн дђ
уйнарга мљмкин.
• Паровоз ролен башта тђрбияче њзе њти, тора-бара бу
рольне балалар њзлђре дђ њти алалар.
• Уен барышында балаларны (вагоннарны) бер-берсенђ
тотындырмау яхшырак, чљнки тотынышып йљрњ балаларныћ
хђрђкђтлђнњлђренђ комачаулый.
• 3–4 яшьлек нђнилђр белђн уйнаганда, бу уенга тљрле
љстђмђлђр кертергђ мљмкин. Мђсђлђн, берђр бала «светофор»
була, аћа кызыл џђм яшел тљстђге ике флаг бирелђ. Кызыл
флагны књтђрњ белђн, поезд туктый; яшел флагны књтђргђч,
баруын дђвам итђ (бу рольне балалар чиратлап њтилђр).
• Поезд «књпер» буйлап (идђнгђ ќђелгђн 15–20 см
кићлектђге палас яки картон љстеннђн яки ќиргђ сызылган
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ике сызык арасыннан) барырга мљмкин. Ђгђр вагоннар юлдан
(рельстан) чыксалар, ягъни берђрсе сызыктан читкђ басса, поезд туктала, вагон «тљзђтергђ» ќибђрелђ.
• Уенны тњбђндђгечђ тђмамларга мљмкин: поезд, пассажирлар утыртып, берђр «шђџђргђ» килђ. Барысы да «балалар
бакчасына» (алдан билгелђнгђн урынга) кунакка китђлђр џђм
анда, утырып, бераз ял итђлђр.
• Тора-бара уенга тњбђндђге вариантларны кертергђ
мљмкин: поезд белђн урманга, дачага џ. б. ќирлђргђ баралар.
Мђсђлђн, балалар, поездга утырып, урманга ќилђк яки чђчђк
ќыярга баралар (бер-бер артлы тезелешеп яки йљгерешеп баралар). Берникадђр барганнан соћ, поезд туктый, бљтен пассажирлар ќилђклђр, чђчђклђр ќыялар. Аннан соћ поезд белђн
љйгђ кайталар.

3–4 яшьлек балалар љчен уеннар
Кара урманда, аю янында
Мђйданчыкныћ (бњлмђнећ) бер читендђ «аю љне» – ќиргђ
сызып ясалган тњгђрђк билгелђнђ. Балалар арасыннан берсе
«аю» итеп сайлана. Ул њз љнендђ утыра. Барлык башка балалар, гљмбђ, ќилђк ќыйган булып кыланып, ђкрен генђ аю янына баралар џђм тњбђндђге сњзлђрне ђйтђлђр:
Аю бабай урманында
Ќилђк, гљмбђлђр ќыям,
Аю бабай књрмђсен,
Без йљргђнне сизмђсен!
Ђлегђ кадђр йокымсыраган кыяфђттђ утырган аю бу
сњзлђрдђн соћ кыймылдый, киерелђ башлый џђм љненнђн
(тњгђрђктђн) чыга. Балалар тљрле якка йљгерђшђлђр, аю аларны куа. Тотылган бала аю ролен њти.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Балаларга уйнаганда «аюдан» курыкмаска, «аю» куа
башлагач кына йљгерергђ кирђклеген аћлатырга кирђк.

Куык
Уйнаучылар, тыгыз итеп тезелеп, кечкенђ тњгђрђк ясыйлар.
Кулга-кул тотынышып, тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ-ђйтђ, артка
таба чигенђлђр, ђкрен генђ тњгђрђкне кићђйтђлђр:
Љрел, куык, зур булып,
Тик шартлый књрмђ, тулып;
Џаман да син бул матур –
Књпереп, кабарып тор!
Зур, кић тњгђрђк ясала. Тђрбияче: «Куык шартлады!» –
дигђннђн соћ, балалар, кулларын ычкындырып, тиз генђ кул
чабалар (куык шартлаган тавыш чыгаралар) џђм «Џоп!» дип
чњгђлилђр.
Куык яћадан љрелђ, уен кабатлана.

Тавыклар яшелчђ бакчасында
Ќирдђн 50 см биеклектђ ике агач арасына бау тарттырыла – «бакча» чиге билгелђнђ. Балалар «тавыклар» булалар.
Тђрбияче, бакча караучысы булып, бакчада утыра.
Каравылчы йокыга киткђч, тавыклар бау астыннан бакчага
керђлђр. Бакча караучысы уяна да, «Кљш-кљш!» дип, тавыкларны куа, тавыклар йљгерешеп китђлђр. Аннан соћ уен яћадан
кабатлана.

Кем тизрђк?
Уен љчен балалар санынча кызыл џђм зђћгђр тљстђге флаглар кирђк. Балалар, кулларына флаглар тотып, музыка яки
бубен шалтыравы астында тљрле юнђлештђ йљрилђр. Тђр20

бияченећ «Тукта!» дигђн сњзенђ балалар туктап калалар.
Тђрбияче, бер читкђ китеп: «Бер, ике, љч, барыгыз да монда
књч!» – ди џђм кызыл (яки зђћгђр) флагны књтђрђ. Кызыл флаг
тоткан балалар тђрбияче янына ќыелалар.
Уен 2–3 тапкыр кабатлана.

Мђче џђм тычканнар
Тђрбияче – «мђче», балалар «тычканнар» булалар. Тычканнар ояларында – арты белђн ђйлђндереп куелган урындыкларда
утыралар. Мђче мђйданчык буйлап тычканнар эзлђп йљри,
ђ тычканнар тын гына њзлђренећ ояларында утыралар. Тычканнарны тапмагач, мђче њзенећ оясына кереп йоклый. Тычканнар,
мђче йокыга киткђч кенђ, ояларыннан йљгерешеп чыгалар џђм
тђмле ашамлык эзли башлыйлар, йљгерешђлђр. Мђче уяна. Ул,
мияулап, бер-бер артлы тычканнарны тота (кулы белђн орына)
башлый. Тычканнар њз ояларына кереп калырга тырышалар,
тотылган тычканнарны мђче њз љенђ алып китђ.
Уен кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны беренче тапкыр уйнаганда, тђрбияче балалар
тирђсендђ йљреп, аларга йљгереп качарга мљмкинлек бирђ.
Балалар тиз генђ йљгерергђ, њз урыннарын тиз генђ табарга
љйрђнђлђр. Уенны кабатлап уйнаганда, мђчегђ тычканнар тотарга булышучы кечкенђ «мђче баласы» («песи») сайларга да
мљмкин.
• Тычканнар мђченећ «Мияу!» дигђн сњзеннђн соћ гына
йљгерђ башлыйлар.

Тигез юл буйлап
Уен бер-бер артлы тезелеп бару, ике аякта сикерњ хђрђкђтлђрен камиллђштерергђ ярдђм итђ.
Балалар кара-каршы тезелгђн урындыкларда ял итеп уты21

ралар. Тђрбияче аларга «сђяхђткђ чыгарга» тђкъдим ясый. Балалар урыннарыннан торалар, бер-бер артлы тезелеп, тђрбияче
артыннан баралар. Тђрбияче: «Тигез юлдан барабыз», – дигђндђ, балалар колоннада гади адым белђн атлап баралар,
«Ташлык ќирдђн барабыз», – дигђндђ, таштан ташка сикергђн
кебек, ике аякта сикерђлђр. Шулай аралаштырып, уенны
2–3 тапкыр кабатлагач, тђрбияче: «Барыбыз да чокырга тљштек,
бух!» – ди, барысы да чњгђлилђр. «Чокырдан чыктык», – диюгђ
књтђрелђлђр. Уен кабатлана. Ахырдан тђрбияче: «Менђ безнећ
љебез, љйгђ кереп утырыгыз», – дигђч, балалар њз урыннарына
йљгерђлђр.

Тљрле тљстђге љйлђр
Уен балаларга тљслђрне аерырга, тљслђрнећ исемнђрен истђ
калдырырга ярдђм итђ, сигнал буенча хђрђкђт итђргђ љйрђтђ.
Уен њткђрелђ торган урынныћ дњрт почмагына зђћгђр, кызыл, сары, яшел тљслђрдђге кечкенђ флаглар кадап куела. Џђр
балага шундый ук тљстђге бер тасма бирелђ.
Балалар бер-бер артлы тезелешеп, билгелђнгђн чиктђн чыкмыйча, мђйданчык буйлап йљрилђр. Тђрбияче сигналы буенча
(мђсђлђн, ул кул чапкач), џђркайсы њз «љенђ» (кызыл тасмалы
бала кызыл флаг янына џ. б.) йљгерђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балаларныћ ашыкмыйча, ђкрен генђ йљрњлђрен књзђтергђ
кирђк. Флаг урынына тљрле тљстђге туп яки йомшак уенчык
куярга мљмкин. Тђрбияченећ кул чабуын бубен тавышы белђн
алыштырырга була.

Куян
Балалар, тњгђрђк ясап, идђнгђ утыралар. Бер бала «куян»
итеп билгелђнђ, ул уртада басып тора.
Утырган балалар тђрбияче белђн бергђ шигырь ђйтђлђр:
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Соры куян юына,
Кунакка дип ќыена.
Юды колагын,
Юды борынын,
Корытып, корытып
Сљртте барын.
Тњгђрђк уртасындагы «куян» шигырьдђге сњзлђрне хђрђкђтлђр белђн књрсђтђ (куянныћ ничек борынын, колагын, койрыгын юуын тасвирлый). Шигырь тђмам булганнан соћ, ул, ике
аяклап сикереп, тњгђрђктђге балаларныћ берсе янына килђ –
«кунакка бара». Сайланган бала аныћ урынына чыгып баса,
џђм уен яћадан башлана.

Флагны тап
Уен њлђн үскән мђйданчыкта яисђ болында уйнала. Тђрбияче њлђн арасына флаглар (яки уенчыклар) куя (флаглар балалар санынча булырга тиеш). Балалар књзлђрен йомып утырып торалар. Тђрбияченећ «Булды!» дигђн сигналына балалар
књзлђрен ачалар џђм флагларны эзлђргђ китђлђр. Флагны кем
алдан тапса, шул урындыкка (яки алдан билгелђнгђн махсус
урынга) беренче булып утыра, аныћ артыннан флагны табучы башка балалар килеп утыралар. Барлык флаглар табылып
беткђннђн соћ, балалар тезелешеп басалар. Флагны башкалардан элек табучы бала колоннага беренче булып баса. Ул ќићгђн
дип санала.
Уенныћ варианты. Флагларны кар љемнђренђ яки куак
артларына яшерергђ мљмкин. Балалар књзлђрен йомалар,
тђрбияченећ «Булды!» дигђн сигналыннан соћ књзлђрен ачалар џђм флагларны эзлилђр. Флагны тапкан балалар тђрбияче
янына йљгереп килђлђр. Бљтен флаглар табылып беткђч, балалар флагларны тотып биилђр. Аннан соћ уен яћадан башлана.
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Тупны тђгђрђтђ бел
Балалар ярымтњгђрђк булып, идђндђге паласта аякларын
сузып утыралар. Тђрбияче, берникадђр ара калдырып, аларга каршы утыра. Ул кечкенђ резин тупны (тупныћ диаметры
20–25 см булырга тиеш) чират белђн џђр баланыћ каршысына
тђгђрђтђ, ђ балалар тупны, тотып алып, кире тђрбиячегђ таба
тђгђрђтергђ тиешлђр.

Тере туплар
Тђрбияче бер зур туп алып, аны ќиргђ бђреп сикертеп уйный џђм тњбђндђге шигырьне ђйтђ:
Минем тавышлы шат тубым,
Син сикердећ, мин кудым.
Син кызыл, сары, књгелќем,
Мин артыћнан йљгердем.
Аннан соћ тђрбияче балаларны њз янына чакыра џђм аларга туп кебек сикерергђ куша. Тђрбияче шигырьне кабатлый,
балалар сикерђлђр, бу вакытта тђрбияче балаларныћ башлары
љстендђ кулы белђн тупны жиргђ бђргђн кебек хђрђкђт ясый.
Тђрбияченећ: «Туп тђгђрђп китте, хђзер аны куып ќитђм», –
дип ђйтњенђ, барлык балалар мђйданчык буйлап йљгереп
китђлђр, ђ тђрбияче аларны куа.
Уенны кабатлаганда, турыдан-туры балаларныћ сикерњлђреннђн башларга мљмкин.

Кошлар
Балаларныћ урындыклары бњлмђнећ тљрле урыннарына
куела (2–3 урындыкны берлђштереп куярга да мљмкин). Болар – «кош оялары». Оядагы «кошлар» саны оя итеп ясалган
урындыклар санына карап билгелђнђ. Мђсђлђн, оя љч урындыктан ясалган булса, бу ояда љч кош урнаша. Кошлар (балалар) оя24

ларында утыралар. Тђрбияче: «Кошлар очтылар!» – диюгђ, кошлар ояларыннан очып чыгалар џђм бњлмђнећ (мђйданчыкныћ)
тљрле урыннарында очып йљрилђр. Тђрбияченећ «Кошлар ояларында!» дигђн сигналыннан соћ ояларына кайталар.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балалар «оя»га иркенлђп керђ алсыннар љчен, урындык
араларында бушлык иркен, зур булырга тиеш.
• Кошларныћ очу, ял итњ, йоклау вакытларын музыка
астында њткђрергђ мљмкин.
• Урамда уйнаган очракта, кош ояларын ќиргђ сызык сызып та ясарга була.

Кыћгырауны тот!
Ике агач арасына, ике очын бђйлђп, бау сузыла. Бауныћ
биеклеге бала кулын югары књтђргђндђ аћа аз гына ќитми калырлык булырга тиеш. Бауга кечкенђ генђ ике кыћгырау элеп
куела.
Ике бала бау янына килђ. Алар, сикереп, куллары белђн
кыћгырауны тотарга тырышалар. Уенда барлык балалар да
катнаша.
Уенны бњлмђдђ дђ уйнарга мљмкин.

Кунакны таны!
Балалар ярымтњгђрђк формасында тезелгђн урындыкларда утыралар. Алардан берникадђр ераклыкта урта бер ќиргђ
кечкенђ кыћгырау тагылган бау сузыла. Бау балалар, сикереп, кулларын тидерерлек биеклектђ булырга тиеш. Тђрбияче
2–3 баланы чакырып ала џђм аларны «кунаклар» итеп билгели.
Алар баудан ераккарак барып басалар. Тђрбияче башка балалар уртасына барып утыра, џђм уен башлана.
Тђрбияче сигналы буенча, билгелђнгђн балалардан берсе
бау янына йљгереп килђ џђм, аяк љстендђ сикереп, кыћгырауны
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љч тапкыр шалтырата – кунак килђ. Шулвакытта балалар џђм
тђрбияче: «Кайсы йљри анда?» – дип сорыйлар. Бала: «Џау, џау,
џау!» – дип ќавап бирђ. Балалар: «Бу кљчек икђн», – дилђр.
«Кљчек» урынына барып утыра. Аннан соћ икенче бала,
йљгереп килеп, кыћгырауны шалтырата, џђм «Тагын кайсы
йљри?» дигђн сорауга ул: «Мияу, мияу, мияу», – дип ќавап
бирђ h. б.
Уен кабатланганда, 2–3 яћа бала сайлана џђм алар тђрбияче
белђн бергђ тавыш ярдђмендђ њзлђренђ таныш булган тљрле
хайваннарны гђњдђлђндерђлђр.
Уенга књрсђтмђлђр
• Кунакка килергђ билгелђнгђн балаларныћ буйларын
исђпкђ алып, кыћгырауны я тњбђнрђк тљшерергђ, я югарырак
књтђрергђ туры килђ.
• Кунаклар, ике аякта сикереп, кыћгырауга љч тапкыр кагылырга тиешлђр.
• Кечкенђ балаларга яхшы таныш булган џђм тавышларына
охшатып гђњдђлђндерђ алырлык хайваннарны гына билгелђргђ
кирђк (кђќђ, сыер, эт, песи, сарык, ђтђч, тавык, каз џ. б.).
• Кунакларныћ чиратлап килњен тђрбияче њзе билгели.

Мђче џђм мђче балалары
Балалар парлашып басалар. Аларныћ берсе – «мђче», икенчесе «мђче баласы» була. Џђр мђче њзенећ баласы белђн аерым љйгђ урнаша (бер-берлђреннђн берникадђр ара калдырып
басалар).
Ђни мђчелђр йокыга китђ (књзлђрен йомалар). Шулвакытта мђче балалары, љйлђреннђн чыгып, бњлмђ буйлап йљгерђ,
сикеренђ, уйный башлыйлар. Тђрбияче сигнал бирњгђ, мђчелђр
уяналар џђм мияулый башлыйлар. Мђче балалары њз ђнилђре
янына кайталар.
Балалар рольлђрне алмашалар, уен дђвам итђ.
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Светофор
Балалар мђйданчыкта (бњлмђдђ) ирекле рђвештђ басып
торалар. Алар – «автомобильлђр», «автобуслар», «велосипед
лар», «трамвайлар» џ. б. Мђйданчыкныћ уртасында, кулына яшел џђм кызыл тљстђге флаглар тотып, «автоинспекция
хезмђткђре» – тђрбияче басып тора. Автоинспекция хезмђткђре
флагларын књтђрми торып, транспорт чаралары урыннарыннан кузгалырга тиеш тњгеллђр. Ул яшел флагны књтђрњ белђн,
автомобильлђр џ. б. мђйданчыкта њзлђре телђгђн якка, њзлђре
телђгђн тизлек белђн бер-берсенђ бђрелми йљри башлыйлар.
Ђгђр автоинспекция хезмђткђре кызыл флаг књтђрсђ, шулвакыт бљтенесе туктарга, урыннарыннан кузгалмаска тиешлђр.
Яшел флагны књтђргђнче, балалар шушы хђлдђ басып торалар.
Уенга књрсђтмђлђр
• Флаглар урынына бер ягы яшел, икенче ягы кызыл
тљстђге тњгђрђк булса да ярый.
• Уен љчен тљрле атрибутлар (рульлђр, баулар, таяклар,
шалтыравыклар џ. б.) бирелсђ, уен тагын да књћеллерђк њтђ.
• Бу уен балаларны урам кагыйдђлђре, транспорт тљрлђре,
кайбер яћа тљшенчђлђр (депо, автоинспекция хезмђткђре џ. б.)
белђн таныштыра, тђртипкђ љйрђтђ.

Аюны кем чакырды?
Балалар ярымтњгђрђк рђвешендђ куелган урындыкларда
утыралар. Алардан берникадђр ераклыкта (балаларга аркасы
белђн) тез љстенђ уенчык аю куйган бер бала утыра. Ул «аю»
була.
Тђрбияче балаларныћ берсенђ «Аю!» дип эндђшергђ куша.
Шуннан соћ аю тотып утырган бала њзен чакырган («Аю!» дип
эндђшкђн) баланы эзлђргђ китђ. Ул, кулына аюны књтђреп,
барлык балалар тирђсеннђн ђйлђнеп чыга: «аю» барысын да
«иснђп» караган була џђм њзен чакырган бала алдына (ђгђр таныса) туктый, баланыћ тезенђ тђпилђрен куя, тавышын чыга27

ра. Ђгђр «аю» эндђшкђн баланы дљрес тапса, табылган бала,
уенчык аюны алып, урындыкка утыра.
Уен дђвам итђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уен љчен уенчык сайлаганда, «тавышлы» йомшак аюга
љстенлек бирергђ кирђк.
• «Аю» баланы тавышы буенча беренче тапкырда ук таныса, тђрбияче аны билгелђп (мактап) китђргђ тиеш.

Сез яћгырдан куркасызмы?
Уйнаучылар љчен, мђйданчыкныћ ике ягына кара-каршы
сызык сызып, ике љй ясала. Уенда катнашучы барлык балалар
бу љйлђрнећ берсенђ урнашалар. Тђрбияче яћгыр ролен башкара. Ул, уен њткђрелђ торган урынныћ урта бер ќиренђ басып, балалардан: «Сез яћгырдан куркасызмы?» – дип сорый.
Балалар: «Курыкмыйбыз», – дип ќавап бирђлђр џђм «яћгыр»га
таба йљгерђ башлыйлар. Алар каршыдагы љйгђ керергђ тырышалар. «Яћгыр» йљгерњчелђрне куа, тотарга тырыша. Балалар
љйгђ кереп беткђч, уен кабатлана. Тотылмаган балалар арасыннан икенче «яћгыр» сайларга мљмкин.
Уенга књрсђтмђлђр
• Љйдђн чыгып йљгерњ «Юк, курыкмыйбыз» дигђч кенђ,
ђ йљгерњчелђрне тоту ике љй арасындагы чиктђ генђ булырга
мљмкин.

Кем тизрђк?
Балаларга кызыл џђм зђћгђр тљстђге тасмалар бирелђ. Алар
тђрбияченећ ќырлавы яки музыка астында мђйданчык буйлап, њзлђре телђгђн якка йљгерешеп йљрилђр.
Тђрбияченећ «Тукта!» дигђн сигналына барлык балалар да
туктый. Тђрбияче исђ бер читкђ йљгереп китђ дђ: «Бер, ике, љч,
хђзер монда књч!» – дип, кулын алга суза. Аныћ бер кулында
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кызыл, икенче кулында зђћгђр флаг була. Кызыл тасмалы балалар кызыл флаг каршына, зђћгђр тасмалы балалар зђћгђр флаг
каршына килеп басалар. Тђрбияче кайсы колоннаныћ тизрђк
тезелгђнен ђйтђ.
Уенга књрсђтмђ
• Тђрбияче ќыелу урынын алмаштырып тора. Соћрак флагларны да алмаштырырга, ягъни бер тапкыр ућ кулына кызыл
флаг, сул кулына зђћгђр флаг тотса, икенче тапкыр ућ кулына
зђћгђр флаг, сул кулына кызыл флаг тотарга мљмкин.

Тигез юл буйлап
Тђрбияче балаларга саф џавага чыгарга тђкъдим итђ. Балалар, бер-бер артлы тезелеп, тђрбияче артыннан баралар џђм
тњбђндђге сњзлђрне сљйлилђр:
Нђнилђр бара
Тигез юл буйлап,
Тигез юл буйлап,
Ашыкмый атлап.
(Атлап баралар,)
Ташлар љстеннђн,
Ташлар љстеннђн
(ике аяклап сикереп баралар,)
Барган чагында,
Чокырга тљштек,
(чњгђлилђр,)
Чокырга тљштек – бух...
Чокырдан чыктык – уф! (торалар.)
Аннан соћ тњбђндђге сњзлђрне ђйтђлђр:
Тигез юл буйлап
Кайткан чагында,
Аяклар арыды,
(Арыган кыяфђт чыгарып,
Аяклар арыды...
ђкрен генђ баралар.)
Уенга књрсђтмђлђр
• Уен барышында балалар бер-берсеннђн калмый бергђ барырга, хђрђкђтлђрне сњзлђргђ туры китереп ясарга, сњзлђрне
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ђйтеп бетерњгђ, њз урыннарына – урындыкларга барып утырырга тиешлђр.
• Башта хђрђкђтлђрне балалар белђн бергђ тђрбияче њзе
дђ эшли. Балалар уенныћ кагыйдђлђрен џђм хђрђкђтлђрне
њзлђштергђннђн соћ, тђрбиячегђ, хђрђкђтлђрне эшлђмичђ,
сњзлђрне генђ ђйтергђ мљмкин.

Очкычлар
Бњлмђнећ бер читендђ урындыклар тезеп куела. Бу – «аэродром». Балалар – «очучылар». Алар аэродром эчендђ очарга
сигнал булганны кљтеп утыралар.
– Очучылар, сез очарга ђзерме? – ди ќитђкче ролен башкаручы тђрбияче.
Балалар урыннарыннан торалар џђм:
– Ђзер! – дип ќавап бирђлђр.
– Моторны борыгыз! – ди ќитђкче.
Балалар, «ррр... ррр...» дип, мотор борган шикелле итеп,
кулларын тиз-тиз ђйлђндерђлђр.
Ќитђкче «Очарга!» дип боерык бирђ џђм яшел флаг књтђрђ.
Очкычлар, бњлмђ буйлап, тљрле якларга очалар. Берникадђр
вакыттан соћ тђрбияче кызыл флаг књтђрђ џђм:
– Очучылар, кире кайтыгыз! – ди.
Барысы ды аэродромга очып кайталар џђм кире урыннарына утыралар.
Балалар бераз ял иткђннђн соћ, яћадан очарга сигнал бирелђ, џђм уен кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балалар, яшел флагны књтђргђч, аэродромнан очып китђргђ, ђ кызыл флагны књтђргђч, ђйлђнеп кайтырга кирђклекне
истђ тотарга тиешлђр.
• Хђрђкђтлђр сигнал булганнан соћ гына башкарылырга
тиеш.
• Флаг књтђреп сигнал бирњ урынына «радио» аркылы
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чакырырга мљмкин. («Тыћлагыз, тыћлагыз! Очучылар, кайтыгыз!»)
• Беркадђр вакыттан соћ тђрбияче њзенђ ярдђмче итеп
балаларныћ берсен сайлый, џђм бу бала, тђрбияче булышлыгы
белђн флагларны алып, аныћ белђн бергђ сигнал бирђ. Бу – балаларны, тђрбиячедђн башка, њзлеклђреннђн уйнарга љйрђтњ
максаты белђн эшлђнђ.

Аю џђм бал кортлары
Уен мђйданчыгындагы комлык (гљмбђ) бал кортлары ље –
«умарта» итеп файдаланыла. Бу ояга «бал кортлары» – балалар урнаша. Аю ролен њтђњче тђрбияче агач яки куак артына
яшеренђ.
Бал кортлары, бал ќыяр љчен, ояларыннан чыгып, мђйданчыкта жуылдый-жуылдый очалар. Кинђт аю килеп чыга.
Ул, бер яктан икенче якка чайкала-чайкала, салмак кына адымнар белђн мђйданчыкта йљри, њзе иснђнђ. Бал кортлары, аю килеп чыгу белђн, ояларына качалар, ђ аю, оя янына килеп, бал
алырга тырыша. Кортлар жуылдый башлыйлар џђм аюны чагалар (тђрбияче ояга сузыла башлагач, балалар аныћ кулына
тотынырга тырышалар). Аю, чыннан да, корт чаккан шикелле, тђпилђре (кулы) белђн аларны куган була џђм качып китђ.
Кортлар яћадан бал ќыярга китђлђр. Уен дђвам итђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Бал кортлары, аю књренњгђ, умарталарга очарга, ђ ул
киткђч, бал ќыю љчен очарга тиешлђр. Вакытка карап, тђрбияче
уенныћ љлешлђрен њзе кљйли.
• Уенны берничђ тапкыр кабатлап уйнарга мљмкин.

Туп
Уен кыш кљне ќылынырга телђњче балалар белђн мђйданчыкта њткђрелђ.
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Бер бала, туп сикерњенђ охшатып, бер урында ике аякта
сикерђ, ђ тђрбияче, баланыћ баш тњбђсе љстендђ уч тљбе белђн
(туп сикертеп уйнаган кебек) бер аска, бер љскђ хђрђкђтлђр
ясап, тњбђндђге шигырьне ђйтђ:
Сары, кызыл, књгелќем,
Минем матур тупкаем,
Сине куып ќитђ алмыйм,
Ничек куып тотаем?
Бу сњзлђрдђн соћ туп (бала) тђгђрђп китђ, ђ тђрбияче аны
куа.
Ђгђр уенда берничђ бала катнашса, алар да туп тирђсенђ
басалар џђм аныћ белђн бергђ сикерђлђр. Туп булып уйнаган
бала йљгереп киткђч, балалар аны куалар. Тупны тота алган
бала «туп» була џђм тњгђрђкнећ уртасына чыга.
Уен кабатлана.

Туп белђн њткђрелђ торган уеннар
1 нче уен
Балалар ярымтњгђрђк тђртибендђ басып торалар, ђ тђрбияче
аларга тупны чиратлап ыргыта. Ђгђр бала тупны тотып алса,
ул чњгђли џђм тупны киредђн тђрбиячегђ тђгђрђтђ. Ђгђр ул
тупны тотып ала алмаса, туп артыннан йљгереп барып, аны
тђрбиячегђ китереп бирђ.
2 нче уен
Бу уен беренче уен кебек њткђрелђ, лђкин балалар тупны
тђгђрђтмилђр, бђлки тђрбиячегђ ыргыталар. Балалар кулыннан туп ике тапкыр њткђннђн соћ, тђрбияче тупны ераккарак
ыргыта, ђ балалар аны барып алалар. Аннан соћ балалар тупны тђрбиячегђ бирђлђр, уен яћадан кабатлана.
3 нче уен
Балалар тњгђрђккђ басалар. Тњгђрђк уртасына тартма куела. Балалар зур тупны тартмага ыргыталар. Башта балалар
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тупны тартмадан 2 адым ераклыктан ыргыталар, соћыннан ара
3–4 адымга кадђр ерагайтыла.
4 нче уен
Балалар тњгђрђккђ басалар. Тђрбияче, тњгђрђкнећ уртасында торып, зур тупны џђр балага чират белђн ыргыта, ђ бала аны
тђрбиячегђ кире ыргыта. Ыргытуны 1,5 м ераклыктан алып азазлап 2–2,5 м га кадђр ќиткерђлђр.

4–5 яшьлек балалар љчен уеннар
Тота бел
Уен тиз йљгерергђ, ќитезлеккђ љйрђтђ.
Балалар тђрбияче белђн бергђ тњгђрђклђнеп тезелђлђр џђм
бер-берсенећ кулларына тотынышалар. Тњгђрђк уртасына ђйдђњче баса. Балалар тњгђрђк буенча ућга яки сулга таба ђйлђнеп йљрилђр џђм тњбђндђге сњзлђрне кљйлђп ђйтђлђр:
Без, балалар,
Яратабыз уйнарга,
Йљгерергђ, ќырларга.
Әйдә, безне куып кара,
Көчең җитсә тотарга,
Тот!
Соћгы «Тот!» дигђн сњзне ђйтњ белђн, балалар мђйданчык
(бњлмђ) буйлап йљгерђ башлыйлар, ђ ђйдђњче аларны куып тотарга тырыша.
Тотылган балалар вакытлыча уеннан чыгалар. Ђйдђњче
3–5 баланы тоткач, уен тђмамлана. Уйнаучылар арасыннан
яћа ђйдђњче сайлана (тотылган балалар сайлана алмый). Яћа
уенга њткђн уенда тотылган балалар барысы да яћадан катнаша. Уен 3–5 тапкыр кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенныћ ђйдђњче ничђ баланы тотканга кадђр дђвам итње
алдан ук килешенергђ тиеш.
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Тизрђк урыныћа бар
Уен балаларны урында ориентлашырга, ритм хисен тоярга,
тигез хђрђкђтлђр ясарга љйрђтђ.
Тђрбияче балаларны колоннага тезђ, аннан соћ алга басып,
њзе балалар белђн бергђ атлап йљри башлый. Балалар тигез ат
лап йљрсеннђр љчен, ул башта кул чаба џђм шул ук вакытта:
«Бер-ике, бер-ике, бергђ!» – дип ђйтђ, аннан соћ, балаларныћ
атлавына туры китереп, аларга таныш булган нинди дђ булса бер ќыр ќырлый башлый. Ќырныћ бер куплетын яки
бљтенесен ќырлап бетергђч, тђрбияче кисђктђн генђ: «Тизрђк
урыныћа бар!» – дип кычкыра, џђм балалар барысы да урыннарына йљгерђлђр. Тђрбияче башкалардан алда йљгерњче балаларны њз урынына билгелђп куя.

Кљтњче
Бњлмђнећ яки мђйданчыкныћ бер почмагында «абзар» –
хайваннар яши торган урын, ђ икенче почмагында «кљтњлек»
билгелђнђ. Балалар «йорт хайваннары» («сыер», «кђќђ», «сарык») була. «Кљтњче» (тђрбияче) уртага чыга һәм сөйли:
Кљтњче, курай тотып,
Яшел болында йљри.
Кљтњче яхшы уйный,
Матур кљйлђрне кљйли.
Бу сњзлђрне ђйткђч, курайда уйный башлый (яки «ту-руру» дип кљйлђп, курайда уйнаган хђрђкђтлђр ясый). Курай тавышына сыерлар, сарыклар, кђќђлђр чыгалар. Кљтњче аларны
кљтњгђ куа:
Ягез, ягез, хайваннарым,
Барыйк уйсу ќирлђргђ,
Хђтфђ тљсле кырларга,
Яшел чирђм ашарга.
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Балалар таралышып йљрилђр. Кљтњче кайту сигналын уйнагач, барысы да, йљгерешеп, кљтњче янына килђлђр. Беренче
килгђн бала, ић алга басып, кљтњне абзарга алып кайта.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балалар кљтњче янына курай тавышын ишеткђч кенђ
килергђ тиешлђр.
• Мљмкинлек булса, уенда курай, быргы, флейта яки башка
љрмђ музыка коралын файдаланырга мљмкин.
Уенныћ 2 нче варианты. Кљтњче ролен арада зуррак бала
њти. Сњзлђрне тђрбияче ђйтђ, ђ курайда «кљтњче» булган бала
уйный.
Тђрбияче сљйли:
Иртђн иртњк кљтњче
Уйный: «ту-ту-ру-ру-ру».
Аћа каршы сыерлар «ќавап бирђлђр»:
Му-му-му-му-му-му,
Ђйдђ, кљтњећне ку
Матур уйсу ќирлђргђ,
Хђтфђ тљсле кырларга,
Яшел чирђм ашарга.

Куяннар
Балалар – «куяннар» – «тау итђгенђ» ќыелганнар (тау итђге
урынына мђйданчыктагы тауны яки башка берђр биеклекне
файдаланырга мљмкин).
Тђрбияче: «Ќылыну љчен куяннар тђпилђрен селкилђр», –
диюгђ, балалар сикергђлилђр џђм тђпилђрен бер-берсенђ
бђрђлђр. Бераз вакыттан тђрбияче әйтә:
Џава салкын, тын гына,
Басып тору тућдыра,
Ќылыныр љчен тизрђк,
Сикерик књћеллерђк.
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Шул сњзлђрне ишетњгђ, балалар тау итђгеннђн йљгереп чыгалар џђм кулларын баш љстенђ куеп, ике аяклап сикергђлилђр.
Ќылынып ќиткђч, тђрбияченећ хђбђр бирње буенча, яћадан
тау итђгенђ кайталар. Телђгђн балалар белђн уен кабатлана.

