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кун валли хатёрленё сӗтел патне 
пырать.) Ачасем, пӑхӑр-ха, мён те- 
ри хитре те илёртӳллё паян пирӗн 
уяв сӗтелӗ! Мӗн ӗлӗкрен килекен 
йӑлапа эпир паянхи кун'+чен Мӑн- 
куна чи пысӑк уяв вырӑнне хурса 
сӗтел ҫине чи тутлине, ч* кирлине 
-  пӗветнӗ ҫӑмартасем, мӑнкун, ку
лич, канфет-пӗремӗк хуратпӑр. 
Мӑнкуна эпир ч* аслӑ, чи хаклӑ, чи

Ертсе пыракан тата ачасем чӑваш халӑх тумӗсемпе. Залра 
плакатсем тата кӑчкӑ тытнӑ матрешкӑсен ӳкерчӗкёсем. Сӑрланӑ 
ҫӑмартасемпе мӑнкун, кулич лартнӑ сӗтел.

I ер тӳҫё : Ырӑ кун пулгӑр, ача- _  _  
сем! Ырӑ кун пултӑр, хӑнасем!
Эпир питӗ хавас сире курма.
Сывлӑх, телей, ӑнӑҫу тата тӑнӑҫ- 
лӑх сунатпӑр. Паянхи уяв та 
савӑнӑҫлӑ иртессе шанатпӑр.
Мӗншӗн тесен ӑна пирӗн чи юрат- 
нӑ, кӗтнӗ Мӑнкуна халалланӑ.

II ертӳҫё: Мӑнкун уявӗн йӑли- 
йӗркисем питӗ нумай. Ватӑсем 
ирпе тӑрсан ҫӳҫ туранӑ чух, мён 
чухлӗ ҫӳҫ -  ҫавӑн чухлӗ мӑнук 
пултӑр тенӗ. Вӑрансанах ылгӑн- 
кӗмӗл савӑтран ҫӑвӑнма тӑрӑшнӑ, 
ҫитес ҫул пуян пултӑр тесе.
Ҫамрӑк хӗрсемпе каччӑсем хӗвел 
«вылянине» курас тесе пӳрт тӑр- 
рине хӑпарнӑ. Ачасем хӗвел вал
ли чӗнӳ-йыхрав сӑввисене вуланӑ.

1 ача: Хёвел, пӑх, хёвел, пӑх,
Ачу шыва кайнӑ тет.
Турчӑкапа туртса ил,
Тетте кӗпе тӑхӑнтар,
Пылпа кулач сёрсе пар.
2 ача: Хӗвел, хӗвел, хӗвел, тух,
Хӗветӗре курма тух!
Хёветӗре пулмасан
Хӗвеклене курма тух!
Пӗрле: Хӗвел, тух, хӗвел, тух!
Ҫупа ҫӑкӑр ҫитереп.
I ертӳҫё: Ҫак кун янракан чан 

сасси те хӑйён илемёпе таврана 
тыткӑнлать. (Магнитофонпа ҫыр- 
нӑ чан сассине итлеҫҫӗ.) Мӑн- 
кунра ыр хыпара пӗлгерсе янра
кан чан сасси тёлӗнмелле ха- 
васлӑ.

II ертӳҫӗ: Мӑнкунра юрлакан 
чиркӳ юррине итлер-ха. Правос- 
лави чиркӗвӗнче музыка инстру-
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менчӗсем ҫук, Турра мухтаса 
ҫынсен ушкӑнӗ, хор юрлать. 
Тимлӗн итлер-ха, чи илемлӗ, чи 
тӗлӗнмелле музыка инструмент- 
не -  ҫын сассине. (Чиркӳ юррин 
ф рагм енте иглеҫҫӗ.)

I ертӳҫӗ: Мӑнкун эрнинчен 
ҫуркуннехи уявсем пуҫланнӑ. Хӗр 
ачасем пире халь карталанса 
«Йӑлгӑр-йӑлтӑр ҫӑлтӑрсем» таш- 
ша ташласа параҫҫӗ.

(Хёр ачасен ушкӑнӗ кӑчкӑ ту- 
рачёсем тытса ташлать.)

II ертӳҫё: (Кӑчкӑ хулпине кӑ- 
тартать.) Ҫулҫӑ кӑлармасӑрах че- 
чеке ларакан кӑчкӑ пире ҫуг ҫан- 
талӑк часах хӗвел, ӑшӑ тата ҫӗнӗ 
тыр-пул парнелессе систерет. 
Ӗлӗкренех ҫынсем кӑчкӑ ту- 
ратӗнче асамлӑ вӑй пур тесе 
шутланӑ. Ҫавӑнпа та выльӑхсене 
пӗрремӗш кун кӗтӗве ҫак асамлӑ 
туратсемпе хӑваланӑ.

