
 

    Башҡортостан Республикаһы Ҡырмыҫҡалы районы муниципаль 

районының муниципаль урта дөйөм белем биреү бюджет ужреждениеһы 

Прибельский ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбенең Мөкәй ауылы 

урта дөйөм белем биреү филиалы 

 

 

 

 

 

 

 
Бөйөк Еңеүгә бағышланған байрам сценарийы. 

                                                          

 

 

 

                                                          Төҙөүсеһе: юғары категориялы  

                                                          башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

                                      Ишҡарина Фәниә Ҡасим ҡыҙы 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Мөкәй -2018 

 



 

Мәктәптә сығарылыш кисәһе. “Школьный вальс”көйөнә бейеп сығарылыш 

кластары сыға. 

 

Әнисә. 

Ниндәй ҡыуаныс, ниндәй шатлыҡ бөгөн. Беҙ мәктәпте тамамланыҡ. Ә һеҙ 

беләһегеҙме,мин кем булырға хыялланам? 

  

Әлфиә 

Сер булмаһа әйт һуң. 

 

Әнисә 

Бер генә лә сер түгел. Бәләкәйҙән табиб булырға хыялландым.Бына мин 

үҙемдең тылсымлы ҡулдарым менән бар кешегә һаулыҡ өләшәсәкмен. 

Сабыйҙарҙы, инәйҙәрҙе, бар кешене һау-сәләмәт күреү минең хыялым. 

 

Гөлфиә 

Ә минең хыялым- уҡытыусы булыу. Һәр баланың күңеленә сафлыҡ, изгелек, 

белем орлоҡтарын сәсәһем  килә. Тыуған илебеҙгә белемле, бәхетле, киләсәк 

быуын әҙерләр өсөн бөтә тырышлығымды һаласаҡмын. 

 

Булат 

Ә мин шофёр буласаҡмын. Ҡеүәтле машиналарҙың руле артына 

 ултырырам да… ер шарының  юлдарына… саң  да ҡундырмаясаҡмын. 

 

Дилбәр 

Ә мин - бухгалтер булам.Һәр нимә иҫәп-хисапты ярата. 

Үҙемдең тырыш хеҙмәтем менән, белемем менән тыуған илемемдең 

иҡтисадын үҫтерәсәкмен. 

 

Әнүр 

Китегеҙ әйҙә, китегеҙ.(Үҙе көлә). Һеҙ тыуған ауылға ҡунаҡҡа ҡайтҡанда мин 

үҙегеҙҙе ҡабарып бешкән аҡ икмәк менән ҡаршы алырмын.Бөтәһенә лә табиб, 

уҡытыусы, иҫәп-хисапсы буларға тимәгән. Бәләкәйҙән Тимерғәли ағай кеүек 

игенсе булырға хыялландым. Колхоз баҫыуҙарын уның тракторына ултырып 

әҙ гиҙмәнем мин. 

 

Илвир 

Егеттәр, ҡыҙҙар, һеҙ нимә? Сығарылыш кисәһен хыялдарығыҙға сумып 

үткәрергә итәһегеҙме?. Әйҙәгеҙ әле, Ҡара-ҡаршы таҡмаҡ әйтешеп бейеп 

алайыҡ. 

  

3. Таҡмаҡ әйтешеп бейейҙәр. 

Бейеүҙең иң күңелле барған сағында бер бала йүгөреп керә: 

- Һуғыш. Һуғыш башланды,- тип ҡысҡыра. 



 

 

 

4. “Священная война”  музыкаһы яңғырай. Егеттәр ҡулдарына  тоҡ  алалар, 

баштарына пилотка, өҫтәренә шинель кейәләр, стройға баҫалар, маршировать 

итәләр. Ҡыҙҙар урындарында ҡалалар. 

 

5.Финат  шиғыр  М.Харис “Хат”. 

 

 Руфина  

  

Улым, бар һин көрәшкә, 

Дошманды емер. 

Ҡулдарың ҡорос булһындар, 

Йөрәгең – тимер. 

Ҡыҙғанма тормошоңдо һис, 

Бул алғы сафта 

Кәрәкһә- танкыға ултыр 

Кәрәкһә - атҡа, 

Килмәһен беҙгә төн,  

Ҡайтмаһын ҡоллоҡ. 

Балалар түкмәһен күҙ йәш, 

Тыумаһын хурлыҡ, 

Ҡайтмаһын ҡоллоҡ. 

 

 

7. Йыр “Һалдаттар”. 

 

Хәмитов Рәзил 

      

Һуғыш!  Биш кенә хәрефтән торған был һүҙҙә мәңге уңалмаҫ ер яраһы, күңел 

яраһы, ватылған- емерелгән яҙмыш, өҙөлгән ғүмер, яралы мөхәббәт, 

йәтимлек… 

 

 

Илүзә 

 

Һаман һыҙлай әле һуғыш һалған  

Тәрән яра тыуған тупраҡта 

Балаларҙың шаулы тауыштары 

Һаман яңғырай әле ҡолаҡта. 

 

 

Хәмитова Гөлфиә 

 



           Һуғыш!  Ҡәһәрле был һалҡын һүҙҙе ишетеү менән йөрәктәр ҡыҫыла, 

меңәрләгән әсәләрҙең күҙ йәше күңелде өтөп алғандай, ғонаһһыҙ 

сабыйҙарҙың йөрәк өҙгөс ауазы телеп үткәндәй. 