Бњре џђм кљтњ
Мђйданчыкта, уен љчен билгелђнгђн урынныћ бер читенђ
сызык сызып, «кљтњлек» билгелђнђ. Икенче якка «бњре оясы»
куела. «Кљтњче», «бњре», «сыерлар», «сарыклар» билгелђнђ.
Кљтњче (баштарак бу рольне тђрбияче њзе башкара) уен
урыныныћ уртасына килђ дђ тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ:
Алды кулына быргысын
Кљтњче: «ту-ру-ру-ру»;
Ђ аћарга бер сыер
Каршы чыкты: «му-му-му».
Соћгы сњзлђрне ђйткђч, сыер (яки сыерлар), мљгрђп, уен
њткђрелђ торган урынныћ уртасына чыга. Шунда ук кђќђ џђм
сарыклар да чыгалар. Кљтњче тњбђндђге сњзлђр белђн аларны
кљтњлеккђ куа:
Син, сыер, кит урманга,
Тљсле матур кырларга,
Тик кайтырсыћ кич белђн,
Кич белђн, књп сљт белђн.
Соћгы сњзлђрне ђйтњ белђн, терлеклђрнећ барысы да
тљрлесе тљрле якка таралышып китђ, ђ кљтњченећ «Бњре!»
дигђн сњзенђ барлык терлеклђр кљтњче янына йљгерешђлђр.
Йљгереп килеп ќитђ алмаганнарны бњре тотып ала да њзенећ
оясына алып китђ. Тотылган хайваннар саны 3–5 кђ ќиткђч,
уен тђмам була. Яћа «бњре» сайланып, уен дђвам итђ.
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Кая йљгерергђ?
Џђр балага ике тљстђге (кызыл џђм зђћгђр) флаглар таратыла. Уен мђйданчыгыныћ ике почмагында сызыклар сызыла
џђм џђрберсенђ аерым тљс билгелђнђ – бер почмакка кызыл,
икенчесенђ зђћгђр тљстђге берђр билге яки предмет (шар, туп,
шакмак, йомшак уенчык џ. б.) куела. Балалар барысы да њзлђренећ флагларын, тљсенђ карап, ике «љй»нећ берсенђ илтеп куялар.
Тђрбияче балаларны бњлмђнећ каршы ягында сызылган
туры янына тезђ. Аннан соћ берђр тљсне атый, џђм балалар
њзлђренећ флаглары янына йљгерђлђр. Алдан йљгереп ќитеп,
њзенећ флагын, алып, югары књтђргђн бала беренчелекне ала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Флаглар урынына тљрле предметларны, мђсђлђн, чђчђклђр, ташлар џ. б. ны файдаланырга мљмкин, ул вакытта
тђрбияче «чђчђклђр» яки «ташлар» дип кычкыра.
• Балаларны, ике ян-якка кулларын сузарлык итеп, иркен
урнаштырырга кирђк. Ђгђр, урын тар булып, барлык балаларга
тезелергђ мљмкин булмаса, ул вакыт тезгђндђ, балаларны ике
тљркемгђ бњлђргђ кирђк.
• Бер тљркем уйный, икенче тљркем исђ уйнаучыларны
књзђтђ џђм биремне беренче башкарган кешене билгели. Ан
нан соћ тљркемнђр алмашына, уен дђвам итђ.

Љрел, куык!
Балалар тњгђрђккђ тезелеп басалар. Башларын алга ия
тљшеп, берсен икенчесе љстенђ куйган йодрыкларына џава
љрђлђр – «куык кабарталар». Башларын турайтып, эчлђренђ
џава алалар да яћадан, иелеп, «ф-ф-ф» дип, «трубка» эченђ
haвa тутыралар (2 тапкыр кабатлана). Џђр љргђн саен, бер адым
артка атлыйлар (куык кабара бара). Шул рђвештђ бу књнегњ
2–3 тапкыр кабатлана. Аннан соћ, бер-берсенећ кулларына
тотынган хђлдђ, тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ-ђйтђ артка чигенђ
барып, тњгђрђкне кићђйтђлђр:
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Љрел, куык, зур булып,
Тик шартлый књрмђ тулып;
Џаман да бул син матур –
Кабарынып тор да тор!
Жљмлђнећ ахыргы сњзлђрен ђйткђндђ, куык (тњгђрђк) зур
булып ќитешђ.
Тђрбияче: «Куык нинди зур булып љрелде!» – ди џђм hђp
бала янына килеп, кулларын тотып карый. Бер бала турысында
тукталып кала џђм: «Џава, чык», – ди. Барлык балалар, кулларына тотынган килеш, тњгђрђкнећ уртасына керђлђр џђм «тс,
тс... » дилђр (куык эченнђн џава чыга). Аннан соћ куык яћадан
љрелђ, yeн кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны тљрлечђ њткђрергђ мљмкин. Мђсђлђн, куык љрелгђннђн соћ, тђрбияче: «Куык шартлады, кечкенђ куыклар очып
киттелђр! Очтылар, очтылар, очтылар... » – ди. Балалар њзлђре
телђгђн якка йљгерешеп китђлђр. Аннан соћ тђрбияче: «Шартладылар!» – ди. Балалар, кулларын чђбђклђп, «Һоп!» дип,
идђнгђ утыралар. Уйнаучылар яћадан тњгђрђккђ тезелђлђр, уен
кабатлана.

Куышу
Уен мђйданчыгыныћ каршы якларына ике туры сызыла. Болар – балаларныћ «љйлђре». Барлык балалар бер туры
сызыкныћ артына (љй эченђ) басалар. Турылар арасында
уйнаучыларныћ берсе басып тора.
Љй эчендђ торучы балалар тњбђндђге сњзлђрне ђйтђлђр:
Без, балалар, яратабыз
Йљгереп, сикереп уйнарга.
Ђйдђ, безне куып кара,
Кљчећ ќитсђ тотарга,
Тот!
Тђрбияченећ «Бер, ике, љч, инде монда књч!» дигђн сњзеннђн
соћ барысы да, љйдђн чыгып, каршыдагы љйгђ йљгерђлђр. Ике
љй арасындагы бала йљгерњче балаларны тота.
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2–3 бала тотылганнан соћ, икенче тотучы сайлана, џђм уен
яћадан башлана.

Туп белђн куышу
Балалар тњгђрђк ясап басалар. Тњбђндђге сњзлђрне ђйтђђйтђ, тупны тњгђрђк буенча ќибђрђлђр (бер-берсенђ бирђлђр):
Бер, ике, љч,
Дњрт, биш, алты,
Туп кемдђ калды?
– Миндђ!
Соћгы сњз туры килгђн бала, «Миндђ!» дип, тупны югары
књтђрђ џђм аны балаларныћ аякларына ыргыта. Аягына туп
тигђн бала уеннан чыга. 3–5 бала «тотылгач», уен тђмам була.
Кабатлап уйнаганда, тупны икенче юнђлештђ ќибђрђлђр.

Аучы џђм ерткыч ќђнлеклђр
Уйнаучылар арасыннан бер бала «аучы» итеп билгелђнђ.
Ул бњлмђнећ бер почмагында тора. Балалар – урмандагы
«ќђнлеклђр»: «тљлкелђр», «куяннар», «аюлар», «бњрелђр» џ. б.,
алар тљркемнђргђ бњленеп, бњлмђнећ тљрле ќирлђренђ урнашалар. Аучыныћ кулында ике кечкенђ туп. Ул урманда
ќђнлеклђрне караштырып йљри џђм, берникадђр йљргђч, ял
итђргђ утыра. Шулвакыт тђрбияче: «Куяннар, тљлкелђр џ. б.
чыктылар», – ди. Бу сњзлђрне ишетњгђ, њз исемнђре ђйтелгђн
ќђнлеклђр љннђреннђн чыгалар (балалар аларныћ характерлы
кыланышларын књрсђтеп йљрилђр. Мђсђлђн, куяннар ике аякта сикерђлђр, тљлкелђр койрыкларын болгап йљрилђр џ. б.)
Тђрбияче: «Аучы!» – диюгђ, барлык ќђнлеклђр љннђренђ
таба йљгерђлђр, ђ аучы аларны «ата» – тупларны бер-бер артлы ыргыта. Туплар кемгђ дђ булса тисђ, шуны, алып китеп,
«читлеккђ» (билгелђнгђн урынга) утырта.
Аучы 3–4 ќђнлекне аткач, яћа «аучы» сайлана, уен яћадан
башлана.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Аучы тупларны баскан урыннан кузгалмыйча гына атарга тиеш.
• Њз љненђ кергђн ќђнлеккђ туплар белђн атарга ярамый.
• Бу уенны њткђрер алдыннан, балаларны кыргый ќђнлеклђр тормышына багышланган берђр ђкият яки ђдђби ђсђр
белђн таныштырып китђргђ дђ мљмкин.

Кайда яшерелгђн, тап
Тђрбияче балаларга стенага (яки коймага) таба йљзлђре
белђн ђйлђнеп басарга куша. Њзе, ђкрен генђ балалар яныннан бер читкђ китеп, нинди дђ булса берђр уенчыкны яшереп
куя (уенчык тиз генђ табарлык урынга яшерелми). Уенчыкны
яшергђннђн соћ, тђрбияче, балаларга якынрак килеп: «Булды!» – ди. Бу эзлђргђ мљмкин дигђнне аћлата. Балалар бњлмђ
буйлап йљрилђр џђм яшерелгђн уенчыкны эзлилђр.
Уенчыкны беренче тапкан бала, барысы да књрсеннђр љчен,
аны югарырак књтђрђ. Аннан соћ барысы да яћадан стена янына йљгерђлђр, кабат артлары белђн борылып басалар. Ђ уенчыкны эзлђп тапкан бала аны яшерђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Телђсђ нинди кечерђк уенчыкны яшерергђ мљмкин. Уенчыкны яшерер алдыннан, аны балаларга књрсђтергђ кирђк.
Ђгђр балалар књп булса, бер њк вакытта тљрле тљстђге 2–3 флагны яки уенчыкны яшерергђ мљмкин. Барлык уенчыклар яки
флаглар табылганнан соћ, табучы балалар аларны яћадан
яшерђлђр.
• Ђгђр уен мђйданчыкта алып барылса, уйный торган
урынны чиклђргђ кирђк, югыйсђ, ђйберне эзлђњ књп вакытны алып, кечкенђ балаларныћ уеннан књћеллђре тиз кайтуы
мљмкин. Балаларга уенныћ тљп шартларын аћлатырга кирђк:
уенчыкны кайда яшергђнне карамаска џђм уенчыкны тавыштынсыз, шыпырт кына яшерергђ.
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Ђйдђ, безне куып кара...
Балалар тђрбияче белђн бергђ тњгђрђккђ басалар. Барысы
да кулга-кул тотынышалар. Тњгђрђкнећ уртасына алып баручы
баса. Балалар, тњбђндђге сњзлђрне ђйтеп, тњгђрђк буенча ућга
яки сулга таба йљрилђр:
Без, балалар, яратабыз
Йљгереп, сикереп уйнарга.
Ђйдђ, безне куып кара,
Кљчећ ќитсђ тотарга!
Тот!
Соћгы сњзне ђйтњ белђн, барлык балалар тљрлесе тљрле якка
йљгереп китђлђр, ђ алып баручы (уртадагы бала) качучыларны
куа. Тотылган балалар уеннан чыгып торалар. Алып баручы
3–5 баланы тоткач, уен тђмам була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Яћа алып баручы тотылмаган балалар арасыннан билгелђнђ.
• Уен яћадан башлангач, тотылган балаларныћ барысы да
кабат уенга катнашалар. Беренче алып баручыны тђрбияче њзе
билгели яки ул санамыш ярдђмендђ сайлана.

Яћгыр
Балалар уен њткђрелђ торган бњлмђнећ (яки мђйданчыкныћ)
тљрле ќирлђренђ таралып йљрилђр. Тђрбияче: «Болыт килђ, болыт», – ди. Балалар, моны ишетњгђ, ђкрен генђ њз тирђлђрендђ
ђйлђнђ-ђйлђнђ, алдан билгелђнгђн урынга ќыелалар.
Барлык бала да ќыелып беткђч, тђрбияче: «Яћгыр ява!» –
ди. Балалар баскан ќирлђрендђ ике аякта сикерђ башлыйлар.
Балалар бераз сикеренгђч, тђрбияче: «Яшен яшьни!» – ди.
Балалар љч тапкыр чапылдатып кул чабалар. Тђрбияче: «Књк
књкри!» – диюгђ, балалар аяклары белђн тыпырдыйлар – књк
књкрђгђн тавыш чыгаралар. Шулай итеп, яћгыр яуу, яшен
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яшьнђњ џђм књк књкрђњ хђрђкђтлђре берничђ тапкыр кабатлана. Тђрбияче: «Болытлар таралалар», – диюгђ, балалар яћадан
бњлмђнећ тљрле ќирлђренђ таралалар.
Уенга књрсђтмђ
• Тђрбияче, бер њк тљрле хђрђкђтлђрнећ артык књп кабатланып, балаларныћ арымауларына игътибар итђргђ тиеш.

Бакалар
Берничђ бала «бака» итеп билгелђнђ. «Бакалар» тњгђрђклђп
тезеп куелган урындыкларга утыралар. Уртада тњгђрђк сызыла – ул «књл» була. Бакалар тњгђрђк књл янында «ике аяклап» сикерешђлђр. Калган балалар, тђрбияче белђн бергђлђп,
тњбђндђге шигырь юлларын ђйтђлђр:
Юл буенда бакалар
Сикерђ-сикерђ чабалар.
Куа-куа-куа, куа-куа-куа,
Сикерђ-сикерђ чабалар.
Шигырьнећ ахырында балалар кул чабалар – бакаларны
куркыталар. Бакалар књлгђ сикерђлђр џђм тын гына «чњгђлђп
утыралар».
Яћа «бакалар» сайлана, уен яћадан башлана.

Соры бњре
Уйнаучылардан берсе «бњре» итеп билгелђнђ. Ул љнендђ
(мђйданчыкта сызып билгелђнгђн урында) утыра. Калган ба
лалар «кђќђ бђтилђре» булалар. Алар кљтњдђ (болында) њлђн
ашап йљрилђр, сикерђлђр, уйныйлар џђм тњбђндђге сњзлђрне
ђйтђлђр:
Тђмле њлђн ашыйбыз,
Бњрелђрдђн качмыйбыз,
Ашап туйгач, чабышып,
Тагын љйгђ кайтабыз.
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Соћгы сњзне ђйткђннђн соћ, бњре, љненнђн чыгып, кђќђ
бђтилђрен куа башлый. Ике кђќђ бђтие тотылганнан соћ, яћа
«бњре» сайлана, џђм уен яћадан башлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Кечкенђлђр белђн бу уенны яз яки ќђй кљнендђ уйнарга
кирђк. Елныћ бу вакытларында балалар ќићел киемнђрдђн булалар, иркенлђп хђрђкђтлђнђлђр. Шуныћ белђн беррђттђн, алар
коллективта уйнау, йљгерњ књнегњлђрен дђ шактый њзлђштерђ
башлаган булалар.
• Уенны љйрђнњ этабында тђрбияче њзе дђ балалар белђн
бергђ кђќђ бђтие булып уйнарга џђм уендагы сњзлђрне њзе
башлап ђйтергђ тиеш.
• Шигырьне ђйтеп бетергђннђн соћ гына, кђќђлђр йљгерергђ, ђ бњре куарга тиеш.

Куяннар
Балалар – «куяннар». Алар «ояларында» – ќиргђ сызылган
тњгђрђк сызыклар эчендђ торалар. Аларга каршы якта «яшелчђ
бакчасы», ђ аныћ янында «сакчы этнећ оясы».
Куяннар бакчага кђбестђ џђм кишер ашарга китђлђр, яшелчђ
тњтђллђре арасында (сызыклар буйлап) сикереп йљрилђр. Кинђт
тђрбияче: «Эт килђ!» – дип кычкыра. Куяннар, йљгерешеп, њз
ояларына качалар, ђ эт аларны куа. 2–3 куян тотылганнан соћ,
яћа «эт» билгелђнђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Эт оясыныћ яшелчђ бакчасыннан ераклыгы куяннар
эттђн качып китеп љлгерерлек булырга тиеш.
• Уенны аћлатканда, балаларга бер сызыктан икенчесенђ
кадђр ничек сикеререп барырга кирђклекне књрсђтергђ кирђк.
• «Эт килђ!» дигђн сигналдан соћ гына качарга ярый.
• Тотылган куянны эт њзенећ оясына алып китђ. Куяннарны ояларында вакытта тотарга ярамый.
• Бу уенны мђйданчыкта њткђрергђ тђкъдим ителђ.
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Кыш бабай
Балалар тњгђрђккђ тезелђлђр.
Кыш бабай (тђрбияче) тњгђрђк уртасында, тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ-ђйтђ, акрын гына йљри:
Ап-ак озын сакаллы
Бу менђ мин – Кыш бабай.
Эзлђп сезне урманда,
Йљрим инде ничђ ай.
Тиз йљгереп килсеннђр
Мића кирђк ќђнлеклђр.
Тњгђрђктђ торучы балалар: «Син нинди ќђнлек эзлисећ
соћ?» – дип сорыйлар.
Кыш бабай: «Куяннарны эзлим», – ди.
Тњгђрђктђ торучы балалар куяннар кебек сикерешђлђр. Бераз сикергђч, алар: «Ђ син куяннарны яратасыћмы?» – дип сорыйлар.
Кыш бабай: «Яратам», – дип ќавап бирђ.
Балалар: «Ђ син аларны куып тота аласыћмы?» – дип сорыйлар.
Кыш бабай: «Куып тота алам», – ди.
Куяннар йљгерешеп китђлђр, ђ Кыш бабай аларныћ берсен
куып тота.
Уен яћадан башлана. Бу юлы Кыш бабай башка бер ќђнлекне
(мђсђлђн, тиеннђрне, аюларны, боланнарны џ. б. ны) эзлђвен
ђйтђ. Балалар шул ќђнлеклђрнећ хђрђкђтлђрен (мђсђлђн, аю
алпан-тилпђн йљри, тиеннђр вак-вак сикерешеп йљрилђр, боланнар кызу йљгерђлђр, керпе бик акрын хђрђкђтлђнђ џ. б. ны)
књрсђтђлђр.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны башлаганчы, хђрђкђтлђрне ничђ тапкыр њтђњ џђм
нинди сњзлђрне ђйтњ турында тђрбияче балаларга аћлатып куя.
• «Куып тота алам» дигђн сњздђн соћ гына балалар
йљгерешеп китђлђр.
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• Тотылган ќђнлеклђрне Кыш бабай бер читкђ алып китђ,
ђ уен кабатланганда, алар яћадан тњгђрђккђ тезелђлђр.
• Уен кыш кљнендђ урамда њткђрелђ. Шулай ук бина эчендђ
дђ, мђсђлђн, Яћа ел бђйрђмендђ уйнарга мљмкин.

5–6 яшьлек балалар љчен уеннар
Тот, тот!
0,5 м озынлыктагы таякка тоту љчен ќайлы булган берђр
ђйбер (мђсђлђн, боќра яки мамык тутырылган кечкенђ янчык) нык бау белђн беркетелђ. Таякка йомшак ђйбер элђргђ
кирђк, ул, балаларга тиеп, аларныћ тђннђрен авырттырмаслык
булсын.
Балалар тњгђрђккђ тезелђлђр. Тђрбияче тњгђрђк уртасында
кулына таяк тотып басып тора. Ул таякка эленгђн ђйберне чиратлап џђр балага якынлаштыра. Таякны ђле балаларныћ куллары тигезлегенђ кадђр тљшереп, ђле югары књтђреп, шаярашаяра, «Тот, тот!» дип кабатлый. Таякка эленгђн ђйберне тота
алган бала ќићњче була.

Авыз ачып калма
Балалар тњгђрђк ясап басалар. Џђрберсенећ алдына берђр
уенчык куела. Тђрбияченећ «Таралыгыз!» дигђн сигналы буенча, балалар њз урыннарыннан йљгереп китђлђр џђм музыка астында ирекле рђвештђ биеп, уйнап йљрилђр. Шул арада тђрбияче уенчыкларныћ берсен алып куя, шулай итеп,
уйнаучыларныћ берсен урынсыз калдыра. Ул бубенга нык итеп
сугуга (яки «Урыннарыгызга!» дип кычкыруга), балалар нинди дђ булса уенчык артына килеп басалар, уенчыкны, алып,
югары књтђрђлђр. Уенчыксыз калган бала «авыз ачып калучы»
була. Уен 5–6 тапкыр кабатлана.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Йљгерњ џђм сикерњ вакытларында тђрбияче бубен кагып
торырга да мљмкин.
• Уен музыка белђн оештырылса, музыка ќитђкчесе уен барышын књзђтергђ, билгеле бер этапларда музыканы ќибђрергђ
яки туктатып торырга («Урыннарыгызга!» дип кычкырганда)
тиеш була.

Њз тљсећне эзлђ
Балалар берничђ тљркемгђ бњленеп басалар. Џђр тљркемгђ
тљсле тасмалар бирелђ (бер тљркемгђ – кызыл, икенчесенђ –
зђћгђр, љченче тљркемгђ – яшел, сары џ. б.). Тљркемнђр уртада капка калдырып, тњгђрђк булып тезелђлђр. Џђр тљркемнећ
њз ђйдђњчесе була. Аныћ кулында њз тљркеменећ тасмалары
тљсендђге флаг була.
Балалар бубен тавышына яки музыка астында мђйданчык
буенча таралып йљгерђлђр. «Тукта!» дигђн сигналны ишетњ
белђн, алар тукталып калалар џђм књзлђрен йомалар. Шул
арада ђйдђњчелђр урыннарын алмашалар. «Њз тљсећне эзлђ!»
дигђн сњзгђ бљтенесе књзлђрен ачалар џђм њз тљслђрен эзлђп
йљгерђлђр. Њзенећ тљсе янына беренче булып ќыелып љлгергђн
тљркем ќићњче була.

Њз «капитаныћны» тап
Балалар, берничђ тљркемгђ (командага) бњленеп, мђйданчыкныћ тљрле урыннарында басып торалар. Џђр тљркемдђ бер
бала «капитан» итеп билгелђнђ. Тљркемнђр њз капитаннарын
уртада калдырып, кечкенђ тњгђрђклђр ясап тезелђлђр.
Тљркемнђр музыка астында њз тњгђрђклђре буйлап ђйлђнеп
йљрилђр џђм нинди дђ булса эш эшлђгђн хђрђкђт ясыйлар
(мђсђлђн, язалар, чигњ чигђлђр, кер юалар џ. б.). Тђрбияченећ
«Йљгер!» дигђн сњзенђ барлык балалар мђйданчык буенча тара46

лышып йљгерђ башлыйлар, «Тукта!» дигђч, бар да тукталалар
џђм књзлђрен йомалар. Шул арада капитаннар урыннарын алышыналар. Тђрбияченећ «Капитаныћны эзлђ!» дигђн сњзлђренђ
барысы да књзлђрен ачалар џђм ничек тђ булса тизрђк њз капитаны янына ќыелырга тырышалар. Њз капитаны тирђсенђ
башкалардан элегрђк ќыелган тљркем ќићгђн санала. 2–3 уеннан соћ капитаннар алмашына. Уен 4–5 тапкыр кабатлана.

Тљлке тавык кетђклегендђ
Мђйданчыкныћ кара-каршы якларына 2 озын эскђмия – тавыклар љчен «кунача» куела. Эскђмиянећ арткы ягы – «тавыклар кетђклеге». Кетђклек эчендђге тавыклар (балалар) канатларын кага-кага йљгерешеп йљрилђр.
Бер читтђ «тљлке оясы» урнашкан була. Анда «тљлке» утыра. Шулвакыт ђтђч кычкырган тавыш ишетелђ (тђрбияче ике
тапкыр «кикрикњк» дип кычкыра). Икенче тапкыр кычкыруга,
тавыклар куначага таба йљгерђлђр џђм, кунача љстенђ менеп,
тљлкедђн котылырга тырышалар. Тљлке тавыклар артыннан
йљгерђ џђм вакытында куначага менђргђ љлгермђгђн (яки анда
тора алмыйча егылып тљшкђн) тавыкларны тотып, њз оясына алып китђ. Тљлке 2–3 тавыкны тоткач, уен тђмамлана. Яћа
«тљлке» џђм яћа «ђтђч» сайлана.
Уен 3– 4 тапкыр кабатлана.

Тавышыннан бел
Мђйданчыкта зур тњгђрђк сызыла. Тњгђрђктђн читтђрђк
тђрбияче басып тора. Балалар мђйданчык буйлап йљгереп
йљрилђр. Тђрбияченећ «Бер, ике, љч, тизрђк тњгђрђккђ књч!»
дигђн сњзлђренђ барлык балалар тњгђрђк кырыена килеп
тезелђлђр. Алдан ук сайлап куелган бер бала тђрбияче янына
йљгереп килђ дђ тњгђрђккђ арты белђн баса.
Тњгђрђккђ ќыелып беткђч, барлык балалар болай дилђр:
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Без бераз шаярыштык,
Урыннарга урнаштык.
Син тизрђк уйлап тап:
Кем кычкырды сине атап?
Сњзлђр ђйтелеп беткђч, тђрбияче кулы белђн балаларныћ
берсенђ књрсђтђ. Ул бала тњгђрђккђ арты белђн басып торган
баланыћ исемен атый. Бу соћгысы, тавышына карап, аћа кем
эндђшкђнен белергђ тиеш. Ђгђр ул тавыштан таныса, њзенђ
эндђшкђн бала белђн урынын алмаша. Шуннан соћ уен яћадан
башлана џђм 5–6 тапкыр кабатлана.
Уен ишетњ тойгысын њстерђ.

Йомырка белђн йљгерњ
Бер сызык буйлап тезелгђн балаларныћ ућ кулларына йомырка салынган агач кашык тоттыралар. Команда булгач,
балалар, кашыкны сабыннан тотып, билгеле урынга хђтле
йљгерђлђр. Алар ничек кенђ булса да кашыктагы йомырканы
тљшермђскђ тырышалар, лђкин кул белђн йомыркага орынырга
ярамый. Юлда кашыктан йомырканы тљшергђн бала, кире кайтып, яћабаштан йљгерђ башлый.
Бу уен хђрђкђт иткђндђ гђњдђнећ тигезлеген сакларга
љйрђтђ, балаларныћ дикъкатен њстерергђ ярдђм итђ.

Њрмђкњч џђм чебеннђр
Санамыш ярдђмендђ «њрмђкњч» сайлана. Балалар «че
беннђр» була. Чебеннђр бњлмђ буйлап очалар. Тђрбияче
«Њрмђкњч!» дип ђйтњ белђн, њрмђкњч килеп чыга, ђ чебеннђр
телђсђ нинди позада хђрђкђтсез калалар. Њрмђкњч чебеннђр
янына барып, хђрђкђтлђнмђслђрме дип карап йљри. Берничек тђ хђрђкђтлђнмђгђн чебеннђргђ тими, аз гына булса да
хђрђкђтлђнгђн чебеннђрне њз оясына алып китђ. Тотылган чебен уенныћ ахырына кадђр њрмђкњч оясында кала.
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Беркадђр вакыт њрмђкњч њз оясында була. Бу вакытта чебеннђр тагын очып йљрилђр. Њрмђкњч књренњ белђн,
чебеннђр хђрђкђтлђнњдђн туктыйлар, ђ њрмђкњч бары тик
хђрђкђт књрсђткђн чебеннђрне генђ тота.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балалар, уен кагыйдђсен бозып, шаярып, хђрђкђт ясамаска тиешлђр. Уен кагыйдђсе буенча, андый баланы њрмђкњч
тота алмый.
• Уенныћ барлык шартларын яхшы њтђњче балаларны уен
ахырында билгелђп њтђргђ кирђк.
• Уенны музыка белђн дђ њткђрергђ мљмкин.

Балалар џђм чуртан
Идђнгђ яки ќиргђ (уен мђйданчыкта њткђрелгђндђ) сызык сызып, елга урыны билгелђнђ. Елгада балыклар (балалар)
йљзђлђр, ђйлђнђлђр, бер-берсен куалар (сызыктан читкђ чыкмыйлар).
Елганыћ бер башында таш астына качкан «чуртан» уйнаучы балыкларны књзђтеп тора. Кинђт чуртан, таш астыннан чы
гып, балыкларны куа башлый. Балыклар аннан качалар, тотылган балык чуртан ролен њти. Уен кабатлана.

Кем тизрђк ќыелыр?
Балалар берничђ тљркемгђ бњленђлђр џђм, сигнал буенча,
тљрле якка йљгерешеп китђлђр. Тђрбияченећ «Ќыелырга!»
дигђн командасы буенча, тљркемнђр њз урыннарына ќыелалар.
Тизрђк ќыелган тљркем ќићњче була.

Тиенне тот!
Уенны њткђрњ љчен урындыклар кирђк була. Балалар
«тиеннђр» булып, урманда «агач башларында» (урындыклар49

да) утырып торалар. Алдан билгелђнгђн ике бала урманга тиен
тотарга баралар. Аларны књргђч, тиеннђр хђрђкђтсез калалар (селкенмђгђндђ, аларны берђњ дђ књрђ алмый). Ђлеге ике
бала тиеннђрнећ хђрђкђтлђнњ-хђрђкђтлђнмђњлђрен књзђтеп
йљрилђр.
Тотучылар киткђч, тиеннђр, агачтан сикереп тљшеп, чиклђвек ќыя башлыйлар. Бу вакытта ике бала йљгереп килђ дђ
тиеннђрне тотарга тырыша. Тиеннђр кире агачларга таба йљгерђлђр, тизрђк менеп љлгерергђ телилђр.
Уенга књрсђтмђ
• Агачка менеп утырырга љлгергђн тиеннђрне тотарга
ярамый.

Атлар
Мђйданчыкныћ кара-каршы якларында озын сызыклар
үткәрелә. Балалар ике тљркемгђ бњленђлђр. Бер тљркем – «ат
ќигњчелђр», икенчелђре «атлар» була. Ат ќигњчелђр атларын
«абзарга» (мђйданчыкныћ яки бњлмђнећ бер башына сызылган
урынга) илтђлђр, ђ њзлђре «љйлђренђ» (мђйданчыкныћ икенче
ягына сызылган урын) кайтып китђлђр.
Барысы да йоклыйлар. Бу вакытта тђрбияче (яки артык калган бала), «сакчы» булып, абзар янында утыра (яки йљреп тора)
џђм тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ:
Абзар янында утырып,
Атларны каравыллыйм.
Иртђ белђнгђ кадђр
Аз гына да йокламыйм.
Ђкрен генђ ала ат
Оясында пошкыра.
Тљн яктыра башлады,
Ђтђчлђр дђ кычкыра.
Менђ тљн њтеп китте,
Торырга вакыт ќитте.
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Ђй ућганнар, торыгыз,
Атларыгызны ќигегез!
Бу сњзлђрдђн соћ «сђгать суга» (тђрбияче бубен кага). Ат
ќигњчелђр, торып, атларны ќигђлђр (дилбегђ киертђлђр).
Дилбегђ 2 метр чамасы озынлыктагы бау була (кыћгыраулар
белђн бизђлсђ бигрђк тђ яхшы). Атларны ќигеп бетергђч,
барысы да, абзардан чыгып, бер-бер артлы тезелђлђр. Тђрбияче: «Атлар, барыгыз», – ди. Атлар аякларын књтђреп атлый,
ђ ат ќигњчелђр гади адым белђн атлап баралар. Тђрбияче:
«Чабыгыз!» – дигђч чабалар, «Тпр-ру!» – дигђч туктыйлар.
Тђрбияче: «Атларны абзарга илтегез», – дигђч, ат ќигњчелђр
атларны, туарып, абзарга илтђлђр, њзлђре љйлђренђ кайтып
китђлђр.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны тљрлђндерергђ мљмкин. Мђсђлђн, балалар кырга
эшлђргђ баручы эшчелђр џ. б. булалар.
• Тђрбияченећ сигналын – «На-а!», «Тпр-ру!» ымлыкларын – балалар њзлђре дђ ђйтђлђр.

Ќђнлекне камап ал!
Санамыш ярдђмендђ бер бала «тљлке» («аю») итеп билгелђнђ, калган балалар «аучылар» булалар.
Тљлке (аю) урман буйлап ђкрен генђ, як-ягына каранакарана килђ. Аучылар яшеренеп кенђ, аныћ артыннан књзђтеп
кенә килђлђр. Ђгђр тљлке (аю) йљгерсђ, аныћ артыннан куып
баручы аучылар – балалар да йљгерђлђр џђм, бер-берсенђ куллары белђн тотынып, тљлкене (аюны) тљрле яктан камап алалар,
аны тота алсалар, алып китеп, зоология бакчасына илтђлђр.
Аннан соћ яћа «тљлке» («аю») сайлана, џђм уен дђвам итђ.
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Сыерчык оялары
Идђнгђ (ќиргђ), икешђр бала сыярлык итеп, тњгђрђклђр
сызыла. Болар – «сыерчык оялары». Балалар – «сыерчыклар».
Алар парлашып утыралар. Бер сыерчыкка урын ќитми кала.
Сыерчык оялары ясалып беткђч (тњгђрђклђр сызылып
беткђч), сыерчыклар (балалар) тљрле якларга оча башлыйлар.
Тђрбияче: «Безгђ ќылы яклардан сыерчыклар килде!» –дип
ђйтњгђ, сыерчыклар ояларга ќыелалар (џђрберсе тњгђрђк эченђ
керергђ тырыша). Џђр ояда бары тик ике генђ сыерчык урнаша
ала. Љченче сыерчыкка урын юк. Тњгђрђккђ кереп љлгермђгђн
сыерчык оясыз калган булып санала. Уен яћадан башлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Ояларны урындыклар тезеп тђ ясарга мљмкин.
• Ояларга урнашу тђрбияче сигнал биргђч кенђ башлана.
• Сыерчыклар телђсђ кайсы ояга кереп урнаша алалар.
• Балалар ояларны њзлђре телђгђнчђ ясыйлар (ясый алмаганнарга тђрбияче булыша).
• Уен барышында тђрбияче сыерчыкларныћ оядан ерак
очуларын џђм џаман да бер њк ояга кермђњлђрен књзђтђ.