I ертӳҫё: Пёчӗк ачасене вара 
кӑчкӑ турачӗсемпе «Ҫак кӑчкӑ 
мёнле ӳсет, эсӗ те ҫапла ӳс», 
«Сывлӑхлӑ пул тесе ҫапатпӑр» 
тесе «хӗненӗ».

II ертӳҫё: Ҫак ҫутӑ та хаваслӑ 
уява пурте питӗ кӗтнӗ, хатӗр- 
леннӗ: ирехтӑнӑ, пӗветнӗ ҫӑмар- 
тасемпе мӑнкун кучченеҫӗсене 
пӗҫернӗ.

I ертӳҫё: (Ертсе пыракан мӑн-

паллӑ кун уявлатпӑр. Мӗншӗн те
сен ҫак кун Христос чёрӗлнӗ. 
Ҫавӑнпа та эпир пӗр-пӗрне «Хрис
тос чӗрӗлнӗ» тесе саламлатпӑр. 
Пире хирӗҫ вара «Чӑн-чӑнах 
чӗрӗжӗ» тесе хуравлаҫҫӗ.

Иертӳҫё: Мӗншӗн пӗветнӗ ҫӑ- 
марта ҫак уявра чи хакли? 
Мӗншӗн тесен Христос пире 
пурнӑҫ панӑ, ҫӑмарта вара пурнӑҫ 
палли. Мӑнкун кунӗ ирпе-ирех 
мӗнле пуҫланнине пире ачасем 
кӑтартса парасшӑн.

(Ачасем сценка выляҫҫё: сӗ- 
тел ҫывӑхӗнче Унтри мучипе 
Анук аппа. Алӑка шаккаҫҫё.)

Унтри мучи: Ачасем ки/мӗҫ пул- 
малла. (Хирӗҫ тухса кётсе илет.) 
Кӗрӗр, кӗрёр! (Чи малтан хӗрача, 
унтан ьгттисем кӗреҫҫӗ.)

Хӗр ача: Христос чӗрӗлнӗ!
Унтри мучи: Чӑн-чӑнах чӗрӗл- 

нӗ! Ай, хӗрём, кёрех, кёр! Эсӗ чи 
малтан пирӗн пӳрте кӗтӗн, халь 
ӗнтӗ ӗне тына пӑруласа парӗ, 
сурӑхӗ -  путек. Ай, телей, ай, те
лей. Кил-ха, сана минтер ҫине 
лартам. (Пукан ҫине минтер хур
са хӗр ачана лартать, ҫӑмарта 
парать, кукӑль ҫитерет.) Ҫи-ха, 
ҫи! Чӑххи-чӗппи, хур-кӑвакалӗ 
ӑнса пултӑр тетӗп-ҫке.

Ачасем : (кӗреҫҫӗ) Христос 
чёрӗлнӗ!

Унтри м учи: Чӑн-чӑнах чё- 
рӗлнӗ!

Анук аппа: Иртӗр, иртӗр, ача
сем, ларӑр. (Ачасене сак ҫине 
лартать.) Акӑ ҫӑмарта илӗр-ха, 
кукӑльне те ҫийӗр. (Кашнине куч- 
ченеҫ парать.)

Ачасем: Тавтапуҫ! Тавтапуҫ!
1 ача: Ман ҫӑмарта ҫинче «ХЧ» 

тесе ҫырнӑ. Мӗне пёлтерет-ши 
вӑл?

2 ача: Эпё пӗлетӗп, «Христос 
чӗрӗлнё» тени пулать. Манӑн акӑ 
хыр ӳкернӗ. Вӑл сывлӑха, нумай 
ҫул пурӑнасса пӗлтерет. Сирӗн 
мён лекнё?

3 ача: Манӑн «ҫӑлтӑр», ку -  
ҫынлӑха, тасалӑха пӗлтерет.

4 ача: Манӑн «хӗвел».
Анук аппа: Ачасем, хӗвеле 

тыр-пул ӑнса пулпгӑр тесе ӳке- 
реҫҫӗ.

(Тенкел ҫинчи кӗҫӗнрех ачи 
шӑп лармасть. Ӑна тепри тӗксе 
илет.)

4 ача: Тӳрё, шӑпӑрт лар. Анук 
аппан чӑххи пусма лармасть ак, 
ун чух эсӗ айӑплӑ пулатӑн.

