
"Вăйăсем" списокри вăйăсен йĕрки

Алӑ татмалла

Ҫуллахи  урамри  вӑйӑ.  Вылякансем  алла-аллӑн  тытӑнса  карта
тӑваҫҫӗ.  Малти  ҫавӑтса  пырать.  Пурте  юрлаҫҫӗ.  Ҫавӑтса  пыраканӗ  чи
хыҫалтин хул айӗпе тухать те ӑна картаран татса хӑварать. Ыттисем икӗ
рете уйрӑлса хире-хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Ертсе пыраканни картаран кирек кама
та  тытса  юлма  пултарать.  Юрланӑ  чухне  вӑл  ҫавӑн  ятне  калать.
Тӗслӗхрен: «Мишшан пылне-хуртне ҫимелле», — тесе юрлаҫҫӗ. Мишша
тухать.  Умӗнче тӑраканӗ унӑн аллисене хӗреслесе тытать те карт-карт
туртса сӑвӑ калать:

Так-так Таяхвине, Пуяхвине, 

Пуй, пуяшка-пуяшка, 

Мӗн вӑрларӑн, тевешке? 

Чавка чйппи вӑрларӑн-и? 

Ҫавӑншӑн ҫыхса лартрӗҫ-и?

Вара татса илнӗ ачине рет витӗр кӑлараҫҫӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ пылне-хуртне
ҫини  пулать.  Вӑрламан  тесен  тивмеҫҫӗ,  вӑрларӑм  тесен  вара  —
тӗрткелеҫҫӗ.

Вӑкӑрла 

Арҫын ачасен хӗллехи вӑййи. Чышкӑ пысӑкӑш шӑннӑ пӑр муклашки
(вӑкӑр)  тупаҫҫӗ.  Шӑпа  ярса  вӑкӑр  хуҫине  палӑртаҫҫӗ.  Вӑл  урипе  тапса
вӑкӑра юр ҫийӗн кустарать, ыттисене тивертме тӑрӑшать. Лешсем вӑкӑр
хуҫине ҫурӑмӗнчен ҫапма пултараҫҫӗ, вӑр-вартарах пулма хистеҫҫӗ.

Пӑр муклашки пӗр-пӗр ачине пырса лексен ҫавӑ вӑкӑр пулать, лешӗ
ыттисемпе пӗрле тарма тытӑнать.

Икерчӗ (Икерчӗ пӗҫермелпе)

— Макҫӑм арӑмӗ ӑҫта кайнӑ?

— Икерчӗ пӗҫерме кайнӑ пуль.

— Ун икерчи мӗнле-ши?

— Ак ҫапла ҫӳллӗ пуль.

— Ак ҫапла лутра пуль.

— Ак ҫапла сарӑлчӑк пуль.

— Ак ҫапла пӗрӗнчӗк пуль.



Ҫапла  каланӑҫем  ачасем  хусканусем  туса  пыраҫҫӗ.  Юрлаҫҫӗ.  Юрри
пӗр йышши хускану хыҫҫӑн теприне тума хушса пырать.

Кун  пек  вӑйӑсене  кӗҫӗн  ҫулхи  ачасем  ушкӑншарӑн  выляма
пултараҫҫӗ.

Йоксла

Йоксла выляма 60—70 см тӑршшӗ туя тата тӑватӑ енлӗ 15— 20 см
тӑршшӗ патак кирлӗ. Ӑна йокс теҫҫӗ. Унӑн пӗр енне «1», тепӗр енне «2»,
виҫҫӗмӗш енне «3» хисепсем ҫырмалла.

Тӑваттӑмӗш  енне  «X»  тесе  паллӑ  тумалла.  Йоксӑн  икӗ  пуҫне  те
шӗвӗртмелле. Ҫӗр ҫине тӑваткӗтеслӗх ӳкермелле, варрине йокс хумалла.
Ку  вӑййа  нумаййӑн  выляма  пулать.  Вӑйӑ  пуҫлаканӗ  вӑрӑм  патаккипе
йокса  ҫӳлелле  ҫапса  хӑпартать,  сывлӑшра  ӑна  айккинелле  питӗ  хытӑ
ҫапса ярать: Иккӗмӗш ачи йокс мӗнлерех ӳкнине кайса пӑхать. «X» паллӑ
ҫӳлелле курӑнса выртать пулсан ҫапаканнин пӗр очко та пулмасть. Пӗр-
пӗр  хисеп  (1,  2  е  3)  курӑнсан  ҫавӑн  чухлӗ  очко  пулать.  Вара  йокса
иккӗмӗш  ачи  ярса  илсе  тӑваткӗтеслӗхе  тӗллесе  перет.  Лектереймесен
йокс кӑтартакан очко малтанхи ачин пулать, лектерсен ку очкона хӑйнех
параҫҫӗ.  Леш  ачин  вара  малтан  илнӗ  очкосем  (йокс  миҫе  очко
кӑтартнине  кура)  ҫунса  каяҫҫӗ.  Ҫа-вӑнпа  ӑна  инҫерех  ҫапса  яма
тӑрӑшаҫҫӗ.

