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«Башҡортостан- илгенәм!» 
(Башҡортостандың 100 йыллыҡ юбилейына арналған сценарий) 

 

 

                                                          Төҙөүсеһе: юғары категориялы  

                                                          башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

                                      Ишҡарина Фәниә Ҡасим ҡыҙы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Мөкәй -2019 
 



Фәнүзә: Хәйерле көн ,ҡәҙерле балалар! Хөрмәтле уҡытыусылар һәм 

ҡунаҡтар! Бөгөн беҙ Башҡортостандың 100 йыллыҡ юбилейына арналған 

район эстафетаһына йыйылдыҡ. 

 

Алина: Дорогие ребята! Уважаемые учителя! Уважаемые гости! Сегодня мы 

собрались с вами накануне большого праздника- 100-летнего юбилея 

образования Башкирии. Подписание Президентом России указа о проведении 

в 2019 году 100-летнего юбилея образования Башкирии – это, прежде всего, 

государственная оценка той роли, которую выполнял и выполняет наша 

многонациональная республика в отечественной истории. 

 

Башҡортостан Республикаһы гимны яңғырай.  

 

Айтуған :  

 

Йәм-йәшел иген баҫыуы, 

Муйыл, сейә - шау сәскә. 

Зәңгәр күк. Ҡурай тажындай 

Ҡояш нурҙарын сәсә. 

 

Йәшел, аҡ һәм зәңгәр төҫтәр - 

Нәҡ беҙҙең байраҡ төҫө. 

Яҙғы көндәй матур байраҡ - 

Яратам шуның өсөн!  

Иван 

Башҡортостан флагында  

Иң яратҡан төҫтәрем 

Күм күк күгем, ап-аҡ һыуым 

Йәм-йәшел ер өҫтәрем 

 Ете ырыу –ете суғы  

Алтын башлы ҡурайҙың 

Елберләгән флагында 

Йөҙө балҡый Уралдың 

 

Фәнүзә: Башҡортостан  Республикаһының  үҙ  гимны, үҙ  гербы, 

байрағы  бар. Республикабыҙ  хөкүмәтенең 

тырышлығы  арҡаһында    байтаҡ  уңыштарға  өлгәште. Беҙҙә  именлек, 

милләт- ара татыулыҡ һаҡлана. Башҡорт теле, рус теле менән бер 

рәттән  дәүләт  теле  тип  иғлан  ителде. Былар  бөтәһе лә 

Башҡортостан  суверенитетының  изге  емеше. 

 

 

 

 



Мин халҡымдың сәскә күңеленән 

Бал ҡортондай ынйы йыямын, 

Йыямын да - йәнле ынйыларҙан 

Хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. 

 

Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен: 

Бер телдән дә телем кәм түгел- 

Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, 

Кәм күрер уны тик кәм күңел. 

 

Халҡым теле миңә-хаҡлыҡ теле, 

Унан башҡа минең илем юҡ; 

Илен hөймәҫ кенә телен hөймәҫ, 

Иле юҡтың ғына теле юҡ! 

 

Әсәм теле миңә - сәсән теле, 

Унан башҡа минең халҡым юҡ, 

Йөрәгендә халҡы булмағандың 

Кеше булырға ла хаҡы юҡ! 

 

Йыр “Минең Ватаным” 

 

Алина: Каждый из нас называет Башкортостан своей Родиной. Но этого 

мало! Свою родную республику надо уметь еще и любить, какой бы 

национальности ты ни был. 

Эвелина: 

Башкортостан! 

Моя земля и небо! 

Моя любовь! 

Мой соловьиный край! 

Мне жаль того, 

Кто здесь ни разу не был.  

Мне жаль того, 

Кому не пел курай 

Алина :Башкортостан – многонациональная  республика. 

Единой  семьей  здесь живут  и  трудятся  башкиры и русские, татары и 

украинцы, белорусы и чуваши, марийцы и мордва 

Айзилә: 

 

Башҡортостан – баш илем, 
Йыһандағы бишегем. 

Ҙур донъяға алып сығыр 

Яҙмышымдың ишеге. 



 

Тәпәй баҫҡан тупрағым, 

Тәгәрәп үҫкән ҡырҙарым, 

Һыуһынымды ҡандырған 

Тәмле–татлы һыуҙарым. 

 

Башҡортостан – баш илем, 

Һиндә асылды телем. 

Һинең йылы ҡосағыңда 

Шатланып алам белем. 

 

 

Фәнилә: 

 

Ай, Уралым, Уралым, 

Күгәреп ятҡан Уралым! 

Нурға сумған тубәһе, 

Күккә ашҡан Уралым! 

Һине маҡтай йырҙарым, 

Һине данлай йырҙарым. 

 

Төнөн күккә ай ҡалҡһа, 

Көмөштәй балҡый Уралтау, 

Көндөҙ күккә көн ҡалҡһа, 

Алтындай балҡый Уралтау 

 

Ай, Уралым, Уралым, 

Һылыу ҙа һылыу Уралым! 