5 ача: Шӑп ларатӑл-ҫке.
4  ача: Лармастӑн ҫав.
5 ача: Юрё, юрӗ, шӑп ларӑп.
3 ача: Ачасем, нумай лартӑ-

мӑр, атьӑр, каяр.
Атьӑр, атьӑр! Леш касра чуччу 

тунӑ1̂ ,  ҫавӑнта ярӑнма каяр.
Ачасем: Тавтапуҫ, Анук аппа! 

Тавтапуҫ, Унтри мучи!
(Ачасем тухса каяҫҫӗ. Сцена 

умне ертуҫӗсем тухаҫҫӗ.)
I ертуҫӗ: Мӑнкун питӗ хаваслӑ 

уяв. Вӑл савӑнӑҫлӑ ирттӗр тесе 
ҫамрӑксем, ачасем тёрлӗ вӑйӑ 
вылянӑ, юрӑ юрланӑ, ташӑ таш- 
ланӑ.

II ертӳҫё: Эпир те сирӗнпе 
мӑнкун вӑййисене выляса илер-ха.

«АН ӲКЕР». Вылякансен шӑлпа 
тытнӑ кашӑк ҫинчи ҫӑмартана 
ӳкермесӗр палӑртнӑ ҫӗре ҫитсе 
килмелле. Мапарах ҫитекенни 
ҫӗнтерет.

«КАМӐН ҪЙРӖПРЕХ?» Икӗ вы- 
лякан пиҫнӗ ҫӑмартасене пёр- 
пӗринпе лектереҫҫӗ -  камӑн 
ҫирӗпрех, ҫав ҫӗнтерет.

«ҪӐМАРТА КУСТАРМАЛЛА». 
Вылякансем тӑракан вырӑнтан 3-

4 метрта призсем хурса гухнӑ. 
Кустарса янӑ ҫӑмарта хӑш приза 
лекет -  хуҫи ҫавна илет.

I ертӳҫё: Ывӑнтӑмӑр-ха кӑштах 
Халь канар-ха ак ларсах. 
Тупмапли юмах ярар, 
Пулгаруллине тупар. 
(Ертуҫёсем сак ҫине лараҫҫӗ

те ҫӑмарта ҫине ҫырнӑ тупмалли 
юмахсене вулаҫҫё. Ачасем  
тупсӑмёсене тупаҫҫӗ).

II ертӳҫӗ: Пурте ӑна юратаҫҫё, 
куҫран пӑхма вӑтанаҫҫё. (Хёвел)

I ертуҫӗ: Ш ур пичкере икӗ 
тёслё сӑра. (Ҫӑмарта)

II ертӳҫё : Ҫамки хура, чӗлхи 
хӗрлё. (Кӑмака)

I ертӳҫӗ: Патакпа хӗртеҫҫӗ, 
чулпа хӗстереҫҫӗ, кӑварпа пӗҫе- 
реҫҫӗ, ҫёҫӗпе ваклаҫҫё, ҫавӑнпа 
та мана пурте юратаҫҫӗ. (Ҫӑкӑр)

II ертӳҫӗ: Чӗрёрен вилё ҫура- 
лать, вилӗрен чёрӗ ҫуралать. (Ҫӑ- 
марта)

I ертӳҫё: Кӑвак арча уҫӑлчӗ, 
ылгӑн ҫӑмха курӑнчӗ. (Хӗвел)

II ертӳҫё: Пӗр сунчӑк айӗнче 
тӑват п и ^  ларать. (Сӗтел)

I ертӳҫё : Такмаксем юрласа 
савӑнар-ха.

(Ачасем такмаксем юрлаҫҫӗ.) 
Хурӑнлӑхра шӑпчӑк юрлать, 
Сасси каять шыв тӑрӑх.
Ҫӑрт хыҫӗнчен хӗвел тухать, 
Ӑшши каять ҫёр тӑрӑх.
Анне мана чӗппӗм тет.
Атте ашкӑнчӑк эс тет.
Эп тӑратӑп аптраса,
Кам-ши эпё чӑнласа?

Анне те пулать пӗрре,
Атте те пулать пёрре, -  
Аттепе анне пире 
Пурӑнма хушать пёрле.
Ёшпёл ятлӑ кайӑк пур,
Ёҫлёх ҫинчен юрри пур: 
Ӗҫле-ёҫле-ӗҫле -  ҫи,
Ӗҫлемесен ан та ҫи!..
II ертӳҫӗ: Халӗ вара пурне те 

хамӑрӑн уяв ячӗпе хатӗрленӗ сӗ- 
тел хушшине чёнетпӗр. Килёр, 
ырӑ хӑнасем, вырнаҫӑр, хӑна- 
ланӑр. Пире ыр сӑмахпа асӑнӑр. 
Уяв ячё сире пурне те!

Елена КОЖЕМАНОВА.
Аксу районӗ, 
Беловка ялӗ.