Хђйлђкђр тљлке
Барлык балалар тњгђрђккђ басалар. Тњгђрђктђн бер читтђ –
«тљлке љне» була.
Тњгђрђккђ баскан балалар књзлђрен йомалар. Шулвакытта
тђрбияче тњгђрђк буйлап йљри џђм бер балага кулы белђн тиеп
њтђ. Тђрбияче кайсы балага кулы белђн кагылса, шул бала «хђй
лђкђр тљлке» була. Шуннан соћ тђрбияче балаларга књзлђрен
ачарга џђм хђйлђкђр тљлкене эзлђп табарга куша. Моныћ љчен
балалар барысы бергђ: «Хђйлђкђр тљлке, син кайда?» – дип со
рыйлар џђм, хђйлђкђр тљлке њзен књрсђтмђсме дип, як-якка караналар. Берникадђр паузадан соћ тагын бер тапкыр сорап карыйлар. Љченче тапкыр сораганнан соћ, хђйлђкђр тљлке: «Мин
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монда!» – дип кычкыра џђм уенда катнашучыларны куа башлый. Уйнаучыларныћ тљрлесе тљрле якка йљгерђлђр. Тотылган
балаларны тљлке њз оясына алып китђ.
Тљлке 2–3 баланы тоткач, яћа «тљлке» сайлана, џђм уен кабатлана.
Яћа «тљлке»не, нђкъ беренче уендагы рђвештђ, тљлке
ролендђ уйнаган бала сайлап чыгара.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тљлке балаларны, «Тљлке, син кайда?» дип, љч тапкыр сорагач кына куа башлый.
• Ђгђр тљлке љченче тапкыр сораганчы ук њзенећ тљлке
икђнен сиздерсђ, яћа «тљлке» сайлана.
• Тотылган балалар арасыннан «тљлке» сайланмый.

Бњредђн кач!
Уйнаучылар арасыннан берсе санамыш ярдђмендђ «бњре»
итеп билгелђнђ.
Балалар урманга ќилђккђ баралар, таралышып, ќилђк ќыеп йљрилђр (чњгђлђп-чњгђлђп алалар). Кинђт бњре улаган тавыш ишетелђ, куаклар артыннан бњре килеп чыга. Балалар,
бњредђн качу љчен, тиз генђ «агачларга» (гимнастика баскычына, урындыкка) њрмђлђп менђлђр. Бњре књздђн югалгач, балалар, яћадан агач ботакларыннан тљшеп, ќилђк ќыюларын
дђвам итђлђр. Яћа «бњре» сайлана, џђм уен яћадан башлана.
Уен берничђ тапкыр кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Ђгђр уен мђйданчыкта њткђрелсђ, балалар бњредђн куак
артларына качалар.
• Уен кагыйдђсе буенча, бњре балаларны тотмый, оясыннан чыгып куркыта гына.
• Уенга љстђмђлђр кертергђ мљмкин. Мђсђлђн, балалар урманда, ќырлый-ќырлый, ќилђк ќыялар:
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Ќилђк ќыям, ќилђк ќыям
Ђнкђемђ бњлђккђ,
Монда ќилђк књп икђн,
Аю-бњре юк микђн?..
Балалар ќырны ќырлап бетерњгђ, бњре килеп чыга, аннан
качып, агачларга (баскычка) менђлђр. Аннан соћ бњре књздђн
югала, балалар яћадан ќилђк ќыя башлыйлар, уен кабатлана.

Тљз ыргыту
Бњлмђ уртасына 50–60 см диаметрлы кђрзин куела. Балаларга кечкенђ туплар љлђшенђ (резин яки чњпрђк туплар).
Кђрзин ђйлђнђсенђ, бераз ара калдырып, тњгђрђклђр сызыла.
Балалар тњгђрђк эченђ кереп басалар да, сигнал буенча,
тупларын кђрзингђ берьюлы ыргыталар. Тђрбияче оста ыргытучы балаларны мактый.
Уен барлык балалар да тупларны кђрзингђ кертђ алганчы
кабатлана.

Каршылыкларны њтеп ярышу
Балалар 2 колоннага бњленеп, бер-бер артлы тезелеп басалар. Юлга каршылыклар куела: залныћ бер башында, рейкаларга тоташтырып, 15–20 см биеклектђ бау бђйлђнђ (яки 50–60 см
кићлектђ сызык сызыла). Икенче башка, араларын 80 см калдырып, 3 – 4 кыршау куела џ. б.
Сигнал булуга, колоннада беренче булып басып торган бала
бау аша сикереп чыга да кыршауларга таба йљгерђ. Кыршаудан њрмђлђп чыкканнан соћ, йљгереп килеп, колоннада икенче
булып басып торган балага кулы белђн кагыла да колоннаныћ
артына барып баса. Ярышны икенче бала дђвам итђ.
Каршылыкларны њтеп, беренче булып тезелергђ љлгергђн
команда ќићњче була.
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Тупны ыргыт!
Балалар залныћ бер башында тезелеп басып торалар. Кулларында – зур туплар. Бњлмђнећ (мђйданчыкныћ) икенче башына, каршы якка, сызык сызыла (ара ераклыгы балаларныћ
кљчлђренђ карап билгелђнђ). Уйнаучылар бер адым алга чыгып басалар. Тупны сызык артына ќиткерергђ тырышып ыргыталар.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче кайсы баланыћ тупны сызыкка кадђр ќиткермђвен, кайсысыныћ сызыктан уздырып ќибђрњен билгели.
• Тупны ыргытучылар аны йљгереп алып килђлђр дђ башка
балага бирђлђр.
• Ђгђр дђ уенга тљрле яшьтђге балалар катнашса, ул вакытта, тупны ыргыту љчен, тљрле ераклыкта берничђ сызык сызарга мљмкин.

Шарларныћ очрашуы
Уйнаучылар, тњгђрђклђнеп, идђндђге келђм љстенђ утыралар. Бер бала утырмый кала, ул, кулына ике тљстђге шар
тотып, тњгђрђк эчендђ йљри. Ике янђшђ утырган баланы
сайлап, аларга берђр шар бирђ. Шарларны алучы балаларныћ
берсе ућ ягында, икенчесе сул ягында утырган балаларга
шарларны биреп, тњгђрђк буйлап књчереп йљртђлђр. Бу шарлар
соћгы ике бала кулында кара-каршы очрашалар. Шарлар кайсы
балаларда очрашсалар, шул балалар, тиз генђ урыннарыннан
торып, шарларны бер-берсенђ тидерђлђр дђ икесе ике якка
таба тњгђрђкнећ тышкы ягыннан йљгереп китђлђр. Буш калган
урынга кем алдан килеп ќитсђ, урынны шул ала, ђ соћга калган
бала њзенећ урынын тњгђрђктђ шарларны биреп йљрњчегђ
калдырып, њзе шарлар бирњче булып кала. Ул ике шарны ала
да икенче пар балага бирђ, џђм уен яћадан дђвам итђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Ђгђр кара-каршы йљгерњче балалар њз урыннарына икесе
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дђ бер њк вакытта килеп ќитсђлђр, уенны алып баручы шарларны яћадан њзенђ ала да, тњгђрђктђ йљреп, башка балаларны
сайлый.
• Кара-каршы йљгерњчелђр, бер-берсе белђн очрашкач,
берсен берсе тотарга тиеш тњгеллђр.

Капчыкны алмаштыр!
Балалар уен мђйданчыгыныћ бер башында 2–3 колоннага бњленеп басалар. Џђр колоннаныћ алдыннан сызыклар
њткђрелђ. Мђйданчыкныћ икенче башында џђр колонна турысына берђр тњгђрђк сызылып куела. Тњгђрђклђр уртасында ком
тутырылган бер њк тљсле капчыклар ята. Колоннаныћ башында
торучыларга да ком тутырылган капчыклар бирелђ, аларныћ
тљслђре тњгђрђктђге капчыклардан аермалы була.
Балаларныћ барысы да: «Бер, ике љч, йљгер!» – дип ђйтђлђр,
џђм колоннада беренче булып басып торучы балалар, њзлђренећ
тњгђрђклђренђ йљгереп барып, капчыкларын алмаштыралар
џђм, яћадан йљгереп, њз урыннарына кайталар. Капчыклар
башка балаларга тапшырыла, йљгергђн балалар колоннаныћ
артына барып басалар. Барлык балалар да бер тапкыр йљгереп,
капчыкларны алмаштырып њткђч, уен беткђн булып исђплђнђ.
Уенны беренче булып тђмамлаган (биремне њтђп, ић беренче
булып тезелгђн) колонна ќићњче була.
Уенга књрсђтмђ
• Капчыклар нык, ике катлы тыгыз материядђн тегелђлђр
џђм ком белђн тутырылалар. Аларныћ зурлыгы 12х6х3 см булып, авырлыгы 100–150 грамм була. Мондый капчыкларны
еракка ыргытып уйнау љчен дђ файдаланырга мљмкин.

Тупны сетка аша ыргыту
Мђйданчыкта, балаларныћ буеннан югарырак итеп, сетка
тартылып куела. Балалар, сетканыћ ике ягына ике адым ераклыкта басып, сетка аркылы туп ыргыталар.
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Туп ыргыту тњбђндђгечђ бара: беренче бала каршыдагы балага ыргыта. Каршыдагы беренче бала киредђн њз каршында
баскан беренче балага ыргыта. Аннан соћ беренче бала тупны
икенче балага бирђ. Шул рђвештђ уен дђвам итђ. Тупны
яхшы ыргытып һәм тотып алган пар бер адым артка чигђ.
Димђк, икенче уенда алар ераграк арадан ыргыталар. Алдан
билгелђнеп куелган чиккђ ќиткђч, уен бетђ.

Сазлык
Бер-берсеннђн 10–15 адым кићлегендђ ара калдырып, ике
сызык њткђрелђ («сазлык»). Алар арасына, бер-берсеннђн
25–50 см ара калдырып, тњгђрђклђр («тњмгђклђр») сызыла. Балалар шушы тњмгђклђргђ басып, сазлыкныћ бер ягыннан икенче ягына (бер сызыктан икенчесенђ) књчеп чыгарга тиешлђр.
Балалар тњмгђктђн тњмгђккђ берьюлы ике аяк белђн сикерђлђр.
Сазга баткан балалар уеннан чыгалар (кырыйга чыгып, «аяк
ларын киптереп утыралар»).

Кул чабу
Балалар тњгђрђклђнеп тезелгђн урындыкларда утырып торалар. Тђрбияче уенныћ кагыйдђлђрен аћлата: «Мин хђзер
5 кђ кадђр саныйм. Игътибарлы булыгыз: мин 5 санын
ђйткђндђ, сез кул чабарга тиеш буласыз, ђ инде 5 тђн башка
саннарны ђйткђндђ кул чапмыйсыз», – ди. Балалар тђрбияче
белђн берлектђ кычкырып саныйлар, «5» дигђндђ кул чабалар.
Уен 2–3 тапкыр кабатланганнан соћ, тђрбияче «ялгыша» башлый, ягъни 3 яки нинди дђ булса башка санны (лђкин 5 не тњгел)
ђйткђндђ кул чабарга телђгђн кебек булып кулларын ќђя џђм
тиз генђ бер-берсенђ китереп куша, ђ балалар тђрбияче артын
нан ялгышып кул чабалар. Ялгышкан балалар тњгђрђктђн бераз читкђрђк чыга баралар.
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Уенга књрсђтмђ
• Бу уенны, балаларныћ яшьлђренђ карап, башка саннар
белђн дђ њткђрергђ мљмкин.

Кошлар џђм мђче
Љч-дњрт бала – «кошлар», калганнары – «кош балалары»,
ђ бер бала «мђче» була. Уен башланыр алдыннан, кошлар џђм
кош балалары агач ботакларында (урындык љстендђ) булалар. Мђче кошлардан 20–30 адым ераклыктагы тњгђрђк сызык эчендђ утыра. Кошлар агач љслђреннђн ђкрен гына очып
тљшђлђр џђм њзлђренећ балалары љчен азык эзлђп очалар. Бераз очканнан соћ, алар њзлђренећ балаларын, «Чик-чирик-чикчирик!» дип, орлык чњплђргђ чакыралар. Кош балалары очып
килђлђр. Барысы да, чњгђлђп, кошларныћ ќим чњплђњлђрен
гђњдђлђндерђлђр. Аннан соћ кошлар њзлђренећ балаларын
очарга љйрђтђлђр – џђр кош њз баласы белђн урман (бњлмђ)
буйлап оча. Мђче берни дђ књрмђгђн булып, йоклаганга салышып утыра. Бераз вакыттан соћ мђче кинђт кошларга ташлана,
кошлар, тизрђк агачларга кунып, мђчедђн котылырга тырышалар (балалар биегрђк урынга менђлђр). Тотылган кошны мђче
љенђ алып китђ – бер читкђ илтеп куя. Уен яћадан башлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Кош балалары бары тик кошлар чакыргач кына џђм
џђрберсе њз ђнисе артыннан гына оча.
• Балаларны туплау максатыннан, кошлар очып йљри алган
чикне билгелђргђ – тњгђрђк сызарга мљмкин. Бу вакытта сызык эченнђн читкђ чыкмый гына очарга мљмкин дигђн кагыйдђ
кертелђ.
• Кош џђм мђче ролен њтђњчелђр џђр уеннан соћ яћадан
билгелђнђ.

Йорт куяннары
Урындыклар, берникадђр ара калдырылып, бер рђткђ тезелђ. Урындыклар арасына кыршаулар бђйлђп куела. Бала58

лар кыршаулар артына љчђњлђп-дњртђњлђп чњгђлилђр. Болар –
читлектђге «йорт куяннары». Санамыш ярдђмендђ «сакчы» сайлана. Сакчы йорт куяннары янына килђ, аларны ашата, аннан соћ
њзенећ љенђ китђ – бераз читкђрђк китеп утыра. Ул киткђннђн
соћ, йорт куяннары читлеклђрдђн чыгалар џђм бњлмђ буйлап таралышалар, йљгерешеп, сикерешеп уйный башлыйлар. Сакчы,
чыгып, йорт куяннарын читлеклђргђ куып кертђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Сакчы њзенећ љенђ кергђч кенђ, йорт куяннары читлеклђрдђн чыга алалар.
• Балаларга бераз йљгерергђ, сикерергђ мљмкинлек бирергђ,
лђкин артык арып китњлђренђ юл куймаска кирђк.
• Уенны кабатлаганда, йљгерњ яки сикерњлђрдђн соћ ял
бирњ турында онытмаска кирђк.

Башлык џђм таякчык
Балалар тњгђрђк ясап басалар. Араларыннан берсе башына
бђйлђнгђн чуклы башлык кия. Башлык баланыћ борын турысына кадђр тљшеп, књзен каплап тора. Шуннан соћ ул кулына
таяк алып, тњгђрђк уртасына кереп баса. Куллары белђн тотынышкан балалар тњгђрђк буенча ђкрен генђ йљгерђлђр џђм:
«Бер, ике, љч, дњрт, таяк тукылдавын кљт!» – дилђр. Башлык
кигђн бала њзенећ таягы белђн идђнгђ сугып ала. Балалар туктыйлар џђм уртада торучыныћ кемгђ таягын сузганын кљтеп
торалар. Балалардан берсе, њзенђ сузылган таякныћ очыннан
тотып, башлыклы баланыћ исемен ђйтђ, ђ башлыклы бала,
аныћ тавышыннан танып, њзенђ дђшкђн баланыћ кем икђнен
белергђ тиеш була. Ђгђр белђ алмаса, уен янадан башлана.
Шул рђвешчђ, башлыклы бала њзенђ дђшњчелђрне таныганчы,
уен дђвам итђ. Аннан соћ башлык белђн таяк икенче балага
књчђ, џђм уен яћадан кабатлана.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Бу уен, гадђттђ, бик жанлы џђм кызыклы њтђ. Аны уйнаганда, тђрбияче балаларны тынлык сакларга књнектерергђ
тиеш. Югыйсђ тавышны аеру мљмкин булмый.
• Тњгђрђк уртасында торучы таяк белђн шакылдатуга,
тњгђрђктђге балалар барысы да туктап калырга тиешлђр.

Карусель
Ике очын бергђ китереп бђйлђгђн бау ќиргђ тњгђрђк формасында ќђеп салына. Балалар аныћ янына килђлђр дђ бауны
ќирдђн књтђрђлђр, тђрбияченећ ђйтњенђ карап, аћа ућ яки сул
кул белђн тотыналар.
Балалар, бауны тотып, тњбђндђге сњзлђрне ђйтеп йљри башлыйлар:
Кљчкђ-кљчкђ-кљчкђ генђ
Карусель кереште ђйлђнергђ,
Ђ аннары ђйлђнешеп-ђйлђнешеп,
Бар да китте йљгерешеп-йљгерешеп.
Балалар башта ђкрен генђ йљрилђр, ђ «йљгерешеп» дигђн
сњздђн соћ йљгерђ башлыйлар. Балалар йљгергђн вакытта, тђрбияче «йљгерешеп» дигђн сњзне 6 тапкыр кабатлый,
«борылырга» дигђч, балалар тиз генђ борылалар да, бауны икенче кулларына тотып, кире якка йљгерђ башлыйлар.
Тђрбияче тагын берничђ (6–7) кабат «йљгерешеп» дигђн сњзне
кабатлый, балалар бу вакытта йљгерђлђр.
Ђкрен, ђкрен, ашыкмагыз,
Карусельне туктатыгыз.
Бер-ике, бер-ике,
Менђ инде уен бетте.
Бу сњзлђрне ђйтђ башлагач, карусель ђйлђнње ђкренђя џђм
соћгы сњзлђрне ђйткђч туктый. Балалар бауны ќиргђ куялар.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Ђгђр уенда зур тљркем (20–25 кеше) катнашса, балаларны ике тљркемгђ бњлђргђ мљмкин: бер тљркем ђйлђнеп йљри,
ђ икенчесе тђрбияче белђн бергђ сњзлђрне такмаклап ђйтеп
тора. Шул ук вакытта кул чабарга да мљмкин. Аннан соћ
тљркемнђр алмашына.
• Уен беткђч, балалар мђйдан буенча таралалар, ђ кыћгырау
шылтырагач, карусельгђ утырырга, ягъни бауга тотынырга
ашыгалар. Уен 3–4 тапкыр кабатлана.

6–7 яшьлек балалар љчен уеннар
Књз бђйлђш
Уйнаучылар тњгђрђклђнеп тезелђлђр, тњгђрђкнећ уртасында ике бала басып тора. Аларныћ берсенећ књзен бђйлилђр,
ђ икенчесенђ кечкенђ кыћгырау бирђлђр. Беренче бала
кыћгырау тавышы буенча иптђшен тотарга тырыша, ђ икенчесе ничек булса да тоттырмаска тырыша. Ул тотылганнан соћ,
тњгђрђк уртасына башка балалар керђлђр.

Узышчылар
Балалар парлашып, бер-бер артлы тезелеп басалар. Уйнаучылардан 20–25 м ераклыкта сызык њткђрелђ яисђ бу урын
флаглар белђн билгелђнђ. Уйнаучылар барысы бергђ: «Бер, ике,
љч!» – дип кычкыралар. Шуннан соћ беренче булып басып торган
ике бала флагларга кадђр йљгереп барып, кире йљгереп ђйлђнеп
кайталар. Икесе дђ бер-берсен узарга тырыша. Кире ђйлђнеп
кайткан балалар артка басалар, аннан соћ икенче пар йљгерђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче балаларныћ сигнал булганнан соћ гына йљгерешеп китњлђрен џђм билгелђнгђн урынга барып ќитњлђрен
књзђтергђ тиеш.
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• Парларны кљчлђре ягыннан тигез булуларын исђпкђ алып
сайларга кирђк.

Ќитез бул!
Уйнаучыларныћ џђрберсе, чиратлап, ќитезлек, зирђклек,
саклык талђп итђ торган нинди дђ булса эш њти, мђсђлђн:
1) ќиргђ сызылган тњгђрђк сызык љстеннђн йљрергђ;
2) тњбђн итеп бђйлђнгђн бау астыннан чыгарга, лђкин аћа
кагылмаска;
3) идђнгђ сызылган сызык буенча зигзаг ясап, ике аяклап
сикереп барырга;
4) књзне йомган хђлдђ, тњгђрђкнећ уртасыннан њз урынына
кадђр килеп ќитђргђ;
5) киемендђге тљймђсенђ (сђдђфенђ) тотынган хђлдђ, билгеле бер урынга кадђр сул аякта сикереп барырга;
6) кечкенђ тупны агач кашык эченђ салып, тупны тљшерми
генђ, кашыкны тотып барырга;
7) уенчык чилђккђ 2–3 стакан чамасы су салып, тулы
кљенчђ, чайкалдырмый, суны тњкми алып килергђ;
8) баш тњбђсенђ фанера куеп, аны кул белђн тотмый гына,
билгелђнгђн урынга кадђр барырга џ. б.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче џђр балага кљченнђн килерлек бирем сайлый:
зуррак, кљчлерђк џђм ќитезрђк балаларга кыенрак биремнђр,
ђ кечкенђлђргђ, ђкренрђк балаларга ќићелрђк биремнђр бирелђ.
• Бер бала биремне њтђгђндђ, калган балалар урындыкка
яки њлђн љстенђ утырып, аны књзђтеп торалар.

Коткаручы таяк
Бер бала ђйдђњче (уенны алып баручы) итеп билгелђнђ. Ул,
битен куллары белђн каплап, уйнаучыларга арты белђн стена кырыена баса. Аныћ янында коткаручы таяк ята. Ђйдђњче
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15–20 гђ кадђр саный, бу вакытта башка балалар качалар.
Ђйдђњче, санап бетергђч, књзен ачып, таяк белђн тукылдататукылдата: «Таяк килде, беркемне дђ тапмады!» – ди џђм
качкан балаларны эзлђргђ китђ. Ђйдђњче берђр баланы књрњ
белђн, ул да, бала да, берсен берсе куып, коткаручы таяк янына
йљгерешеп килђлђр. Кем беренче килеп ќитђ, шул таяк белђн
тукылдата. Ђйдђњче таяк янына беренче килеп ќитсђ, табылган
баланыћ исемен ђйтеп: «Коткаручы таяк Алмазны тапты!» –
ди. Ђгђр эзлђп табылган бала таякны беренче килеп тукылдатса, ул: «Коткаручы таяк, коткар мине!» – ди. Ђйдђњче балаларны эзлђгђн вакытта, џђр качкан бала, ућайлы моментны
сайлап, таяк янына йљгереп килеп, аныћ ярдђмендђ котылырга
тырыша. Ђйдђњче џђрвакыт йљгерњче баланы узып, таяк янына беренче булып килергђ тырыша. Ђгђр качкан баланыћ ић
соћгысы таяк янына ђйдђњчедђн алда йљгереп килеп ќитсђ
ул: «Коткаручы таяк, барыбызны ды коткар!» – ди. Мондый
очракта ђйдђњче њз ролен яћадан њти. Ђгђр таяк янына ђйдђњче
алдан килеп ќитсђ, ул вакытта коткарыла алмаган балаларныћ
беренчесе килђчђк уенда коткаручы була.

Тычкан тозагы
Балалар ике тљркемгђ бњленђлђр: бер тљркем балалар
тњгђрђк ясап басалар, бу – «тычкан тозагы». Икенче тљркем балалар тњгђрђк тышында кала, алар «тычканнар» булалар.
Тњгђрђктђге балалар, бер-берсенећ кулларыннан тотып,
тњгђрђк буйлап йљрилђр џђм такмаклыйлар:
Тећкђбезгђ тиделђр бит,
Эх, бу явыз тычканнар,
Шулкадәр књп њрчегђннђр,
Кайдан гына чыкканнар.
Џђрнђрсђне кимерђлђр,
Џђрнђрсђне ашыйлар,
Џђрбер ќиргђ керђлђр дђ
Бар ђйберне ташыйлар.
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Карагыз аны сез, юлбасарлар,
Сезнећ койрыкка тиз басарлар.
Менђ хђзер без корабыз тозак,
Яшђтмђбез сезне бик озак.
Такмак беткђч, балалар туктыйлар џђм тотынышкан кулларын югары књтђрђлђр. Тычканнар тозак (тњгђрђк) аша йљгереп
керђ башлыйлар. Тђрбияченећ «шап» диюенђ балалар кулларын тљшерђлђр, џђм тычкан тозагы шапылдап ябыла. Тњгђрђк
эченнђн чыгарга љлгермђгђн бала тотылган исђплђнђ џђм вакытлыча уеннан чыга. Уен 2–3 тапкыр њткђрелђ. Аннан соћ
тљркемнђр алмашыналар.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны кабатлаганда, икенче куплетныћ текстын ђйтњ
белђн чиклђнергђ мљмкин.
• Кайсы тљркем књбрђк тычкан тота, шул ќићњче була.

Кем ераграк ыргыта?
Уйнаучылар 2 яки 3 рђткђ тезелђлђр. Мђйданныћ кићлегенђ
карап, џђрбер рђттђ 7–8 кеше була. Беренче рђттђ басып
торучыларныћ кулларында туп. Алар, тђрбияченећ «Башлагыз!» дигђн сигналына карап, кулларындагы тупларын ыргыталар. Ераграк ыргыткан бала мактала. Тупны ыргыткан балалар туплары артыннан йљгереп баралар да аны артларында
торучыларга бирђлђр.
Уенга књрсђтмђлђр
• Нинди ераклыкта ыргытуны белњ љчен, уйнаучылар алдындагы ќирдђ 2–3 метр ераклыкта берничђ сызык сызып
куела.
• Ућ џђм сул кул белђн ыргытырга кирђк.
• Уен 4–6 тапкыр кабатлана.
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Флагны кем тизрђк алыр?
Мђйданчыкта, уен љчен билгелђнгђн махсус урында, бер
рђткђ кыршаулар салына (саны урынныћ зурлыгына карап
билгелђнђ). Балалар, кыршау санына карап, тљркемнђргђ
бњленђлђр, кыршаулары янына колонналап тезелелђр. Кыршауларныћ икенче ягына, каршыга, берђр флаг салына.
Тђрбияченећ сигналы буенча, џђр колоннада беренче булып басып торган балалар, кыршаулар янына барып, аларны
ќирдђн алалар џђм бер аяклары белђн тезлђнеп, кыршауны
ќиргђ терђтеп торалар.
Тђрбияченећ «Бер, ике, љч, йљгерегез!» дигђн сњзенђ колоннада беренче булып басып торган балалар алга йљгерђлђр џђм,
кыршау аркылы чыгып, ќирдђге флагны књтђрђлђр. Флагны
беренче књтђргђн бала уенда беренчелекне ала. Аннан соћ,
флагларны куеп, кыршау тотучы балаларны алмаштыралар,
ђ бу балалар колонналарныћ ахырына басалар.
Уенга књрсђтмђ
• Уенны бераз катлауландыру љчен, тагын бер тоткарлыктан
њтњ кертергђ мљмкин, мђсђлђн, озынлыкка яки биеклеккђ (бау
аркылы) сикерњ.

Оясыз књке
Уйнаучыларныћ барысы да «кош» булып кыланалар,
џђрберсенећ аерым сызып ясалган «оялары» була. Оясыз бер
бала читтђ басып тора, ул – «књке».
Тђрбияче: «Кошлар очтылар», – дигђч, кошлар ояларыннан
чыгалар да телђсђ кайда очып йљрилђр. Књке дђ алар белђн
бергђ оча. «Љйгђ!» дигђн сњзгђ барысы да (књке дђ) ояларга
таба оча башлыйлар, њзлђренђ оя алып калырга тырышалар.
Оясыз калган бала «књке» була.
Уенга књрсђтмђ
• Уенныћ эчтђлеген аћлатканда, тђрбияче ни љчен књкенећ
њз оясы булмавын, ни љчен ул књкђйлђрен башка кошларныћ
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ояларына салуы турында ђћгђмђ кора ала. Балаларда књке турында начар фикер калмасын љчен, «Књкенећ хђтере бик начар
икђн, ул шућа књрђ њз балаларын њзе њстерђ алмый, гомере буе
аларны эзлђп йљри икђн», – дияргђ мљмкин.

Куяннар џђм аучылар
Санамыш ярдђмендђ ике бала «аучы» итеп билгелђнђ. Калган балалар «куяннар» булалар. Аучылар мђйданчыкныћ
тљрле урыннарында таралып йљрилђр. Куяннар мђйданчык
буйлап йљгерешђлђр, сикерђлђр. Тђрбияченећ «Аучылар!»
дип ђйтњенђ, куяннар телђсђ нинди торышта катып калалар
џђм шул килеш селкенмичђ торалар. Аучылар туктап калган
урыннарыннан куяннарга аталар – аларга кар йомарламнары
ыргыталар. Аучы кемгђ карны тидерсђ, шуны, њзе белђн алып
китеп, билгеле бер урынга (читлеккђ) утырта. Уен 2–3 тапкыр
кабатланганнан соћ, џђр аучыныћ ничђ куян атканлыгы санала.
Аннан соћ, яћа «аучылар» сайланып, уен яћадан кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Бу уен књбрђк урамда, саф џавада уйнала. Бњлмђдђ уйнаганда, уенныћ шартларын бераз њзгђртергђ мљмкин: катып калган куянныћ кайсысы беренче булып селкенђ, аучылар шуны
тоткан булып санала.
• Кар йомарламнары каты булмаска тиеш.

Чыпчыклар џђм мђче
Зур тњгђрђк сызыла (диаметры 5–6 м). Тњгђрђкнећ уртасында «мђче» тора. Бу – аныћ «ље». Ул њз янына берђр «чыпчык»
очып килмђсме дип кљтеп утыра. Ђ чыпчыклар тњгђрђкнећ
аргы ягында сикерђлђр, уйныйлар, орлык чњплилђр. Аларныћ
тњгђрђк эченђ дђ керђселђре килђ, лђкин мђченећ тотуыннан
куркалар.
Мђче йоклаганга салышып утыра. Чыпчыклар шатланалар,
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тњгђрђк эченђ кереп, мђче тирђсендђ сикерешђлђр. Кинђт мђче
чыпчыкларны элђктереп ала. Чыпчыклар чыелдашып качарга
тырышалар.
Мђче алдан сљйлђшкђн санда чыпчыкларны тотканга кадђр,
уен шулай дђвам итђ. Уен кабатлана, тотылмый калган чыпчыклар арасыннан яћа «мђче» сайлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тњгђрђк уртасына мђче йоклагач кына керергђ.
• Чыпчыкларны тњгђрђкнећ тышкы ягында булганда тотарга ярамый.
• Тотылган чыпчыкларны ќибђрђлђр, лђкин ничђ чыпчык
тотканын мђче санарга тиеш.
• 5–6 чыпчык тотылгач, икенче «мђче» сайлана.

Хоккей уены
Бу уен љчен кардан чистартылган тигез урын, бер хоккей
таягы (кђшђкђ) џђм кечерђк резин туп кирђк. Уйнаучылар арасыннан бер ђйдђњче сайлана, аћар туп џђм кђшђкђ бирелђ.
Сигнал булуга, балалар мђйдан буйлап йљгерешеп китђлђр.
Ђйдђњче бала, кђшђкђ белђн тупны тђгђрђтеп, аны йљгерњче
балаларныћ аякларына тидерергђ тырыша. 2–3 баланыћ аягына туп тигђч, аякларына туп тимђгђн балалар арасыннан яћа
ђйдђњче сайлана, џђм уен дђвам итђ.
Ђгђр уйнаучылар књп булса яки кђшђкђ белђн яхшы уйный
белмђсђлђр, ул вакытта уенга ике ђйдђњче сайлана џђм аларга
ике кђшђкђ, ике туп бирергђ мљмкин.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уен њткђрелђ торган урын тайгак булмаска тиеш.
• Уен љчен гади резин туп бирелђ, чљнки хоккей тубы (шайба) балаларныћ аягын авырттырырга мљмкин.
• Балалар саны књп булганда, уен берничђ тљркемгђ бњлеп
уйналына, чљнки уйнаучылар књп булса, хђрђкђтлђнергђ тыгыз
џђм ќайсыз була.
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• Ђйдђњчене баштарак, балалар уенга яхшы тљшенеп
ќитмђгђндђ, ешрак алмаштырырга кирђк.
• Уенга тљшенеп ќиткђннђн соћ, яћа кагыйдђлђр џђм яћа
биремнђр кертергђ мљмкин, мђсђлђн, тупны чокырга тљшерњ;
бер тапкыр бђрњ белђн, аны билгеле сызыктан тђгђрђтњ џ. б.

Туп кайда?
Санамыш ярдђмендђ уенны алып баручы сайлана. Балалар
тњгђрђккђ басалар. Алып баручы уртада басып тора. Уйнаучылар, алып баручыга сизелмђслек итеп, арттан туп бирешђлђр.
Ђгђр алып баручы тупныћ кемдђ икђнен сизсђ, аныћ янына
килеп: «Кулларыћны књрсђт», – ди. Ђлеге бала, учларын љскђ
каратып, кулларын югары књтђрђ. Ђгђр аныћ кулында туп булса (яки ул тупны тљшереп ќибђрсђ), уен тђмам була. Ђгђр туп
анда булмаса, ул кулларын яћадан артка куя, џђм уен дђвам
итђ. Туп белђн 2–3 бала тотылгач, алып баручы алышына.

Козгын џђм чебиле тавык
Санамыш ярдђмендђ «козгын» џђм «чебиле тавык» билгелђнђ. Калган балалар – «чебилђр». Чебиле тавык њзенећ
чебилђре белђн мђйданчыкныћ (бњлмђнећ) бер ягында, ђ козгын икенче ягына урнаша. Чебилђр бер-бер артлы, берберсенећ биллђренђ тотынышып, тавык артыннан колонна булып тезелђлђр. Тђрбияче сигналы буенча, козгын килеп чыга
џђм чебилђрнећ ић арттагысын тотарга тырыша. Чебиле тавык, канатларын ќђйгђн шикелле итеп, кулларын янга сузып,
чебилђрне тоттырмаска тырыша. Козгын арттагы бер чебине
тота. Берничђ чеби тотылганнан соћ, уен бетђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны аз санда гына булган балалардан тљзелгђн тљркемнђр белђн њткђрергђ мљмкин, чљнки чебилђргђ бер-бер артлы тотынып йљрњ читен була.
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• Чебиле тавык, чебилђрен козгыннан саклаганда, козгынны кулы белђн тотмый, бђлки, кулларын ќђеп, тотарга комачаулый гына.
• Уенны музыка белђн дђ њткђрергђ мљмкин.

Књбђлђк тоту
Уенда катнашучылар – очып йљрњче бљќђклђрне гәүдәләндерүче балалар – мђйданчыкныћ тљрле ќирлђрендђ
йљрилђр. Дњрт бала, ике пар булып, кулга-кул тотынышып,
мђйданчыкныћ бер башына барып басалар. Алар – бљќђк тотучылар. Уенда катнашучыларныћ џђрберсе, њзе нинди бљќђк
булырга телђсђ, шуны сайлый (чебен, књбђлђк, коћгыз џ. б.).
Бљќђклђр мђйданчык буйлап йљрилђр. Тђрбияченећ «Бљќђк
тотучылар!» дигђн сигналын ишетњ белђн, ике бала кулгакул тотынышып йљгереп чыга џђм очраган бер бљќђкне камап алып тотарга тырыша (кара-каршы тотынышып, бљќђкне
уртада калдыралар). Тотылган бљќђкне бер читкђ илтеп куялар – «тартмага урнаштыралар». Уйнаучыларныћ берсе тотылу белђн, бљќђк тотучыларныћ икенче пары чыга (беренче пар
бу вакытта ял итђ). Уен шулай дђвам итђ.
Уен ахырында ничђ џђм нинди бљќђклђр тотылганы санала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Бљќђклђрне кул белђн тотмыйча, ђйлђндереп, камап
алырга кирђк.
• Тђрбияче тотучыларныћ артык књп йљгермђњлђрен књзђтђ.
Бљќђк тотучыларныћ бер пары бљќђклђрне озак тота алмый
йљгерсђ, аларга булышырга икенче пар килђ.