Кантӑр вӑррилле

Ҫулла  урамра  кӗҫӗн  тата  вӑтам  ҫулхи  ачасем  вылямалли  вӑйӑ.
Ачасем алран алла тытӑнса ҫаврашкана тӑраҫҫӗ. Варрине пӗр хӗрачине
— «кинемейне» кӑлараҫҫӗ. Карталанса тӑракансем хӗвеле май ҫаврӑнма
тытӑнаҫҫӗ, ҫаврашка варринчи кинемейпе юрласа калаҫаҫҫӗ:

—  Кантӑр  вӑрри,  верусса,  верусса,  Эп  —  Верук,  эс  —  Верук.  Мӗн
тӑватӑн, кинемей тус?

— Вутӑ ҫуратӑп.

— Кантӑр вӑрри, верусса, верусса... Мӗн тӑватӑн, кинемей тус?

— Мунча хутатӑп.

— Кантӑр вӑрри, верусса, верусса, Мӗн пулчӗ, кинемей тус?

— Сӗрӗм тивертрӗм.

— Кантӑр вӑрри, верусса, верусса, Мӗн пулчӗ, кинемей тус?

— Эй, карчӑк вилнӗ!



Ҫак  сӑмахсене  каласан  пурте  кинемее  йӑтса  каяҫҫӗ,  ӑна  усал  тесе
чышаҫҫӗ. Лешӗ сиксе тӑрать те ачасене хӑвалама тытӑнать. Кама тытать,
ҫавӑ кинемей пулать. Вӑйӑ малалла тӑсӑлать.

Картари мечӗк

Ачасенчен  пӗри  (шӑпа  ярса  палӑртаҫҫӗ)  мечӗк  ҫӳретекен  пулать.
Ытти  ачасем  карталанса  тӑраҫҫӗ.  Мечӗк  ҫӳретекенӗ  варринче  тӑрать.
Юнашар  тӑракан  ачасем  питӗ  хӑвӑрт  пӗрне-пӗри  мечӗк  параҫҫӗ.
Варринчи ачин ҫав мечӗке туртса илме тӑрӑшмалла. Туртса илсен вӑл
вӑйӑ картине тӑрать, мечӗксӗр тӑрса юлни ун вырӑнне йышӑнать.

Касримушкӑлла 

Тӗрлӗ ҫулхи ачасен тӗрлӗ вӑхӑтра вылямалли вӑййи.

Вӑйӑ  пуҫланиччен  Касримушкӑна  тата  ашшӗне  суйлаҫҫӗ.  Ыттисем
аллисенчен  тытса  ҫаврашкана  тӑраҫҫӗ,  ҫаврашка  варринче  —  ашшӗ.
Ачасем  ҫаврӑм  тӑваҫҫӗ  те  ашшӗнчен:  «Касримушка  килте-и?»  —  тесе
ыйтаҫҫӗ.  Ашшӗ:  «Ҫавӑнта  (ҫывӑхри  ял  ятне  калать)  кайнӑ»,  —  тесе
хуравлать.  Кун  пек  темиҫе  хутчен  те  ҫаврӑнса  калаҫса  илеҫҫӗ.
Юлашкинчен ашшӗ: «Килте», — тесе калать. Касримушка тарать, пурте
ӑна  хӑвалаҫҫӗ.  Хӑваласа  тытсан  алли-уринчен  тытса  каялла  йӑтса
килеҫҫӗ.  Ҫӗр  ҫине  хурсанах  Касримушка  сиксе  тӑрса  вылякансене
хӑйсене  хӑвалама  пуҫлать.  Кама  хӑваласа  тытать,  ҫав  Касримушка
пулать.

Ашшӗне  урӑххине  суйлаҫҫӗ.  Вӑйӑ  тепӗр  хут  пуҫланать.  Ачасем
карталанса ҫаврӑннӑ чухне ҫак сӑмахсене каласа та юр-лаҫҫӗ:

Кос- кос- Костӑрма, 

Костӑрмана каймалла, 

Хора сурӑх илмелле, 

Костромушка килте-и?

Кӗтесле 

Ҫулла  пурара,  хӗлле  пӳртре  выляҫҫӗ.  Шӗвӗр  япалапа  йӗр  туртса
ҫерем ҫинче (е урайӗнче тӑват кӗтеслӗх туса) выляма юрать.

