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Репертуар произведений для чтения и разучивания игр и стихотворений  на 

башкирском языке:  

 

1 младшая группа. 

 

Игры:  

«Аҡ ҡалас”                                               - “Каравай” 

“Ҡуян менән бүре”                                   –“Заяц и волк” 

“Бармаҡ уйындары”                            – “Пальчиковые игры” 

“Ҡояш сыҡ!”                                          - “Солнышко выходи!” 

 

Чтение стихотворений, потешек. Разучивание на выбор. 

 

“Баланы уйнатҡанда”   - “Игра с ребенком”     (русская народная) 

“Баланы уйнатыу”       - “Давай поиграем        (русская народная) 

“Ҡояш апай”                - “Солнышко”               (русская народная) 

“Ямғыр теләге”            - “Дождик”                               Ш. Бабич. 

“Тышта ҡар яуа”          - “Снег идет”                            К. Даян. 

“Аҡ ҡуян”                     - “Зайка беленький”                К. Даян 

“Ҡаҙҙар”                       - “Гуси”                                    С. Муллабаев. 

“Килсе бында бәләкәсем”- “Иди ко мне, малыш”      Х. Широв. 

“Йоҡларға”                     - “Колыбельная”                  М. Сиражи. 

 

Художественное чтение.   

 

“Шалҡан”                                       - “Репка” (р.н.с.) 

“Төлкө менән айыу”              - “Лиса и медведь”(башкирская сказка) 

“Тирмә”                                      - “Теремок” (р.н.с.) 

“Сыбар тауыҡ”                     - “Курочка Ряба” (р.н.с.) 

“Себеш”                           “Цыпленок”(К. Чуковский) 

 

 

2 младшая группа. 

 

 

Игры:  

«Аҡ ҡалас”                                                 - “Каравай” 

“Ҡуян менән бүре”                                   –“Заяц и волк” 

“Бармаҡ уйындары”                            – “Пальчиковые игры” 

“Ҡояш сыҡ!”                                          - “Солнышко выходи!” 

“Кем һуҡты”                                        - “Угадай, кто задел” 

“Аҡ ҡуян”                                            - “Зайка беленький” 

“Бүреле”                                               - “Волк” 

“Баҫтырышмаҡ”                                  - “Догонялки” 

 

 Разучивание стихотворений, потешек. 

 

“Мин – ҡуян”  - “Я зайка!”                                        Г. Юнысова. 

“Айыу”            - “Медведь”                                       Е. Чарушин. 

“Туп”               - “Мячик”                                          А. Йагафарова. 
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“Туп”               - “Мячик”                                          А. Барто. 

“Сәп сәп сәпәкәй”  - “Хлопаем в ладошки”            А. Йагафарова. 

“Сәпәкәй”              - “Ладушки”                      (русская народная) 

“Мур мур мурлыҡай” – “Киска”                    (русская народная) 

“Мин үҙем”                - “ Я сам”                                И, Муравейка. 

“Һаумы ҡояш”           - “Здравствуй, Солнышко!” А. Йагафарова. 

 

 

 

Художественное чтение.   

 

“Шалҡан”                                       - “Репка” (р.н.с.) 

“Төлкө менән айыу”              - “Лиса и медведь”(башкирская сказка) 

“Тирмә”                                      - “Теремок” (р.н.с.) 

“Сыбар тауыҡ”                     - “Курочка Ряба” (р.н.с.) 

“Себеш”                                      -“Цыпленок”(К. Чуковский) 

“Бесәй балаһы Петрик менән сысҡан”  - “Котенок Петрик и мышка” 

                    (Беорусская народная сказка. Перевод А. Йагафаровой) 

“Ҡуяндын ҡолағы нинә оҙон булған” – “Почему у зайки длинные уши?”          (Русская 

народная сказка. Перевод А. Йагафаровой) 

 

Средняя группа. 

