
Тема:         Гармун алыйк әле, дускай! 

Максат:   

 1.Татар халыкының әби-бабайлардан калган гореф-гадәтләрен  яңарту; укучыларны татар халык 

традицияләрендә  тәрбияләү,  гореф-гадәтләр аша татар теленә мәхәббәт хисләре уяту; татар  халык 

уеннарын һәм җырларын өйрәтү; әдәплелеккә, бер-береңә  карата игътибарлы булырга, олыларны 

хөрмәт итәргә өйрәтү. 
 2. Гармунчы һөнәренә хөрмәт хисләре тәрбияләү, киләчәктә балаларга туган җирдә яшәүгә юнәлеш 

бирү. 

Җиһазлау: презентация, гармуннар,  “Уйнагыз, гармуннар”  китап күргәзмәсе. 

 

  1 а.б. :      Онытылган  гореф - гадәтләрне 

                    Яңартабыз  хәзер  көннән –көн . 

                     Уен  йолалары,  җыр - биюе, 

                     Һәр  киләчәк  көнне  бизәсен . 

  2 а.б.:   Хәерле көн, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар, ! Бәйрәмебезне башлап җибәрәбез. 

              Татар халкы элек-электән җырга,моңга бай булган.Ул үзенең күп төрле хасиятләрен милли 

уен кораллары аша чагылдырган. Бүгенге кичәдә сез гармунның тарихы, яшь гармунчылар белән 

очрашырсыз, гармун турында шигырьләр, җырлар ишетерсез. 

 1 а.б.: Уен кораллары арасында иң тирән тойгыларны бирә алган, тормыш сукмагының һәр 

мизгелендә кешегә юлдаш, көмеш телле татар гармуннары халыкның тормышында аерым урын алып 

тора. Гармунчының урыны һәрчак түрдән: йөрәктә дә, туй мәҗлесендә дә, бәйрәмнәрдә дә.             

   2 а.б.:       Йөрәкләргә рәхәт була, 

                    Гармунда бер уйнасаң, 

                    Телгәли ул йөрәкләрне, 

                    Уйный белеп уйнасаң. 

   1 а.б. :         Нигә гармун чиртә икән 

                        Күңелнең кылларына. 

                        Кемнәр генә гашыйк түгел 

                        Туган як моңнарына. 

                    (Гармунчы  Алмаз Нәҗипов татар халык көйләренә тезмә уйный).   
   2 а.б.:  Кичәгә килгән яшь гармунчыбыз белән якыннанрак танышып китик әле, дуслар. Сез аңарга 

үзегезнең сорауларыгызны бирә аласыз. Рәхим итегез.      

  Гармунчыга сораулар: 

-         Ничә яшьтә гармунга гашыйк булдыгыз? 

-         Гармунда уйнарга кем өйрәтте? 

-         Гармунда уйнарга өйрәнү авырмы? 

-         Нинди конкурсларда катнаштыгыз?  

-         Гармунга бәйле берәр вакыйга сөйләмәссез микән. һ.б. 

1 а.б. :     Бик зур рәхмәт! Гармунның тарихы белән танышып китик әле. Бу турыда безгә Альбина 

ниләр сөйләр икән?     

Альбина: Халык музыка коралы-гармунның тарихы әллә ни зур түгел. Гармунда тавыш чыгару өчен юка 

металл пластинкалар кулланыла, күрекне тарткан вакытта шулар аркылы һава йөри һәм аларны 

тибрәтә, шулай итеп тавыш барлыкка килә. “Шена” дип аталган борынгы кытай уен коралында да 

шул принцип кулланылган. ХVIII гасырда, шушы принципка таянып кечкенә органнар ясый 

башлаганнар, ә XIX гасыр башында беренче ирен гармуны ясала. 1822 елда хәзерге гармунга 

охшаган беренче гармунны немец остасы К.Ф.Л. Бушман уйлап таба.  Шул еллардан башлап бик күп 

кенә осталар гармунны үзгәртү, яхшырту юнәлешендә эшлиләр. Гармунны Вена шәһәрендә һәм 

Италиядә, XIX гасырның 30 нчы елларында  Россиянең Тула шәһәрендә ясый башлыйлар. Елдан –ел 

бу уен коралы камилләшә бара, һәм аны ясаучы осталар гармунның Тула, Бологой, Саратов, Себер, 

Касимовка һ.б. төрләрен булдыралар. Аннан соң ике рәтле Вена гармуны, бигрәк тә хромка дип 

аталган төре популярлык казана. Гармун – татар  халкында иң киң таралган музыка коралларының 

берсе булып санала.  

 

 



     2 а.б.:       Татар халык җырлары, көйләре – татар музыка сәнгатенең бик бай һәм кызыклы төре.  