Пиллӗкӗн выляҫҫӗ. Тӑваттӑшӗ пӗрер кӗтесре тӑрать, пӗри — хуралта
(варринче). Варринчи хушсан вылякансен харпӑр хӑй кӗтесӗсенчен тухса
тепӗр кӗтес йышӑнмалла. Ҫав хушӑра варринче тӑраканӗ те вырӑн тупма
тӑрӑшать. Кам кӗтессӗр юлать, вӑл — хуралҫӑ.

Кӗтес улӑштарма хушакан юрӑ:



Сик-сик, кӗтес, сик, кӗтес, 

Сикмессерен — пӗр кӗтес. 

Малти кӗтес, кайри кӗтес, 

Сулахай кӗтес, сылтӑм кӗтес — 

Мана пуласси хӑш кӗтес?

Сик, кӗтес! 

Кӗт-кӗтес, кӗт-кӗтес! 

Кӗтнӗ ҫиме Самарук! 

Сик, кӗтес! Сик, кӗтес! 

Шӑпӑрчӑк чӑрр!

Ак ҫапла та калаҫҫӗ:

— Сик, куҫ! Сик, куҫ! Сик, кӗтес!

 Кӗтесри:

— Улӑшас! (Кӗтес улӑштараҫҫӗ.) 

Е урӑхла калаҫҫӗ:

— Хваттер яратни? 

Кӗтесри:

—  Пушӑ мар, хӑнасем пур. («Ӗне пӑруланӑ», «Чирлӗ ҫь пур» т.ыт.те
теме пулать.)

Хурал (тепӗр кӗтесе пырса):

— Хваттер яратни? 

Кӗтесри:

— Яратӑп.

Тата урӑхла калама та май пур:

— Хваттер яратни?

— Ямастӑп.

— Эсӗ яратни?

— Ямастӑп.

— Эсӗ яратни?

— Ямастӑп.

— Эсӗ яратни?



— Ямастӑп.

— Эппин, ман качакана куртӑн-и?

— Сан качаку ман картари купӑстана ҫисе янӑ. Эпӗ ӑна сутса ятӑм.

— Апла пулсан тӳле укҫа.

Кӗтесре  тӑраканни  ҫӳлелле  пӗр-пӗр  япала  ывӑтать.  Вӑл  ӳкиччен
кӗтес улӑштараҫҫӗ. Ҫӗнӗрен юлнӑ хуралҫӑ ӳкнӗ япала хуҫине илсе парать
те вӑйӑ ҫӗнӗрен пуҫланать.

Кун пек те калаҫаҫҫӗ:

— Кӗтес тарас?

— Ав (тепӗр кӗтеселле кӑтартать).

— Кӗтес тарас?

— Улӑшас!

КПлла

Ку вӑййа ҫулла та, хӗлле те пӳртре ытларах пӗчӗккисем выляҫҫӗ.

Малтанах  картонран  пысӑках  мар  тӑваткӑлсем  касса  хатӗрлеҫҫӗ.
Пӗри ҫак тӑваткӑлсене тӗрлӗ ҫӗре пытарса тухать. Ыттисем ку вӑхӑтра
пӳртрен тухаҫҫӗ. Пытарса пӗтерсен ертсе пыраканни вӗсене чӗнсе илет
те,  лешсем  шырама  пуҫлаҫҫӗ.  Кам  миҫе  тӑваткӑл  тупать,  унӑн  ҫавӑн
чухлӗ очко пулать. Камӑн очко нумайрах, ҫав ҫӗнтерет. Ку вӑййа ывӑнса
ҫитичченех выляма пулать.

Кушакпа шӑшилле 

Уҫӑ вырӑн кирлӗ. Вылякансен шучӗ мӑшӑрлӑ пулмалла, нумай ача
вылять. Вӑйӑ вӗсене ҫивӗч пулма хистет.

Пысӑк  ҫаврашкана  икшерӗн  умлӑ-хыҫлӑ  тӑрса  тухаҫҫӗ.  Шӑшипе
кушакне  суйлаҫҫӗ.  Вӑйӑ  пуҫлансан  шӑшийӗ  тарать,  кушакӗ  хӑвалать.
Шӑши  кам  умне  те  пулин  пырса  тӑрсан  хыҫалти,  виҫҫӗмӗшӗ,  шӑши
пулать, кушакран тарма тытӑнать.

Кушакӗ шӑшие ярса тытсан шӑшийӗ — кушак, кушакӗ шӑши пулса
тӑрать те вӑйӑ малалла тӑсӑлать.

Кушакӑн та, шӑшин те чупнӑ чух ҫаврашкана кӗме юрамасть.