 

Игры:  

«Аҡ ҡалас”                                                 - “Каравай” 

“Ҡуян менән бүре”                                   –“Заяц и волк” 

“Бармаҡ уйындары”                            – “Пальчиковые игры” 

“Ҡояш сыҡ!”                                          - “Солнышко выходи!” 

“Кем һуҡты”                                        - “Угадай, кто задел” 

“Аҡ ҡуян”                                            - “Зайка беленький” 

“Бүреле”                                               - “Волк” 

“Баҫтырышмаҡ”                                  - “Догонялки” 

“Йәшерәм яулыҡ”                                  - “Платочек” 

“Аҡһаҡ төлкө”                                     - “Хромая лиса” 

“Әбәкле”                                               - “Пятнашки” 

“Күҙ бәйләш”                                       -“Жмурки” 

 

 

 Разучивание стихотворений, потешек. 

 

 

“Кәзә”                        - “Коза”                        (башкирская народная) 

“Ҡарға”                     – “Ворона”                   (башкирская народная) 

“Һанашмаҡтар”       – “Считалки”                 (башкирская народная) 

“Көҙ килгән”            - “Осень наступила”        К. Юнысова. 

“Ҡыш”                     - “Зима”                             Д. Юлтый. 

“Яны йыл”              - “Новый год”                    А. Йагафарова. 

“Яҙ килде”               - “Весна пришла”              М. Бикбова. 

“Сыйырсыҡ”            - “Скворец”                        Р. Гарипов. 

“Күгәрсен”               - “Голубь”                          Н. Кинйәбулатова. 

 

Художественное чтение.   
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“Терпе”      -  “Ёжик”       А.Н. Толстой (перевод А.        Йагафарова) 

“Әтәс менән һан ағай” – “Петух и хан” (башкирская народная сказка)                                                        

“Нинә бесәй ашағандан һун йыуыша”  - “Почему кошка умывается после еды” (литовская 

народная сказка. Перевод А.  Йагафарова) 

“Һарыбай”         (башкирская народная сказка) 

“Бесейҙен өйө яна” – “Загорелся кошкин дом”         (Русская народная сказка. Перевод А. 

Йагафаровой) 

“Алдар төлкө” – “Хитрая лиса” (башкирская народная сказка) 

“Кәзә нисек итеп үҙенә өй төҙөп алды” – “Как коза себе дом построила”        (Русская 

народная сказка. Перевод А. Йагафаровой) 

“Йәй”                          – “Лето”          М. Гафури. 

“Ямғыр яуа”              – “Дождь”       Ф. Рахимголова. 

 

 

Старшая группа. 

Игры:  

«Аҡ ҡалас”                                                 - “Каравай” 

“Ҡуян менән бүре”                                   –“Заяц и волк” 

“Саҡырыу”                                                – “Приглашение” 

“Ҡояш сыҡ!”                                          - “Солнышко выходи!” 

“Кем һуҡты”                                        - “Угадай, кто задел” 

“Аҡһаҡ төлкө”                                        - “Хромая лиса” 

“Бүреле”                                                   - “Волк” 

“Баҫтырышмаҡ”                                  - “Догонялки” 

“Йәшерәм яулыҡ”                                  - “Платочек” 

“Аҡһаҡ төлкө”                                     - “Хромая лиса” 

“Әбәкле”                                               - “Пятнашки” 

“Күҙ бәйләш”                                       -“Жмурки” 

Аҡ тирәк, күк тирәк                            - “Выбирай” 

Күбәләкле                                            - “Прятки” 

Ҡапҡа сығышы                                    - “Золотые ворота” 

Разучивание стихотворений, потешек. 

Шыршы”                 – “Ёлочка”             К. Даян. 

“Ҡыш”                         - “Зима”             Д. Юлтый. 

“Уралым”                     - “Урал”             С. Юлаев 

“Әсәйем өйҙә юҡта”   - “Когда мамы дома нет” А. Тагирова. 

“Барыбыҙҙа шат”        - “Все рады” Г.Гумер.         

