
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Аманат” фольклор төркөмө сығышы 

 
«Рухи байраҡ һинең исемең!» 

 
Социалистик хеҙмәт геройы, яҡташыбыҙ Банат Батырова 

 иҫтәлегенә арналған сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Төҙөүсеһе: юғары категориялы  

                                                        башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

                                     Ишҡарина Фәниә Ҡасим ҡыҙы 
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Ҡатнашалар: 

 Рәхмәтуллина Фәнилә 14 йәш-Банат Батырова 

 Купалова Альбина 15 йәш - Фәрзәнә 

 Сурбаев Иван  - Ейән 

 Тағанова Айзилә 12 йәш – Фатима Хәсәнова 

  Купалова Эльвира 15йәш -Әсҡәпьямал Хөсәйенова 

 Муллаҡаева Ильвина  12 йәш - Хәнифә Хәсәнова 

 Тағанова Эвелина 12 йәш – Фәрхинур 

 Сыңғыҙова Илина  10  йәш - Ғәйшә. 

 Азамат Биков- алып барыусы  

               

  Банат Батырова  ейәне менән сөгөлдөр баҫыуҙарын ҡарап, үткәндәрен 

хәтерләп йөрөй. Костюм кейгән, түшендә –орден. 

Банат Батырова:  
Бына ,ҡолонсағым, күрәһеңме, минең һөйләгән баҫыуҙарым ошо инде. 

Осо –ҡырыйы күренмәгән  баҫыуҙарҙы  ошо ҡулдарым менән күпме 

тырнаным  мин. Шәкәр сөгөлдөрө үҫтерҙем.Үҫтерҙем генә түгел, 

Тыуған илемде үҙемдең звеном менән алдынғылар рәтенә сығарҙым. 

Тырышлығым ,хеҙмәтем  өсөн Социалистик  Хеҙмәт  Геройы  тигән 

исем бирелде.  

Ейән: 

Өләсәй, һин тырышып эшләгәнгә орден бирҙеләрме ни ? 

Банат Батырова: 

Шулай , ҡолонсағым, ана бит, үҙең дә белеп тораһың. 

Ейән: 

Һөйлә әле , өләсәй,  нисек миңә лә орден алырға, самолетҡа 

ултырып,болоттарҙан да бейегерәк күтәрелеп ,Мәскәүгә барырға. 

Банат Батырова: 

Орденын да алырһың, балам, самолетта ла осорһоң! Әйҙә, балам, кил, 

һин тыңла ғына, бишәр ҡабат, унар ҡабат һөйләргә лә иренмәйем, 

тыңла ғына...(Һиҙҙермәй генә сығып китәләр) 

 

 

1948 йылдың  йәйе .Сөгөлдөр баҫыуы. Сөгөлдөрсөләр сөгөлдөр аралап 

йөрөй. Һандуғас һайрай. 

Фәрхинур: Ҡыҙҙар, көн ҡыҙҙырҙы бит, туҡтап ял итеп алайыҡмы әллә? 

Фәрзәнә :Тағы бер  бакуй  эшләп сығайыҡ та, ултырып сәй эсеп 

алырбыҙ. 

Банат: Фатима туғаным, сөгөлдөрҙө бик йыш та ҡалдырма, юғиһә 

һуҙылып буйға үҫеп китер, арабыҙҙа иң йәше – һин, гел генә Банат 

апайым миңә өйрәтә тип күңелеңә ауыр алма, яраймы? 

Фатима:Бер генә лә үпкәләмәйем, киреһенсә һеҙҙең кеүек эшләргә 

тырышам.Ана бит, тәпкеләрегеҙ ҡалай ҡулдарығыҙҙа уйнап ҡына 

тора.Мин дә һеҙҙең кеүек эшләргә өйрәнсәкмен, күреп тороғоҙ! 



Фәрзәнә: Өйрәнерһең, Фатима, Банат апайың беҙҙе лә алдынғылар 

рәтенә сығарҙы, теләгең генә булһын. 

Банат: Ярай, ҡыҙҙар, тамаҡ ялғап алайыҡ, әйҙәгеҙ.Сөгөлдөрҙәргә 

баҫып имгәтеп ҡуймағыҙ,һәр бөртөгө ҡәҙерле. 

(Сәй эсергә ултыралар.) 

Фәрзәнә:: Ошондараҡ  ултырайыҡ, килегеҙ. Эй яратам да инде 

тәбиғәттә сәй эсергә! Йомортҡа бешереп килтерҙем, ашағыҙ 

кыҙҙар!Ҡабығын ошонда әрсегеҙ, ҡоштарға һалып китербеҙ. 

Әсҡәпьямал: Иртән ҡабаланып ҡына ҡабығы менән бәрәңге бешереп 

алдым,әйҙәгеҙ,үрелегеҙ,бына тоҙ. 

Фәрхинур: Эй һыуһатҡан, сәйҙең тәмлелеге! 

Банат: Һыуһағанда иң тәмлеһе сәй шул ул. 