Мӑкӑнь акмалла

Ку  вӑййа  тата  «Ака  мӗнле  тӑваҫҫӗ?»,  «Утӑ  ҫулмалла»,  «Кантӑр
акмалла»,  «Купӑста  касмалла»  вӑйӑсене  вылянӑ  чухне  ачасем  аяларах



ҫырса кӑтартнӑ юрӑсене юрлаҫҫӗ. Юрланӑ май пӗр-пӗр ӗҫ тунӑ пек алли-
урисемпе,  пӗвӗсемпе  (юрӑра  кӑтартнӑ  евӗрлӗ)  тӗрлӗ  хускану  тӑваҫҫӗ.
Вылякансем карталанса тӑрса юрлаҫҫӗ:

Мӑкӑнь акаҫҫӗ ак ҫапла, ак ҫапла, 

Шӑтса тухать ак ҫапла, ак ҫапла, 

Мӑкӑнь ҫитӗнет ак ҫапла, ак ҫапла, 

Мӑкӑнь ҫурӑлать ак ҫапла, ак ҫапла, 

Пулса ҫитет ак ҫапла, ак ҫапла. 

Мӑкӑнь силлеҫҫӗ ак ҫапла, ак ҫапла, 

Юхса тухать ак ҫапла, ак ҫапла, 

Мӑкӑнь ҫиеҫҫӗ ак ҫапла, ак ҫапла...

Мулкачла

Ачасем шӑпа ярса сунарҫӑ суйлаҫҫӗ, хӑйсем палӑртнӑ вырӑна пухӑнса
лараҫҫӗ.  Мулкачсем йӑваран курӑк ҫине тухаҫҫӗ.  Сунарҫӑ вӗсене тытма
хӑтланать. Мулкачсем унран йӑвинче кӑна хӑтӑлма пултараҫҫӗ. Пурне те
тытса пӗтерсен кӗҫӗнреххи сунарҫӑ пулать, вӑйӑ малалла тӑсӑлать.

Пуйӑсла

Ку  вӑййа  пушӑ  вӑхӑтра  урамра  уҫӑ  сывлӑшра,  ытларах  ҫулла
выляҫҫӗ.

Вӑйӑра  темиҫен  те  выляма  пултараҫҫӗ  (10,  20—30  ача  таранах).
Выляма вӗрен е кантра кирлӗ.

Вылякансенчен  иккӗшӗ  хапха  пулаҫҫӗ:  пӗр-пӗрне  алӑран  тытса
аллисене ҫӳлелле ҫӗклеҫҫӗ, хапха пек виҫкӗтеслӗх тӑваҫҫӗ, хапхи хупӑ чух
аллисене ҫӳлелле ҫӗклемеҫҫӗ. Ыттисем пуйӑс тӑваҫҫӗ: пӗр-пӗрин хыҫне
пилӗкрен  тытса  тӑраҫҫӗ.  Пуйӑс  ту-ту-у-ут!  кӑшкӑртса,  чух-чух-чух-
чухлатса  ҫаврӑнса  хапха  умне  пырать.  Малта  тӑраканни,  пуйӑс  хуҫи,
хапхаран алӑк уҫма ыйтать: «Алӑка уҫӑр», — тет. Хапхисем: «Мӗн кирлӗ?»
— теҫҫӗ, Пуйӑс хуҫи: «Хӗре качча паратӑп» е «Ывӑла авлантаратӑп», —
тет.  (Хыҫалта  кам  тӑнине  пӑхса.)  «Кама  качча  паран?»  е  «Кама  илсе
паран?»  —  теҫҫӗ  хапхисем.  «Сыснана  е  качакана»,  —  тет  пуйӑс  хуҫи
(ҫавӑн пек кулӑшларах пултӑр тесе хуть кам ятне те калама юрать).

Хапха аллисене ҫӗклесе кӗртсе ярать, анчах та юлашкине аллисене
антарса  тытса  юлать.  Хапхисем  хӑйсем  хушшинче  шӑппӑн  ят  илеҫҫӗ
(сӑмахран,  пӗри  —  ар6уз,  тепри  —  хӑяр).  Вара  тытса  юлнӑ  ачинчен:
«Арбуз е хӑяр?» — тесе ыйтаҫҫӗ. Ачин суйласа илмелле. Енчен те арбуз
терӗ пулсан вӑл арбуз енне тӑрать. Хӑяр терӗ пулсан теприн енне тӑрать.
Ҫак хушӑра пуйӑс кӑшкӑртса кӑшт аяккарах кайса килет, мӗншӗн тесен



вӗсен хапхара юлнӑ ача калаҫнине илтмелле мар. Пуйӑс ача пӗрин хыҫне
кайса  тӑнине  курсан  анчах  тепӗр  хут  хапха  умне  пырать.  Вӑйӑ  ҫапла
малалла  пырать.  Ачасем  хӑшӗ  арбуз,  хӑшӗ  хӑяр  суйласа  илнипе
вылякансем  икӗ  ушкӑна  пайланаҫҫӗ.  Паллах,  пӗринче  нумайрах,
тепринче сахалрах пулма та пулта-рать. Юлашкинчен вара ҫак икӗ ушкӑн
йӗр  туртаҫҫӗ  те  пӗр-пӗрне  хирӗҫ  тӑрса  вӗрен  туртаҫҫӗ.  Хӑш  ушкӑнӗ
тепӗрне йӗр урлӑ туртса каҫарать, ҫав ҫӗнтерет.