Тупны тотып ал!
Уенда катнашучы балаларныћ љчтђн бер љлеше тњгђрђк
эчендђ кала, калган балалар тњгђрђклђнеп тезелђлђр.
Тњгђрђккђ тезелгђн балалар тупны бер-берсенђ (каршы як69

тагы балаларга) ыргыталар. Ђ тњгђрђк эчендђге балалар тупны
тотып алырга тырышалар. Ђгђр кем дђ булса тупны тотып алса,
ул, тњгђрђккђ басып, туп ыргытуда катнаша башлый. Тњгђрђк
эчендђге балаларныћ књпчелеге тњгђрђккђ тезелеп беткђч, уен
тђмамланган булып санала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче уен башында тупны ничек тотарга џђм ничек
ыргытырга икђнен књрсђтђ.
• Тупны кем тотып ала, шул икенче кешегђ ыргыта.
• Бер-берсенђ ыргытканда туп ќиргђ тљшсђ, туп ућ ягына
тљшкђн бала аныћ артыннан йљгерђ.

Бозларны тизрђк керт
Уен љчен тљрле боз кисђклђре џђм кђшђкђ (хоккей таягы)
кирђк булачак. Балалар тљркемнђргђ бњленђлђр. Тљркем санына карап, уен њткђрелђ торган урынга 3–4 тњгђрђк сызыла.
Тљркемнђр тњгђрђклђрдђн 15–25 адым ераклыкта ярымтњгђрђк
булып тезелђлђр. Џђр балага кђшђкђ џђм тљсле бер боз кисђге
бирелђ.
Сигнал булгач та, балалар таяклары белђн њзлђренећ бозларын каршыларындагы тњгђрђклђренђ тизрђк кертергђ тырышалар.
Бозларын тњгђрђклђргђ башкалардан алда кертеп бетергђн
тљркем беренчелекне ала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Џђр тљркемнећ бозлары билгеле бер тљскђ буялган булырга тиеш.

Тупны ќибђрмђ!
Балалар, бер-берсенђ кул сузарлык ара калдырып, тњгђрђккђ
тезелђлђр дђ кулларын артка куеп, ќилкђ кићлегендђ аякларын аерып басалар. Ђйдђњче тњгђрђк уртасына керђ џђм тупны кайсы да булса бер уйнаучыныћ аяк арасыннан тђгђрђтеп
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ќибђрергђ тырыша. Туп њзенђ таба тђгђрђп килгђн бала, аякларын тиз генђ янђшђ куеп, аны аяклары арасыннан чыгармаска тиеш. Тупны аяк арасыннан њткђргђн бала тњгђрђктђн
бер адым артка китђ. 2–3 бала тупны аяклары арасыннан
ќибђргђч, уен тђмамланган санала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Ђйдђњче тупны бер балага ќибђргђн булып књренергђ,
чынлыкта исђ бљтенлђй башка якка яки башка балага ќибђрергђ
мљмкин.
• Башта тђрбияче њзе ђйдђњче булырга тиеш.

Боќраны кидер!
Ќиргђ кечкенђрђк таяк (биеклеге 30 см, юанлыгы 3 см) кагып кертелђ.
Шуннан, берникадђр ераклыкта ара калдырып, сызык њткђрелђ. Уйнаучылар сызык артына тезелеп басалар. Беренче
уйнаучыныћ кулында 3–5 серсо боќрасы була. Ул боќраларны
таякка кидерергђ тырышып ыргыта, аннан соћ аларны ќыеп
ала да икенче балага бирђ. Уйнаучылар боќраларны, ућ куллары белђн ыргытып, таякка кидерергђ тырышалар. Боќраларны
таякка кем књбрђк кидерђ ала, шул бала бђялђнђ.

Ђйберне сакла!
Балалар, аякларын аерып басып, кулларын артка куйган
хђлдђ, тњгђрђккђ тезелђлђр. Бер бала тњгђрђкнећ уртасында тора. Џђр баланыћ алдында нинди дђ булса берђр уенчык
ята. Ђйдђњче балалар алдындагы уенчыкны алырга тырыша,
ђ балалар ул килђ башлагач чњгђлилђр дђ аны куллары белђн
каплыйлар. Ђйдђњче читкђ китњ белђн торып басалар џђм кулларын артка куялар. Уенчыгын алдырган бала тњгђрђктђн арткарак чигенеп китђ (уенчыгын саклап кала алса, кире урынына
кайта). 2–3 бала ђйберен алдыргач, яћа ђйдђњче сайлана. Уен
кабатлана.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Ђйдђњче яшергђн ђйберне балаларныћ кулыннан тартып
алмаска тиеш.
• Ђйдђњче якында булмаганда, балалар џаман бљкрђеп тормасын.
• Ђйдђњченећ уенчыгын саклый алмаган (тњгђрђктђн артка
чигенгђн) балалар янына да килњен тђрбияче књзђтергђ тиеш.

Мђче џђм тычканнар
Уенчылар арасыннан 5–6 бала – «тычкан», бер бала «мђче»
итеп билгелђнђ. Калган балалар тњгђрђклђнеп басалар. Мђче
тњгђрђкнећ уртасына, тычканнар тышына басалар. Балалар
тњбђндђге ќырны ќырлыйлар:
Безнећ мђче бигрђк ак,
Койрыгы да бик йомшак,
Њзе тагын бик ќитез,
Тычканнарны тота тиз.
Тычканнарны књрњ белђн,
«Шып» итеп килеп ќитђ,
Зирђк мђче монда чакта,
Тычканнарга кљн бетђ.
Ќырныћ соћгы сњзлђрен ђйтњ белђн, балалар ќитђклђшђлђр
џђм кулларын ычкындырмыйча югары књтђрђлђр – «капкалар»
ясыйлар. Мђче исђ, капкалар аркылы йљгереп йљреп, тычканнарны тота башлый. Тычканнар, тњгђрђк эченђ бер кереп, бер
чыгып, мђчедђн качалар.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тычканнарны тоту белђн, уен беткђн булып санала.
• Тычканнарны тњгђрђкнећ эчендђ дђ, тышында да тотарга
мљмкин.
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Инеш аркылы
Уен њткђрелђ торган урынныћ уртасына «инеш» – борылмалы ике сызык њткђрелђ: тљсле буяулы ике бау сузып салына, яки «инеш»не тљсле, юка, озын тљзњ материалларыннан
ясыйлар. Ике сызыкныћ арасы 40–60 см кићлегендђ була. Балалар йљрергђ чыккан булалар, аларга юлда инеш очрый, алар
бљтенесе яки тљркемлђп (ђгђр урын тар булса) рђткђ тезелеп
басалар, шушы урыннан торып яки йљгереп, инеш аркылы сикереп чыгалар. Инешне чыгып яланга књчкђч, балалар таралып,
йљгереп уйныйлар. Балалар уйнаган арада, тђрбияче инешнећ
читлђрен кићђйтђ (инеш яћгырдан соћ 50–70 см га кићђйде).
Сигнал булуга, балалар яћадан инеш янына ќыелып, су буйлап
тезелђлђр џђм яћадан аны икенче якка аркылы сикереп чыгалар. Ниџаять, тђрбияче, балалар сикереп чыга алмастай итеп,
инешне тагын да кићђйтђ тљшђ џђм аныћ аркылы, бераз гына
књтђртелеп, кић такта салына (књпер ясала): балалар инештђн
шушы књпер аркылы яланга чыгалар џђм нинди дђ булса тыныч уен уйныйлар яки ќыр ќырлыйлар.

«Ќитезлђр мђктђбе»
Уен 3–4 бала белђн уйнала. Балалар бер рђткђ тезелеп басалар. Џђр бала алдына 40х40 см лы 5 шакмак сызып куела. Џђр
шакмак бер сыйныфны аћлата. Бу «ќитез балалар мђктђбе»
була. Бу мђктђпкђ керњче џђрбер бала тђртип буенча рђттђн
5 биремне њтђргђ тиеш. Беренче биремне њтђгђн бала 1 нче
сыйныфка кабул ителђ, ђгђр икенче биремне њти алса, ул 2 нче
сыйныфка књчђ џ. б.
«Ќитезлђр мђктђбе» љчен алдан тњбђндђге биремнђр
ђзерлђнђ:
1 нче сыйныф – 1,5–2 метр озынлыктагы тигез сызык буйлап аяк белђн читкђ чыкмыйча њтђргђ кирђк.
2 нче сыйныф – монда бер аяк љстендђ сикерергђ џђм, шакмаклардан њтми торып, ике аякка басмаска (барлык озынлыгы
2 метр).
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3 нче сыйныф – 1 нче сыйныфтагы кебек, сызык буйлап барырга кирђк. Барганда, кул учында (учны ќђеп тоткан хђлдђ)
туп яки шар тотып, аны тљшерми њтђргђ кирђк.
4 нче сыйныф – соћгы шакмакка тљшђрлек итеп, таш ыргытырга.
5 нче сыйныф – 1,5 метр ераклыктан тартмага бер тапкыр
сул кул белђн, икенче тапкыр ућ кул белђн туп ыргытырга.
Балалар бљтен сыйныфлар аркылы чиратлап њтђлђр. Мђктђпне беренче тђмамлаучы ић ќитез бала була џђм ул, уенны кабатлаганда, «укытучы» була, ягъни џђр сыйныфта нђрсђ
эшлђргђ кирђклекне беренче књрсђтђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны барлык балалар да 1 нче сыйныфтан башлыйлар.
1 нче сыйныфны ућышлы њткђн бала 2 нче сыйныфка књчђ,
2 нче сыйныф аркылы њтњче 3 нчегђ књчђ џ. б. Ялгышканга
кадђр яки бљтен сыйныфларны њтеп беткђнгђ кадђр шул
рђвештђ дђвам итђ.
• Ђгђр бала ялгышса, њз сыйныфына ђйлђнеп кайта.
• Уенны тизлђтњ љчен, параллель сыйныфлар яки ике
мђктђп ясарга мљмкин. Уенны болай њткђргђндђ, џђр мђктђпкђ
аерым «укытучы» билгелђргђ кирђк, ул кемнећ 2 нче сыйныфка књчњен, кемнећ шул ук сыйныфта калуын џђм, њз чираты
ќиткђч, яћадан уйнарга тиеш булуын књзђтергђ џђм хђл итђргђ
тиеш.
• Бу уенга, кыршаулар, шарлар, туплар белђн хђрђкђтлђнњ
љчен, бик књп кызыклы биремнђр кертергђ мљмкин.
• Тљрле биремнђр кертеп, уенны тљрлелђндерергђ џђм
балаларныћ њсеш дђрђќђлђренђ џђм кызыксынуларына карап
катлауландырырга мљмкин.
• Њрнђк љчен тњбђндђге биремнђрне тђкъдим итђргђ була:
1) Кыршауны бер этђреп ќибђрњ белђн, этђрњчедђн 2–3 метр
ераклыктагы сызыкка тђгђрђтеп ќиткерергђ.
2) Кыршауны, читкђ чыгармый, тар юлдан (арасы 10–20 см
ераклыктагы ике сызык арасыннан) тђгђрђтергђ.
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3) Кыршауны аудармыйча тђгђрђтеп барганда, урындыкка
куелган флагны ала китђргђ.
4) Шарны чокырга тђгђрђтеп тљшерергђ.
5) Бер ќиргђ љелгђн шарларны бер тапкыр шар бђрњ белђн
таратырга џђм чокырга тђгђрђтеп тљшерергђ (тђгђрђтергђ,
ђ ыргытырга ярамый) џ. б.

Табышмаклы уен
Берничђ бала – табышмак ђйтњче, ђ калганнары ќавап табучы була.
Табышмак ђйтњчелђр, бер читкђ китеп, њзлђренећ хђрђкђтлђре белђн нђрсђне гђњдђлђндерђчђклђре турында сљйлђшђлђр. Мђсђлђн, барысына да берьюлы урманда ќилђк
ќыюны, бакчада тњтђллђр казуны, чђчђклђргђ су сибњне
џ. б.ны књрсђтергђ мљмкин.
Нђрсђ књрсђтњ турында сњз куешканнан соћ, барысы да
ќавап табучылар янына баралар џђм исђнлђшђлђр:
– Исђнмесез, балалар!
– Исђнмесез! Сез кайда булдыгыз?
Балалар њзлђренећ табышмакларына бђйлђнешле ќавапны
(мђсђлђн, урманда булганлыкларын) хђрђкђтлђр белђн књрсђтђлђр. Ќавап табучылар, дљрес ќавап биргђннђн соћ, сорау
бирђлђр:
– Сез анда нђрсђ эзлђдегез?
Табышмак ђйтњчелђр ќилђк ќыюны хђрђкђтлђр ярдђмендђ
уйнап књрсђтђлђр. Ђгђр ќавап табучылар табышмакка ќавап
таба алсалар, табышмак ђйтњчелђр алар яныннан йљгерешеп
китђлђр, ђ ќавап табучылар аларны куалар. Ђгђр табышмакныћ
ќавабын белђ алмасалар, беренче тљркем балалар яћадан табышмак ђйтергђ баралар.
Тотылган бала њзен тоткан балалар тљркеменђ књчђ. Аннан
соћ рольлђр алмашына – табышмакка ќавап табучылар хђзер
инде њзлђре табышмак ђйтњче булалар.
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Уенга књрсђтмђлђр
• Тотучылардан котылу љчен, балалар алдан сызык белђн
билгелђнгђн љйлђре янына йљгерђлђр.
• Табышмакныћ ќавабын табарга мљмкин булсын љчен,
хђрђкђтлђрне дљрес књрсђтергђ кирђк.
• Табышмакны тапканчы йљгереп китђргђ дђ, тотарга да
ярамый. Сызыкка килеп ќиткђнче генђ тотарга мљмкин.
• Уенны љйрђнеп беткђнче, баштарак табышмак џђм хђрђкђтлђр сайлауда балаларга ярдђм итђргђ кирђк. Аннан
соћ ђкренлђп балалар њзлђре дђ хђрђкђтлђрне уйлап чыгара
башлыйлар.

Кыршаулар белђн уеннар
1. Кыршауларны тњгђрђктђ тђгђрђтњ
Тђрбияче, тњгђрђк уртасына баскан хђлдђ, балаларга таба
кыршауны тђгђрђтђ. Балалар кыршауны кире тђрбиячегђ таба
чиратлап тђгђрђтђлђр.
Уенны катлауландыру љчен, бер-бер артлы ике кыршауны
тђгђрђтергђ мљмкин.
2. Балалар ике тљркемгђ бњленђлђр, арада зур гына буш
урын калдырып, кара-каршы басалар. Бер тљркем балаларның
кулларында кыршаулар. Тђрбияченећ «Бер, ике, љч!» диюенђ
яки башка берђр сигнал буенча, балалар кулларындагы кыршау
ларны њзлђренђ каршы баскан балаларга тђгђрђтђлђр. Уен шул
рђвештђ берничђ тапкыр кабатлана.
3. Кыршауларны алмашу
Бу уен югарыда књрсђтелгђн уен шикелле њк њткђрелђ, тик
монда уенда катнашучыларныћ џђрберсенђ кыршау бирелђ
џђм џђр бала кыршауны њзенећ каршысындагы балага (парына)
тђгђрђтеп ќибђрђ. Кара-каршы баскан ике бала бер њк вакытта
кыршауларын бер-берсенђ тђгђрђтђлђр. Кыршаулар каршы
килеп бђрелмђсеннђр љчен, џђр бала њз кулындагы кыршауны
ућ кулы белђн тђгђрђтергђ тиеш.
76

4. Кыршауны кем ераграк тђгђрђтер?
Уенга катнашучылар барысы да бер сызык љстенђ баса
лар џђм, тђрбияче сигнал бирњгђ, кулларындагы кыршауларны
тђгђрђтђлђр. Кемнећ кыршавы ераграк тђгђрђсђ, тђрбияче шул
баланы искђ ала.
5. Куышып узышу
Ике станция билгелђнђ. Тђрбияче сигналы буенча, бер
станциядђн «велосипедлар» (кыршау тђгђрђтњче балалар)
чыгалар џђм, куышып, тизрђк икенче станциягђ ќитђргђ
тырышалар. Бу куышу 2–3 бала џђм шулай ук 10–12 бала
арасында да булуы мљмкин. Шул ук уенны уйнаучыларны бер
рђткђ тезеп тђ њткђрергђ була.
6. Тимер юл
Озын туры сызык – «тимер юл» сызыла. Бу юлдан
«поездлар» йљрилђр. Тђгђрђтеп ќибђрелгђн кыршау шушы
сызыктан гына барырга тиеш. Сызыктан читкђ чыккан кыршау
«ремонтка» бирелђ – юлдан кире кайтарыла.
7. Юлда барганда шалтырат!
1 нче вариант. Уенга катнашучы балаларныћ џђрберсе
ќиргђ сызылган тњгђрђккђ бер-берсеннђн 1 м чамасы ераклыкта
ара калдырып басалар. Алда 2–3 метр чамасы ераклыкта бауга
тагылган кыћгырау була. Кыршауны тђгђрђтеп баручы џђр
бала, бу бау астыннан њткђндђ, кулы белђн бауга тотынып,
кыћгырауны шалтыратып њтђ. Бу шалтырату артта баскан
балага кыршавын тђгђрђтеп йљрергђ мљмкинлекне белдергђн
сигнал була – балалар бер-бер артлы, кыршауларын тђгђрђтеп,
кыћгыраулы бау астыннан чыгалар.
Балаларга тљрле тљстђге тасмалар тагылган матур кыршаулар бирелђ. Тасмаларга кечкенђ кыћгыраулар тагылса
бигрђк тђ яхшы.
Уенда катнашучы барлык балалар зур тњгђрђк ясыйлар –
басалар да кыршауларын ќиргђ бастырып куялар (кабыргасы
белђн). Тђрбияче сигнал бирњгђ, барлык балалар, баскан
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урыннарыннан кузгалмыйча, кыршауларын бергђ ђйлђндереп
ќибђрђлђр. Кемнећ кыршавы аумыйча озак ђйлђнеп торса, шул
бала искђ алына џђм ул, уенны яћадан кабатлаганда, сигнал
бирњче була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны башлап ќибђргђнче, тђрбияче балаларга кыршауны ничек итеп ђйлђндереп ќибђрергђ (бер урында бљтергеч
шикелле) кирђклекне књрсђтђ.
2 нче вариант. Югарыда књрсђтелгђнчђ бизђклђнгђн бер
зур кыршау алына. Балалар тњгђрђклђнеп басалар, ђ тђрбияче,
кыршауны тоткан хђлдђ, тњгђрђк уртасына баса. Тђрбияче
кыршауны бљтергеч шикелле ђйлђндереп ќибђрђ дђ шулва
кытта тњгђрђккђ баскан балалардан берсенећ исемен ђйтђ.
Чакырылган бала тњгђрђкне йљгереп ђйлђнђ џђм, ђйлђнњдђн
туктап, кыршау ауганчы, аны тотып љлгерергђ тиеш. Ђгђр бала
кыршау ауганчы аны тотып љлгерсђ, уенны кабатлаганда, бу
бала, кыршауны тотып алу љчен, њзе телђгђн баланы сайлый.
Ђгђр бала кыршау ауганчы тотып љлгермђсђ, ул яћадан њз урынына барып баса, џђм тњгђрђктђн икенче баланы тђрбияче њзе
чакырып чыгара.

Гљр-гљр
Уенда дүрт бала катнаша. Аларныћ берсенећ муенына
кечкенђ кыћгырау тагыла, ђ калган љчесенећ књзлђрен бђйлилђр. Идђнгђ зур тњгђрђк сызыла. Уйнаучылар тњгђрђккђ тезелеп басалар. Кыћгырау тоткан бала урталыкта йљгереп йљри,
ђ књзлђрен бђйлђгђн балалар, кыћгырау тавышы буенча, аны
куып тотарга тырышалар. Кыћгырау таккан бала тотылгач, яћа
уйнаучылар сайлана.
Уенга књрсђтмђ
• Уенны башлаганчы, аныћ кагыйдђлђрен аћлатырга
кирђк: кыћгыраулы бала тњгђрђктђн читкђ чыкмаска тиеш;
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књзлђре бђйлђнгђн балалар кыћгырау тавышы буенча гына
хђрђкђтлђнђлђр (яулыкны ачып карарга ярамый).

Бау (сикергеч џ. б.) белђн уеннар
Бу уеннарны балаларга тњбђндђгечђ биремнђр бирњ рђвешендђ њткђрергђ мљмкин:
1. Ике аяклап бер урында сикерњ – санап џђм санамыйча.
2. Ике аяклап сикерђ-сикерђ, алга таба бару.
3. Санамыйча џђм санап, бер аякта сикерњ.
4. «Кем књбрђк љзеп алыр?»
Балаларныћ куллары ќитђрлек итеп сузылган бауга тљрле
озынлыктагы кђгазь тасмалар тагыла. Балалар, бау астыннан
йљгереп њткђндђ, бу тасмаларны сикереп љзђлђр џђм алып
китђлђр. Тасмалар алынып беткђч, кайсы балада књпме тасма
барлыгы санала, ић књп санда тасма алып љлгергђн баланы
тђрбияче билгелђп китђ.
5. Бауны баланыћ тезе биеклегендђ сузып, аћа кыћгырау
бђйлђргђ мљмкин. Балалар, йљгереп килеп, кыћгырауга кагылмаска тырышалар, бау астыннан њрмђлђп њтђлђр.

Почмак алыш
Уйнаучылар ќиргђ сызылган тњгђрђклђр эченђ («почмакларга») басалар.
Уйнаучыларныћ берсе почмаксыз кала. Ул, тњгђрђк эчендђ
басып торучыларныћ берсе янына килеп: «Тычкан, тычкан,
почмагыћны мића бир!» – ди. Бала почмагын бирми. Аннан соћ
ул, икенче бала янына барып, шул ук сњзлђрне кабатлый. Калган балалар бу вакытта тиз генђ урыннарын алмашалар, ђ уртада торучы бала шул арада йљгерњчелђрдђн берсенећ урынын
алып калырга тырыша. Ђгђр ул урынны ала алса, «почмак»сыз
калучы бала уртага чыгып баса, џђм уен дђвам итђ.
Ђгђр уртадагы бала почмакны озак вакыт ала алмаса,
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тђрбияче: «Мђче килђ!» – дип кычкыра. Шулвакытта барысы да берьюлы, тњгђрђк буенча ућга таба йљгереп, тњгђрђктђн
тњгђрђккђ књчђлђр, ђ уртада торучы бала шул арада берђрсенећ
урынын алып калырга тырыша.
Уенга књрсђтмђлђр
• Урынны алмашырга телђњчелђр тавыш-тынсыз гына њзара алдан килешђлђр (књз кысышалар, ым кагалар џ. б.).
• Урын алмашу турында аћлашкач, тиз генђ йљгереп
китђргђ кирђк.

Узышчылар
Џђр бала узышырга њзенђ пар (иптђш) сайлый. Парлылар бер-бер артлы тезелђлђр. Кая кадђр йљгерђчђклђре алдан
билгелђнђ (бу урынга флаглар яки нинди дә булса уенчык
куела). Барлык уйнаучылар берьюлы: «Бер, ике, љч!» – дип саныйлар. Санап бетерњгђ, ић алга баскан беренче пар тиз генђ
йљгереп китђ, билгелђнгђн чиккђ кадђр барып, тизрђк кире
ђйлђнеп кайтып ќитђргђ тырыша. Парлап йљгерњче балалар
бер-берсен узарга тырышалар. Кире ђйлђнеп кайткан балалар артка басалар, тђрбияченећ сигналыннан соћ икенче пар
йљгерђ џ. б. Барысы да икешђр тапкыр узышканнан соћ, яћа
парлар билгелђнђ, џђм уен кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балалар бары тик сигналдан соћ гына йљгерергђ,
билгелђнгђн чиккђ барып ќиткђннђн соћ гына борылып кайтырга тиешлђр.
• Башта балалар њзлђренђ иптђшне (парны) телђклђре буенча сайлыйлар, лђкин уенны кабатлаганда тђрбияче парларныћ
кљчлђре ягыннан тигез булуларын исђпкђ алырга тиеш була.
• Ђгђр, уйнаучылар књп булып, чират кљтеп тору артык
озакка сузылса, балаларны ике рђткђ тезеп, берьюлы ике парны
узыштырырга мљмкин. Кайвакыт барлык балаларны берьюлы
узыштырырга мљмкин, уенны бу рђвештђ оештыру балаларны
тагын да ќанландырып ќибђрђ.
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Буш урын
Уйнаучылар, кулга-кул тотынышып, тњгђрђккђ тезелђлђр.
Балалардан берсе ђйдђњче булып сайлана, ул, кулына яулык алып, тњгђрђкнећ тышкы ягына чыга. Калган балалар,
тњгђрђклђнеп, идђнгђ утыралар. Ђйдђњче бала тњгђрђкнећ
тышкы ягында йљри џђм берђр баланыћ ќилкђсенђ кагыла. Ђлеге бала тиз генђ урыныннан торып, ђйдђњчегђ каршы
тњгђрђк буйлап (ућ якка таба) йљгереп китђ. Ђйдђњче, буш
урынны алдан алып калырга телђп, теге баланыћ каршысына
йљгерђ. Бушаган урынга кем беренче килеп ќитсђ, шул утырып
кала, ђ урынсыз калган бала ђйдђњче була.
Уенга књрсђтмђ
• Тњгђрђктђ утыручылар артларына ђйлђнеп карамаска
тиешлђр; яулык белђн сугылган бала ућга, ђ ђйдђњче сулга таба
йљгерергђ тиеш.

Акула
Уйнаучылар арасыннан 2–3 «акула» сайлана. Калган балалар – «моряклар». Зур корабль љстендђ (мђсђлђн, кардан ясалган яисђ тезелеп куелган урындыкларда) капитан (тђрбияче)
басып тора. Ул дићгездђ йљзњче морякларны књзђтђ: алар
корабльдђн сикереп тљшђлђр џђм йљзгђн кебек хђрђкђтлђр ясап
йљгерешеп йљрилђр.
Бераз вакыттан капитан: «Акулалар!» – дип кычкыра. Моряклар тиз генђ корабльгђ менђлђр, ђ акулалар аларга ташланалар. Берђњне дђ тота алмыйча яки, киресенчђ, тотып, акулалар дићгез эченђ (алдан билгелђнгђн урынга) «йљзеп китђлђр».
Моряклар яћадан суга тљшђлђр. Уен берничђ тапкыр кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Морякларны «Акулалар!» дигђн сигналдан соћ гына тотарга ярый.
• Акулалар корабль љстенђ менмилђр.
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• Акулалар тотылган баланы алдан билгелђнгђн урынга – бњлмђнећ бер читенђ яки мђйданчыкныћ кырыена алып
китђлђр (бу чикне сызык сызып та билгелђргђ мљмкин). Бу балалар уенга бер тапкыр катнашмый кала.
• Акулаларныћ морякларны аулау вакытын тђрбияче билгели (алдан сљйлђшенгђнчђ сигнал бирђ ). Ул бик озак булмаска тиеш.
• Моряклар дићгезгђ артык югары булмаган биеклектђн
генђ (40 см тирђсе) сикереп тљшђлђр.
• Капитан ролен башта тђрбияче њзе, соћыннан балалар
башкара. Балаларны уен арасында ял иттерњ љчен, мондый
љстђмђ кертергђ мљмкин: дићгездђ бик каты давыл књтђрелђ –
акулалар дићгез тљбенђ качалар, ђ моряклар корабльдђ ял итеп
утыралар, капитанныћ хикђя сљйлђгђнен тыћлыйлар.

Сђяхђт
Уйнаучы балалар љчђрлђп-дњртђрлђп тљркемнђргђ бњленђлђр џђм «сђяхђткђ» китђлђр. Џђр тљркем алдан кая џђм
нђрсђ белђн бару турында (атта, поездда џ. б. да) килешђ.
Сђяхђткђ бару хђрђкђтлђр ярдђме белђн гђњдђлђндерелђ
(бу вакытта мђйданчыктагы спорт ќайланмаларын – гимнастика баскычын, трибуна, эскђмиялђр џ. б. ны файдаланырга
мљмкин). Кљтмђгђндђ сигнал тавышы ишетелђ. Бу – радио
белдерње, ул сђяхђтчелђргђ љйгђ кайтырга вакыт икђнлекне
хђбђр итђ. Барысы да алдан ђзерлђнгђн урындыкларына
утырырга ашыгалар. Тђрбиячегђ алар кая барулары, нилђр
књрњлђре, нђрсђгђ утырып барулары турында сљйлилђр.
Џђр тљркемдђге дњрт баладан берсе генђ сљйли, барыннан
да алда килгђн тљркемгђ беренче сњз бирелђ.
Аннан соћ балалар тагын сђяхђткђ бару турында сљйлђшђлђр, џђм уен дђвам итђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Бу уенны ачык џавада, иркен урында њткђрергђ кирђк.
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• Ђгђр балалар књп булса, алар тљркемнђргђ бњленђлђр, аз
икђн – џђр бала сђяхђткђ њзе аерым бара.
• Сигнал булгач та, бик тиз ќыелырга кирђк; башкалар
эшлђгђнне кабатламаска, џђр уйнаган саен, икенче урынга
сђяхђткђ баруны уйлап табарга; сљйлђгђндђ чират тђртибен
сакларга кирђк.

Аксак тљлке
Санамыш ярдђмендђ балаларныћ берсе – «Аксак тљлке»,
икенчесе «љй хуќасы» – «аю» итеп билгелђнђ. Башка балалар, «тавыклар» булып, зур бер тњгђрђк сызыкка кереп тулалар. Аксак тљлке «љненнђн» чыгып, аксаклый-аксаклый (бер
аягын књтђреп) сикереп килђ џђм љй хуќасы янында туктый.
Аю белән Аксак төлке кара-каршы сөйләшәләр:
– Тљлке, Тљлке, Тњлђнтђй, тљнлђ кая барасыћ?
– Мамай улы Бикчђнтђй, ђбиемђ барамын.
– Ђбиећдђ ниећ бар?
– Мич артында туным бар.
– Туныћ янса нишлђрсећ?
– Суга илтеп салырмын.
– Туныћ акса нишлђрсећ?
– Њкереп елап калырмын.
– Тљлке, Тљлке, Тњлђнтђй, тунсыз ничек йљрерсећ?
– Мамай улы Бикчђнтђй, йљргђн чакта књрерсећ.
Шулай ђйтешкђннђн соћ, аю тынычланып «йокларга ята».
Тљлке, сыћар аяклап, тавыклар оясына керђ дђ аларны куа башлый. Куып ќиткђненђ кулы белђн кагыла. Ђлеге бала «аксак
тљлке» була.
Уенга књрсђтмђ
• Аксак тљлке, ялгышып, икенче аягы белђн дђ ќиргђ басса, хуќа, књреп, аныћ њзен куа башлый. Ђгђр тљлке њз оясына
ќиткђнче тотылса, ул яћадан тљлке булып уйнарга тиеш була.
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Аю џђм балалар
Балалардан берсе «аю» була. Ул њзенећ «љн»ендђ – махсус сызылган тњгђрђк эчендђ утыра. Уйнаучылар барысы
да урманга ќилђк яки гљмбђ ќыярга баручы балаларны гђњдђлђндерђлђр.
Кљтмђгђндђ тђрбияче: «Аю килђ, селкенмђгез!» – ди. Балалар туктап калалар. Аю њзенећ љненнђн чыгып, џђрбер баланы ќентеклђп карап йљри. Селкенгђннђрне њзенећ љненђ алып
китђ. Барысын карап, тикшереп чыккач, аю љненђ кайта. Балалар яћадан ќилђк ќыя башлыйлар.
Аю 4–5 баланы тоткач, уен тђмамлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Ђгђр уен бинада њткђрелсђ, балалар, аюдан котылу љчен,
палас љстенђ яталар.
• Ђгђр уйнаучылар књп булса, ике «аю» сайларга мљмкин.

Аучылар, куяннар џђм этлђр
Балалар «куяннар» булалар џђм мђйданчыкныћ бер читендђге «оя»ларга (сызылган тњгђрђклђргђ) урнашалар. Ояларга каршы якта ясалган љйгђ ике «эт» һәм «аучы» урнаша.
Аучы, љеннђн чыгып, куян њтеп бармый микђн дип, як-ягына
карана. Ул љенђ кире кереп китђ, ђ куяннар тиз генђ ояларыннан чыгалар џђм сикергђлђп йљрилђр. Аучыныћ «Тотып ал!»
дигђн сњзен ишеткђч, этлђр качып баручы куяннарны тотып
алалар һәм тотылган куяннарны аучы љенђ алып китђлђр.
Ђ ояларына кереп качкан куяннарга тияргђ ярамый. Алар
телђсђ кайсы ояга яшеренергђ мљмкин. Алдан сњз куешканча,
4–6 куян тотылгач, уен бетђ. Тотылмаган куяннар арасында
яћа «аучы» џђм «эт»лђр сайлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Бу уенны саф џавада да, бњлмђдђ дђ њткђрергђ мљмкин.
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• Аучы ролен башта тђрбияче њзе њти, аннан соћ берђр балага тапшыра.
• «Тотып ал!» дигђн команданы бары тик тђрбияче генђ
бирђ ала.

Курыкмыйм!
Балалар кулга-кул тотынмый гына, тњгђрђк ясап басалар.
Бер бала «тотучы» итеп сайлана џђм тњгђрђк уртасында басып тора. Калган балалар, кулларын ђле як-якка ќђеп, ђле аркаларына куеп: «Курыкмыйм, курыкмыйм», – дип, ике аякта
сикерђлђр. Тњгђрђк уртасында торучы бала, балалар кулларын
як-якка сузган чакта, аларга тотынырга тырыша. Куллар аркага
куелганда тотынырга ярамый. Уртадагы бала кемгђ кулы белђн
тотынса, шул бала, уртага чыгып, «тотучы» була.
Уенга књрсђтмђ
• Тотучы ђйлђнгђн яки киткђн арада, кулларны сузарга яки
џаман кулны аркага куеп торырга рљхсђт ителми.