Һүҙем бөтһә лә телемдә, 

Йырым бөтмәне, Уралым! 

 

 

Бейеү « Сыңрау торна  »  Мурзакаева Нәркәс бейей. 

Азамат: 

 

Эй, Салауат, һай, Салауат! 

Башҡортомдоң дан улы. 

Азат булһын халҡым тиеп 

Кискән ул ут, даръяны. 

 

Уҡ-ҡылысы ғына түгел, 

Ҡорал булған йыр-һүҙе. 

Сәсән телле Салауатты 

Күтәргән халҡым үҙе. 

 



Егет кенә сағында уҡ 

Булған илдең терәге. 

Һөргөндә лә халҡым тиеп 

Типкән уның йөрәге. 

Йыр  “Ай-һай, Салауат” 

 

Фәнүзә 

 

Ер шарының картаһына 

Ҡараһаң яҡшы ғына, - 

Башҡортостан шул картала 

Бер япраҡ саҡлы ғына. 

Эйе, япраҡ аҡ ҡайындың 

Бер япрағы ни бары. 

Ә ҡайыны – бөйөк Рәсәй – 

Шундай йәшел, юғары. 

Алина 

...Картаға ҡарап, еремде: 

- Бер япраҡ саҡлы, - тинем, 

Мин хайранмын киңлегеңә, 

Башҡортостаным - илем! 

Фәнүзә 

Бер сигең Яйыҡ ярында, 

Ыҡ буйында бер сигең, 

Бөркөт ҡанатын талдырыр 

Сал тауҙарың бар һинең. 

Һиндә тормоштоң көрлөгө, 

Донъялар именлеге, 

Һиндә тауҙар ғорурлығы, 

Далалар иркенлеге. 

Алина 

Һыуҙарың көмөш.Тупрағың 

Торғаны алтын һинең, 

Бар хазинаңдан ҡиммәтле 

Бәхетле халҡың һинең! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Башҡортостан-илгенәм   »  йыр. 

1. Сабый саҡтан күкрәгемә 

Тамыр йәйгән гөлгенәм. 

Һулыш биргән, тормош биргән 

Әсәйемдәй бергенәм. 

 

Ҡушымта:  

Башҡортостан – илгенәм, 

Илгенәм, илгенәм, 

Гөлдәр менән тиңгенәм. 

Тамыр йәйгән гөлгенәм, 

Гөлгенәм, гөлгенәм, 

Башҡортостан – илгенәм. 

 

2. Һулар һауам, йәнгә дауам, 

Сыуаҡ, матур көнгенәм. 

Күңелдәргә йәйғор һуҙған 

Йор һәм сәсән телгенәм. 

Ҡушымта: 

 

3. Күп милләтле дәүләтем һин, 

Тиңдәр менән тиңгенәм. 

Ғүмер иткән, донъя көткән, 

Йән ереккән ергенәм! 

Ҡушымта: 

 

Илина 

 

Башҡортостан, һин - 

Тыуған ергенәм, 

Минең һөйөклөм, 

Минең бергенәм. 

 

Матур - ҡыҙҙары, 

Батыр - улдары, 

Бары яҡшыға 

Тотҡан юлдары. 

 

Лайыҡлы булып 

Үҫеп етербеҙ, 

Ватаныбыҙға 

Хеҙмәт итербеҙ! 

                     



Йыр “ Мин үҙемде яратам!”  

  

Нәзифә 

 

Минең илемдә 

Йылғалар –күлдәр 

Матур баҡсалар 

Хуш еҫле гөлдәр 

Минең илемдә 

Сикһеҙ урмандар 

Алтын-көмөшлө 

 Бик бейек  тауҙар 

 

Нәркәс 

С чем тебя сравнить, 

Мой  Урал родной? 

Звезды-янтари 

Светят над тобой. 

 

Горы высоки,  

Зелены леса. 

Звонки родники  

И светла роса. 

 

Хлебная волна- 

Как морской прибой. 

Синь-голубизна 

Плещут над тобой! 

 

Фәнүзә 
Тормош үҙенең  тәбиғи закондары менән алға бара. Башҡортостанда 

халыҡтарҙың бәхетле, ирекле , бай йәшәүен беҙ үҙ аҡылыбыҙ, көсөбөҙ менән 

генә тәьмин итә алабыҙ. Рухыбыҙ, телебеҙ, һәм милләтебеҙҙе һаҡлар 

алып ҡалыр өсөн беҙ янмаһаҡ, бүтән бер кем дә янмаҫ. Ер йөҙөндә 

башҡорттоң бөйөк рухы, көс-ҡеүәте, нәҫел -ырыуы мәңге йәшәһен!   

 

                                    

“Карлуғастар төйәге.”  Йыр. 

 

Башҡортостан Республикаһы гимны яңғырай.  

 

 