Пулӑсем 

Ҫерем ҫине чӗрсе е юр ҫинче таптаса 10—15 м параллельлӗ йӗрсем
тӑваҫҫӗ.  Шӑпа ярса пӗр ачана акула пулма суйлаҫҫӗ.  Ытти ачасем икке
пайланса икӗ йӗр ҫине тӑраҫҫӗ. Тӑрӑр, чупӑр тесенех ачасем пӗр енчен
тепӗр  енне  чупса  каҫаҫҫӗ.  Акула  вӗсене  тытма  тӑрӑшать.  Тытнисем
вӑйӑран  тухса  пыраҫҫӗ.  Миҫе  ачана  тытсан  акула  е  пулӑ  пулнине  те
калаҫса килӗшме пултараҫҫӗ. 

Пушарла

Тӗрлӗ ӳсӗмри ачасем расна вӑхӑтра вылякан вӑйӑ.  Хĕлле — спорт
пӳлӗмӗнче, ҫулла урамра иртет вӑл. Пӳлӗмре чухне кӑшӑлсем (хулахуп) е
пурӑ, ҫулла йӗр чӗрмелли патак кирлӗ пулаҫҫӗ.

Малтан  шӑпа  ярса  ертсе  пыраканнине  суйлаҫҫӗ.  Вылякансем
ункӑсем  ӑшне  (е  йӗр  туса  палӑртнӑ  вырӑна)  кӗрсе  тӑраҫҫӗ.  Ертсе
пыраканӗ (унӑн ункӑ е  вырӑн ҫук)  ыттисене хӑй патне чӗнсе илет  те
пушар пирки каласа пама пуҫлать: унран епле сыхланмаллине вӗрентет,
мӗн-мӗн  тума  юраманнине  ӑнлантарать.  Итлекенсен  питӗ  тимлӗ
пулмалла,  мӗншӗн  тесен  ертӳҫи  кирек  хӑш  самантра  та  хӑй  калавне
чарса:  «Пушар!»  —  тесе  кӑшкӑрма  пултарать.  Ун  чухне  пурте  хӑйсен
ункине тӑма васкаҫҫӗ (пӳрчӗсене пушартан ҫӑлаҫҫӗ), ертсе пыраканӗ те
ыттисенчен  маларах  пӗр  пӳртне  йышӑнма  васкать.  Ҫапла  майпа
вылякансенчен  пӗри  ҫуртсӑр  юлать,  вара  ертӳҫӗ  пулать.  Вӑл  каллех
ачасене хӑй патне чӗнет, пушар пирки, епле майпа ҫуртсӑр юлни ҫинчен
каласа  парать,  асӑрхануллӑ  та  тимлӗ  пул-маллине  палӑртать,  калаҫу
хӗрсе пынӑ вӑхӑтра каллех «Пушар!» — тесе кӑшкӑрать,  вӑйӑ малалла
тӑсӑлать.

Пуштӑ ҫӳретекенле (Почтальонла)

Ачасем  шӑпа  ярса  пуштӑ  ҫӳретекене  (почтальона)  суйлаҫҫӗ,  вӑл
ачасенчен пӗр 10—12 утӑм аяккарах кайса тӑрать.

Ачасем карталанса алӑран алӑ тытӑнса тӑраҫҫӗ. Пуштӑ ҫӳретекенни
ачасем патне пырать те:



— Тук, тук, тук, уҫӑр-ха, — тет.

— Кам унта?

— Пуштӑ.

— Ӑҫтан?

— Хуларан.

Ачасем почтальона карта варрине кӗртеҫҫӗ.

— Мӗн тӑваҫҫӗ унта? — ыйтаҫҫӗ вӗсем.

— Ӗҫлеҫҫӗ, вӗренеҫҫӗ, выляҫҫӗ, юрлаҫҫӗ... — тет почтальонӗ.

Ачасен  пурин  те  ун  хыҫҫӑн  ҫав  сӑмахсене  каласа  пымалла,
ӗлкӗрейменни почтальон пулать.

Резинкӑлла

Ку вӑййа  2—6  ача  выляма  пултарать.  Выляма  4—5 метр  тӑршшӗ
резинка кирлӗ, икӗ вӗҫне хире-хирӗҫ ҫыхмалла. Виҫҫӗн выляҫҫӗ пулсан
— виҫкӗтеслӗх, пиллӗкӗн пулсан ҫӑлтӑр пек туса резинкине чӗркуҫҫирен
аяларах  тытса  тӑраҫҫӗ.  Пӗри  паллӑ  парсанах  пурин  те  харӑс  сиксе
резинкӑран хӑтӑлмалла. Кам резинкӑран хӑтӑлаймасть, ӑна мӗн те пулин
тума хушаҫҫӗ е шакки параҫҫӗ.