Тупка бђреп тидер
Балалардан кем дђ булса берсе зур тупны югарыга ыргыта. Бу вакытта калган балалар кечкенђ туплары белђн џавадагы
тупка тидерергђ тырышалар. Кем тупка тидерђ алса, шул, зур
тупны алып, уртага чыга џђм аны югарыга ыргыта.
Уенга књрсђтмђлђр
• «Бер, ике, љч!» дигђннђн соћ гына, зур тупны џавага ыргыталар.
• Балалар тљзђп атарга љлгерсеннђр љчен, зур тупны мљмкин кадђр югары ыргытырга кирђк.
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Куыш уены
Мђйданчыкныћ кара-каршы якларында ике озын сызык
њткђрелђ. Бу – «љйлђр». Уйнаучылар љйлђрнећ берсенђ (сызык
артына) урнашалар. Уен урыныныћ читендђ, ике љй арасында, 1–2 тотучы басып тора. Љй эчендђгелђр тњбђндђге сњзлђрне
ђйтђлђр:
Без, шаяннар, яратабыз
Йљгереп, сикереп уйнарга,
Ђйдђ, безне куып кара,
Кљчећ ќитсђ тотарга,
Тот!
Соћгы сњзлђрне ђйткђч, балаларныћ барысы да, бу љйдђн
чыгып, каршыдагы љйгђ йљгерђлђр. Ђйдђњчелђр йљгерњчелђрне
куып тотарга тырышалар. Аннан соћ икенче тотучылар сайлана, џђм уен яћадан башлана.
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II БЊЛЕК

Уйнап
књћел
ачабыз
Без уйныйбыз, уйныйбыз,
Якты кљннђн туймыйбыз.
Кулны кулга чаба-чаба
Кљлђбез дђ ќырлыйбыз.
(С. Мићлекђй)

Аз хђрђкђтле уеннар
Кулда нђрсђ бар икђнен бел!
Балалар тњгђрђккђ басалар яки, тњгђрђк ясап, урындыкларга утыралар да кулларын артка куялар. Тђрбияче балалар
арасыннан њтеп йљри џђм чиратлап барысыныћ да кулларына
кечкенђ шакмак, шар, кђгазь џђм башка шундый берђр ђйбер
(уенчык) салып китђ.
Ђйберне алган бала, капшап карап, шул ђйбернећ исемен
ђйтђ, соћыннан барлык балаларга књрсђтђ. Ђгђр бала ђйберне
ялгыш атаган булса, шул чагында балалар барысы да бер авыз
дан ул ђйбернећ исемен ђйтђлђр. Балаларга таныш ђйберлђр
генђ бирелђ.

Кайда шалтыратканны бел!
Бер бала тђрбиячегђ йљзе белђн килеп баса да књзен йома.
Калган балалар бу баланыћ артына берничђ адым читтђ тезелеп
утыралар. Балаларныћ берђрсенђ шалтыравык яки кыћгырау
бирелђ. Тђрбияче аћа шалтыратырга куша. Књзлђрен йомган
бала кайда шалтыраганлыкны кулы белђн тљртеп књрсђтђ.
Ђгђр бала дљрес књрсђтсђ, аныћ урынына икенче бала килеп
баса. Юнђлешне дљрес књрсђтмђсђ, шул ук бала белђн икенче
кабат уйнарга кирђк.

Нђрсђ яшерелде?
Балалар тњгђрђклђнеп утыралар. Уртага (ќиргђ яки љстђлгђ)
берничђ тљрле (3–5) ђйбер куела.
Балалар ђйберлђрне яхшылап карыйлар. Тђрбияченећ ђйтње буенча, бер бала артка ђйлђнеп, књзен йомып утыра. Шул
арада бер ђйберне яшерђлђр. Теге бала, ђйлђнеп карап, нђрсђ
яшерелгђнне ђйтђ. Уен љчен тљрле уенчыклар, табигый
материалларны файдаланырга мљмкин.
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Тљймђ салыш
Балалар барысы да палас љстендђге урындыкларда ярымтњгђрђк формасында тезелешеп утыралар. Џђрберсе учларын
бергђ куялар, башкаларга сизелмђслек итеп кенђ, тљймђ салырлык урын калдыралар.
Балалардан берсе, кулына тљймђ тоткан килеш, уйнаучыларныћ кулларына салган кебек хђрђкђтлђр ясап, тњгђрђкне
ђйлђнеп чыга. Ул, башкаларга сиздерми генђ, уйнаучыларныћ
берсенђ, чыннан да, тљймђне салырга тиеш. Аннан соћ ул бераз
читкђрђк китђ џђм: «Кемдђ тљймђ, сикереп чык!» – ди. Кулына
тљймђ салынган бала, уртага чыгып, тљймђне књрсђтђ. Хђзер
ул њзе тљймђ салучы була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тљймђнећ кемдђ икђнен берђњ дђ белмђсен љчен, аны
башкаларга сиздерми генђ салырга кирђк.
• «Кемдђ тљймђ, сикереп чык!» дигђннђн соћ гына, тљймђне
књрсђтергђ кирђк.
• Бу уенныћ варианты – «Йљзек салыш» уены. Бу очракта
тљймђ урынына йљзек (я башка берђр кечкенђ предмет) алына,
ђ сњзлђр «йљзек» дип ђйтелђ.

Мђче балалары џђм балалар
Балалар ике тљркемгђ бњленђлђр. Аларныћ бер љлеше –
«мђче балалары», икенче љлеше – балалар. Џђр баланыћ бер
мђче баласы була. Мђче балалары «койма» љстендђ (урындыкларда) утыралар. Балалар љйлђрендђ (бњлмђ буйлап) йљрилђр.
Алар, кечкенђ табаклар алып, мђче балаларын ашатырга
китђлђр, аларны эзлилђр, чакыралар. Мђче балалары койма
љслђрендђ утырган хђлдђ мияулыйлар. Балалар, мђче балаларын књрњ белђн, сљт салынган табакларны идђнгђ куялар џђм
«пес-пес» дип чакыра башлыйлар. Мђче балалары коймадан
тљшеп, џђрберсе њз хуќасы янына килеп «ашый башлый».
Ашап бетерњгђ, мђче балалары яћадан коймага менеп утыралар, ђ балалар љйлђренђ кайталар.
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Атлар џђм колыннар
Балалар њз телђклђре белђн «атлар», «колыннар» џђм «ат
караучылар» булалар. Ат караучылар атларны ќигђлђр џђм
эшкђ китђлђр. Колын њзенећ «ђнисе» артыннан йљри. Љйгђ
кайткач, ат караучылар атларны ашаталар, эчертђлђр, аннан
соћ, атларны чирђмгђ ќибђреп, њзлђре ял итђлђр. Ялдан соћ
атларны тотып ќигђлђр, уен кабатлана.

Аю, мине таны!
Балалар ярымтњгђрђк булып утыралар. Аларга каршы берникадђр ераклыкта балаларга аркасы белђн «аю» утыра.
Тђрбияче аюныћ књзлђрен каплый (яки бђйли) џђм балаларныћ
берсенђ аны чакырырга куша. Бала: «Аю, мине таны!» – дип
эндђшђ. Шуннан соћ аю ул баланы эзли башлый. Бу вакытта
тђрбияче, аюны кулыннан тотып, балалар ђйлђнђсендђ йљртђ.
Аю, иснђнђ-иснђнђ, үзенә эндәшкән баланы эзләп табарга
тырыша. Аны тапкач, баланыћ тезлђренђ «тђпилђрен» куя. Уен
кабатлана.

Ђби, уян!
«Ђби» (тђрбияче) балалар белђн йљрергђ чыга. Балалар
мђйданчык буйлап, тљрле урыннарда таралышып йљгерђлђр.
Алар чђчђклђр ќыялар, књбђлђклђр куалар. Ђби мђйданчык
уртасындагы урындыкка утыра џђм йокыга китђ.
Балалар, ђбинећ йоклаганын књрњгђ, ђкрен генђ янына
барып, аныћ тирђсенђ тњгђрђклђнеп тезелђлђр дђ тњбђндђге
сњзлђрне ђйтђлђр:
Ђби, ђби, ђбекђй,
Уян инде, ђбекђй!
Ђби «йокысыннан» уяна да балалардан кайларда булуларын сораша, аларныћ ќыйган ђйберлђрен карый. Аннан соћ
уен кабатлана.
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Кемгђ телђсђћ, шућа бир
Уйнаучы балалар љстђл яки кечкенђ палас ђйлђнђсенђ
тњгђрђклђнеп утыралар. Уртага балалар санынча тљрле уенчыклар куела. Тђрбияче бер баланы чакырып ала да сайлаган уенчыгын њзе телђгђн балага бирергђ куша. «Бњлђк» алган бала
бњлђк бирњчегђ рђхмђт ђйтђ, њз чиратында шулай ук бер уенчыкны телђгђн балага алып бирђ. Шул рђвешле, балалар берберсенђ бњлђк биреп чыккач, тђрбияче балаларга уенчыклары
белђн уйнарга тђкъдим итђ. Сигнал тавышына уенчыкларын
урынына куеп, яћадан тњгђрђккђ утыралар. Уен кабатлана.
Уенга хђрђкђтле уенчыклар (туплар, арбалар, машиналар,
тђгђрђткечлђр, кыршаулар џ. б.) бирњ яхшы.

Очты, очты...
Уйнаучылар кулларын тезлђренђ куеп утыралар. Бер бала,
уртага чыгып, уенны алып бара. Ул, џђртљрле оча џђм очмый
торган ђйберлђрнећ исемнђрен буташтырып ђйтеп, «очты»
дигђн саен, кул књтђрђ. Балалар оча торган нђрсђлђргђ генђ
кул књтђрергђ тиешлђр. Ялгышып, очмый торган ђйбергђ кулларын књтђргђн бала уеннан чыгарыла. Мђсђлђн:
– Очты, очты, каргалар очты!
– Очты, очты, арбалар очты!..
– Очты, очты, торналар очты!
– Очты, очты, тырмалар очты!
– Очты, очты, чыпчыклар очты!
– Очты, очты, очкычлар очты!
– Очты, очты, ябалаклар очты!
– Очты, очты, тагараклар очты!
– Очты, очты, сандугачлар очты!
– Очты, очты, алмагачлар очты!
– ...
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Артта кем тора?
Балалар бер-берсенећ ићбашларына тотынып, бер-бер артлы (колонна булып) тезелеп басалар. Ђйдђњче бала колоннаныћ
каршына арты белђн баса. Шул вакытта балалардан берсе ић
артка килеп баса. Ул, артта кем торганны ђйдђњче белмђсен
љчен, аннан яшеренебрђк тора. Бала яшеренгђч, балалар: «Булды», – дип кычкыралар. Ђйдђњче бала колоннага йљзе белђн
ђйлђнђ џђм артта кем торганны белергђ тырыша. Арттагы баланы ђйдђњчегђ књрсђтмђскђ тырышып, колонна џаман боргаланып тора.
Ђгђр ђйдђњче артта кем торганын белсђ, бу бала ђйдђњче
ролен ала, артка икенче бала яшеренђ. Яћа ђйдђњче кем
яшеренгђнне књрмђскђ тиеш.

Ак аю џђм аныћ балалары
Барлык балалар «ак аю балалары» булалар. Тђрбияче њзе
«аю» ролен њти. Аю балалары уен љчен билгелђнгђн урынныћ
тљрле ќирлђрендђ кар љемнђре љстендђ торалар. Тђрбияченећ
ђйтње белђн, аю балалары йљрергђ, бозлар арасыннан балык
тотарга китђлђр. Сигнал буенча – аю улаган тавышка – барлык
аю балалары бозлар янына барып, аюны кљтеп торалар. Аю,
балалары янына килеп, аларга балык ашата.

Болай ярый, болай ярамый
Уенда катнашучы барлык балалар тњгђрђккђ басалар.
Тђрбияче дђ балалар белђн тњгђрђккђ баса џђм тљрле хђрђкђтлђр ясый. Балалар бу хђрђкђтлђрне кабатлыйлар. Нинди хђрђкђтлђрне кабатларга ярамаганын уен башында алдан
сљйлђшеп, билгелђп куялар, мђсђлђн, кулны югары књтђрергђ
џ. б. Тыелган хђрђкђтлђрне кабатлаучы балалар, башкалардан
бер адым артка чыгып, уенны дђвам итђлђр.
Бер адым артка чыгу бары тик тыелган хђрђкђтлђрне ясау92

чы балаларга гына рљхсђт ителђ. Ялгышкан бала, уенны кабатлаганда хђрђкђтлђрне дљрес ясаса, яћадан тњгђрђккђ кереп, уенны дђвам итђ. Уен башында хђрђкђтлђрне тђрбияче
књрсђтђ, аннан соћ балалар њзлђре дђ књрсђтђ ала.

Тљньякка бару
Уйнаучылардан берсе «ак аю» итеп билгелђнђ. Уенга катнашучылар барысы да «пароходка» (тезелеп куелган урындыкларга) утыралар. Ак аю пароходка каршы якта тора.
Тђрбияче књрсђтње буенча, балалар куллары белђн ишкђк
ишкђн (яки пароход хђрђкђтенђ охшашлы) хђрђкђтлђр ясыйлар џђм пароход тирбђлгђн шикелле тирбђлђлђр. Пароход
туктауга, барысы да, пароходтан тљшеп, бу урынны карарга
китђлђр: «боз кисђклђре љстеннђн сикерђлђр, лом белђн бозларны ваталар, чаћгыларда (имитацион хђрђкђтлђр) баралар».
Кљтмђгђндђ (тђрбияче сигналы буенча) килеп чыгучы аюны
књрђлђр. Аюны камап алалар. Аны њзлђре белђн пароходка
алып керђлђр. Пароход яћадан юлын дђвам итђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны ачык џавада њткђрњ яхшы. Кыш кљне џавада
њткђргђндђ, кардан зур пароход ясарга мљмкин.
• Аю тђрбияченећ сигналы булгач кына књренђ.
• Аюны кулга-кул тотынган хђлдђ камап алалар.

Сђгать
Балалар, бер-берсе арасында берникадђр буш ара калдырып,
тњгђрђккђ тезелђлђр. Бер бала «сђгать» була. Ул тњгђрђкнећ
уртасына баса. Балалар тњбђндђге сњзлђрне ђйтђлђр:
Ућга таба «Тик-так!»
Сулга таба «Тик-так!»
Мин шулай љйрђнгђн:
«Тик-тик, тик-так!»
93

Сњзлђрнећ ритмына туры китереп, сђгать маятнигы
хђрђкђтенђ охшашлы хђрђкђт ясыйлар – гђњдђлђре белђн
як-якка иелђлђр яки кулларын алга џђм артка таба селкилђр.
Тњгђрђк уртасына баскан бала, кулларын алга сузган хђлдђ,
ђкрен генђ њз тирђсендђ ђйлђнђ, џђр сњзне ђйтњгђ, ул кулын
уйнаучыларга чиратлап књчерђ. Сњзлђрне ђйтеп бетерњгђ,
сђгать угы хђрђкђте туктала. Ук кем турысында туктаса, шул
бала сђгать сугуына охшашлы берђр тљрле хђрђкђт ясый: њз
тирђсендђ ђйлђнеп кул чаба џ. б. Калган балалар бу хђрђкђтне
кабатлыйлар.
Тђрбияче ђйтње яки алдан сљйлђшеп кую буенча (хђрђкђтне
берничђ кат ясагач), хђрђкђт туктала, џђм яћа «сђгать» сайлана, уен кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Хђрђкђтлђр сњзлђрнећ ритмы буенча ясалалар.
• Сђгать сугу, сњзлђр беткђннђн соћ башланып, тђрбияченећ
књрсђтње буенча туктала.
• Тђрбияче хђрђкђтлђрнећ ритм буенча ясалуын књзђтђ.

Мђзђкче
Барлык балалар урындыкларда утыралар. Балалар арасыннан берсе «мђзђкче» итеп сайлана. Ул башка балаларныћ
каршыларына килеп баса џђм, нинди дђ булса берђр кызыклы
хђрђкђт ясап яки кљлке сљйлђп, аларны кљлдерергђ тырыша.
Мђзђкче ни генђ сљйлђсђ џђм нинди генђ кызыклы хђрђкђтлђр
књрсђтсђ дђ, бер генђ бала да кљлмђскђ тиеш. Кљлгђн яки елмайган бала «штраф» тњли яки мђзђкче ролен њти. Мђзђкче
уртага яћа чыккан бала урынына барып утыра.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенда балаларныћ кљлкеле хђрђкђтлђр эшлђргђ, кызыклы
сњзлђр сљйлђргђ булган осталыклары, тапкыр сњзлђр, тљрле халык ђкиятлђрен, такмак џђм такмазаларын белњлђре, зирђклек
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џ. б. сђлђтлђре ачыклана. Шул ук вакытта уен балаларда шатлыклы књћел халђте тудыра.
• Тђрбияченећ такмаклар, такмазалар, кызыклы шигырьлђрне књп белње мљџим шартлардан санала.

Кем яшеренде?
Балалар тњгђрђк ясап утыралар. Арадан берсе уенны алып баручы була. Тђрбияче тњгђрђктђн 3–5 баланы аерып ала да алып
баручыга шушы балаларны хђтердђ калдырырга кирђклеген
искђртђ. Шуннан соћ алып баручы бњлмђдђн чыгып китђ. Тђр
бияченећ књрсђтње буенча, билгелђнгђн тљркемнђн бер бала
яшеренђ. Ул яшеренеп беткђч, алып баручы бњлмђгђ керђ. Ул кем
яшеренгђнне белђ алса, аћа барлык бала кул чаба, џђм ул яћа алып
баручы билгели. Ђгђр яшеренгђн баланы белмђсђ, бњлмђдђн тагын чыга, шул арада яшеренгђн бала њз урынына килеп утыра.
Кергђч, алып баручы кем яшеренгђн булганны белергђ тиеш.
Уен, яћа алып баручы сайланып, яћа тљркем балалар белђн
дђвам итђ.

Нђрсђ оча?
Балалар, утырган яки баскан килеш, тњгђрђккђ тезелђлђр.
Тђрбияче балалар каршына баса џђм нинди дђ булса бер тереклек яки ђйбер исемен атап, бер-бер артлы ђйтеп тора. Ђгђр ул
оча торган нђрсђне ђйтсђ, балалар, кулларын югары књтђреп:
«Оча!» – дилђр. Мђсђлђн, тђрбияче «коћгыз» дигђндђ, балалар
барсы да: «Оча!» – дип, кулларын књтђрђлђр. Ђгђр ул «ат» дисђ,
балалар кулларын књтђрмђскђ, «юк» дияргђ тиешлђр. Тђрбияче, џђр сњзне ђйткђндђ, кулын югары књтђрђ, бу – балаларны
игътибарлы булырга мђќбњр итђ. Кулын дљрес књтђрмђгђннђр
отылган булып саналалар. Ђгђр алар тњгђрђктђ басып торган булсалар, уенны тњгђрђктђн бер адым читкђ китеп дђвам
итђлђр, ђгђр инде утырып уйнаган булсалар, отылганнар уен
беткђнче басып уйныйлар.
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Музыканы тыћлый бел!
Балалар, бер-берсе арасында бераз буш ара калдырып,
њзлђре телђгђн тђртиптђ утыралар. Арадан берсе бњлмђдђн чыгып китђ (яки бер читкђ китеп утыра). Шул арада балалар чыгып киткђн баланыћ кем янына килеп тукталырга тиеш булуын билгелилђр џђм берђр ќыр ќырлый башлыйлар. Бњлмђдђн
чыккан бала керђ џђм ќырлап утырган балалар янына килђ.
Билгелђнгђн балага якынлашкач, ќыр кљчђя, ераклаша башлагач, ќыр ђкренђя. Ќырныћ кљчђюенђ карап, ул њзенећ кем
янына килергђ тиеш булуын белергђ тиеш. Аннан соћ икенче
бала бњлмђдђн чыга. Уен яћадан кабатлана.
Уенны берђр уенчык яшереп, музыка уйнау, бубен кагу
астында да њткђрергђ мљмкин.

Тынлык уены
Балалар кљчле музыка астында бњлмђ буйлап атлап
йљрилђр. Музыка кљчле џђм кызу темпта уйный. Бераздан ул
ђкренђя башлый, салмаграк темпка књчђ, балалар йљрешлђрен
ђкренђйтђлђр. Музыка тђмам ђкренђеп беткђндђ, балалар да,
кайсы кая чњгђлђп, утырып яки читтђрђк сљялеп, йоклаган
тљсле књзлђрен йомып, тђмам тынып бетђлђр. Балалар барысы
да тынычланып беткђч, музыка туктый. Балалар ял итђлђр. Бераз вакыттан музыка тавышы янђ ђкренлђп кенђ ишетелђ башлый. Тђрбияче, бер бала янына килеп, башкалар ишетмђслек
итеп, шыпырт кына аныћ исемен атый, баланы «уята». Уянган
бала икенче баланы уята, анысы – љченче баланы, џђм, шулай
берсе артыннан берсен уята-уята, уен дђвам итђ. Музыка тавышы да кљчђйгђннђн-кљчђя бара. Балалар барысы да, «уянып»
беткђч, тњгђрђккђ ќыелалар. Музыка астында бњлмђ буйлап
таралып, уен кабат уйнала.
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Фантлар
Уйнаучылар тњгђрђклђнеп утыралар. Арадан берсе алып
баручы була. Ул тњгђрђкнећ уртасына баса. Уен башлангач,
алып баручы џђр бала янына чиратлап килђ џђм: «Сезгђ йљз
сум акча ќибђрделђр, телђгђн нђрсђгезне сатып алыгыз. Сатып алганда «кара» белђн «ак»ны алмагыз, «ђйе», «юк» дип
ђйтмђгез. Нђрсђ алырга телисез?» – ди. Сатып алучы њзенђ
кирђкле ђйберлђрнећ исемнђрен ђйтђ, мђсђлђн, курчак яки
књлмђк, ди. Алып баручы нинди тљстђге књлмђк кирђклеген
сорый, ак яки кара тљстђгене алырга кићђш бирђ. Ђгђр сатып
алучы, уенныћ шартларын онытып, бу уенда тыелган сњзлђрне
ђйтсђ, ул фант тњли (њзенећ нинди дђ булса бер ђйберен бирђ).
Аннан соћ «фантлар уйнала»: фант иясенђ нђрсђ эшлђргђ
кушылса, ул шуны њтђргђ (ќыр ќырларга, шигырь сљйлђргђ,
књрсђтелгђн урынга йљгереп барырга, биергђ) тиеш була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Сораулар бирњ балаларга кыен булганлыктан, алып баручы ролен башта тђрбияче њти. Уен берничђ тапкыр уйналганнан соћ, балалар њзлеклђреннђн уйный алалар.
• Балаларны артык озак кљттереп ялыктырмас љчен, бу
уенны аз сандагы балалар белђн уйнарга тђкъдим ителђ.
• Ќђза – ќыр башкару, шигырь, мђзђк сљйлђњ, бию џ. б.

Рђсемдђ нђрсђ сурђтлђнгђнне бел!
Балаларга тљрле предметлы рђсемнђр (хайваннар, њсемлеклђр џ. б. сурђтлђнгђн) љлђшенђ. Џђр бала, янында утыручыга књрсђтми генђ, њзенећ рђсемен карый. Тђрбияче соравы
буенча, бер бала, рђсемендђ сурђтлђнгђн ђйбернећ исемен
ђйтмичђ генђ, аныћ тљрле билгелђрен атый, аћлатма бирђ. Калган балалар рђсемдђ нђрсђ сурђтлђнгђнне белергђ тиешлђр.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны оештырганда, тђрбияче рђсемнђрне, балаларныћ
яшь њзенчђлеклђренђ туры китереп, дљрес сайларга тиеш.
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• Уенны икенче тапкыр уйнаганда, рђсемнђрне башкалары
белђн алмаштырырга кирђк.

Бака белђн челђн
Мђйданчыкта уен љчен билгелђнгђн урынныћ уртасына
4 кечкенђ казык кагыла. Аларны бер-берсенђ бау белђн тоташтырып, квадрат ясала. Квадрат якларыныћ озынлыгы 4–6 м, бауныћ
биеклеге ќирдђн 10–15 см чамасында була. Ђлеге квадрат –
«сазлык». Уен њткђрелђ торган урынныћ бер ягында «челђн
ље» билгелђнђ. Санамыш ярдђмендђ «челђн» билгелђнђ. Кал
ган балалар – «бакалар». Алар сазлыкта (квадрат эчендђ) басып торалар.
Тђрбияченећ сигналы буенча, челђн сазлыкка бара (аякларын югары књтђреп атлый-атлый), бакаларны тотар љчен, бау
аркылы атлап керђ. Бакалар, челђннђн котылыр љчен, ике аяклап сикереп, бау аркылы (сазлыктан) чыгалар. Челђн аларны
тотып алырга тырыша. Тотылган (кулы белђн кагылган) бакаларны челђн њз «љенђ» алып китђ, џђм алар, яћа челђн алмашканга кадђр, вакытлыча уеннан чыгып торалар. Челђн 2–3 ба
каны тоткач, уен беткђн булып санала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Челђн, сазлыктан тыш, башка урында да бакаларны тота
ала.
• Ђгђр бакалар бауны аркылы сикермичђ, атлап кына чыксалар, ул вакытта барыбер тотылган булып саналалар.

Тап џђм эндђшмђ
Тђрбияче балаларга нинди дђ булса берђр ђйбер (мђсђлђн,
ачык тљскђ буялган боќра яки башка берђр уенчык) књрсђтђ
џђм, ул ђйберне яшереп, балаларныћ аны табарга тиеш булулары турында аћлата. Боќраны књреп алган џђр бала аны тапканлыгын башкаларга белдермђскђ, бары тђрбияченећ, янына
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килеп, колагына ђкрен генђ ђйтергђ тиеш. Тђрбиячедђн башка
берђњгђ дђ бу турыда ђйтергђ ярамый.
Књпчелек балалар боќраны тапканнан соћ, тђрбияче беренче башлап кемнећ, аннан соћ икенче џђм љченче булып кемнећ
тапканын ђйтђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче ђйберне књренеп торырлык, лђкин књзгђ артык бђрелмђслек итеп яшерњ турында балалар белђн алдан
сљйлђшђ.
• Яшерелгђн ђйбернећ кайдалыгын тђрбиячедђн башка
берђњгђ дђ ђйтергђ џђм књрсђтергђ ярамый.
• Ђйберне књрњ кыен булмаслык итеп яшерергђ кирђк.
Ђгђр уйнаучы балалар саны књп булмаса, барлык балаларныћ
да ђйберне табуларын кљтђргђ кирђк, ђгђр уйнаучылар књп булса, ђйберне тапкан балаларны озак кљттереп ялыктырмас љчен,
аларныћ бер љлеше тапкач та, уенны чиклђргђ мљмкин.

Эндђшмђ!
Барлык уйнаучылар бергђлђп нинди дђ булса берђр кызыклы такмак яки шигырь ђйтђлђр. Соћгы сњзне ђйткђннђн соћ,
бер бала да эндђшергђ, кљлђргђ џђм елмаерга тиеш тњгел. Ђгђр
берђр бала тњзђ алмый кљлсђ яки берђр сњз ђйтсђ, ул «штраф»
тњли: билгелђнгђн урынга кадђр бер аякта сикереп барырга,
ќырларга, шигырь сљйлђргђ, табышмак яисђ мђкаль ђйтергђ
тиеш була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенны тљрле шартларда (экскурсиядђ вакытта, урамда
џ. б. да) њткђрергђ була.
• Таныштырганнан соћ, бу уенны балалар њзлеклђреннђн
дђ уйный алалар (тђрбияченећ катнашуы мђќбњри тњгел).
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Ќырлы-биюле уеннар
Уенга ќыю ќыры
Балалар тљрлесе тљрле шљгыль белђн мђшгуль вакытта, уен башлаучы бала уенга ќыю ќырын башкара. Башка балалар, ђкрен-ђкрен генђ уенчыкларын, эш коралларын
ќыеп, иптђшлђре янына уенга ќыелалар, ќырга кушылып
ќырлыйлар.
Уен башлаучы
Ђйдђгез, дуслар, ќыелыйк,
Ќитђклђшеп тезелик.
Тњгђрђктђ бергђлђп
Књћелле уйныйк, кљлик!
Зурлар безгђ соклансын,
Читтђн карап торсыннар,
Безнећ дуслыкка сљенеп,
Бертуган дип белсеннђр.
Балалар
Чњ, ђйдђгез, без телђгђнчђ
Уйныйк, шау-шу килик,
Яшь чагыбыз, шат чагыбыз –
Шатланыйк, сљеник, кљлик!
Чњ, тыймагыз, тик торыгыз
Карап сез читтђ генђ,
Нинди матур гљр килђбез,
Чабып-сикереп менђ!
Дђртле, ќанлы, без књћелле,
Безгђ ямьле Ќир йљзе,
Безгђ карап елмая
Књкнећ кояшы, ай-йолдызы.
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Безнећ капка тљбендђ
Уйнаучылардан «чебен», «озынборын», «чикерткђ» џђм
«кырмыска» сайлана. Алар тњгђрђкнећ тышкы ягында торалар. Калган балалар, кулга-кул тотынышып, ќырлый-ќырлый,
ђле сул якка, ђле ућ якка таба йљрилђр. Чебен, озынборын,
чикерткђ џђм кырмыска ќыр барышында ђкрен генђ, бербер артлы тњгђрђк уртасына керђлђр џђм ќырныћ эчтђлегенђ
ярашлы хђрђкђтлђр ясыйлар.
1. Безнећ капка тљбендђ,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ,
Капкабызныћ тљбендђ,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ.
2. Чебен кљйлђп утыра,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ,
Ничек кљйлђп утыра,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ.
3. Озынборын кулында,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ,
Скрипка сыздыра,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ.
4. Биеп китђ чикерткђ,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ,
Кырмыска тора читтђ,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ.
5. «Кырмыска дус, ђйдђ ђле,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ,
Бергђлђп биик ђле,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ».
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6. «Биер идем шатланып,
Ар(ы)дым, аяк атламый,
Лђ-лђ-лђ, лђ-лђ-лђ,
Ар(ы)дым, аяк атламый».
Беренче, икенче џђм љченче куплетларныћ џђр юлы икешђр тапкыр ќырлана. Дњртенче, бишенче џђм алтынчы куплетларныћ кушымталары гына кабатлана («лђ-лђ-лђ...»).
Икенче куплетны ќырлаганда, чебен тњгђрђк уртасына
керђ џђм безелди. Љченче куплет вакытында озынборын керђ,
«скрипкада уйный».
Дњртенче куплетны ќырлаганда, бии-бии, чикерткђ керђ
џђм ишарђ белђн кырмысканы биергђ чакыра.
Бишенче куплетны чикерткђ њзе генђ ќырлый. Бу вакытта,
ќилкђсенђ авыр ђйбер књтђргђн кебек, кырмыска керђ.
Алтынчы куплетны кырмыска ќырлый. Ќырныћ љченче,
дњртенче юлларын ќырлаганда, арыганлыктан чњгђлђп утыра.
Ќырны ќырлап бетергђннђн соћ, чебен, озынборын, чикерткђ џђм кырмыска тњгђрђк уртасында йљрилђр џђм њзлђренђ
алмаш сайлыйлар.
Уен кабатлана.

Њрмђкњч
Уен тњгђрђктђ уйнала. Уртада бер бала «њрмђкњч» булып
чњгђлђп утыра. Балалар тњгђрђк буйлап ќырлап йљрилђр.
Ќырныћ соћгы сњзеннђн соћ њрмђкњч сикереп тора, тњгђрђктђге балалар берьюлы чњгђлилђр.
Менђ чебеннђр парлашып, туйганчы биеделђр,
Йљри торгач, барысы да арыдылар, талдылар.
Ђйлђнделђр, борылдылар, як-якка књз салдылар,
Њрмђкњчне књргђннђн соћ, хушларыннан яздылар.
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Парлашып калу
Балалар тњгђрђккђ басып, ќырлап йљрилђр:
Сандугачлар, былбыллар,
Тургайлар парлы була.
Кем уенда парсыз кала,
Шундук ќђзасын ала.
Ќыр бетњгђ, бию кље башлана. Балалар биилђр. Бию кље
туктагач, тиз генђ парлашып басалар (балалар саны так булырга тиеш). Так калган балага ќђза бирелђ (ќырлый, бии џ. б.).

Ак калач
Балалар зур тњгђрђк ясап басалар. Бер бала тњгђрђк уртасында басып тора.
Балалар, тњгђрђк эчендђге баланыћ исемен ђйтеп, тњгђрђк
буйлап ќырлап йљрилђр: «ќђелгђн» сњзендђ тњгђрђкне кићђйтђлђр; «кабарган» дигђндђ, кулларын бергђ књтђрђлђр;
«кечкенђ» дигђндђ, барысы бергђ уртага керђлђр (кысылалар);
«зур» сњзендђ янђ тњгђрђкне кићђйтђлђр џђм ахыргы сњзлђрдђ,
тиз-тиз ќырлап, кулларын чђбђклилђр. Бу вакытта уртадагы бала уйнаучылардан берђњне уртага чыгара. Уен, икенче
баланыћ исемен ђйтеп, кабат башлана.
Галиянећ туган кљненђ
Без пешердек ак калач,
Менђ шулай ќђелгђн,
Менђ шулай кабарган,
Менђ шулай кечкенђ,
Менђ шулай зур гына.
Ак калач, ак калач,
Телђгђнећне сайлап кач!
Ак калач, ак калач,
Телђгђнећне сайлап кач!
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Коймак
Уйнаучылар, кулга-кул тотынышып, тњгђрђккђ тезелђлђр.
Бер бала уртада басып тора.
Беренче куплетта балалар тњгђрђк буйлап ќырлап йљрилђр.
Икенче куплетныћ беренче џђм икенче юлларын ќырлаганда, балалар кулларын, ычкындырып, љскђ књтђрђлђр; өченче юлында – як-якка ќђялђр; дүртенче юлда ике кул тоташа.
Љченче куплетта балалар кул чабып торалар, ђ уртадагы
бала тњгђрђктђн бер баланы сайлап ала. Алар, кулларын тотышып, кара-каршы басалар џђм ђйлђнђлђр.
Булатныћ туган кљненђ
Без чакырдык кунаклар.
Кунакларныћ килњенђ
Без пешердек коймаклар.
Коймакларга карасаћ,
Менђ шулай кабарган,
Менђ шулай ќђелгђн,
Менђ шулай кысылган.
Коймагыћны майлап ал,
Телђгђнећ сайлап ал.

