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Йыр. “Мин үҙемде яратам” !(Фәнилә Рәхмәтуллина башҡарыуында) 

 

Фәнилә: Донъяла иң матуры – минең ҡусағым!  Ҡыҙҙар,килегеҙ әле! Ҡарағыҙ әле, әсәйем миңә ниндәй матур ҡурсаҡ  

алып ҡайтты. 

Ҡыҙҙар: Һаумы , Фәнилә! 

-УУУ, ниндәй матур ҡурсаҡ. 

-УУУУУ ! Матур ! 

Фәнилә: Тотонмағыҙ, бысратаһығыҙ бит! 

Альбина:Ҡотло булһын! 

Фәнилә: Күҙҙәре зәп-зәңгәр, ә сәстәре- алтынмы ни! Бигерәк матур! (ҡурсағын  күтәреп, өйөрөлөп үбеп ала.) 

Айзилә: Матур ҡурсаҡ, күлдәктәре үҙенә килешеп тора. 

Фәнилә: Ә исемен Надя тип ҡуштым. 

Альбина : Ҡурсағың бигерәк матур.Үҙеңә оҡшап тора, Фәнилә..Бына башҡорт ҡурсағының  исеме Надя булыуы һис кенә 

лә оҡшамай. 

Айзилә : Минең ҡурсағымдың исеме -Айһылыу. 

Илина: Минеке-Наҙгөл 

Эвелина: Минеке-Әнисә. 

Таганова : Минеке- Зарифа. 

Нәзифә: Минеке- Әлфиә. 



Нәркәс:  Минеке- Мәҙинә 

Альбина : Әйҙә , Фәнилә, һинең ҡурсағыңа ла башҡорт исеме ҡушайыҡ. 

Фәнилә: Бөтә матур исемдәрҙе ҡушып бөткәнһегеҙ ҙә миңә исем дә  ҡалмаған. 

Эльвира  : Башҡорттарҙа  ҡыҙҙарга  матур  исемдәре бик күп бит ул.Тапҡанһың ҡайғы. 

Илина: Әйҙә ,Әҡлимә итәйек. 

Фәнилә: Әҡлимә, әлләсе...Әҡ-ли-мә ... юҡ! 

Альбина : Гөлнәзирә? 

Нәзифә: Миләүшә? 

Эвелина: Ә Ғәлиә?  

Таганова :Ә  Заһиҙа нисек? 

Фәнилә: Заһиҙа, матур исем, Заһиҙа булһын. Бөгөндән башлап һин Заһиҙа булырһың!  

Бергә: Заһиҙа!!! 

Альбина : Бик матур исем! 

Айзилә: Исеме есеменә тура килһен! 

Фәнилә:Ҡыҙҙар! Әйҙәгеҙ ҡурсаҡтарыбыҙҙы уйнатып алайыҡ. 

Айзилә:  Миңә өләсәйем бик матур һамаҡ  өйрәтте, һин бәләкәй саҡта гел һине шулай һикертә торған инем, ти. 

Һәтес, һәтес, һәтес тә, 

Һәтес, һәтес, һәтес тә, 



Бигрәк  матур бәпес тә. 

Бигрәк кенә матур ғына 

Йәтеш кенә бәпес тә. 

Эвелина: Ниндәй матур һамаҡ! 

Альбина : Әйҙәгеҙ, ҡурсаҡтарыбыҙҙы һикертеп алайыҡ. 

Һәтес, һәтес, һәтес тә, 

Һәтес, һәтес, һәтес тә, 

Бигрәк  матур бәпес тә. 

Бигрәк кенә матур ғына 

Йәтеш кенә бәпес тә. 

Һәтес, һәтес, һәтес тә, 

Һәтес, һәтес, һәтес тә, 

Фәнилә: Ә минең әсәйем һеңлемде ошондай һүҙҙәр әйтеп ярата. 

Ҡыҙым-ҡыҙым ҡыҙ кеше,  

ҡыҙыма килер йөҙ кеше,  

йөҙ кешенең араһынан  

алып китер бер кеше. 

Розалия:  



Минең ҡустым Рамазан  да үҙен яратҡанды ярата. 

Сәп-сәп сәпәкәй, минең ҡустым бәләкәй, сәпәкәй иткән була. 

Ҡулын күтәргән була, 

 тип һамаҡлаһаң , эй тотона  бейергә. 

Илина: Ә беҙ ҡустыма ашатыр алдынан ошолай әйтәбеҙ. 

Буғыр-буғыр бутҡа бешкән, 

Уртаһына  сысҡан төшкән, 

 уны алайым тигәнсе 

Бер бармағы бешкән.быныһы ҡашыҡ, быныһы ҡалаҡ. 

Бергә : Бик ҡыҙыҡ. 

Альбина:  Ә һеҙгә әсәйҙәрегеҙ йоҡлар алдынан йырҙар йырлаймы? 

Айзилә:Минең әсәйем ваҡыты булғанда моңло итеп йырлап  йоҡлата, тәмле төштәр күреп йоҡоға талғаныңды һиҙмәй ҙә 

ҡалаһың.   

Әлли-бәлли , бәпкәһе, ҡайҙа киткән әнкәһе? 

Ҡайынлыҡҡа еләккә, бәпесенә бүләккә. Әәәәә-- әә!! 

Фәнилә: Ысынлап та,  бишек йырҙары бик  файҙалы, ти өләсәйем.Бишек йырын тыңлаған бала тиҙ йоҡлап китә, йоҡоһо 

тыныс була ти. 

Айзилә:  Бәпес тыныс йоҡлаһын өсөн  уны  йоҡлар алдынан  йүргәккә биләгәндәр. 

Бергә: Ә нисек? 



Фәнилә:  Бына шулай.Ҡарап тороғоҙ, кем белмәй , өйрәнегеҙ.(талғын ғына ҡурай моңо ағыла). Баланы ғәҙәттә йүргәккә 

урайҙар, иң беренсе  башын,шунан –ҡулдарын урайбыҙ. Биләгән бала тыныс  йоҡлай, ти  әсәйем. Шунан аяҡтарын 

биләйбеҙ. Бына , ҡурсаҡ әҙер. 

-Ҡыҙҙар, беҙҙең ҡурсаҡтарыбыҙ арып киткәндәр бит,әйҙәгеҙ , уларҙы беҙ ҙә бишек йырҙары менән йоҡлатайыҡ! 

Айзилә: 

Ҡыҙым, ҡыҙым, ҡарлуғас,  

Ос ояңдан ай тулғас.  

Ҡәҙер-хөрмәт күрерһең,  

Кейәүкәйең бай булғас.  

Илина; 

Улым, улым ,ул кеше 

Әллә күренә теше 

Булмаһа әллә теше 

Бер кемдә лә юҡ эше. 

 (Ҡурсаҡтарҙы яулыҡтарға һалып бәүетеү.) 

Йоҡла, балам , йом күҙеңде 

Әлли-бәлли бәү. 

Мин һаман да һинең яныңда  

Әлли-бәлли бәү. 

Әлли бишек, бәлли бишек 



Әлли-бәлли бәү. 

Бәхетле яҡтарға ҡарап 

 асылһын ишек. 

Фәнилә: 

-ТССССС!!! (шым ғына сығып китәләр) 
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