Фәрхинур:   Ысынлап та , бигрәк  тәмле !(сәй эсә, бер аҙ 

күңелһеҙләнеберәк һөйләй башлай) .Төш күрҙем әле ,ҡыҙҙар! Иртәнән 

бирле шуны уйлап йөрөйөм. Өҫтөмдә- матур сәскәле аҡ күлдәк. Ялан 

буйлап сәскәләр йыям. Аҡ, һары, ҡыҙыл, зәнгәр, күк... Күбәләктәр оса, 

бал ҡорттары беҙелдәй, ҡоштар һайрай. Торғаны ожмах инде. Үҙем 

йырлайым, ҡыуанам, ҡысҡырып көләм. Уянып  китһәм...тағы ҡара 

төҫтәр. Нимәгә икән? Уф, арыным мин, арыным. 

Банат::Арырға түгел, ҡыҙҙар, беҙгә арырға ярамай. Ирҙәребеҙгә үлем 

хәбәрҙәре  алдыҡ. Түҙҙек бит! Улар һуғышта батыр булһалар, беҙ-  ялан 

батырҙары!Ауырлыҡтарҙы  еңергә өйрәндек!Һуғыш ҡына бөтһөн! 

Һуғыш ҡына! 

Фәрзәнә::Түҙҙек! Барына түҙҙеҡ! Колхозға ла тәүгеләрҙән булып 

индек!  

Банат:  :Эш көндәре  иҫәбе буйынса ла беҙгә еткәндәр булманы! 

2 килограмм сөгөлдөр орлоғонан башланды бит барыһы ла, 2 

килограмм. Күпме көс, тир түгелде. 

Фәрзәнә::Ә көҙөн? Ҡойоп ямғырҙар  яуа.Сөгөлдөр ҡырабыҙ, тейәйбеҙ 

.Көн һайын  24 машинаны ошо ҡулдар  менән тейәп тә ҡуя инек, ә? 

Банат:: Шулай, тырышлыҡ, ныҡышмалылыҡ, сәм дә беҙҙә иҫ 

китәрлек!Ирҙәребеҙ яу ҡырында баштарын һалды. Илебеҙҙе аяҡҡа 

баҫтырыр өсөн беҙгә хәҙер икеләтә  тырышырға кәрәк!  Ил 

хаҡына,балаларыбыҙ хаҡына , киләсәк хаҡына, ейән-әйәнсәрҙәребеҙ 

хаҡына түҙәйек! 

1-се Алып барыусы: 
- Түҙҙеләр улар, тырышлыҡ, ныҡышмалылыҡ, сәм дә уларҙа иҫ 

китәрлек булды.Түҙҙеләр улар, түҙҙеләр! 

Шәкәр сөгөлдөрөн үҫтереүҙә  ҙур уңыш яулап Башҡортостанда 

Социалистик Хеҙмәт геройы исеменә  лайыҡ булған  ҡатын-ҡыҙ - 

Банат Батырова менән хаҡлы рәүештә  

ҒОРУРЛАНАБЫҘ! 
       2-се алып барыусы: 



 1947 йылда Банат Батырованың   звеноһы сөгөлдөр үҫтереүҙә  РЕКОРД  

ҡуйҙы. Гектарынан 611,5( алты йөҙ ҙә  ун бер бөтөн ундан биш) центнер 

уңыш йыйып алдылар! 

 

( Исеме сыҡҡан сөгөлдөрсө  алға сығып баҫа, өсмөйөш формаһында 

теҙеләләр.Иң алда Банат Батырова һәм алып барыусы.) 

 1-се Алып барыусы: Банат Батырова 

 2-се алып барыусы: Хөсәйенова Әсҡәпьямал 

 1-се Алып барыусы: Ғиззәтуллина Фәрхинур 

 2-се алып барыусы: Моталапова Ғәйшә 

 1-се Алып барыусы: Хәсәнова Хәнифә 

 2-се алып барыусы: Хөсәйенова Фәрзәнә 

1-се Алып барыусы: Хәсәнова Фатима 

  
Фәрхинур :  

Эх, ете ҡыҙ, ете башҡорт  ҡыҙы! 

Төшөп киткән гүйә бейергә. 

Хеҙмәтегеҙ ергә герой булып 

Дан тарата тыуған еремә. 

 

Банаттары һәм дә Фәрзәнәләр 

Ил инәһе булды тарихта. 

Бөтәһе бергә: Ил инәһе булды тарихта. 

(Уртала алып барыусы сүкеш , Банат Батырова  өҫкә  ураҡ күтәрә.”Эшсе һәм 

колхозсы” һәйкәлен һынландыралар) 
 

Йырҙы күмәкләп башҡарыу: 

Дауылдар аша килдек беҙ 

Шат һәм азат көндәргә 

Ҡояш яҡтылығы ятты 

Беҙ бараһы юлдарға 

Дан һиңә дан, 

Ирекле Башҡортостан! 

Көрәштәр аша килдек беҙ 

Дан, хеҙмәт, батырлыҡҡа, 

Тыуған ил үҫтерҙе беҙҙе 

Тоғро итеп халыҡҡа. 

Дан һиңә дан, 

Ирекле Башҡортостан! 

 