Сукыр тђкђ
Бер баланы, књзен бђйлђп, уртага бастыралар. Ул – «сукыр
тђкђ». Калган балалар кырыйда ќырлыйлар:
Сукыр тђкђ йљгерђ,
Књрми ул бернђрсђ дђ.
Йљгермичђ нишлђсен,
Тота алмый берсен дђ.
Ќыр беткђч, балалар сукыр тђкђгђ якын килеп, кагылып
китђлђр. Сукыр тђкђ куа. Кемне дђ булса тотса, тотылган бала
«сукыр тђкђ» була.
Уен шулай дђвам итђ.
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Наза
Балалар парлашып, бер-бер артлы тезелеп басалар. Бер
бала ялгыз кала, ул уенчыларныћ каршына чыгып баса. Балалар, ќырлый-ќырлый, баскан ќирдђ аяк-кулларын хђрђкђтлђндерђлђр.
Наза дигђн кыз баланыћ
Бљрлегђне тњгелгђн.
«Наза» дигђн уенны без
Уйныйбыз чын књћелдђн.
Кушымта:
Наза, Наза,
Наза – матур кыз бала.
Наза – тырыш, ућган бала,
Зирђк, акыллы бала.
Кушымталарны ќырлаганда, каршыдагы уенчылар арасыннан ялгыз калган бала биеп њтђ, њзенђ пар сайлый џђм аныћ
белђн икенче башка барып баса. Үзе генә калган бала уенны
дђвам итђ.
Уенны башка сњзле ќырлар белђн дђвам итђргђ дђ мљмкин.
Роза, Роза
Роза – гљлнећ чђчђге.
Хђзерге матур тормышныћ
Књћелле килђчђге.

Яулык алыш
Бу уен књбесенчђ кыз балалар тарафыннан уйнала. Кызлар
бер урынга тњгђрђклђнеп басалар да бер кешене яулык ќыючы
итеп сайлап куялар. Ул уртага чыгып баса да:
Талым, талым, талчыбык,
Уртасында бал чыбык,
Ал яулык, гљл яулык,
Бир син мића бер яулык, –
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дип такмаклый-такмаклый, барлык кызлардан да яулык ќыеп
чыга. Ќыеп бетергђч, яулык хуќаларына берђм-берђм ќђза
бирелђ. Ќђзадан соћ уен тагын яћадан башлана.

Капкалы
Ике бала «капка» ясап (кулларын љскђ књтђреп) басалар.
Башка балалар, «Ђнисђ» кљенђ (татар халык бию кље) бии-бии,
капка аша узалар. Кинђт кенђ капка ябыла (ике бала кулларын
тљшерђлђр). Капкага элђгњчегђ ќђза бирелђ (шигырь сљйлђргђ,
мђкаль ђйтергђ џ. б.).

Кунаклар
Уенныћ сњзлђре балалар белђн алдан љйрђнелђ.
Балалар тњгђрђклђнеп басып торалар. Бер бала, кулларын
чђбђкли-чђбђкли, ќырныћ беренче куплетын ќырлый. Калган балалар аћа ќавап кайтаралар – ќырныћ калган љлешен
ќырлыйлар. Уен барышында тљрле хђрђкђтлђр ясала. Мђсђлђн,
«љйлђре бик тђ ямьле» дигђндђ, балалар кулларын љскђ
књтђрђлђр, «очтылар, киттелђр» дигђндђ, кулларын, як-якка
ќђеп, очкан кебек итђлђр, «башыма килеп кунды» дигђндђ,
кулларын башларына куялар џ. б.
Бала
Чђбђк, чђбђк, чђптеки –
Чђмђк авылы Ђптеки.
Сез кайларга бардыгыз?
Ничек кунак булдыгыз?
Балалар
Ђбиебезгђ бардык без,
Кунак булдык, кундык без,
Ашатты безгђ ашлар,
Эчертте ул ђйрђннђр.
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Љйлђре бик тђ ямьле,
Ашлары бик тђ тђмле,
Ђйрђннђре бик татлы,
Ђ кошлары канатлы –
Очтылар, киттелђр,
Башыма килеп кундылар!
Очтылар, киттелђр,
Башыма килеп кундылар!

Куаклар, кошлар џђм тилгђн
Уйнаучылардан бер бала – «тилгђн», берничђ бала «кошлар» итеп билгелђнђ. Калган балалар – «куаклар». Алар тњгђрђктђ тезелеп, кулларын югары књтђреп басалар, салмак
кына як-якка чайкалып ќырлыйлар. Бу вакытта кош итеп
билгелђнгђн балалар тњгђрђк уртасында «очып йљрилђр».
«Куаклар» ќырлап бетергђч, «кошлар» ќырлый башлый.
Аннан янђ «куаклар» ќырлыйлар. Бу вакытта тилгђн тњгђрђк
тышында йљри. «Куаклар» ќырлап бетерњгђ, «Тилгђн килђ!»
дигђн сигнал була – тилгђн кошларны куа башлый. Кошлар
куаклар артына (балалар янына) качарга тырышалар.
Куаклар
Яшел болында куаклар њсђ.
Књктђ, биектђ яшь кошлар оча.
Яшь кошлар уйный, яшь кошлар ќырлый,
Ќырны куаклар тибрђнеп тыћлый.
Кошлар
Безнећ бит яшь чак, уйныйбыз бергђ,
Дус-ишлђр белђн књћелле безгђ.
Књћелле, кызык очуы књктђ,
Канатлар ќилпеп уйнау иркендђ.
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Куаклар
Яшь кошлар уйный, яшь кошлар ќырлый,
Ќырны куаклар тирбђнеп тыћлый.
Белмилђр алар анда ни кљтђ,
Явыз бер тилгђн кошлар књзђтђ –
Ул ђкрен генђ, сакланып кына
Књзђтђ аларны, књз салып кына.
Куак астына качыгыз, кошлар,
Очыгыз тиз-тиз, тимђсен тилгђн!

Куянкай
Балалар, кулга-кул тотынышып, тњгђрђккђ басалар. Тњгђрђк
уртасына баскан бала «куян» була. Ул бер кулын иягенђ куеп,
моћаеп тора. Тњгђрђктђгелђр ќырлый-ќырлый ђйлђнђлђр:
Ак куянга ни булган,
Ђллђ инде авырган?
Иптђшен дђ табалмый,
Урыннан да торалмый,
Куян, куян, син сикер,
Иптђшећ табып китер!
Куян биленђ таянып сикерђ башлый. Аннан бер иптђшен
уртага алып ђйлђнђлђр дђ, чакырылган бала куян булып кала.
Уен яћадан башлана.

Нђни булышчылар
Балалар, ике тљркемгђ бњленеп, кара-каршы тезелђлђр. Бер
яктагылар, ќырдагы сњзлђргђ туры килгђн хђрђкђтлђр ясап,
ќырлый-ќырлый, каршыдагы тљркемгђ таба баралар, аннан
соћ артка, њз урыннарына кире кайталар. Икенче тљркем белђн
уен шул рђвешчђ кабатлана. Ќыр беткђнче, уен шулай дђвам
итђ.
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– Шићгђн матур чђчђклђр, су сибђргђ кирђк,
Ђй бакчачылар, килегез су сибђргђ тизрђк!
– Бакчачылар менђ без, су сиптергеч белђн без,
Шићгђн матур чђчђклђргђ су сибђргђ килђбез.
– Юл-сукмаклар коелган яфрак белђн чњплђнгђн,
Ђй сез, дуслар, килегез, тазартыгыз чњплђрдђн.
– Булышырга ђзер без, кљрђк тотып килђбез,
Карагыз сез: себерђбез себеркелђр белђн без.
– Љлгергђннђр алмалар агачлардан коелырга,
Ђй сез, нђни дусларыбыз, килегез алма ќыярга!
– Без эшлђргђ яратабыз, алмаларны коябыз,
Кызарып пешкђн алмаларны ќирдђн алып ќыябыз.

Љч кош
Санамыш ярдђмендђ өч кош билгелђнђ. Калган балалар
тњгђрђк ясап басалар да ќырлый-ќырлый ђйлђнеп йљрилђр.
Бу вакытта уртадагы љч кош тњгђрђк уртасында утыра. «Берсе очты» дигђндђ, берсе очып, тњгђрђктђн чыгып китђ (шулай
итеп, икенчесе, љченчесе тњгђрђктђн чыга). Ќыр азагында,
кошларга ияреп, барысы да очып таралалар.
Љч кечкенђ кош утыра куакта,
Берсе очты-очты еракка...
Очты еракка, ул ќылы якка,
Тик ике кош кына калды куакта.
Ике нђни кош утыра куакта,
Берсе очты-очты еракка...
Очты еракка, ул ќылы якка,
Бер генђ кош калды инде куакта.
Бер кечкенђ кош утыра куакта,
Менђ инде ул да очты еракка...
Очты еракка, ул ќылы якка,
Калмады бер кош та инде куакта.
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Ђйдђгез, без дђ барыбыз бергђ
Очыйк кошлар књк, очыйк еракка,
Ђйдђгез, ђйдђ, барыбыз бергђ
Очыйк кошлар књк, ќылы якларга-а-а-а-а!..

Куян белђн эт
Балалар, ќитђклђшеп, тњгђрђк ясыйлар. Бер бала кулларын
баш љстенђ куеп, «куян» булып, чњгђлђп утыра. Икенче бала –
«эт», тњгђрђкнећ тышкы ягында йљри. Балалар бергђлђшеп
тњгђрђк буйлап ќырлап йљрилђр.
Балалар
Куян, нишлђп ятасыћ,
Авырыйсыћмы ђллђ син,
Я качтыћмы явыз эттђн,
Я яттыћмы ялга син?
Ятма, дускай, яле, тор,
Ач књћелећне, сикер,
(Куян ђкрен генђ тора.)
Синећ љчен ќырлыйбыз,
Тор, тор, дускай, тор, сикер! (Куян ике аякта сикереп
				
йљри.)
Сикер, сикер, сикер, уйна,
Тик саклан усал эттђн,
Килеп чыгып тешлђмђсен,
Књрмђгђндђ ул читтђн.
Аныћ теше бик њткен,
Ертмасын кабыргаћны,
Ура аны, тиз кач син!
Књрде синећ торганны.
Кач, куяным, кач, тиз бул,
Синећ љчен ачтым юл!
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Балалар, туктап, кулларын югары књтђрђлђр, эт белђн куянга куышыр љчен юл бирђлђр. Њзлђре, куян тотылганчы, соћгы
ике юлны ќырлап торалар.

Коймаклар
Балалар кулга-кул тотынышып, тњгђрђклђнеп басалар. Уртага бер бала чыга. Кырыйдагы балалар тњгђрђк буенча ђйлђнеп
ќырлыйлар:
Ямьле бђйрђм кљн иде,
Чакырдык без кунаклар.
Кунакларны сыйларга
Салдык майлы коймаклар.
Чыж-чыж итеп коймаклар
(Балалар кулларын як-якка
Ќђелде, ђй, ќђелде. 		
ќђялђр,
Менђ тагын кечкенђ 		
Булып калды, ќыелды.

кысылалар,

Аннан ары кабарды, 		
Кабарды, ђй, кабарды.

кулларын югары књтђрђлђр,

Шићде, юп-юка калды. 		
Пеште инде коймаклар.
Сыйландылар кунаклар,
Тордылар, баш иделђр, 		
Таралдылар, ђй, шатлар,
Биилђр, ђй-ђй, шатлар. 		

чњгђлилђр,
баш иялђр,
биилђр.)

Нардуган
Бер бала уртага чыгарыла. Башка балалар аныћ тирђсендђ
бер тњгђрђк ясап, кулга-кул тотынышып, шушы нардуган
ќырын ќырлап ђйлђнђлђр. Ул њзенђ бер кљйгђ ќырлана.
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Син уртада, без кырыйда,
Ђйлђнђбез, Нардуган,
Син нишлђсђћ, ни кылансаћ,
Мин дә шуны булдырам!
Ќыр беткђндђ, уртадагы бала нинди дђ булса бер хђрђкђт
ясый, тњгђрђктђге балалар да шул хђрђкђтне ясыйлар. Кем
шуны булдыра алмый, уртадагы бала њз урынына аны чыгара,
һәм уен баштагыча дђвам итђ.

Тњбђтђй
Балалар тњгђрђклђнеп басалар. Тњбђндђге ќырны ќырлыйќырлый, тњбђтђйне бер-берсенђ бирђлђр. Ќыр ахырында
тњбђтђй кемдђ булып кала, шућа ќђза бирелђ (бии, ќырлый,
шигырь сљйли, ђтђч булып кычкыра џ. б.). Уен шулай дђвам
итђ.
Тњбђтђећне кигђнсећ,
Бик ерактан килгђнсећ,
Тљскђ матурлыгыћ белђн
Шаккатырыйм дигђнсећ.
Тњп-тњп-тњбђтђй,
Тњбђтђећ укалы.
Чиккђн матур тњбђтђећ
Менђ кемдђ тукталды.

Мђче белђн тычкан
Тњгђрђктђ балалар бергђлђп ќырлап йљрилђр. Тњгђрђк
эчендђ «тычкан» чњгђлђп утыра. Тышкы якта «мђче» тычканны књзђтеп йљри. Њз нђњбђтлђрендђ мђче белђн тычкан берберсенђ кара-каршы ќырлыйлар. Ќыр тђмам булгач, мђче тычканны куа башлый, тычкан кача. Ќитђклђшеп баскан балалар,
тычканны яклап, мђчене тњгђрђк эченђ кертмђскђ тырышалар.
Ђгђр мђче эчкђ керсђ, тычканга чыгу љчен мљмкинлек бирђлђр,
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мђчене чыгармаска тырышып, кулларын кабат тљшерђлђр. Уен
тычкан тотылганчы дђвам итђ.
Балалар
Мђче йљри тын гына,
Тычкан эзлђнеп кенђ.
Болгап куя койрыгын,
Сыйпап куя мыегын.
Кысып куя тешлђрен,
Сузып куя тырнагын,
Уйлап куя, элђктереп
Тешлђвен џђм тырнавын.
Тычкан књрми мђчене,
Ђйтђ: «Чи-чи-чи, мђче!
Тырнакларыћны кайрап,
Юкка саклап йљрмђче!»
Мђче
Мияу, мияу, мыр-мыр-мыр!
Сездђйлђрне аулавы
Тњгелдер бер дђ кыен.
Балалар
Тукта, мђче, тукта, чњ,
Мактанып мыраулама!
Без саклыйбыз тычканны,
Тоталмассыћ, аулама!
Тычкан
Чи-чи-чи-чи, ђй мђче,
Юкка саклап тормачы!
Мђче
Саклармын да тотармын,
Мин бит батыр ир мђче!
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Балалар
Тукта, мђче, тукта, чњ,
Мактанып мырауламачы.
Тоттырмабыз, сакларбыз,
Без – тычканны яклаучы!

Ялкау мђче
Бер бала «ялкау мђче» булып, битлђрен юып, иснђп, киерелеп утыра. Калган балалар, «тычканнар» булып, урындыкларда
утыралар, ќырлыйлар. Ќыр бетњгђ, тычканнар, урыннарыннан торып, тљрле якка йљгерешеп китђлђр. Мђче тычканнарны куа башлый џђм берсен тота. Тотылган бала «мђче» итеп
билгелђнђ, уен яћадан башлана.
Мич башында мђче
Утыра, ќырлап.
Юа битен ул,
Иренеп, мырлап.
Ул ялкау кљндез –
Йокыда була.
Тора да юына,
Киерелеп сузыла.
Килсен тљн генђ –
Тычканга каршы
Китђ ул мђче
Сугышырга менђ!

Књрсђт ђле, Габдулла!
Балалар тњгђрђк ясап басалар. Бер бала «Габдулла» була. Ул
уртага баса. Балалар, ќырлап, Габдулладан тљрле хђрђкђтлђр
књрсђтњен сорыйлар. Габдулла балалар сораган хђрђкђтлђрне
књрсђтђ. «Менђ шулай, менђ шулай», – дип, балалар Габдулла
књрсђткђн хђрђкђтлђрне кабатлап ќырлыйлар.
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– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек китап укыйлар?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай китап укыйлар.
– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек язу язалар?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай язу язалар.
– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек печђн чабалар?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай печђн чабалар.
– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек утын яралар?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай утын яралар.
– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек камыр басалар?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай камыр басалар.
– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек гармун уйныйлар?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай гармун уйныйлар.
– Књрсђт ђле, Габдулла,
Ничек кызлар биилђр?
– Менђ шулай, менђ шулай,
Шулай кызлар биилђр...
Уенга књрсђтмђ
• Бу уенны шушы њрнђктђ дђвам итђргђ мљмкин. Лђкин балалар талчыкканчы озакка сузарга ярамый.
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Габдулла
Балалар бер-берсенећ кулларына тотынышып, тњгђрђклђнеп басалар. Бер бала уртада тора. Тњгђрђктђгелђр, ќырлыйќырлый, бер якка хђрђкђт итђлђр:
Син уртада, без кырыйда
Ђйлђнђбез, Габдулла.
Син нишлђсђћ, ни кылансаћ,
Шуны эшлђргђ була.
Ќыр туктагач, уртадагы бала берђр тљрле хђрђкђт ясый,
башкалар аныћ хђрђкђтлђрен кабатлыйлар. Ђгђр бу хђрђкђтне
дљрес ясамаучылар булса, аныћ берђр ђйберен алалар. «Гаеплђнњчелђр» саны 3–4 кђ ќиткђнче, уен шулай кабатлана.
Соћыннан аларга берђр тљрле ќђза бирелђ (ќырларга, биергђ,
ђкият сљйлђргђ, мђкаль ђйтергђ џ. б.).

Мђк
Балалар, ике тљркемгђ бњленеп, кара-каршы басалар. Бер
тљркем – «ђни», ђ икенче тљркем «балалар» була. Алар, берберлђренђ сорау-ќавап бирњ юлы белђн, ќырныћ сњзлђренђ
туры китереп, тљрле хђрђкђтлђр ясыйлар.
– Ђйтсђнђ, ђнкђем, ђйтсђнђ, ќанкаем,
Ничек соћ, ничек соћ чђчђлђр мђк?
– Менђ шулай, балакаем, менђ шулай, гљлкђем,
Чђчђлђр, чђчђлђр, чђчђлђр мђк.
– Ђйтсђнђ, ђнкђем, ђйтсђнђ, бђгырем,
Ничек соћ, ничек соћ њсђдер мђк?
– Менђ шулай, балакаем, менђ шулай, књз нурым,
Њсђдер, њсђдер, њсђдер мђк.
– Ђйтсђнђ, ђнкђем, ђйтсђнђ, ќанкаем,
Ничек соћ, ничек соћ ќыялар мђк?
– Менђ шулай, балакаем, менђ шулай, гљлкђем,
Ќыялар, ќыялар, ќыялар мђк.
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– Ђйтсђнђ, ђнкђем, ђйтсђнђ, бђгырем,
Ничек соћ, ничек соћ пешерђлђр мђк?
– Менђ шулай, балакаем, менђ шулай, књз нурым,
Пешерђлђр, пешерђлђр, пешерђлђр мђк.
– Ђйтсђнђ, ђнкђем, ђйтсђнђ, ќанкаем,
Ничек соћ, ничек соћ ашыйлар мђк?
– Менђ шулай, балакаем, менђ шулай, аппагым,
Ашыйлар, ашыйлар, ашыйлар мђк.
Уенныћ 2 нче варианты. Тљркемнђр, бер-берсеннђн ераграк
басып, ќырлый-ќырлый, кара-каршы килђлђр џђм янђ артка
чигенђлђр. Уен шулай дђвам итђ.

Гљл утыртканда
Балалар тњгђрђклђнеп басалар. Уртада башына кызыл
чђчђклђр белђн бизђлгђн такыя кигђн бер бала чњгђлђп утыра. Аныћ љстенђ карарак тљстђге ќђймђ ябалар. Ђлеге бала
тирђсендђ берничђ бала гљл утырткан хђрђкђтлђр ясыйлар. Тњгђрђктђге барлык башка балалар тњбђндђге ќырны
ќырлыйлар:
Балчык йомшартып
Утыртамын гљл,
Шытып, яшђреп
Чыгар ђле ул.
Кљн саен карап,
Мин сибђрмен су,
Чђчкђ атар ул
Кызылсу-алсу.
Канатын ќђеп, аћа
Кунар бер былбыл.
Моћланып сайрар:
– Син, дип, матур гљл!
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Ќыр тђмам булганнан соћ, ќђймђ астыннан «гљл» књтђрелђ.
Сандугач киемендђге бер бала тњгђрђккђ кереп ќырлый:
Ай-яй, матур гљл,
Ямьле, ал-кызыл.
Сљямен, сића
Гашыйк мин, былбыл.
Ќырлар тезђмен
Сића, ал гљлем,
Син њскђндђ тик,
Ямьле бу илем.
Уенга књрсђтмђ
• Ђлеге уенны, киемнђр киеп, концерт номеры буларак,
бђйрђмнђрдђ дђ башкарырга мљмкин.

Бала белђн кош
Ике бала кара-каршы ќырлыйлар. Берсе – «бала», берсе –
«кош».
Бала
Ђй матур кош, азык эзлђп
Йљрмђ ђле син салкын кљздђ.
Ђзерне ашап, матур читлектђ
Ят рђхђтлђнеп син љебездђ.
Кош
Юк, юк, дускаем, сђламђт чакта,
Ђзерне ашап, эшсез ята алмыйм,
Матур читлек, рђхђт тормыш љчен
Сљйгђн ирегемне ташлый алмыйм.
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Бию ќыры
Кљлђбез без, уйныйбыз,
Шат књћелле, ќырлыйбыз,
Без биибез,
Безнећ яшь чак, шат чак,
Шућа биеп, кул чабабыз чап-чап!
Атам-анам биегђн,
Ямь тапкан ул биюдђн,
Агам-тутам биегђн,
Књћел ачкан биюдђн.
Карап торсын дус-иш,
Њрнђк алсын бездђн,
Без биибез, биибез,
Тартынмыйбыз биюдђн.
Уйнап-ќырлап биемђгђн –
Ќебегђн ул, ќебегђн,
Уйнап-ќырлап биемђгђн –
Ќебегђн ул, ќебегђн!

Утыр, утыр, Мђликђ
Балалар тњгђрђккђ басалар. Берђњ, књзен бђйлђп, тњгђрђк
уртасында утыра. Балалар, кулга-кул тотынышып, тњгђрђктђ
ќырлап ђйлђнђлђр.
Утыр, утыр, Мђликђ,
Алмагачныћ тљбенђ,
Кем утырган каршыћа –
Ђйтеп бирче тиз генђ!
Берђњ аныћ янына килеп утыра. Уртадагы бала аны капшап танырга џђм исемен ђйтергђ тиеш. Ђгђр белмђсђ, аћа ќђза
бирелђ.
Уен шул рђвешчђ дђвам итђ.
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Тамчы, там!
Уенчылар, пар-пар булып, кулга-кул тотынышып, бер-бер
артлы басалар. Алар тњбђндђге ќырларны бергђлђп ќырлыйлар
џђм бию хђрђкђтлђре ясыйлар:
Там, там, тамчы, там,
(Балалар алга баралар,
Тамганыћны яратам. 		
артка таба чигенђлђр,
Тамган тамчыларга карап, кара-каршы басып
Мин ќырларга яратам.
кул чабалар).
Тамчы тама, тамчы тама,
Тамчы тама тњгелме?
Тамчы тамса, матур язлар
Килеп ќитђ тњгелме?
Без уйныйбыз, уйныйбыз,
Якты кљннђн туймыйбыз.
Кулны кулга чаба-чаба
Кљлђбез дђ ќырлыйбыз.
Уен шул рђвешчђ дђвам итђ.

Яшерђм яулык
Балалар тњгђрђк ясап басалар. Кулларын артка куялар.
Санамыш ярдђмендђ яулык салучы билгелђнђ. Аныћ кулында – кулъяулык. Ул тњгђрђктђн чыгып, шушы сњзлђрне ќырлап
йљри:
Кулъяулыгым яшел, яшел,
Яшел чирђм астында.
Сиздермичђ ташлап китђм
Бер иптђшем артына.
Сњзлђрне ђйткђндђ, бер баланыћ њч тљбенђ кулъяулыкны
калдырып китђ, њзе тњгђрђк эченђ кереп баса. Кулъяулыклы
бала, тиз генђ артка чыгып, сњзлђрне ђйтђ-ђйтђ, уенны дђвам
итђргђ тиеш. Ђгђр ул тоткарланып торса яки кулъяулык салынганны сизмђсђ, аћа ќђза бирелђ.
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Тљймђ
Балалар, тњбђндђге сњзлђрне ќырлап, тњгђрђктђ йљрилђр
џђм, туктап, кушымтасында биилђр.
Яћгыр ява сибђлђп,
Тљймђ-тљймђ тљймђлђп.
Кушымта:
Их, тљймђ, тљймђ, тљймђ,
Тљймђ була егерме.
Бергђ ќырлыйк, бергђ уйныйк,
Бергђ яшђњ књћелле.
Ќепкђ тезгђн тљймђ кебек,
Без дђ яшик бергђлђп.
Кушымта:
Их, тљймђ, тљймђ, тљймђ,
Тљймђ була бер ќептђ.
Ќепкђ тезгђн тљймђлђрнећ
Матурлыгы берлектђ.
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Идел буе халыклары уеннары
(Књпмђдђниятле тђрбия уеннары)
Ђбђк-књбђк

(башкорт халык уены)
Балалар арасыннан «кљтњче» сайлана. Калганнар бер-бер
артлы тезелеп басалар. Кљтњче њз алдындагы баланыћ кулына
кагыла (ђкрен генђ суга) џђм болай ди:
Ђбђк-књбђк, алтын савыт,
Куып тотсаћ – алтын кашык,
Ђгђр тота алмасаћ,
Эзећђ ќитмеш кљрђк кљл.
Бу сњзлђрне ђйтеп бетергђннђн соћ, ул йљгереп китђ. Кулына кагылган бала аныћ артыннан куа. Ђгђр кљтњче, йљгереп
барып, колонна артындагы бала артына басарга љлгерсђ, куучы
ќићелгђн санала, џђм ул кљтњче була. Ђгђр љлгермђсђ, уен нђкъ
шул тђртиптђ кабатлана. Уен балалар арыганчы дђвам итђ.

Энђ белђн ќеп

(башкорт халык уены)
Балалар тњгђрђклђнеп тезелђлђр. Бер бала – «энђ», икенчесе «ќеп» итеп билгелђнђ. Тђрбияченећ сигналы буенча, энђ
балалар арасыннан тљрлечђ йљгереп йљри, ќеп аныћ артыннан
иярђ, куып ќитђргђ тели. Энђ ќепне бутарга, ђ ќеп, киресенчђ,
энђдђн калышмаска тырыша. Ќеп энђне куып тотканнан соћ,
рольлђр алмашына: ќепне уйнаучы энђ була.
Бу уен игътибарлылыкка, тизлеккђ љйрђтђ.

Давыл

(башкорт халык уены)
Балалар, ике тљркемгђ бњленеп, урындыкларда кара-каршы
утыралар. Тђрбияче: «Яшен яшьни!» – дисђ, балалар кулларын
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чђбђклилђр; «Яћгыр ява!» – дигђндђ, куллары белђн тезлђренђ
сугалар; «Књк књкри!» – дигђндђ, аякларын тыпырдаталар;
«Давыл чыкты!» – дигђндђ, џђр бала њз урындыгы тирђли
ђйлђнеп чыга џђм кире урынына утыра. Кайсы тљркем урындыкларга алданрак утырышып бетђ, шул ќићњче дип табыла.

Без унике кыз идек!
(башкорт халык уены)

Бу уенны, гадђттђ, кызлар гына уйный. Телђсђлђр, уенга
малайлар да катнаша ала.
Балалар идђнгђ тњгђрђк ясап, бер-берсенећ баш бармакларына тотынышып утыралар. Барысы бергђ тњбђндђге сњзлђрне
ђйтђ:
Без, без, без идек,
Без унике кыз идек,
Тактага без ќыелдык,
Таћ атканда юк булдык!
Шигырьнећ беренче юлында балалар башларын иялђр,
икенче юлында, киресенчђ, башларын књтђрђлђр, тураялар.
«Юк булдык!» – дигђндђ сикерешеп торалар да тљрле якка
йљгерешђ башлыйлар. Куучы кыз аларныћ артыннан йљгерђ.
Тотылган бала уеннан чыга.

Њгез-йљзек

(башкорт халык уены)
Балалар, бер рђт булып тезелеп, урындыкларга утыралар.
Уйнаучылар арасыннан «њгез» билгелђнђ. Ул башка балалардан аерым, аларга каршы урындыкта утыра. Алып баручы
билгелђнђ (баштарак тђрбияче њзе).
Алып баручы куш учына кечерђк бер ђйбер (йљзек, кечкенђ
таш яки вак акча) тота џђм, тезелешеп утырган балаларныћ
џђрберсенећ учына кагылып, йљзек салган кебек хђрђкђт ясый,
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башкаларга белдерми генђ, берсенђ йљзекне сала. «Њгез» алып
баручыныћ хђрђкђтлђрен игътибар белђн књзђтеп утыра. Алып
баручы аннан сорый:
– Њгез, ђйт ђле: йљзек кем кулында?
Џђр бала йљзекне њзендђ дип књрсђтергђ тырыша. «Њгез»
бер баланыћ исемен атый. Ђгђр йљзек, чыннан да, аныћ кулында булса, «њгез» ђлеге уйнаучы урынына утыра. Йљзек табылган бала алып баручы итеп билгелђнђ, ђ элеккеге алып баручы
«њгез» була. Йљзекнећ хуќасы дљрес аталмаган очракта, уен
элеккечђ дђвам итђ. Ђгђр берничђ тапкыр уйнаганнан соћ да
«њгез» йљзек хуќасын атый алмаса, аћа ќђза бирелђ (ќырларга,
биергђ, шигырь сљйлђргђ џ. б.).
Шул рђвештђ уенны берничђ тапкыр кабатларга мљмкин.

Буяу сатыш

(башкорт халык уены)
Уенга ђзерлек. Санамыш ярдђмендђ «сатучы» џђм «кљтњче»
билгелђнђ. Сатучы бер рђткђ тезелешеп утырган балалар
тирђсендђ йљри џђм џђрберсенећ колагына берђр тљсне атый.
Бу вакытта кљтњче читтђрђк тора.
Кљтњче уйнаучылар янына килђ џђм тњбђндђге сњзлђрне
ђйтђ:
Буяулары бар микђн?
Зђћгђр микђн, ал микђн?
«Тљсем матур, мине ал», – дип
Ђйтњчелђр бар микђн?
Шуннан соћ ул: «Тук-тук-тук!» – дип, сатучы янына килеп, «ишек» шакый. Сатучы белђн кљтњче арасында тњбђндђге
сљйлђшњ була:
– Кем бар анда?
– Хуќалар љйдђме?
– Ђйдђ, ђйдђ, узыгыз!
– Сатучы, син буяу сатасыћмы?
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– Сатуын сатар идем дђ, сића кирђкле буяу бар микђн соћ
њземдђ?
Кљтњче берђр тљсне атый, мђсђлђн: «Мића кызыл тљс
кирђк», – ди. «Кызыл тљс» итеп билгелђнгђн бала сикереп тора
да йљгереп китђ. Кљтњче аны куа башлый. Ђгђр тота алса, њз
янында калдыра, ђгђр дђ тота алмаса, «кызыл буяу» кире њз
урынына барып утыра, аћа башка тљрле буяу исемен кушалар
(мђсђлђн, шђмђхђ џ. б.).
Уен барлык буяулар сатылып беткђннђн соћ гына тђмам
була.

Исемен ата!

(башкорт халык уены)
Балалар тњгђрђклђнеп басалар. Уртадагы бер баланыћ књзлђрен яулык (тасма) белђн бђйлилђр. Аныћ каршысына икенче
бер баланы бастыралар, ђ калганнар болай дилђр:
Бик яхшылап уйла ђле:
Кем ул каршыћда тора?
Белђ алсаћ, исемен ђйт,
Киемен тотып кара.
Књзлђре бђйлђнгђн уенчы, кулы белђн ђлеге баланыћ
киемнђрен, гђњдђсен капшап караганнан соћ, аныћ исемен
атарга тиеш. Ђгђр дђ ул аныћ исемен ђйтђ алса, исеме дљрес
аталган шул баланыћ књзлђрен бђйлилђр. Ђгђр исем дљрес
аталмаса, књзе бђйлђнгђн бала каршына икенче бер баланы китереп бастыралар. Уен берђр баланыћ исеме дљрес аталганчы
дђвам итђ.
Уенны кабатлап уйнаганда, књз бђйлђр љчен, икенче бала
сайлана.
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Чыршы

(рус халкыныћ ќырлы уены)
Балалар тњгђрђк ясап, ќырлап йљрилђр. Ќырныћ сњзлђренђ
туры китереп, тљрле хђрђкђтлђр ясала. Мђсђлђн, «Бђњ, бђњ»
дигђндђ, барысы да ике куллары белђн бала тирбђткђн тљсле
кыланалар; «Абау!» дигђндђ, бармакларын селтђп торалар џ. б.
Урманда туды да чыршы,
Њз ирегендђ њсте.
Ямь-яшел уздырадыр
Яз, ќђй, кљз, кышын.
Ќил уйнап ќыр ќырлыйдыр:
«Йокла, чыршы, син, бђњ-бђњ!
Бђсле карлар яуса да,
Џич катма, син, ди, абау!
Яшь куянчыклар шаярып,
Сикерешеп астан њтђ.
Кайсы чакта ач бњре дђ
Шуннан ук њтеп китђ.
Ботакларга књчђ-књчђ
Уйныйдыр тагын тиен.
Тукран килеп тукылдата,
Калынрак, диеп, киен!»
***
Атын ќигеп, нык чаптырып,
Безнећ бабай килде дђ,
Матур гына яшь чыршыны
Кисте дђ алды менђ.
Ул чыршы, бик киенеп,
Безгђ бђйрђмгђ килгђн.
Бђйрђм белђн котлар љчен,
Безгђ бњлђк китергђн.
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Зур туп

(рус халык уены)
Балалар тњгђрђклђнеп басалар. Уртадагы баланыћ аягы
янында зур туп. Ул аягы белђн тупны тњгђрђктђн тибеп чыгарырга тырыша.Тупны уздырган уенчы тњгђрђктђн читкђ чыга,
ђ уртада уйнаган бала аныћ урынына баса. Тњгђрђктђге балалар барысы да тњгђрђкнећ њзђгенђ аркалары белђн борылып
басалар џђм бу юлы тупны эчкђ уздырмаска тырышалар. Читтђ
калган бала исђ тупны эчкђ уздырырга тиеш.
Уен вакытында балалар тупны бер генђ тапкыр да кулларына алмаска тиешлђр. Ђгђр кем дђ булса тупны кулына ялгыш
ала икђн, ул вакытта уен туктатыла, џђм тњгђрђк уртасына яћа
уенчы билгелђнђ, уен яћадан башлана.