Ҫӑкӑрла

Вылякансенчен  пӗри  —  хуҫи,  тепри  —  кушакки,  ытти  ачасем  —
ҫӑкӑрӗсем.  Хуҫи  кушакне  сӗт  ярса  парать,  кӑмакаран  тин  кӑларнӑ
ҫӑкӑрсене  йӗркипе  хурса  хӑварать  те  шыв  хӗррине  кӗпе  чӳхеме  тухса
каять. Ҫав хушӑра кушакки сӗтне ӗҫсе пӗтерсе пӗр ҫӑкӑрне йӑтса тарать.
Хуҫи  таврӑнать  те  ҫӑкӑр  ҫуккине  курса  юмӑҫа  каять:  «Манӑн  ҫӑкӑр
ҫухалчӗ», — тет. Лешӗ юмӑҫ ярам пекки тӑвать те калать: «Санӑн пӗр ала
йӗп, пӗр ала кӑмрӑк, пӗр ала кӗл илмелле те ҫул тӑрӑх тӑкса пымалла,
вара ҫӑкӑру хӑех тупӑнӗ», — тет. Хуҫи юмӑҫ хушнӑ пек тӑвать, хӑй: «Мӑни-
мӑни,  мӑни-мӑни,  мӑни-мӑни!»  —  тесе  пырать.  Ҫӑкӑрсем  кушака
хӑвалама пуҫлаҫҫӗ, ӑна тытса хӑлхинчен кӑшкӑраҫҫӗ.

Ҫӑпаталла

Ҫӗр  ҫине  чӗркуҫҫи  ҫӳллӗш  шалча  ҫапса  лартаҫҫӗ.  Ун  тавра  ҫӑпата
хурса  тухаҫҫӗ.  Шӑпа  ярса  пӗр  ачине  вӗсене  хураллама  тӑратмалла.
Ыттисен ҫӑпатасене вӑрлама тӑрӑшмалла.

Вӑрласа  пӗтерсен  ҫӑпатасене  аяккалла  ывӑтса  яраҫҫӗ,  ӑнӑҫсӑр
хуралҫӑн вӗсене пуҫтармалла, каллех хуралҫӑрах юлмалла.

Сӑрӑлла



Вӑййа  пысӑкрах  ушкӑнпа  выляма  аван.  Чӑн  малтан  вӑйӑ  пуҫне
суйлаҫҫӗ. Унтан вылякансенчен пӗрне ушкӑнтан 5—6 метр айккинерех
кайса тӑратаҫҫӗ. Ыттисем пӗр рете лараҫҫӗ, вӗсене вӑйӑ пуҫӗ тӗрлӗ тӗс
каласа тухать. Унтан айккине кайса тӑратнине чӗнсе илет те ӑна пӗр-пӗр
тӗс калать.  Ҫак тӗс камрине шыраса тупма тивет унӑн.  Енчен те лешӗ
тӗрӗс пӗлчӗ пулсан вӑйӑ пуҫӗ камра ҫав тӗс пулнӑ, ҫавӑн вырӑнне ларать.
Ку вара шыраканӗ пулать, малтанхи шыравҫи — вӑйӑ пуҫӗ. Шыраканӗ 3
хутӗнче  те  тавҫӑрса  илеймесен  ӑна  «айӑплаҫҫӗ»  —  юрлаттараҫҫӗ,
ташлаттараҫҫӗ т.ыт.те.

Сӑрӑлла

Ҫулла тӗрлӗ ҫулхи ачасем вылякан вӑйӑ. Ача шучӗ 5—6-ран ытларах
пулмалла.

Вылякансем пӗр йӗркене тӑраҫҫӗ. Пӗри вӗсен умне тухса ҫурӑмӗпе
ҫаврӑнать. Ертсе пыраканӗ ачасене тӗс ячӗсене парса тухать: шурӑ, хура,
кӑвак т.ыт.те. Вара малта тӑракан ачин-чен:

— Сана мӗнле тӗс кирлӗ? — тесе ыйтать.

— Хӗрли, — тет лешӗ (е урӑх тӗс калать).

Кама хӗрлӗ тӗс ятне панӑ, ҫавӑ ретрен тухать те малта тӑракан ача
ҫумӗпе чупать. Лешӗ те ӑна тытас тесе сыхӑ тӑрать,  хӑвалама пуҫлать.
Хӑваласа тытсан тараканни каллех  ҫурӑмпа ҫаврӑнса тӑрса тӗс  ыйтма
тытӑнать.  Вӑйӑ  малалла  тӑсӑлать.  Тытаймасан  хӑвалаканни  хӑй  тӗс
ыйтаканни пулса тӑрать.