“Тамсылар йырлай”   -  “Звон капели”Ф. Рахимголова. 

“Дуҫлыҡ”                   - “Дружба” Ф. Рахимголова. 

“Ҡояш апай”              - “Солнышко” А. Йагафарова. 

“Светофор”                 Б. Байымов. 

 

Чтение. 

 

“Йомаҡтар”                                         - “Загадки” 

“Ҡыҙыҡай менән айыу”      -   “Маша и медведь” (р.н.с.) 

“Бүре менән кәзә”             - “Волк и коза”              (б.н.с.)  

“Алданған бүре”              - “Обманутый волк”      (б.н.с.) 

“Бейәләй ” –   “ Варежка”(украинская народная сказка. Перевод А. Йагафаровой) 

“Айыу ҡырмыҫҡаҙа нинә үҫле”-    “Почему медведь зол на муравья” Ж.  Кеекбаев. 

“Төлкө менән һайыҫҡан” –    “Лиса и сорока” (башкирская народная сказка) 



4 

 

“Ауыр итек”                    - “Тяжелый сапог” С. Агиш. 

“Кем көслө”                     - “Кто сильнее” А. Йагафарова. 

“Башбармаҡ”                  - “Мальчик с пальчик” (башкирская народная сказка) 

“Ҡаҙҙар нинә ала булған” – “Серые гуси”  (башкирская народная сказка) 

“Ҡаҙҙар –аҡҡоштар”        - “Гуси- лебеди”(р.н.с.) 

“Төлкө менән әтәс”          - “Лиса и петух” (башкирская народная сказка) 

 

 

Йомаҡтар 

  
  

Бәләкәй генә аҡ тана Мөгөҙөм бар тип маҡтана. (Сәйнүк) 

Тимер сысҡан сүс ҡойроҡ (самолет) 

Ҡара урманда ут янан (бүре) 

Яҙ булмай ҡар иремәй, 

Алтын көмөш, ерҙә ятмай, 

Үлеп китеп ергә ингәс Һөйәктәре ерҙә серемәй (кеше) 

Өй башында алан аласыҡ 

Уны тотһаң һиңә булыр сауап (көрьән) 

Урманда ҡара итегем эленеп тора (муйыл) 

Урманда ҡыҙыл итегем эленеп тора (балан) 

Өҫтө аран, аҫты буран (иләк) 

Таҡыр тауҙа тәкә уйнай. (сәсә ауыу) 

Көн ҡыҙы ҡырға бара, сәсмауы ҡойола бара (һарыҡ) 

Ике усаҡҡа бер күһәк (һыйыр теле) 

һоҡоп алдым урыны юҡ (һыу) 

Ике ҡар аяҡташ ята (ҡаш) 

Екән төбө, ете айыры Ҡамыш төбө ике айыры Ул ни булыр бағанам тал Ете айыры ете 

ағайың Ҡамыш төбө ике айыры атаң, әсәй түгелме. 

Өй башында айыу бейей (төтөн) 

Өйөм түңәрәге ҡыл арҡан (Мүк) 

Үҙе бара юлы ҡара (ҡәләм) 

Айыу үкерә, йөнө ҡойола (ҡул тирмәне) 

Ай күрҙе, ҡояш алды. (ысыҡ) 

Кәкере ҡайын аҫтында урал бикә бөксәндәй (ҡуян) 

Оҙон-оҙон ауылдың осона башына кем сыҡҡан (юл) 

Һыу өҫтөндә һары май (томбойоҡ) 

Ишек төбөндә бисура билен быуып ултыра (һепертке) 

 

 

 

http://bashqort.com/aethaebiaet/98-bdu-folklor-arkhivy/1302-bdu-folk--453-
http://bashqort.com/aethaebiaet/98-bdu-folklor-arkhivy/1302-bdu-folk--453-?tmpl=component&print=1&page=
http://bashqort.com/component/mailto/?tmpl=component&template=beez_20&link=887bddfdc5e3bd475177b7bf588fae88ed96c7c6