Бђйлђгђн аяклар белђн йљгерњ
(рус халык уены)

Уенда катнашучыларныћ аяклары калын тасма яки яулык
белђн бђйлђнђ. Балалар бер сызыкка тигезлђнеп басалар џђм,
тђрбияче сигнал биргђннђн соћ, финишка таба йљгерђ башлыйлар. Ић беренче барып ќиткђн бала ќићњче була.
Уен башланган сызык (старт) белђн финиш арасындагы
ераклык бик зур булмаска тиеш.

Аю янында, урманда
(рус халык уены)

Бу уенны ић нђни балалар белђн дђ уйнарга мљмкин.
Катнашучылар арасыннан бер бала «аю» итеп билгелђнђ.
Мђйданчыкта ике тњгђрђк сызыла, беренчесе – «аю љне»,
икенчесе – зуррагы – балалар љчен «љй».
Уен башлану белђн, балалар љйлђреннђн чыгалар џђм
ќырлыйлар:
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Аю янында урманда
Ќилђк, гљмбђлђр ќыям,
Аю њзе йокламый,
Безне тотарга тели.
Балалар шул сњзлђрне ђйтњ белђн, аю љненнђн йљгереп
чыга џђм балаларны куа башлый. Њз љйлђренђ кереп љлгергђн
балаларга аю тия алмый, ђ тотылган баланы њз љненђ алып
китђ.

Киек ќђнлеклђр љйрђтњче
(рус халык уены)

Бњлмђ буйлап, идђнгђ «агач тљплђре» (кечкенђ келђмнђр яки
катыргыдан ясалган тњгђрђклђр) тезеп куела. Агач тљплђренећ
саны балалар санына караганда бергђ азрак булырга тиеш. Тљп
элђкмђгђн бала – «ќђнлеклђр љйрђтњче», барлык башка балалар «ќђнлеклђр» булалар. Уен башланганчы, балалар њзлђре
кайсы да булса бер ќђнлекне сайлыйлар: кемдер – «куян»,
кемдер «бњре» џ. б. була. Ќђнлеклђр агач тљплђренђ утыралар, љйрђтњче алар тирђсендђ йљри џђм берђр ќђнлекнећ исемен атый. Ул бер-бер артлы берничђ ќђнлекнећ исемен атарга мљмкин. Ќђнлеклђр аныћ артыннан иярђлђр. Ќђнлеклђр
љйрђтњче: «Игътибар, аучылар!» – дию белђн, ќђнлеклђр дђ,
љйрђтњче дђ агач тљплђренђ утырып калырга тырышалар.
Кемгђ урын калмый, шул «љйрђтњче» була, џђм уен дђвам итђ.

Балык тоту

(рус халык уены)
Уйнаучылар тњгђрђклђнеп басалар. Уртада уенны алып баручы – «балык тотучы». Аныћ кулында бау (сикергеч тђ ярый).
Алып баручы, иелеп, ќирдђн якын гына арада бауны њз тирђли
ђйлђндерђ башлый. Башка балаларныћ (балыкларныћ) максаты, – бауга тими генђ, аныћ аша сикереп чыгу. Ђгђр дђ аягы
белђн бауга тия яки баса икђн, ул тотылган булып исђплђнђ.
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Уенны ике вариантта дђвам итђргђ мљмкин.
1 нче вариант. Балык тотучы алышынмый. Кармакка элђккђн «балык»лар уеннан чыга. Уен тњгђрђктђ ић ќитез 2–3 уенчы калганчы дђвам итђ.
2 нче вариант. Балык тотучы алмашына. Кармакка элђккђн
«балык» ђйлђнђ уртасына керђ, џђм ул «балык тотучы» була.
Ђ элеккеге балык тотучы «балык» була.
Баштарак балык тотучы ролен тђрбияче дђ башкарырга
мљмкин.

Тилгђн

(рус халык уены)
Уйнаучылар арасыннан «тилгђн», «тавык» сайлана, калган балалар «чебилђр» булалар. Чебилђр бер-бер артлы тезелеп басалар, тавык аларныћ алдында тора. Тилгђн бер читтђ
утыра, «чокыр казый». Тавык чебилђре белђн аныћ тирђсендђ
ђйлђнеп йљри. «Тавык» белән «тилгђн» сљйлђшђлђр:
– Тилгђн, тилгђн, син нишлисећ?
– Чокыр казыйм.
– Сића чокыр нђрсђгђ?
– Акча эзлим.
– Сића акча нђрсђгђ?
– Энђ сатып алырга.
– Сића энђ нђрсђгђ?
– Капчык тегђргђ.
– Сића капчык нђрсђгђ?
– Синећ балаларыћны салырга.
Шуннан соћ тилгђн ић арттагы чебине тотып ала да,
читкђрђк илтеп, «капчыкка» сала. Капчыктагы балалар шул
урыннан китђ алмый, уенны књзђтеп торалар. Тавык чебилђрнећ алдына барып баса, балаларын саклый. Ђмма тилгђн башка чебилђрне дђ тотып бетерђ. Барлык чебиләр тилгђн кулына
элђгеп беткђннђн соћ, уен тђмамлана.
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Шаян казлар

(рус халкыныћ ќырлы уены)
Уйнаучы балалар арасыннан бер «ђби» џђм ике «каз» сайлыйлар. Калган балалар, кулга-кул тотынышып, тњгђрђккђ
тезелђлђр. Барысы да, ќырлый-ќырлый, ућ якка таба тњгђрђктђ
ђйлђнђлђр. Ђби џђм казлар, уртада торып, ќыр сњзлђренђ туры
китереп, тљрле хђрђкђтлђр ясыйлар.
Авылда бер ђбинећ
Ике казы бар иде.
Соры иде берсе,
Ак иде икенчесе.
Икесе дђ – шаян каз,
Андый шаян казлар аз.
Ђби казларны болынга куа. Казлар булып уйнаучы балалар кулларын аркаларына куялар, каз канатларын ќилпегђн
шикелле хђрђкђтлђр ясыйлар. Ђби урындыкта утыра, ђ казлар
аныћ тирђсендђ йљри.
Муеннарын сузалар,
Бер-берсен уздыралар,
Соры иде берсе,
Ак иде икенчесе.
Кайсыгызныћ муены озын?
Карагыз ђле сузып!
Балалар муеннарын казлар шикелле сузып йљрилђр. Аннан соћ йоклаганга салышып утыручы ђби яныннан ераграк
китђлђр.
Су читенђ бардылар,
Тђпилђрен юдылар,
Соры иде берсе,
Ак иде икенчесе.
Шаярдылар, йљрделђр,
Суга кереп чумдылар.
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Балалар, казлар кебек, аякларын юган тљсле хђрђкђтлђр
ясыйлар, аннан соћ тњгђрђккђ тезелгђн балалар артына
яшеренђлђр. Ђби йокысыннан уяна џђм казларын эзли башлый. Бу вакытта тњгђрђктђ йљрњчелђр тик тора, бары тик ђби
генђ ќырлый:
Эзлим-эзлим казларны,
Кайдан табыйм аларны?
Соры иде берсе,
Ак иде икенчесе.
Каян табарга инде?
Югалырлар микђнни?
Балалар, яћадан кулга-кул тотынышып, тњгђрђккђ тезелђлђр, казлар, уртага чыгып, ђбигђ башларын иялђр, ђбинећ
йљзендђ шатлык билгесе беленђ.
Казлар чыкты каршыга,
Башын иеп барсы да.
Соры иде берсе,
Ак иде икенчесе.
«Ачуланма, ђби!» – дип
Торды алар, баш иеп.
Уенга књрсђтмђлђр
• Уенныћ мђгънђсе образларныћ бала тарафыннан иќади
рђвештђ сурђтлђнњлђреннђн гыйбарђт. Шунлыктан балаларга
ђзер хђрђкђтлђрне тђкъдим итњнећ кирђге юк. Балага њзенчђ
хђрђкђтлђнергђ мљмкинлек бирергђ кирђк.
• Уен њткђрњ љчен, ђбигђ яулык, казларга борыннар ђзерлђнђ.

Шалкан

(рус халык уены)
Уйнаучылар арасыннан алдан ук «шалкан», «ђби», «бабай»
џђм ђкиятнећ башка геройлары билгелђнђ. Балалар, кулга-кул
тотынышып, тњгђрђккђ басалар. Уртада – шалкан. Калган ба131

лалар тњгђрђк буенча хђрђкђт итеп ќырлыйлар. Ќырларныћ
эчтђлеге тњгђрђк уртасында хђрђкђт белђн гђњдђлђндерелђ.
Бабай шалкан утырта,
Шалкан њсђ, зур була.
Зур була, бик зур була,
Бабай йолкырга килђ.
Тарта бабай шалканны –
Ала алмый суырып.
Чакыра ул ярдђмгђ
Ђбине, шунда књреп.
Ђби тотына бабайга,
Бабай тотына шалканга,
Икђњлђп, тирлђп-пешеп,
Менђ тарталар инде,
Тарталар, ђй, тарталар –
Ала алмыйлар суырып.
Чакыра ђби ярдђмгђ
Малаен, шунда књреп.
Малай тотына ђбигђ,
Ђби тотына бабайга,
Бабай тотына шалканга,
Менђ тарталар инде,
Тарталар, ђй, тарталар –
Ала алмыйлар суырып.
Чакыра малай маэмайны
Ярдђмгђ, шунда књреп.
Маэмай тотына малайга,
Малай тотына ђбигђ,
Ђби тотына бабайга,
Бабай тотына шалканга,
Тарталар, ђй, тарталар –
Ала алмыйлар суырып.
Чакыра маэмай ярдђмгђ
Мђчене, шунда књреп.
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Мђче тотына маэмайга,
Маэмай тотына малайга,
Малай тотына ђбигђ,
Ђби тотына бабайга,
Бабай тотына шалканга,
Менђ тарталар инде.
Ала алмагач суырып,
Чакыра тычканны мђче.
Тычкан тотына мђчегђ,
Мђче тотына маэмайга,
Маэмай тотына малайга,
Малай тотына ђбигђ,
Ђби тотына бабайга,
Бабай тотына шалканга,
Тарттылар, ђй, тарттылар –
Џђм чыгардылар йолкып.
Шалканны йолкып чыгаргач, барысы да тђгђрђп китђлђр.
Уен шулай тђмам була.

Бњре џђм куян

(чуваш халык уены)
Уен, гадђттђ, ќђй кљне урамда, ќђйге мђйданчыкта уйнала.
Шулай ук бњлмђдђ дђ уйнарга мљмкин.
Балалар тњгђрђклђнеп басалар. Бер бала ђйдђњче итеп
билгелђнђ. Ул тњгђрђк тирђли ђйлђнеп йљри џђм тиз-тиз ђйтђ: «Учак яна, самавыр кайный, шулай кирђк. Бабай, син
нишлисећ?» – ди џђм, бер баланыћ арткы ягында тукталып,
аныћ ќилкђсенђ ќићелчђ генђ кагыла. Теге бала књзлђрен
куллары белђн каплый. Шул рђвешле, уен тњгђрђктђге барлык
балаларныћ књзлђре капланып беткђнче дђвам итђ. Шуннан
соћ ђйдђњче тњгђрђк тирђли икенче якка ђйлђнеп йљри башлый џђм, берђр баланыћ ќилкђсенђ кагылып: «Бњреме, куянмы?» – дип сорый, шул баланы њзенђ таба каратып, кулларын йљзлђреннђн ала. Ђгђр баланыћ йљзе кырыс, усал булса,
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ул йљзлђрен ќыерып торса, ђйдђњче аны «бњрелђр» ягына,
киресенчђ, юаш булып, елмаеп торса, «куяннар» ягына ќибђрђ.
Шулай итеп, џђр уйнаучы бала теге яки бу якка бњленеп бетђ.
Ић соћгы бала њз урынына барып ќиткђч, бњрелђр куяннарны
куа башлыйлар. Бњрегђ бер дђ тотылмаган куян ќићњче дип
билгелђнђ.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тђрбияче уен барышында балаларга бер-берсенђ карарга
ярамаганлыкны аћлата.
• Књпме куян џђм бњре барлыгын белдертмђс љчен,
тљркемнђргђ аерылган балалар тавыш-тынсыз гына торырга
тиешлђр.
• Бњре «кулы» белђн кагылган куян тотылган дип исђплђнелђ. Уен башланганчы ук, куяннар џђм бњрелђрнећ тотар
урыннары билгелђнђ.

Таралыгыз!

(чуваш халык уены)
Балалар, кулларын тотышып, тњгђрђк ясыйлар. Нинди дђ
булса таныш ќыр ќырлап, тњгђрђк буйлап йљрилђр. Уенны
алып баручы уртада басып тора. Кинђт ул: «Таралыгыз!» – ди.
Уенчылар тљрле якка йљгереп китђлђр. Алып баручы аларны
куа. Тотылган бала уенны алып баручы була.

Чђчђклђр

(чуваш халык уены)
Уенда так сандагы балалар катнаша. Балаларныћ яртысы
тњгђрђк ясап, чњгђлђп утыралар. Џђрберсенећ артында берђр
бала басып тора. Ялгыз калган бала ђйдђњче була. Ул тњгђрђк
тирђли ђйлђнеп йљри џђм басып торган уенчыныћ берсеннђн
сорый:
– Синећ ничђ чђчђгећ бар?
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Уенчы берђр сан ђйтђ. Сораучы да, ќавап бирњче дђ капмакаршы якка йљгереп ђйлђнђ башлыйлар. Алар ђйтелгђн сан
кадђрчђ (мђсђлђн, биш тапкыр) тњгђрђкне ђйлђнеп чыгалар.
Ялгыз утырган баланыћ артына ић беренче булып кайсы килеп
баса џђм аћа куллары белђн кагыла, шул ќићгђн санала. Соћга
калганы ђйдђњче була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Балаларныћ бер њк вакытта йљгерђ башлауларын књзђтергђ
кирђк. Калганнар аларга комачау итмђскђ тиешлђр.
• Уенга кадђр њк ић књбе ничђ тапкыр ђйлђнергђ мљмкин
булу сљйлђшенђ.
• Чњгђлђгђн балалар ђйлђнњ санын бергђлђп кычкырып
ђйтеп торалар.

Урындык

(уен варианты)
Уенны сњзсез генђ уйнарга мљмкин. Кара-каршы ђйлђнњче
балаларныћ кайсы буш урындыкка беренче килеп утыра, шул
ќићњче була.

Туп џђм чокыр

(удмурт халык уены)
Уенда 3–5 бала катнаша. Уен ќђй кљне урамда уйнала.
Ќиргђ 1,5–2 м диаметрлы ђйлђнђ сызыла, ђйлђнђ эченђ уйнаучылар санынча кечкенђ чокырлар казыла. Џђр уенчы њз чокырын билгели – тљрле тљстђге таш, таяк, яфрак џ. б. ны сала.
Бер уенчы, ђйлђнђдђн 3–4 м ераккарак китеп, тупны тибеп
ќибђрђ. Туп кемнећ чокырына тљшђ, шул бала туп тибњче итеп
билгелђнђ. Уен балалар арыганчы уйнала.
Уенга књрсђтмђлђр
• Ђгђр туп бер чокырга да тљшмђсђ, ул бала тупны яћадан
тибђ.
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• Ђгђр туп чокырга тљшеп кире чыкса, аны типкђн бала
тагын бер тапкыр туп тибђргђ хокуклы.

Су анасы

(удмурт халык уены)
Ќиргђ зур тњгђрђк сызыла. Бу – «књл» («елга»). Санамыш
ярдђмендђ «су анасы» сайлана. Ул књл эчендђ утыра.
Уйнаучылар књл тирђли йљгереп йљрилђр. Књл янына якын
килгђн балаларны су анасы тота (кулы белђн кагыла). Тотылган бала књл эченђ керђ.
Уен берничђ тапкыр (књпчелек бала тотылганчы) кабатлана.
Уенга књрсђтмђлђр
• Су анасы сызыктан чыгарга тиеш тњгел.
• Тотылган балалар су анасына калган балаларны тотарга
булышалар.

Куышу

(удмурт халык уены)
Балалар тњгђрђк ясап басып торалар. Араларыннан берсе
санамыш ђйтђ:
Биш сакал, алты сакал,
Ќиденче – сакаллы бабай!
Соћгы сњз туры килгђн бала тљрле якка йљгереп киткђн балаларны куа. Ђгђр берђр балага кулы белђн кагыла алса, «Тоттым!» – ди. Тотылган бала уеннан чыга.
Уенга књрсђтмђлђр
• «Бабай» сњзеннђн соћ барлык балалар тљрле якка йљгереп
китђлђр.
• 4–5 бала тотылгач, алар кабат тњгђрђккђ басалар. Санамыш ярдђмендђ куучы сайлана.
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Кулъяулык белән уен
(удмурт халык уены)

Балалар парлашып түгәрәккә басалар. Ике алып баручы
билгеләнә, берсенә кулъяулык бирелә. Сигнал булгач, кулъяулыклы алып баручы йөгереп китә, ә икенчесе аны куа. Алар
түгәрәкнең тышында куышалар. Кулъяулыклы алып баручы
парлашып басып торучы балаларның берәрсенә кулъяулыкны
тапшыра, үзе аның урынына баса. Шулай итеп кулъяулыклы
алып баручы алмашына. Парсыз калган алып баручы кулъяулыклы баланы куып китә.
Уенга күрсәтмәләр
• Уйнаучы, кулъяулыкны алганнан соң гына, йөгереп китә
ала.
• Уен сигнал булгач кына башлана.

Туп тђгђрђтњ

(мари халык уены)
Уен љчен йон тутырылган туп кирђк булачак. Мђйданчыкныћ бер башына сызык үткәрелә. Уйнаучылар шул сызык артына басалар. Сызыктан 3–5 см ераклыкта зур булмаган бер
чокыр казыла (диаметры џђм тирђнлеге туптан бераз зуррак).
Беренче уенчы, чокырга кертергђ тырышып, тупны тђгђрђтеп ќибђрђ. Ђгђр тупны чокырга кертђ алса, аћа бер очко
бирелђ џђм ул тупны тагын тђгђрђтђ. Кертђ алмаган очракта, тупны икенче уенчы тђгђрђтђ. Ић књп очко ќыйган бала
ќићњче була.
Уенга књрсђтмђлђр
• Тупны чокырга ыргытырга ярамый, аны тђгђрђтергђ
кирђк.
• Тупны тђгђрђтеп ќибђргђндђ, сызыктан чыгу тыела.
• Тупны тђгђрђтњ чираты турында алдан сљйлђшеп куярга
кирђк.
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Түгәрәктә

(мордва халык уены)
Җирдә зур түгәрәк сызыла. Уйнаучылар ике командага бүленәләр һәм команданың берсе – түгәрәк эченә, икенче командада уйнаучылар түгәрәкнең тышына урнашалар.
Түгәрәкнең тышында басып торучы балалар тигез итеп
бүленәләр һәм, түгәрәк эчендәге балаларга тидерергә тырышып, туп ыргыталар. Әгәр дә түгәрәк эчендә басып торучы
балаларның берәрсе тупны тотып ала икән, ул аны тышта басып торучыларга таба ыргыта. Әгәр дә ул тупны кемгә дә булса тидерә алса, аңа бер очко бирелә; тидерә алмаган очракта,
ул уеннан чыга. Түгәрәк тышында басып торучыларның барысына да туп тидерелгәннән соң, уенчылар урыннары белән
алышыналар.
Уенга күрсәтмәләр
• Тупны һавада вакытта тотарга кирәк. Җиргә бәрелгән туп
саналмый.
• Туп тигән балалар уеннан чыга баралар.
• Тупны тотып ала һәм кемгә дә булса тидерә алган бала
(уртадагы), түгәрәктә кала.
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III БЊЛЕК

Уйнап
џич тђ
туймыйбыз...
Ђйдђгез, дуслар, ќыелыйк,
Ќитђклђшеп тезелик.
Тњгђрђктђ бергђлђп
Књћелле уйныйк, кљлик!
(С. Мићлекђй)

Физкультминутлар
Яшел бакча
Безнећ яшел бакчага
Ђйдђ, бергђлђп барыйк.
				
Гљллђр ничек њсђ икђн,
Ђйдђгез, бергђ карыйк.

(Балалар тњгђрђклђнеп басалар,
бер урында атлап бару
хђрђкђтлђре ясыйлар,
иелђлђр,

Инде безнећ гљллђребез књтђрелђлђр,
Менђ шулай њскђндер.
Аџ, безнећ гљллђребез
Менђ шулай њскђндер.

кулларын љскђ књтђреп,
аяк очларына басалар.)

Чђбђк-чђбђк
Чђп-чђп-чђбђкђй,
Кулларыбыз бђлђкђй,

(Нђнилђр кулларын књтђреп
чђбђклилђр,

Ђ хђзер тизрђк-тизрђк
Чђбђклик књћеллерђк.

кулларны тезлђргђ
ќићелчђ генђ сугалар.)

Њсђм
Мин ђле бик кечкенђ,
Мића бары љч кенђ.

(Балалар алга таба иелђлђр,
књтђрелђлђр,

Њсђ-њсђ зур булам,
Бик матур малай (кыз)
булам.

ике кулныћ да имђн бармакларын
бит урталарына куеп, башларын
чайкыйлар.)
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Кошлар
Кошлар булып очабыз, (Балалар кулларын як-якка ќђеп
Аннан ќиргђ кунабыз, «очалар», чњгђлилђр,
Бераз ял итђбез дђ
Тагын очып китђбез.

кулларын як-якка ќђеп «очалар».)

Нђнилђр
Балалар бер рђткђ тезелеп, чњгђлђп утыралар.
Тђрбияче балалар каршында чњгђлђгђн џђм ќырлый:
Ђй нђнилђр, нђнилђр,
Арыдык без, дип ђйтмилђр. (Балалар ђкрен генђ торалар,
Аякларын књтђреп,
Матур итеп атлыйлар.
Хђзер барабыз артка,
Егылмыйча, син атла.
Бер, ике, бер, ике!
Егылмыйча, син атла.

йљрњ хђрђкђтлђре ясыйлар,
артка таба йљрилђр,

алга таба килђлђр.)

Без шулай ял итђбез
Балалар хђрђкђтлђрне сњзлђргђ туры китереп ясыйлар.
Без ђле бераз арыдык,
Ял итђргђ уйладык.
Башны иябез алга,
Ђ аннары – артка. 		
Ућга, сулга борабыз,
Аннан карап торабыз.
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Ић љслђрен сикертђбез,
Кулларны биетђбез.
Бер алга, бер артка сузып,
Књћелле ял итђбез.

Њсеп китте
(Балалар чњгђлилђр,

Њчтеки, њчтеки, 		
Њсмђгђнгђ кечтеки.

Њсђ-њсђ зур булыр,
акрын гына књтђрелђлђр,
Бигрђк матур кыз булыр, бармакларын бит уртасына куеп,
Бик батыр егет булыр. башларын як-якка чайкыйлар,
аяк очларына басып,
кулларын љскђ књтђрђлђр.)

Њчти, њчти, њчтеки,
Њсте китте кечтеки.

Матур тубым
Минем тубым бигрђк ќитез,
Матур итеп сикерђ.
Ђгђр тотып љлгермђсђћ,
Ђллђ кая йљгерђ. 		

(Балалар кулларын чђбђклилђр,
сикерђлђр,
кулларын љскђ књтђрђлђр,
бер урында йљгерђлђр.)

Ућган балалар
Безнећ нђни аяклар
Шђп итеп йљгерђлђр.

(Балалар йљгерњ
хђрђкђтлђре ясыйлар,

Куллар да калышмыйлар,
Чђп-чђп итеп биилђр.

кулларын чђбђклилђр,

Шушы нђни балалар
Уенчыкларны ќыя.

чњгђлђп, уенчык ќыю
хђрђкђтлђре ясыйлар,
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Уенчыклар ќыялар да
Урыннарга куялар.

басып, «уенчыкларны
куялар»,

Апа ђйткђч, балалар
Беркая да бармыйлар.
Тыныч кына утырып,
Ђкиятлђр тыћлыйлар.

ђкрен генђ урыннарга
утыралар.)

Бармаклар
Менђ минем бармаклар,
Шаян алар, шук алар.

(Балалар кулларын сузып,
кул чукларын ђйлђндерђлђр,

Бармаклар гел уйныйлар,
Уйный-уйный туймыйлар.

бармакка бармак сугалар,

Менђ минем бармаклар:
Баш бармак, имђн бармак,
Урта, атсыз џђм чђнчђ –
Бик дус алар, гел бергђ.

кулларын књрсђтеп, ућ
куллары белђн сул кулныћ
бармакларын берђм-берђм
тотып чыгалар, кул чабалар.)

Коћгызлар
Коћгызлар оча жуылдап,
Бж-бж, бж-бж быжылдап.
Оча торгач арыдылар,
Идђнгђ егылдылар.
Коћгызлар ял иттелђр,
Тагын очып киттелђр.

(Балалар «жу-жу» дип
жуылдап, бњлмђ буйлап
йљгерђлђр,
  аркаларына яталар,
  аяк-куллары белђн тљрле
хђрђкђтлђр ясыйлар,
очу хђрђкђтлђре ясыйлар.)
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Карагыз
Менђ минем ућ кулым, (Ућ кулларын књрсђтђлђр,
Менђ минем сул кулым, сул кулларын књрсђтђлђр,
Менђ идђн, менђ тњшђм, љскђ-аска карыйлар,
Менђ шулай зур њсђм.
аяк очларына књтђрелђлђр.)

Без атлап барабыз
Без атлап та барабыз,
Йљгереп тђ барабыз,

(Балалар атлап баралар,
йљгерђлђр,

Арып китсђк, утырып,
Аякларны язабыз.

туктап, бер урында
тыпырдыйлар.)

Без рђсем ясадык
Без рђсемнђр ясадык,
(Йодрыктагы бармаклар
Безнећ бармаклар арыды. бер ачыла, бер ябыла;
Без хђзер ял итђбез,
				
Аннан тагын ясыйбыз.

кулларын аска тљшереп,
бармакларын селкетђлђр,
рђсем ясау хђрђкђтлђре ясыйлар.)

Куянкай
Тђрбияче. Ап-ак куян утырган,
		
Колакларын селкетђ.
Балалар. Менђ шулай, менђ шулай (Балалар баш љстенђ
		
Колакларын селкетђ.
кулларын куеп
селкетђлђр,
Тђрбияче. Куян, тућа башлагач,
		
Тђпилђрен ќылыта.
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Балалар. Менђ шулай, менђ шулай ђле бер, ђле икенче
		
Тђпилђрен ќылыта.
куллары белђн кул ар					
каларын сыйпыйлар,
Тђрбияче. Куян тагы да тућа,
		
Сикергђлђп тђ куя.
Балалар. Менђ шулай, менђ шулай куяннар кебек
		
Сикергђлђп тђ куя.
сикерђлђр,
Тђрбияче. Кем куянны куркытты?
		
Куян сикереп качты.
Балалар. Менђ шулай, менђ шулай ике аякта сикереп
		
Куян сикереп качты.
баралар.)

Бакчачылар
Бакчачылар, ђйдђгез, 		
Менђ бакча юлыбыз. 		

(Балалар кулларын
алга сузалар,

Ђйдђ, барыйк, сулар сибик,
Шићгђн булса гљлебез.

атлап баралар,

Су тутырып савытларга,
Кулларыбызга алыйк. 		

башта бер, аннары икенче
кул белђн су сибњ

Рђхђтлђнсеннђр чђчђклђр –
Сулар белђн сугарыйк!		

хђрђкђтлђре ясыйлар,

Бакча юлы чњплђнгђн, 		
Чирђм белђн капланган.

алга таба иелђлђр,

Кљрђк, себеркелђр кирђк
Эшлђргђ безгђ тизрђк!		

кљрђк, себерке белђн эшлђњ
хђрђкђтлђре ясыйлар.)
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Туганым
Балалар кара-каршы тезелеп басалар џђм, џђр ђйтелгђн
сњзгђ яраклаштырып, тљрле хђрђкђтлђр ясыйлар. «Бер, ике,
бер, ике» дигђндђ, кулларга тотынышып, ђле бер якка, ђле
икенче якка берђр адым ясыйлар. Аннан соћ њз тирђлђре буйлап ђйлђнеп куялар. «Тук, тук» дигђндђ, аякларны тыпырдаталар; «шап, шап» дигђндђ, кул чабалар; «тик, тик» дигђндђ, бармакларны селкетђлђр; «мик, мик» дигђндђ, башларны иялђр.
		
Љйрђн биергђ, туганым,
		
Менђ бирђм кулымны.
			
Бер, ике, бер, ике,
			
Ђйлђнеп куй, бер, ике!
		
Аяк белђн тук, тук, тук!
		
Кулыћ белђн шап, шап, шап!
			
Бер, ике, бер, ике,
			
Ђйлђнеп куй, бер, ике!
		
Бармагыћ белђн тик, тик!
		
Башыћ белђн мик, мик, мик!
			
Бер, ике, бер, ике,
			
Ђйлђнеп куй, бер, ике!
		
Кабатла тагын, туганым!
		
Менђ бирђм кулымны.
			
Бер, ике, бер, ике,
			
Ђйлђнеп куй, бер, ике!
		
Инде ђйтђ аламын:
		
Син бик матур биисећ!
			
Бер, ике, бер, ике,
			
Ђйлђнеп куй, бер, ике!
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Кыен эш тњгел бер дђ!
Аякларыћ тыпырдат,
Кулларыћны чапылдат,
Бер монда, бер монда –
Кыен эш тњгел бер дђ,
Бер ућга, бер сулга –
Кыен эш тњгел бер дђ.

(Балалар аякларын тыпырдаталар,
кул чабалар,

Башыћны аска иеп ал,
Кул бармагыћ янап ал!
Бер алга, бер артка –
Кыен эш тњгел бер дђ,
Бер ућга, бер сулга –
Кыен эш тњгел бер дђ.

башларын аска иялђр,
бармак яныйлар,
ђйлђнеп алалар,

кулларын бер ућга,
бер сулга чђбђклилђр,

ућга, сулга бармак яныйлар;

Ућ дустыћа кулыћ бир, ућ якта басып торган балага
				
кул бирђлђр,
Сул дустыћа кулыћ бир. сул якта басып торган балага
				
кул бирђлђр,
Бер монда, бер монда – кулларын бер ућга,
Кыен эш тњгел бер дђ
Бер ућга, бер сулга –
бер сулга чђбђклилђр.)
Кыен эш тњгел бер дђ.

Аш пешерњ
Ярдђм кљтеп тормыйбыз, (Балалар гђњдђлђрен
Яшелчђлђр турыйбыз; ућга-сулга боралар,
Чиста итеп юабыз,
алга бераз иелђ тљшеп,
				
кул юу хђрђкђтлђре ясыйлар,
Без кђбестђ турыйбыз. «турыйлар»,
Бераз кишер кырабыз, учларын каплап, бармакларын
				
бер-берсенђ ышкыйлар,
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Ваклап суган турыйбыз,
Тозлап, майлап алабыз,
Яхшылап болгатабыз.
				
Бигрђк тђмле, ашагыз!

«турыйлар»,
ућ кул бармакларын уйнаталар,
кулларын белђзектђн
ђйлђндерђлђр,
кулларын алга сузалар.)

Кар бљртеге
Кар бљртеге љйгђ керде,
Љй эчендђ очып йљрде,

(Балалар бер урында кулларын
ќилпеп ђйлђнђлђр,

Менђ шулай, менђ шулай,
Менђ шулай, менђ шулай.

очып йљрњ хђрђкђтлђре
ясыйлар,

Кар бљртеге бик аз очты,
Суздык аћа ќылы учны,
				
Менђ шулай, менђ шулай,
Менђ шулай, менђ шулай.

бер урында торып, кулларын
ќилпилђр, кулларын алга
сузалар,
чњгђлилђр,
башларын иялђр.)

Кышкы урманда
Кышкы урманга килдек,
				
Матур урыннар књрдек.
Тун кигђн каен – ућда,
Ямь-яшел чыршы – сулда.

(Балалар бер урында
атлап торалар,
кулларын як-якка ќђялђр,
ућга књрсђтђлђр,
сулга књрсђтђлђр,

Кар бљртеклђре оча,
Ђйлђнеп ќирне коча.
Ђнђ куян сикерђ, 		
Ул бњредђн элдертђ.

кулларын љскђ књтђреп
ђйлђнђлђр,
ике аякта сикерђлђр,
бер урында йљгерђлђр,

Кызылтњшлђр очалар,
Бигрђк тђ матур алар.

кулларын ќилпилђр,
кулларын як-якка ќђялђр,
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Урманда рђхђт булса да, бер урында атлап торалар.)
Љйгђ кайтыйк, балалар.

Чђчђклђр
Гљлчђчђклђр књренде
Џђм кояшка њрелде.
Аларга ќылы кирђк,
Кояш астында рђхђт!

(Балалар басалар,
кулларын югары књтђрђлђр,
кулларын як-якка ќђялђр,

Ќил исте.			
Чђчђклђрне селкетте:
Ућга бљгелделђр,		
Ќиргђ иелделђр.		
Сулга бљгелделђр,
Ќиргђ иелделђр.		

чайкалалар,
ућга иелђлђр,
чњгђлилђр,
торып, сулга иелђлђр,
чњгђлилђр,

Бар син, ќил, моннан кит, торып, кулларын селкилђр,
Чђчђклђргђ тими њт.
Алар зур булып њссен,
кулларын югары књтђрђлђр,
Безгђ шатлык китерсен. кул чабалар.)

Куллар
Балалар парлашып, бер-берлђренђ карап басалар.
Менђ сића ућ кулым,
				
				
Менђ сића сул кулым.
Ућ кулым, сул кулым,
				
Менђ сића куш кулым.
				

(Икесе дђ кулларын
шапылдаталар џђм ућ кулларын
бер-берсенђ сугалар,
кул чабалар, сул кулларын сугалар,
кул чабалар, ућ џђм сул кулларын
чиратлашып чабалар,
кул чабалар, кулларын
бер-берлђренђ сугалар.)
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Утырып арыдык
Балалар сњзлђргђ туры китереп хђрђкђтлђр ясыйлар.
Утырып инде арыдык,
Бераз ял итеп алыйк.
Кулларны билгђ куеп,
Башларны чайкап карыйк.
Куллар билгђ, љскђ, янга,			
Утырып-торып алыйк.			
Кушаяклап сикерик тђ
Урыныбызга утырыйк.			

Без инде хђзер зурлар
Без инде хђзер зурлар,
				
Књп эшли безнећ куллар.
				