Вӑйӑ  пуҫланиччен  ӑҫта  ҫити  чупса  кайса  килмеллине  чикӗ  туса
палӑртаҫҫӗ.

Сӑмах тупмалла

Каннӑ  чухне  вылямалли  вӑйӑ.  Ачасем  пӗр  йӗр  ҫине  ларса  тухнӑ.
Вӗсен умне пӗр ача тухать те пӗр е икӗ утӑм маларах кайса тӑрать. Унта
паллӑ  тӑвать.  Ун  хыҫҫӑн  хӑйне  валли  пӗр  сӑмах  шутлать.  Ҫак  сӑмаха
кроссвордри  пек  сӑнласа  парать.  Мӗнле  саспаллирен  пуҫланнине  те
калать.  Ачасем  пӗри  те  тепри  пӗрне-пӗри  пӳлсе  кӑшкӑраҫҫӗ.  Кам  та
пулин тӗрӗсне каласан сӑмах туптараканни тарать. Пӗлнӗ ачи палӑртнӑ
йӗр патне чупса пырать те:  «Стоп!» тет.  Лешӗ чупма чарӑнать.  «Стоп»
текенни  хӑйсем  хушшинче  миҫе  утӑм  пулнине  калать,  ун  хыҫҫӑн
утӑмлать. Тӗрӗс пӗлнӗ пулсан хӑй туптараканни пулать. Пӗлмен пулсан
хӑй вырӑнне кӗрсе ларать. Вӑйӑ ҫӗнӗрен малтанхи йӗркепе пуҫланать.

Сӑмаварла

Ку вӑййа тӗрлӗ ҫулхи ачасем расна вӑхӑтра выляҫҫӗ.



Вӑйӑ  пуҫланиччен  ертсе  пыраканнине  тата  сӑмаварне  суйлаҫҫӗ.
Сӑмавар ыттисен еннелле ҫурӑмпа ҫаврӑнса тӑрать.

Ертсе пыраканни ҫав вӑхӑтра ачасене е хула, е чӗрчун, е чечек т. ыт.
ячӗсене  хурса  тухать.  Вара  пӗр  ачине  ҫав  вӑрттӑн  ятпа  чӗнет.  Лешӗ
сӑмавар  патне  пырса  ӑна  ҫурӑмӗнчен  тӗртет  те  хӑй  вырӑнне  кайса
ларать. Сӑмаварӑн ҫав ача кам иккенне пӗлмелле. Пӗлсессӗн ун вырӑнне
тӗкекенни тухать, пӗлмесен хӑех сӑмавар пулса юлать.

Сӑмаварӑн хӑйне кам тӗкнине вӑрттӑн пӑхма юрамасть.

Сӑмса тутри пӑрахмалла

Ку  вӑййа  выляма  питӗ  нумай  ҫын  кирлӗ.  Вӑйӑри  ачасем  пурте
ҫаврашкана  кукленсе  лараҫҫӗ.  Пӗри  аллинче  сӑмса  тутри  тытса  тул
енчен  чупса  йӗри-тавра  ҫаврӑнса  ҫӳрет.  Чупса  ҫӳренӗ  хушӑра
систермесӗр пӗр ача хыҫне тутӑр пӑрахса хӑварать. Ҫак ҫын хай хыҫне
пӑрахса хӑварнине сисмерӗ пулсан пӑрахса хӑвараканӗ пӗр ҫаврӑм тӑвать
те ҫав ача патне ҫитсен ун сӑмса тутрине илсе малалла каять, унӑн вара
пӗр  очко  шутланать,  енчен  те  виҫӗ  очкона  ҫитсен  «каччӑ  шырама»
каяҫҫӗ.  Ҫав  сӑмса  тутри  пӑрахакан  пӳрнисене  каччӑ  ячӗсене  парса
тухаҫҫӗ,  унтан  вара  ҫав  ача  патне  пырса  ӑна  ҫав  пӳрнесенчен  пӗрне
суйлаттараҫҫӗ. Вӑл мӗн ятлине туртса кӑларать, ҫавӑн ятлӑ каччӑпа ҫӳрет
тесе витлеҫҫӗ.

Ку вӑйӑ ачасене питӗ тимлӗ те асӑрхануллӑ пулма вӗрентет.

Сик-сик кӗтесле

Ку вӑййа ытларах пура ӑшӗнче выляма юратаҫҫӗ. Пиллӗкӗн выляҫҫӗ.
Тӑваттӑшӗ  пӗрер  кӗтесе  тӑраҫҫӗ,  пӗри  —  варринче.  Варринчи  хушсан
вылякансен харпӑр хӑй кӗтесӗнчен тухса тепӗр кӗтес йышӑнмалла. Ҫав
хушӑра  варринче  тӑраканӗ  те  вырӑн  тупма  тӑрӑшать.  Кам  кӗтессӗр
юлать, вӑл хуралҫӑ пулать.