 

 

 Илвир. 

 

Аҙмы йәш ғүмерҙе һуғыш алды, 

Аҙмы иптәш ҡултыҡ таяҡлы. 

Һәм Зояһыҙ ҡалды күпме әсә, 

Күпме Маресьевтар аяҡһыҙ. 

 

 

Хәмитов Рәзил 

Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында 34477000 кеше һалдат шинелен кейҙе. 

Башҡортостан егеттәре, ҡыҙҙары ла яуҙа һынатманы. 

«Батырҙар йыры» 

Зөһрә 

 

Ҡайтыр тигән өмөт менән ҡалды 

Яҡындары, тыуған яҡтары. 

Ә беҙгә тик иҫтәлеккә ҡалды 

Өсмөйөшлө атай хаттары. 

 

 

Йыр “Шайморатов генерал” 

 

 

Хәмитов Рәзил. 

Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Башҡортостандан 704448 кеше һуғышҡа 

киткән. Шулар араһында беҙҙең Мөкәй ауылынан… (альбомдан уҡый). 

 

 

Хәмитова Фиҙәүсә 

Батырлыҡ күрһәтеп , 200810 кеше төрлө орден- миҙалдар менән 

наградланған. Шулар арһында беҙҙең ауылдаштар ҙа бар (альбомдан уҡый). 

Йыр “Олатайым миҙалдары”. 

 

 

 

Хәмитов Рәзил. 

Ҡот осҡос Һуғыш 1418 көн дауам итә һәм кешелек тарихындағы ҡан ҡойғос 

һуғыш 9 май көндө Совет иленең Еңеүе менән тамамлана. 

 

Хәмитова Гөлфиә 



          9 Май- Еңеү көнө. Был дата бөйөк батырлыҡ һәм ватансылыҡ, ҙур 

ҡайғы һәм һуғыш ҡорбандарын иҫкә алыу, бөтә донъяны ҡанлы фашизмдан 

ҡотҡарған яугирҙарыбыҙ батырлыҡтары өсөн оло шатлыҡ һәм ғорурлыҡ 

символына әүерелеп, календарҙа ғына түгел, кешеләр күңелендә лә мәңге 

һаҡланыр. 

 

 

Гөлфиә 

 

Һәр нәмәлә бөгөн яңы һулыш, 

Яңы һулыш иҫкән елдәрҙә. 

Ярҙарынан ташҡан йылғаларҙа, 

Керпек ҡаҡҡан сәскә- гөлдәрҙә. 

Яңы һулыш һәр бер күҙәнәктә, 

Яңы һулыш һәр бер күңелдә. 

Шатлыҡ килә! Еңеү майы булып 

Нисәнсе ҡат Тыуған илемә. 

 

Әлфиә 

 

 

Еңеү көнө!  

Ветерандар атлай, 

Баһадирҙар, иҫән ҡалғандар, 

Сал сәскәләр, аҡ күңелле ҡарттар, 

Ә бит күпме ҡайтмай ҡалғандар. 

Онотоу юҡ һуғыш ҡорбандарын, 

Йәшәй улар йөрәк түрендә. 

Тәрән хистәр беҙҙең күңелдәрҙә. 

Үрмә гөлдәр булып үрелгән. 

 

 

Дилбәр. 

Еңеү көнө!  

Ул бит шундай байрам, 

Шатлыҡ тап хас уға, һағыш та. 

Мин йыр яҙҙым тағы янып, ярһып, 

Мәңге дуҫым , һиңә бағышлап. 

 

 

Булат. 

 

Беҙ Еңеүгә уттар аша килдек, 

Арыҫландар кеүек һуғышып. 

Бына шуның өсөн, шуның өсөн, 



Беҙгә бик, бик ҡиммәт тыныслыҡ. 

 

 

 

 

Алина. 

 

Һуғыш бөтөп, илгә еңеү килде, 

Күп атайҙар кире ҡайтманы. 

Һандыҡ төптәрендә һарғайҙылар 

Окоптарҙан яҙған хаттары. 

 

 

 

Хәмитова Зөһрә. 

 

Ҡорбан булған һалдаттар ҡыр ҡаҙҙары  булып ҡына тыуған еребеҙгә ҡайтып 

китәләр кеүек. Уларҙы оноторға хаҡыбыҙ юҡ. Беҙ ғүмер буйы улар алдында 

бурыслыбыҙ. 

 

 

Хәмитова Фирҙәүсә 

Хөрмәтле ветерандарыбыҙға уҡыусылар исеменән ҡоростай һаулыҡ, бәхетле 

ҡартлыҡ, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Беҙ һеҙҙең алда баш эйәбеҙ. Ерҙә һәр ваҡыт 

тыныслыҡ булһын. Күк йөҙөн ҡара болоттар ҡапланмаһын, ҡояш үҙенең 

наҙлы, шифалы, йылы нурҙарын һибеп, беҙҙе ҡыуандырһын. 

 

 

Рәзил 

    Бөйөк Еңеү байрамы менән һеҙҙе, дуҫтар.  

 

Йыр “Беҙҙең ил”. 

 

 

 