Без идђн дђ юабыз,
				
Без керлђр дђ уабыз,
				
Гљллђргђ су сибђбез.
				
Менђ шундый ућган без,

(Балалар, аяк очларына басып,
кулларны югары књтђрђлђр,
кулларны тљрле якка
хђрђкђтлђндерђлђр,
аска иелеп, идђн юу хђрђкђтлђре
ясыйлар,
куллар белђн кер юу хђрђкђтлђре
ясыйлар,
гљлгђ су сибњ хђрђкђтлђре
књрсђтђлђр,
аяк очларына басып,

Менђ шундый булган без. тњгђрђктђ ђйлђнђлђр.)

Без яздык
Без яздык, без яздык,
Безнећ бармаклар талды.
Без хђзер ял итђбез,
				
Аннан язып китђбез.

(Балалар йодрыктагы бармакларын бер ачалар, бер ябалар,
кулларын аска тљшереп,
бармакларын селкетђлђр,
язу хђрђкђтлђре ясыйлар.)
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Џђркайсыныћ њз эше
Исеме ђйтелгђн џђр бармак бљклђнђ бара.
Баш бармак бау ишђ.
Имђн бармак имђн кисђ.
Урта бармак ут кабыза.
Атсыз бармак ат ќигђ.
Чђнти бармак чђй эчђ.

(Балалар бау ишњ хђрђкђтен,
агач кисњ хђрђкђтен,
шырпы сызу хђрђкђтен,
атта йљрњ хђрђкђтен,
чђй эчњ хђрђкђтен ясыйлар.)

Кер юу
Балалар тњгђрђклђнеп басалар џђм ќыр сњзлђренђ туры
килгђн хђрђкђтлђр ясыйлар.
Мин тик тормыйм, эш эшлим,
Ќић сызганып, кер уам.
Керлђр уам, керлђр уам,
Керлђр чайкыйм, керлђр юам.
Керлђрем инде агарган,
Мин аларны ќилгђ элђм.
Керлђр элђм, керлђр элђм,
Кипсеннђр кояш белђн.
Керлђрем кипкђн, кулыма
Кер ќыям, керлђр ќыям.
Аннары бер њтњк алып
Њтњклђп, тљреп куям.
Юдым, чайкадым, элдем,
Керлђрем кипкђч ќыйдым,
Њтњгемне кыздырып,
Њтњклђп, тљреп куйдым.
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Кер юучылар
Хђрђкђтлђр шигырь эчтђлегенђ туры китереп ясала.
Без – яхшы юучылар!
Без керлђрне уабыз,
Менђ ничек, менђ ничек
Без керлђрне уабыз!
Без – яхшы чайкаучылар!
Без керлђрне чайкыйбыз,
Менђ ничек, менђ ничек
Без керлђрне чайкыйбыз.
Киптерергђ кирђк бит!
Керне бауга элђбез,
Менђ ничек, менђ ничек
Керне бауга элђбез!
Кипкђчтен, без аларны
Баудан ќыеп алабыз,
Менђ ничек, менђ ничек
Баудан ќыеп алабыз.
Кипкђн ап-ак керлђрне
Њтњклибез, тљрђбез,
Менђ ничек, менђ ничек
Матур итеп тљрђбез.

Атлап йљргђндђ
Дуслар белђн бергђ ќырлашып,
Тезелеп йљреп, бергђлђп басып,
Башны књтђреп, књкрђк киереп,
Кулларны селкеп, басабыз дљп-дљп!
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Кыр казлары књк тип-тигез генђ
Тезелеп барабыз, књрђсез менђ!
Болай ќыелып, тезелеп бергђ,
Књћелле, кызык, шђп булыр безгђ.

Мђрьям ђби малайлары
Уйнаучылар тњгђрђккђ тезелђлђр. Бер бала тњгђрђк уртасында басып тора.
Мђрьям ђби янында 		
Ќиде малай утыра,

(Балалар тњгђрђк буенча йљрилђр,

Бар да сары кашлылар,
Менђ шундый башлылар,
				
Колаклары – шундыйрак,
Ђ књзлђре – мондыйрак,
				
Борыннары – мондыйлар,
Ќидесе дђ – шундыйлар.

туктыйлар,
башларын ике куллары белђн
тотып як-якка чайкыйлар,
колакларын ышкыйлар,
баш џђм имђн бармактан боќра
ясап, књзлђренђ куялар,
борын љстенђ йодрыкларын куялар,
кулларын як-якка ќђялђр.)

Гимнастика уеннары
Ућ аягыћ дљп-дљп бас, дљп-дљп бас!
Сул аягыћ дљп-дљп бас, дљп-дљп бас!
Кулларыћны чап ућга, чап сулга, куй алга!
Кулларыћны чап алга, чап артка, куй алга!
Ућга борыл, алга атла бер адым,
Сулга борыл, алга атла бер адым!
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Алга кара, кулларыћны куй янга!
Кулларыћны суз алга, куй янга!
Кулларыћны суз артка, куй янга!
Я, башыћны ућга бор, алга бор!
Я, башыћны сулга бор, алга бор!
Я, башыћны ућга сал, турыга ал!
Я, башыћны сулга сал, турыга ал!
Я, башыћны артка сал, алга ал!
Я, башыћны алга сал, урынына ал!
Алга атла љч адым: бер адым, ике адым, љч адым!
Артка атла љч адым: бер адым, ике адым, љч адым!
Ућга атла љч адым: бер адым, ике адым, љч адым!
Сулга атла љч адым: бер адым, ике адым, љч адым!
Ућга борыл, алга атла бер адым!
Артка ђйлђн, алга атла бер адым!
Сулга борыл, алга атла бер адым!
Артка ђйлђн, алга атла бер адым!
Ућга атла, артка атла бер адым!
Сулга атла, алга атла бер адым!
Сулга атла, артка атла бер адым!
Ућга атла, алга атла бер адым!
Ућга борыл, артка ђйлђн, сулга борыл,
Сулга борыл, артка ђйлђн, ућга борыл!
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Санамышлар

(Дђреслђрдђ, уен вакытларында,
физкультура шљгыльлђрендђ файдалану љчен)
Бер, ике, љч,
Ђнђ тегендђ књч.
Бер, ике, љч,
Сића кљч,
Син моннан књч.
Ипи, тоз,
Матур кыз.
Карга, чыпчык,				
Берећ кал да,
Берећ чык.
Ќепсез орчык,				
Чђњкђ, чыпчык,				
Кара балчык,
Син кал, бу чык!
Ун, тугыз, сигез –
Ђй симез њгез.
Ќиде, алты, биш –
Бњре килђ ич.
Дњрт, љч, ике, бер –
Тиз качып љлгер!
100, 90, 80 –
Калырсыћ исђн.
70, 60, 50 –
Тизрђк кач инде.
155

40, 30, 20 –
Ђйтмђдећ димђ, яме,
10 – абзарыћда кун!
Љйгђ кергђн бер чыпчык,
Очып йљри чык-чырык.
– Чыпчык, чыпчык, син, чыпчык!
Атлап тњгел, очып чык!
Тор, тор, тургай,
Таћ ата бугай,
Тургай, чыпчык,
Син кал, бу чык!
Аладан, боладан,
Песи бара колгадан.
Песи тњгел, ата каз,
Ата каздан тизрђк кач!
Ђке, пђке, эремчек,
Син калып тор, ђ бу чык.
Ђлчи, бђлчи,
Ђни књлмђк њлчи,
Њлчи торгач ќитмђде,
Кисђ торгач бетмђде.
Чђњкђ, чыпчык,
Син кал, бу чык!
Ыргада, мыргада,
Мђче йљри елгада.
Эремчек, тљн чык,
Син кал, бу чык.
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Песи-песи поскан,
Ике књзен кыскан,
Кысса, безне тота алмый,
Тотар иде – ќитђ алмый.
Пес-пес-пес.
Ќыелганнар кошкайлар –
Безнећ нђни дускайлар:
Песнђк, чђњкђ, саескан,
Књгђрчен артка поскан.
Син, карга, син, чыпчык,
Тђрђзђдђн очып чык!
Мияу, мияу мышлаган,
Мич башында кышлаган.
Бњген тычкан тотмаган,
Тотар иде – йоклаган.
Саескандай чайкалып,
Мин йљримен, љй саклап.
Каздай булып, кыйгаклап,
Сића тиям, син ђбђк!
Ыргадан, мыргадан,
Мђче йљри колгадан.
Мђче тњгел, ата каз,
Ата казныћ башы таз.
Сыртыћа тљшкђнче таш,
Тизрђк моннан чыгып кач!
Бер, ике, љч, дњрт, биш,
Алты, ќиде, сигез, тугыз, ун.
Байлар кия тљлке тун.
Тљлке тунныћ бђясе –
Йљз дђ кырык сигез сум.
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Саесканныћ койрыгы –
Саный китсђћ – унике,
Сыћар аяк, сыћар чык,
Син калып тор, ђ син чык!
Елгада бар бер басма,
Син анда ялгыш басма.
Ђгђр бассаћ китереп,
Кырыйга чык, сикереп.
Гљр-гљр гљлдер бу,
Гљрлђр књгђрчендер бу.
Карыйк-карыйк каргалар,
Шыгырдаган арбалар.
Торыйк-торыйк торналар,
Тау башында юргалар.
Чут-чут сандугач,
Тђрђзђдђ карлыгач.
Чырык-чырык куар чыпчык,
Тђрђзђдђн очып чык!
Кулда уймак,
Табада коймак,
Мичтђ бђлеш –
Ал да ябыш.
Чњрђкђй њрдђк
Чум да чык!
Берђм, берђм, берђмлђп,
Ђби йљри, кеше ђрлђп,
Кђќђлђрен кешђнлђп,
Бабай бара басуга,
Сулга карый ун агай,
Ућга карый ун агай,
Бар чыгып кит син, агай!
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Кыш китте, яз килде,
Њрдђк белђн каз килде.
Тау башлары ачылды,
Ак ташлары чђчелде.
Сайрыйлар тургайлар,
Шалтырыйлар сабаннар.
Моћая сыерчык,
Ќыр ќырлый чыпчык,
Син тор, бу чык!
Каенда – карга,				
Имђндђ – чыпчык,
Ќирдђ – елан,				
Џавада – кош,				
Бар син дђ оч!				
			
Ђлчи, бђлчи,
Ђни књлмђк њлчи,
Ђнђ тора бер чыпчык,
Менђ тора бер чыпчык,
Артык булсаћ очып чык!
Алачык, салачык,
Салачыкта калачык,
Калачыкта балачык,
Балачык – малайчык,
Качма алай, малай, чык!
Чар, чар, чыпчыклар,
Бирсђгез лђ орчыклар.
Анда чык, монда чык,
Саубуллаш та моннан чык.
Чђйнеккђ акча салдым.		
– Ничђ булды?
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– Йљз булды.
Ђтђлчек, мђтђлчек,		
Сића туры килде, чык!
Чистай – чигђнђк,
Алабуга – бигђнђк.
Мин йљримен, књзаллап,
Шап!
Саескандай чайкалып,			
Мин йљримен, љй саклап.
Син йокыћнан уян,			
Озын колаклы куян.			
Бер тай, ике тай,
Љч тай, дњрт тай,
Монда торма, чыгып тай.
Аладай, каладай,				
Чистай, Чикђнђй,			
Алабуга – ак балык,
Син кал, бу чык.			
Мин барамын базарга,			
Алтын-кљмеш сайларга.		
Ал чук, зђћгђр чук,			
Монда торма, тизрђк чык.
Ялкау, чытык, мактанчык,
Мактанчыкка – буш капчык.
Буш капчык, уеннан чык!
Кырма чыбык, сары янчык,
Карчык, кызчык,
Син кал, бу чык.
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– Зђйни, Зђйни, Зђйнђбем,
Атны кайда бђйлђдећ?		
– Алмагачка бђйлђдем.
– Алма тљште шап итеп,			
Зђйнђп чыкты ялт итеп.		
Алма, шикђр, бавыр, агач,		
Тик торма син, ал да кач.
		
Уйдык, уйдык урман,
Урманда тормам;
Типтђр, мишђр, башкорт,
Сића ќитте, бар чык.
Ыргада, мыргада,
Мђче йљри колгада,
Сыер йљри елгада,
Ары чык, бире чык,
Монда торма, йљгереп чык.
Ары алачык, бире алачык,		
Кыр капкасы шар ачык.		
Умырык, томырык,
Монда торма, йљгереп чык.		
						
Алатыр, булатыр,
Тау ягыннан таћ атыр,
Аны кљтеп торганчы,
Алга таба бара тор.
Алатыр, булатыр,			
Тау ягыннан таћ атыр,
Эремчегећ эретер.			
Эремчек, биремчек,
Син кал, бу чык.
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Балаларны уенга ќыю љчен
шигырьлђр, ќырлар

(«Ђйлђнђ-тирђ дљнья белђн таныштыру» дђреслђрендђ
файдалану љчен материаллар1)

Бакча балалары
Барча балалар
Бергђ ќырлашып,
Тезелеп барабыз.
Бергђлђп басып,
Башны књтђреп,
Књкрђкне киереп,
Кулларны селкеп,
Басабыз дљп-дљп!
Ђйдђгез, сез дђ
Кушылыгыз ќырга,
Бакчага барыйк,
Тезелегез бергђ,
Кљн буе эшсез,
Љйдђ књћелсез,
Бакчада кызык,
Барыйк, књрерсез!
Апа књћелле
Ђкият сљйли,
Балалар тып-тын –
Апаны тыћлый.
Ђкият бетђ,
Менђ уйныйбыз,
Уенга кушылып,
Ќырлар ќырлыйбыз.
1
Бу бњлеккђ кертелгђн шигъри њрнђклђр С. Мићлекђйнећ «Балалар
љчен ќырлы уеннар» (1925), «Тезмђ сњзлђр» (1931) џђм З. Салихованыћ
«Мђктђпкђ кадђр тђрбия љчен кулланма» (1925) китапларыннан алынды.
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Бакчабыз матур,
Рђсемле, ямьле,
Уенчыклар књп,
Анда књћелле.
Ясыйбыз буяудан
Без рђсемнђр,
Шакмактан – йортлар,
Балчыктан – сыннар.
Гљл њстерђбез
Кызылсу-алсу,
Њзебез пешерђбез
Ашарга аш-су.
Савыт-сабаны
Њзебез юабыз,
Бакчаны ямьле
Итеп ќыябыз.
Ђйдђгез, ђйдђ,
Кош-корт, мал-туар,
Куян, эт, мђче –
Анда барысы бар.
Уйнарбыз атлы,
Уйнарбыз туплы,
Яулык салышу,
Куыш-куышлы.
Ђйдђгез, сез дђ
Тезелегез бергђ,
Бакчага барыйк,
Кушылыгыз безгђ!
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Ќђй кљне
Яз ќиткђч, ќир кипкђч,
Саф аяз кљннђрдђ
Чыгарбыз юл буйлап
Зђћгђрсу кырларга.
Чђчђклђр ќыярбыз,
Књбђлђк куарбыз,
Шундый саф џавада
Бик рђхђт ќырларбыз.
Књп йљрсђк, уйнасак,
Эсселђп тирлђсђк
Чумарбыз тиз генђ
Кљмештђй књллђргђ.
Уйнашып-кљлешеп,
Йљгерешеп кайтырбыз,
Куанып-куанып,
Ђнкђйне њбђргђ.

Бала џђм сандугач
Бала
Сары сандугачкаем,
Башыћ игђнсећ!
Сайрамыйсыћ да,
Бик моћайгансыћ?
Сандугач
Яшел агачта сайрап,
Мин кљн кичердем,
Ђ алтын читлектђ
Ничек гомер итим?
Яшел агач ботагы
Рђхђт сайрарга,
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Алтын читлек эчендђ
Мин зур кайгыда.
Яшел агач ботагы
Гомер иттерђ.
Алтын читлек эчлђре
Њлем кљттерђ.
Яшел сахрада, елап,
Балакаем кљтђ.
Џђммђ туганкайларым
Мића аџ итђ...
Бала
Сљекле кошчыгым,
Инде мин аћладым,
Синећ сњзлђрећне
Чыннан да тыћладым.
Алтын читлек ишеген
Ачамын мин сића,
Котылдыћ син хђзер –
Рђнќемђче мића!

Књке
Ишетелђдер кайчакта
Ерак елга артында:
«Књк-књ, књк-књ!»
Ерак елга артында.
Кечкенђ кошчык сайрый
Яшел яфрак астында:
«Књк-књ, књк-књ!»
Яшел яфрак астында.
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Югалткан балаларын,
Кычкырып эзли аларны:
«Књк-књ, књк-књ!»
Кычкырып эзли аларны.
Ямансулый бичара,
Яћгырата моћ даланы:
«Књк-књ, књк-књ!»
Яћгырата моћ даланы.

Књгђрченнђр
– Гљлдер-гљлдер-гљлдергњ,
Бигрђк матур, кемдер бу?
Тарап њргђн чђчлђрен,
Љсте-башы бик ару.
– Гљлдер-гљлдер-гљлдергњ,
Бер ђдђпле кыздыр бу,
Мђктђп атлы бакчаларда
Чђчђктер бу, гљлдер бу!

Кошлар ќыры
Без, кошлар, ирекле, яратабыз ирекне,
Очарга, уйнарга кићлекне, кић књкне.
Оябыз урманда – нинди књћелле анда!
Урман тын булганда џђм шаулап торганда,
Челтер-челтер чишмђлђр сљйлђшеп кљлгђндђ,
Кош-кортлар, кайнашып, шау да гљр килгђндђ.
Ђй дустым, бармы соћ урманда йљргђнећ?
Тын урман, шат кошлар, шат чишмђ књргђнећ?
Урманныћ шаулавын, чишмђлђр гљрлђвен,
Шат кошлар ќырлавын бармы тыћлап торганыћ?
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Бозау
Кичкђ таба, сузып-сузып, кечкенђ бозау кычкыра.
Сагынган ул ђнкђен, бакырып, шуны чакыра.
Мљгри-мљгри, анасы кайтып керде кљтњдђн,
Йљгереп барды баласы, имеп туйды сљтлђрен.
Имеп туйгач, шатлыгыннан уйный, чаба, сикерђ,
Ђнкђсенећ тирђсендђ ђрле-бирле йљгерђ.
Карап тора анасы: сикереп уйный баласы,
Нинди матур, нинди сылу баласы – књз алмасы!

Хайваннар тавышы
Ат кешнидер: «Миһаһай!
Безнећ Гали, ди, кайда?»
Кђќђ ђйтђ: «Мђэ, мђэ, мђэ!
Гали китте мђктђпкђ».
Сыер ђйтђ: «Му, му, му!
Ул соћ яхшы укыймы?»
«Ау, ау, ау! – дип эт љрђ, –
Безнећ Гали књп белђ!»
Њрдђк ђйтђ: «Бак, бак, бак!
Књп белсђ, аћа рђхмђт!»

Хайваннар чакыру
Чакырамын мђчене мин:
«Пес, пес, пес, пес!»
Чакырамын Актабанны:
«Кес, кес, кес, кес!»
Чакырамын Алабайны:
«Маэ, маэ, маэ, маэ!»
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Чакырамын туры атымны:
«Бах, бах, бах, бах!»
Чакырамын колынкайны-сылуны:
«Гњли, гњли, гњли, гњли!»
Чакырам сарыкны:
«Тђчтђй, тђчтђй, тђч, тђч, тђч!»
Чакырамын кђќђне:
«Кђќђ, кђќђ, кђч, кђч, кђч!»
Сыерымны чакырмаганмын да ђле!
«Тњгђнђй, тњгђнђй, тњгђнђй, тђгђнђй
Тђй, тњ!..»

Ђнђ мђктђп, ђнђ балалар!
Ђнђ мђктђп, ђнђ балалар!
Портфельлђр тотып, шунда баралар.
*
Гљрлђп торган кљчле умартадай,
Мђктђп эче шау да гљр килђ,
Шат књћелле уен-кљлке, чыр-чу,
Бала-чага тавышы ишетелђ.
Чылтырады шунда кыћгырау,
Ђ балалар тып-тын калдылар:
Алмаш-тилмђш китап укыдылар,
Дђфтђр алып, язу яздылар.
Ялга чыгып, тагын шауладылар,
Тагын ќыелып, шигырь ђйттелђр,
Укытучы сњзен тыћладылар,
Саубуллашып кайтып киттелђр.
168

Алар шулай кљн дђ килђлђр,
Тырышып, сабакларын белђлђр.
Њсеп ќиткђч, алар, белемлелђр,
Илне тљзњчелђр булырлар.

Поезд
Ул чабадыр бик каты, бик шђп кызып,
Артына бик књп вагоннарны тезеп.
«Пош, – ди ул, – пош-пош!» – ди ул, тынын ала,
Борыла-сызыла тик тљтен сузылып кала.
Ул чаба тиз таулар-урманнар буйлап,
Тип-тигез уйсу, тњбђн ќирлђр буйлап.
Књп кала, авыллар њтеп ыргыла,
Барысы књз йомган арада юк була.
Ник чаба ул? Кљн чаба џђм тљн чаба
Зур шђџђрлђрдђн авылларга таба?
Кайбер урыннарда ялга туктала,
Туктала, пош-пош итеп, ул тын ала.
Бер караганда књрђсећ син аныћ
Ђйлђнеп киткђн юлыннан кайтканын.
Бу юлы да бик кызык, бик шђп чаба,
Тик авыллардан шђџђрлђргђ таба.
Ул чаба авылга бар кљч-хђл белђн,
Чђй, шикђр, тоз џђм ашамлыклар белђн,
Икмђк игђрдђй машиналар килђ
Эшчелђрдђн књп сђламле хат белђн.
Ђйтергђме, ђйлђнеп, ул ник чаба
Баягы юлдан шђџђрлђргђ таба?
Ул тљягђн икмђк, ит џђм дђ тире,
Авылдан шђџђрлђргђ кайта кире.
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Авыллардан шђџђргђ чаптыра,
Эшчелђр љчен ашамлык тараттыра.
Кемгђ, кайчан ни кирђкне шђйли ул,
Эшче, игенчене шулай бђйли ул.

Кармак салганда
Ђкрен генђ су ага
Яр буенда комлыкта,
Кармак салып утырабыз
Малай-шалай эш юкта.
Сљйлђшкђлибез њзебез,
Калкавычта – књзебез;
Сабырсызлар сљйлђнсђ,
«Чњгез, дибез, тњзегез!»
Балык озак капмаса,
Без ќырлыйбыз, такмаклап:
«Тфњ, тфњ, балык кап!
Яр башында ялтырап ят!»
Вђли: «Чиртђ, чиртђ!»
Галђви: «Нђрсђ бу?»
Вђли: «Ђле чиртђ, чумды бу!»
Галђви: «Карап торма, ачык авыз,
Ал тизрђк, йотты бу!»
Алды Вђли кармагын,
Калды балык шып итеп,
«Ал дип торам, ачык авыз,
Тордыћ ђллђ ни кљтеп», –
Дип сукранды Галђви.
Вђли башын кашыды:
«Белђк буе бар иде,
Тљште китте бит», – диде.
Янды Вђлинећ йљрђге.
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Бер зур гына корт саплап
Салды тагын кармагын,
Тљкерђ-тљкерђ такмаклап:
«Тфњ, тфњ, балык кап, кап, кап!
Яр башында ялтырап ят, ят, ят!»
Балык чиртми башлады,
Без аларга ќим сибђбез,
Њзебез авыз эченнђн
Ђкрен генђ кљйлибез:
«Тфњ, тфњ, балык кап, кап, кап!
Яр башында ялтырап ят, ят, ят!»
«Шуны ала алмадыћ», – дип,
Вђлине гаеплибез.
«Иртђ син салдыћ», – дибез,
«Юк, соћга калдыћ», – дибез.
Шунда шаулашып киттек.
Балык чиртми, аптыраш,
«Мин булсам, ђй, мин булсам», –
Дибез без – акыллы баш.
Балык чиртми, кљттек без,
Вђлине нык теттек без,
Бђлки, балык булыр диеп,
Таћга кадђр кљттек без!

Торналар ќыры
«Торыйк, торыйк, торыкланып,
Канатларны селкеп, селкеп,
Кић џаваны ќиллђндереп,
Канатларны ќилпеп-ќилпеп
Очабыз без, ќырлый-ќырлый:
– Торылдырыйк, торыйк, торыйк!
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Бергђ-бергђ гомер сљрик,
Бергђ очыйк, йљрик, торыйк.
Очабыз без ил љстендђ,
Нинди матур, нинди дуслык,
Торыйк-торыйк без дђ менђ!»
Шулай ќырлап очучы
Торналарга карап торып
Исем китте, рђткђ тезелеп,
Матур ќырлауларын књреп!

Каз бђбкђлђр чыгаргач
– Кыйгак, кыйгак, кайчан чыгасыћ? – дип
Каћгылдады тышта ата каз.
– Хђзер, хђзер чыгам, чыгам, – диеп
Ќавап бирде аћа ана каз.
– Пип, пип, ђнкђй, кайда, кем кычкыра? –
Дип бђбкђлђр сорый анасын.
Ђнкђлђре сљйли Тимербайныћ
Су буена алып барасын.
– Каћгылдыйдыр тышта, чыгыгыз дип,
Минем дустым – сезнећ атагыз.
Су буена яшел чирђмлеккђ
Чыгабыз, я, тизрђк ашагыз!
Исђйдегез инде, нык басасыз,
Балаларым, безгђ љйдђ тар.
Ђрђмђле, сулы, аллы-гљлле
Чђчкђлђргђ бик бай дљнья бар.
Шунда Тимер безне алып барыр,
Ќырлый-ќырлый карап њстерер.
Су буенда яшел чирђмнђрдђ
Сез њсђрсез, сезгђ кљч килер.
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Усаллардан анда курку бетђр,
Кић суларда чумып уйнарбыз,
Канатларны ќилпеп, џаваларда
Тезелеп, ќырлый-ќырлый очарбыз.
Их!
Балалар, дљнья нинди ямьле,
Алда нинди тормыш књћелле,
Алда шатлык, алда якты кљннђр!
Кыйгак-гак!...
Ќилкендерђ дђртле књћелне!...

Каз бђбкђлђре саклаганда
Авыл читендђ, ындыр янында
Яшел чирђмдђ, чишмђ буенда
Кљмеш тавышлы казлар каћгылдый,
Яшь бђбкђлђре шунда пипылдый.
Балалар уйный киртђ чыгышлы,
Бераз ял иткђч, аннан – качышлы.
Тып-тын калалар, шаулап кљлешђлђр,
Посып торалар, чабышып куышалар,
Шатлык, ямь тулган, дљнья онытылган.
Туктагыз, кљшшњ! Ђнђ бит тилгђн!
Балалар кинђт уйнамас булды,
Каз бђбкђлђре куркып чыелдый.
Књктђ, биектђ, усал уй белђн,
Теш-тырнак кайрап оча бер тилгђн.
Балалар шунда барысы да бердђм
Џавага карап кычкыра ќирдђн:
– Тилгђн, тилгђн!
Бәбкә алырга килгән!
Бер аягы –тимердән,
Бер аягы – күмердән.
Кљшшњ, кљшшњ, кљшшњ!
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Кошларны чакыру
«Дљгђ, дљгђ», – дип чакырсам,
Казлар йљгерђ, каћгылдап,
«Бетеш, бетеш» – дигђндђ,
Њрдђк килђ, бакылдап.
«Биби, биби», – дип чакырсам,
Бђбкђлђр дия: «Пип-пи»,
Йљгерђлђр тиз-тиз, куанып,
Безгђ бирђ су, ќим, дип.
«Ти, ти, ти»,– дип чакырсам,
Тавыкларым кытаклап,
Канатларын ќилпеп-ќилпеп
Йљгерђ тиз-тиз, шђплђп.
«Чеп, чеп, чеп», – дип чакырам,
Чебешлђргђ ќим бирђм,
«Књк, књк, књк», – дип чакырам,
Књркђлђр туендырам.
Мин – кошларныћ чын дусты,
Алар мине сљялђр,
«Ќим бирђсећ, туйдырасыћ,
Рђхмђт», – дип баш иялђр.

Яћгыр џђм балалар
Ќил ќиллђде. Таулар, урманнарныћ
Ары башыннан куе, караћгы
Зур болытлар, тирђ-якка агылаАгыла, илне каплап таралды.
Урамнарда уйнап йљрњче
Бала-чага књккђ карады.
Бер-берсенђ алар эндђштелђр:
«Яћгыр килђ, яћгыр, кара ђле!»
Шатлыклары эчкђ сыймады.

174

«Яћгыр, яу, яу, яу,
Ашлык, ућ, ућ, ућ!» –
Дип, алар бердђм ќырлады.
Дљбер-шатыр килеп књк књкрђде,
Ялт-йолт итеп яшен яшьнђде.
Болытлардан тљймђ-тљймђ яћгыр
Шыбыр-шыбыр ява башлады.
Шунда, биш минут та њтмђгђндер,
Гљрлђвеклђр ага башлады,
Тљймђ-тљймђ яћгыр ваклары
Сђйлђн-сђйлђн тама башлады.
Тагын дљбер-шатыр књк књкрђде,
Болытларны ќиллђр каулады.
Гљрлђвеклђр агып гљжлђделђр,
Аккан сулар тагын шаулады,
Балакларын сызганган балалар
Лычкыл-лычкыл килеп чаптылар.
Болытларны куып, кояшны
Чакырырга такмак таптылар:
«Эт кояшы, кит, кит, кит!
Майлы ботка бирермен.
Тђти кашык базарда, базарда,
Майлы ботка казанда, казанда».
Кояш килеп чыкты, нурын сипте,
Иркђлђнде дљнья, ќанланды,
Ќир йљзе яшел хђтфђ юрганга
Тљренде, тђмам нурланды.
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Буш уй
Ђй уйный, сикерђ яланда бер куян,
Мин тотарга омтылам, ул куркудан
Књз ачып йомганчы читкђ сикерђ, юк,
Миннђн ул куркып ерак-ерак шылган...
Анда тыныч тљсле, ашамлык та мул,
Анда да дерт-мерт итђ, курка књћел!
Иснђнђ, борынын књтђреп, як-ягын,
Ниндидер шомлык барын да сизенђ ул.
Шунда мин аннан качып-посып кына килђм,
«Ђ, куян, элђктећ», – дип, эчтђн кљлђм.

Йорт казы белђн ат
«Мин оча да белђмен,
Мин йљзђ дђ белђмен,
Тирђн сулар љстендђ
Эџ, димимен, йљзђмен», –
Дип мактанды йорт казы
Бервакыт ат алдында.
Ќавап бирде, уйланып,
Башын селкеп, ат шунда:
«Ярар иде мактанырга,
Тђкђрлектђй йљгерђ алсаћ,
Торна кебек оча алсаћ,
Балык кебек йљзђ алсаћ».

Унга чаклы санау
Таќи килде мђктђпкђ
Иртђн иртњк ялгызы.
Иптђшлђре килмђгђн,
Ялгызы ул, берњзе.
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Шунда ишек ачылды,
Гата иптђше килде,
Укучылар мђктђптђ,
Я, сана, ничђ булды? (1+1=2)
Болар икђњ торганда,
Тагын ишек ачылды,
Укучы Сара килде,
Я, сана, ничђ булды? (2+1=3)
Љчђњ алар сљйлђшеп
Торганда, ишек ачып,
Укучы Сафа килде,
Я, сана, ничђ булды? (3+1=4)
Дњртђњ алар сљйлђшеп
Торганда, ишек ачып,
Укучы Зђйнђп килде,
Я, сана, ничђ булды? (4+1=5)
Бишђњ алар сљйлђшеп
Торганда, ишек ачып,
Укучы Сабир килде,
Я, сана, ничђ булды? (5+1=6)
Алтау алар сљйлђшеп
Торганда, ишек ачып,
Укучы Шакир килде,
Я, сана, ничђ булды? (6+1=7)
Ќидђњ алар сљйлђшеп
Торганда, ишек ачып,
Укучы Мђрьям килде,
Я, сана, ничђ булды? (7+1=8)
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Менђ сигез янына
Тагын ишек ачылды –
Укучы Мирза килде,
Я, сана, ничђ булды? (8+1=9)
Янђ ишек ачылды,
Укучы Закир килде,
Барысы бергђ мђктђптђ,
Я, сана, ничђ булды? (9+1=10)
Ярый, унау булдылар,
Икешђр тезелделђр,
Инде санап карачы,
Ничђ ике булдылар? (5)

Уннан кирегђ санау
Ун кош кыркылдап утыра куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (10–1=9)
Тугыз кош калды, дидећ, куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (9–1=8)
Сигез кош калды, дидећ, куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (8–1=7)
Ќиде кош калды, дидећ, куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (7–1=6)
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Алты кош калды, дидећ, куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (6–1=5)
Ярый, биш кош калды, дидећ, куакта,
Шуннан берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (5–1=4)
Ярый, дњрт кош калды, дидећ, куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (4–1=3)
Ярый, љч кош калды, дидећ, куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (3–1=2)
Ярый, ике кош калды куакта,
Шуныћ берђве очты еракка,
Очты еракка ул, ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (2–1=1)
Ярый, бер кош калды, дидећ, куакта,
Менђ ул да очты еракка,
Иптђшлђре очкан ќылы якка,
Ничђ кош калды инде куакта? (1–1=0)
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Бала белђн ата
– Кем, ватып тауларны, таштан зур, биек йортлар сала?
Кем кљче, кем кодрђте белђн корыла зур кала?
– Эшче, тау-ташларны ватып, зур, бљек йортлар сала,
Эшче кулы, эшче кљче белђн корыла зур кала.
– Ничђ миллион бу халыкларга ашарга кем бирђ?
Љскђ-башка яхшы киемнђрне кем кидерђ?
– Ничђ миллион бу халыкларны игенче туйдыра,
Љскђ-башка яхшы киемнђрне эшче кидерђ.

Бала белђн књке
Бала
Кая очасыћ, Књке бђгърем, књк-књ?
Кая очасыћ, ќан тирђгем, књк-књ?
Књке
Очам, очам мин урманга, књк-књ,
Иркендђ ќырларга анда, књк-књ, књк-књ, књк-књ...
Ђйдђгез сез дђ урманга, књк-књ,
Књћелле џђм кызык анда, књк-књ, књк-књ, књк-књ!

Белђмсез, без кем?
(табышмак)

Озын койрык, гђњдђ кечкенђ,
Белђмсез, кем без, уйлагыз менђ!
Мђчелђр безгђ дошман, куркабыз,
Идђн астында тик тормыш корабыз.
Чњбе-чњпрђкне шунда ташыйбыз,
Бала-чагага урын ясыйбыз.
Икмђк-итне урлап кына ашыйбыз,
Кеше књзеннђн куркып яшибез.
(тычканнар)
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