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Сценарий для детей старшей группы 

“Мой родной язык – башкирский!” 

 

Ведущий – Тыуған еребеҙ – сәсән телле, яуғир рухлы, олатайҙарыбыҙ борон 

борондан ғумер иткән  тарихлы төйэк. 

Тыуған яғыбыҙҙын тәбиғәте йәмле лә, хатта бер аҙ ҡырыҫ та. Матур кулдәр, 

һалҡын аҡ ҡайындар, һырт бирмәҫ ҡаялар, көҙрә йәшел шыршылар, 

һабантуйҙар гөрләр аҡландар – һәммәһелә тыуған еребеҙҙен ҡабатланмаҫ 

биҙәге. ( в сопровождении башкирской музыки и демонстрации слайдов с 

изображениями родной природы) 

Ведущий: 

У каждого человека есть Родина и свой родной язык. 

Каждый человек должен знать и хорошо говорить на своём родном языке. 

Ребенок: 

Есть у каждого язык, что родной навеки. 

Без родного языка, нету человека. 

Ребенок: 

Доньяла иң-иң матур ил, Ул-минең тыуған илем. 

Доньяла иң-иң матур тел, Ул минең тыуған телем. 

Ребенок: 

О, родной язык,певучий! О, родительская речь! 

Что ещё на свете знал я, что сумел я уберечь. 

Ребенок: 

«Балам»-тип, тыуған телдә, Өндәшә миңә әткәм. 

«Әсәйем!-тип, әсәйемә, Мин тыуған телдә дәшәм. 

 

Ребенок- Минен телем- тыуған ерем 

Әсәм тауышты халҡымдын бай хазинаһы 

Таҙа  намыҫлы. 



Ребенок – әсәм теле минә сәсән теле. 

Унан башҡа минен халҡым юҡ. 

Йөрәгендә халҡы булмағанын 

Кеше булырға ла хаҡы юҡ. 

Песня “Башҡорт теле юлдаш булһын” 

Ведущий  - Һай, афарин балалар. Бигрәк оҫта итеп шиғыр һөйләнегеҙ,монло 

итеп йырланығыҙ 

Приходит персонаж Экиэт эбей с сундуком. 

Экиэт эбей -  Ҡарағыҙ әле, ҡарағыҙ, бынауҙарҙы әйтәм, матур итеп 

кейенешеп, яһанышып, минән башҡа ғына йыйылышып ултыраларсы 

Ведущий – Тороп торон әле, Экиэт эбей , нинә улай шаулап килеп индегеҙ. 

Тәүҙә ҡунаҡтар балалар менән иҫәнләшер кәрәк. 

Экиэт эбей - әй, үтеп барышлай балаларҙын шиғыр һөйләгәндәрен, 

йырлағандарын ишеттем дә килдем индем шул. Һаумыһығыҙ балалар” әй, ни 

залағыҙ ҙа бик матур биҙәлгән. Бынай малайҙар ҙа, ҡыҙҙар ҙа бик матур итеп 

кейенгэндэр. Әллә берәй байрамы һеҙҙә. 

Ведущий – әе шул беҙҙә байрам. Бөгөн беҙгә ҡунаҡтар килде, балалар уларға 

үҙ һөнәрҙәрен күргәтә 

Экиэт эбей – ни ҡара әле, мин килгәйнем шым булдалар ҙа ҡуйҙыларсы, әллә 

йырҙарыла  бейеүҙәре лә бөттө лә ҡуйҙы инде. 

Ведущий  - Юҡ, Экиэт эбей, беҙҙен байрам әле башланды ғына бит әле. Бына 

хәҙер беҙҙен балаларыбыҙ туйган тел тораһында йыр йырлап бирәләр. 

Экиэт эбей – ошо бәләкәй генә балалар йырлай беләләрме? Улай булғас 

тынлаеҡ әле. 

Песня и “Я учу башкирский язык” 

Экиэт эбей –  ҡара әле!!! нисек матур итеп йырлайҙар башҡорт телендә. 

Башҡортса бейей ҙә беләгеҙме? 

Ведущий-  Экиэт эбей, беҙҙен балалар һеҙгә бейеү бүлә итәләр. Ял итеп , 

утырып ҡарап алын әле. 

Башкирский танец “Девочки с подносами” 

Экиэт эбей - Мин ҡыҙҙарҙын бейеүен ныҡлап яратам 

Ведущий - Беҙҙен малайҙарҙын бейеүе һеҙгә тағы ла нығыраҡ оҡшар 



Башкирский танец “Аҡбуҙат” 

Экиэт эбей -   Вәт шәп, минә бик ныҡ оҡшаны был бейеү. Ә ҡайҙан шулай 

бейергә өйрәнгәндәр 

Ведущий - Әлбиттә беҙҙен балалар баҡсаһында. Беҙгә бында шулай күнелле, 

йырлайбыҙҙа, бейейбеҙҙә, уйнайбыҙҙ... 

Экиэт эбей – Уйнайғыҙҙа? Уйнарға мин харап яратам! Мине лә үҙегеҙгә 

уйнарға алығыҙ. 

Музыкальная игра “Ҡурай” 

Экиэт эбей  -Бигерәк күнелле һеҙҙен менән, минә бында бик оҡшай. Мин бит 

һеҙгә буш ҡул килмәнем. Ҡайҙа әле минен һандығым. Һандығымда нимә 

генә юҡ. Бөтә бар. Берҙе унда йомаҡтар. Башҡорт телен яҡшы беләгеҙ 

йомаҡтарыма йауап бирегеҙ. 

Сказочная бабушка загадывает загадки на башкирском языке про 

сказочных героев. Хвалит за ответы, достает из сундука книгу со сказками и 

дарит их детям. 

Экиэт эбей – һандыҡта тағы  бер моғжизә бар һымаҡ ине, ҡайһа икэн ул Бына 

бына ул. Әйтегеҙ әле, ниндәй әкиәт беләгеҙ алтын йомортҡа тораһында? 

(ответы детей – “Сыбар тауык”) 

Сказочная бабушки достает из сундука золотое яйцо, из которого 

высыпаются конфеты – угощения для детей. 

Экиэт эбей –Барығыҙға бик ҙур рәхмәт. Матур итеп үҙегеҙҙен телегеҙҙә 

һөйләшегеҙ. Бына миндә һеҙгә йыр буләк итһем килә. Әйҙәгеҙ йырлашығыҙ 

минә 

Сказочная бабушка вместе с воспитателями и детьми исполняют песню:  

И туѓан тел, и матур тел, атам-әсәмдең теле! 

Донъяла күп нәмә белдем һин туѓан тел арҡылы. 

Иң элек был тел менән әсәм бишектә көйләгән, 

Унан һуң төндәр буйы әбейем хикәйәт һөйләгән. 

И туѓан тел! Һәр ваҡытта ярҙамың менән һинең, 

Кескенәнән аңлашылѓан шатлыѓым, ҡайгым минең. 

И туган тел! Һиндә булѓан иң элек ҡылѓан доѓам: 

Ярлыҡасы, тип, үҙем һәм атам-әсәмде, Хоҙам! 

 

 