Җырларның мәгънәле нәфис сүзләре, тылсымлы музыкасы халыкның рухи байлыгын күрсәтәләр һәм 

аның зур талант иясе булуын раслыйлар. Татар халык җырларының моңын  күңелең белән тоясың, 

милли уен, биюләрен күрсәң аерылам димә.Аның сихри көче дә шунда: ниндидер бер көч тальян 

гармун тавышы булып үз артыннан ияртә, тальян моңы булып  күңел кылларына кагыла. 

   1 а.б.:                Сайрат, сайрат гармуныңны, 

                         Җилкенсеннәр яшь кызлар. 

                         Безнең кызлар нурлы йөзле, 

                         Әйтерсең лә йолдызлар. 

                         Их, күңел ачабыз, 

                         Ничек шома басабыз! 

                     Мөхәммәтҗанова Нәринә башкаруында «Әпипә» биюе  

  1 а.б.:  Халык арасында киң таралган уен коралы булганлыктан, гармун турында бик күп 

шигырьләр, чәчмә әсәрләр иҗат ителгән һәм хәзерге көндә дә иҗат ителәләр. Мәсәлән: Фатих 

Кәримнең «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасы, Сибгат Хәкимнең  «Мина гармун житми» шигыре. 

Р.Мостафинның “Өзелгән җыр эзеннән “ китабы һәм бик күп җырлар язылган. Шуларның берсен 

сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. (Салават Вәлиев сөйли) 

       Бабам гармуны 

Уйна бабам гармуныңны,  

 Мин әзермен җырларга. 

 Килегез, сез, әти-әни, 

 Безнең җырны тыңларга. 

       Бабаем сугышта булган –  

       Гармуны да фронтовик. 

       Үткән-сүткән туктап тыңлый 

       Бигрәк матур уйный дип. 

 Гармунына кушыладыр 

 Орден-медаль чыңнары. 

Ни хикмәттер, бабам җырлый 

 Гел тынычлык җырларын. 

      - Нигә шулай? – дигән идем, 

      Бабам хәйләкәр көлә. 

     Сугыштан туйган,-ди,-гармун 

     Шундый көй генә белә. 

2 а.б.:  Татар гармунының тарихи Михаил Вараксин дигән оста исеме белән бәйле. XX гасыр 

башында Вятка губернасыннан килгән бу кеше Казанда гармуннар ясый башлый. Вараксин 

гармуннарының даны тиз арада  еракларга тарала. Күренекле әдәбият галиме Тәлгать Галиуллин 

үзенең "Гомер тәлгәшләре” дигән китабында менә нәрсәләр яза. 

1 а.б.:   
-Малайлар, яраткан хромкам ватылды. Шуны төзәтергә кайттым. 

-Соң, киттек мастерскойга . 

-Юк, Казанда Вараксин дигән мастер бар, шул гына көмеш телле гармуннарны төзәтә ала диләр. Ә 

безнең ул кеше турында беренче тапкыр ишетүебез.Әмма Уралдан кайткан абыебыз көне буе таксида 

фабрикаларын айкап чыгып, гармунын ремонтлатып кайтты. Ремонт ясаучы – Вараксин фамилияле 

карт бабай булган  икән.  

   2 а.б.:             Уйнамый түзеп буламы, 

                      — Кулда гармун булганда?! 

                       Тын гына торып кара син 

                       Җаның моңга тулганда. 

 1 а.б.:                    Кызлар күңелен җилкетер 

                                Гармуннар бармы монда? 

                                Тукта-тукта, нинди көй бу? 

                                 Йөрәкне урый моңга! 

 Зәлия Идрисова һәм Рузилә Вәлиева башкаруында “Гармун алыйк әле дускай” җыры 



 2 а.б.:    Татарлар арасында тальян гармун киң таралган. 1860 нчы елларда ук этнографлар гармунны 

татар авылына хас музыка коралы дип язганнар. Аның көйләнеше татар көйләрен уйнарга бик 

җайлы. Әби-бабайларыбызның яшьлек елларында иң кадерле әйберләре тальян  гармуны булган. 

Тальян моңнары элеккедән килгән гореф-гадатләр турында сөйләүче дә.  

1 а.б.: Яшьләрнең аулак өйләре, кичке уеннары, каз өмәләре, карга боткалары, солдатка озату, 

туйлар, су күрсәтү йоласы, Сабан туйлар,   берсе дә уен-җырсыз, гармунсыз үтми.  

                   Әйдәгез әле дуслар "Зәлидә”уены  уйнап алыйк. 

 2 а.б.:   Бик популяр һәм халык өчен кадерле уен коралына әйләнгән баянга тукталыйк. Без баянны 

авыл мәҗлесләрендә, кич утыруларда, төрле үзешчән сәнгать концертларда, профессиональ сәхнәдә, 

конкурсларда күрә алабыз. Баянның мондый популярлыгы аның “бабасы” – гармуннан киләдер 

күрәсең, чөнки баян, гармун кебек үк, халык уен коралы сафына кертелә.  

1 а.б.: Безнең, татар халкыннан чыккан һәм татар музыка культура үзешендә зур роль уйнаган атаклы 

баянчылар күп. Шулар арасында Фәйзулла Туишев, Рәис Сафиуллин, Ильяс Шәрипов, Рәгъде 

Халитов, Марс Макаров һ.б.  Һәр ел саен  республика күләмендә Фәйзулла Туишев исемендәге 

“Уйнагыз, гармуннар!” дип аталган фестиваль уздырыла. “Казан урамнары гармун һәм гармунчылар 

белән тулыр иде ул көннәрдә”,-дип искә ала Сибгат ага Хәким.       

2 а.б.: Халык уен коралларында уйнау остасы остасы, Татарстанның атказанган артисты Фәйзулла 

Туишев тууына инде 100 ел. Фәйзи 11 яшьтән Хөсәен байның бер кибетендә төрле  эштә эшли 

башлый. Әмма җырга, моңга тумыштан бирелгән сәләте аны барыбер сәнгать юлына тарта. Үсмер 

елларында ул Салих Сәйдәшевны очрата . Аларның дуслыгы гомерлек дуслыкка әйләнә. Озак еллар 

буе ул мәшһүр композитор җитәкләгән оркестрга кушылып , концерт гармуннарында уйный. 

1 а.б.: Бөек Ватан сугышы елларында концерт бригадасы белән сугышчылар алдында бик күп 

чыгышлар ясарга туры килә аңа. Хәзерге көндә Татарстанның Милли музеенда аның тормышы һәм 

иҗаты турында  документлар;  музыкантның гомер буе җыйган данлыклы гармуннар коллекциясе дә 

саклана. 

 2 а.б.:             Әйдә дустым, уйна гармуныңны 

  Сөйләсен ул безнең хисләрне 

  Әйтсен тальян йөрәк газапларын, 

  Каршы алсын язгы кичләрне. 

1 а.б.:   
  Әйдә дустым, сыздыр гармуныңны, 

  Кушылыйк әле дәртле көйләргә. 

  Һәр көнебез, һәрбер мизгелебез 

  Истәлеккә калсын сөйләргә. 

 Айгөл Хәсәнова башкаруында “Ашхабад” җырын тыңлап китик 

2 а.б.: Дуслар  сез музыка уен коралларын беләсезме? (Уен коралларына багышланган табышмаклар 

әйтелә) 

1 . Борынгы булсам да, мине 

     Онытып бетермиләр 

    Милли гармуныбыз, дип, 

    Сәхнәдән төшермиләр             (Тальян гармун) 

2.     Бер телемдә ике тавыш 

        Кыңгыравым чыңлатам. 

        Биетәм дә, җырлатам да 

         Кирәк икән - елатам.            (Саратов гармун)     

3.       Нечкә муен, пар кыллар 

          Чиртер иде бар куллар 

          Яшьләр уйный белмиләр 

          Шуңа якын килмиләр.           (Мандолина)                    

4.       Алты-җиде генә булыр 

          Тәнемдәге уемнар  

          Миннән башка үтми иде 

          Аулак өйләр, уеннар.                  (Курай) 

5.       Уйнавы- дүрт кылда, 



          Тавышы-сокландыргыч  

          Ә нәзек муенында  

          Дүрт нәни кара боргыч.             (Скрипка) 

6.    Иреннәргә терисең дә 

       Чиртеп көйләр эзлисең. 

        Биетәсең, җырлатасың 

         Матур кызлар күзлисең.              (Кубыз) 

7.       Курайларның туганы мин 

           Ләкин тавышым үзгә 

          Колакларны ярып керә 

          Өстәп куйсаң мөгез дә.               (Сорнай) 

           Тынмагыз,гармуннар 

           Иртән дә, кичен дә, 

           Уйнагыз  сагыштан 

           Көйгәннәр  өчен дә, 

           Бәхеттән  куанып 

           Көлгәннәр өчен дә 

           Уйнагыз,гармуннар! 

 

1 а.б.  Татар халкының киләчәген гармунсыз күз алдына да китереп булмый. Теләгебез бер генә: 

гармунда уйнаучылар бетмәсен иде дә, гармун моңнары онытылмасын иде.  

2 а.б. Кадерле  дуслар,  хөрмәтле  кунаклар, сезгә  исәнлек-саулык, күңелегезгә  яшәү  яме, зур  

уңышлар  теләп, бүгенге  кичәбезне  тәмамлыйбыз. 

 

 

 

 