Хуралҫӑ кӗтесре тӑракан патне пырать те ыйтать:

— Ҫӑраҫҫи уҫҫи ӑҫта? — тет. Лешӗ: «Ав лере!» — тесе тепӗр кӗтесри
патне тӗллесе кӑтартать. Хуралҫӑ унта пырать те:

—  Ҫӑраҫҫи  уҫҫи  ӑҫта?  —  тет.  Ку  татах  теприн  патне  тӗллесе
кӑтартать. Унтан теприн патне, юлашкинчен тӑваттӑмӗш патне пырать
те:

— Ҫӑраҫҫи уҫҫи ӑҫта? — тет. Ку ачи:

— Пӗлӗтре! — тесе кӑшкӑрса ярать. Вара пурте пӗрле:

— Сик-сик, сик, кӗтес! 

Сикмессерен пӗр кӗтес! — 



тесе  кӑшкӑраҫҫӗ,  вара  кӗтес  йышӑнма  (улшӑнма)  тӑрӑшаҫҫӗ.  Кам
кӗтессӗр юлать, вӑл хуралҫӑ пулать.

Сысналла

Ку вӑййа ытларах хӗлле пӳртре, ҫулла урамра выляҫҫӗ. Выляма ача
нумайрах пулсан интереслӗрех. Ҫак вӑййа кашни ачан тутӑр, пиншак е
урӑх тумтир (витӗнмелли) илсе тухмалла.

Вылякансенчен  пӗри  амӑшӗ,  тепри  сысни,  ыттисем  —  сысна
ҫурисем.  Сысни  айккинерех  кайса  тӑрать.  Амӑшӗ  сысна  ҫурисене
вырттарать те ҫиелтен мӗн пур япалисемпе витсе хурать, унтан сыснине
чӗнсе  илет.  Сысни  ачасене  хыпашлама  пуҫлать,  кашни  ачана  тытса
пӑхать.  «Ку  —  ҫавӑ»,  —  тесе  ачасен  ятне  калать.  Тӗрӗс  каласа  тухсан
ачасем (сысна ҫурисем) ҫиеле витнӗ япалисене илсе пӑрахаҫҫӗ. Пӗрне те
тӗрӗс  каламасан  сысни  ҫавах  пулать.  Тӗрӗс  каласан  кама  палланӑ,
ҫавсенчен  пӗри  сысни  пулать.  Амӑшне  те  улӑштараҫҫӗ.  Вӑйӑ  малалла
тӑсӑлать. Витсе хунӑ чух сыснин хӑш ҫури ӑҫта выртнине пӑхмалла мар.
Сысна ҫурисен хӑйсене хыпашланӑ чух сасӑ памалла мар.

Суккӑр такалла

Хӗллехи вӑйӑ. Пӳртре 3—4 ача вылять. Пӗр пӳрнине хӑрӑмласа шӑпа
яраҫҫӗ:  кама  хӑрӑмланӑ  пӳрне  лекет,  вӑл  суккӑр  така  пулать.  Тутӑрпа
унӑн куҫӗсене хупласа ҫыхаҫҫӗ те алӑк патне пырса тӑратаҫҫӗ. Вӑл алӑк
хӑлӑпне тытса сӑвӑ калать:

Тан-тан, тан алӑк, 

Ҫытма йӗмлӗ ачасене 

Тӗпелелле ан ирттер!

Ҫав хушӑра ыттисем йӑпшӑнса тараҫҫӗ.  Суккӑр таки вӗсене тытма
тӑрӑшать. Кама тытса палласа илет, ҫавӑ суккӑр така пулать.

Ку  вӑййа  урӑхла  куркуҫла,  куҫ  курмилле,  куҫ  мучилле,  тӳн-тӳнле,
тӳн-тӳн  мучилле,  суккӑр  такалла,  суккӑр  мулкачла,  суккӑр  упалла  та
теҫҫӗ.

Суккӑр упа пулаканни куҫне ҫыхса урӑхларах сӑвӑ калать:

Упа тухрӗ вӑранса 

Ҫырла, мӑйӑр пуҫтарма, 

Хуртсен пылне пуҫтарма. 

Хускалмасӑр ан юлӑр, 

Атту эсир тытӑнтӑр! —



тет те шырама тытӑнать. Тытсан ҫапла калать:

Ак ун пылӗ,

Ак ҫырли,

Акӑ шӗшкӗ мӑйӑрри! 

Тытнӑ ача кам иккенне алӑпа хыпашласа пӗлмелле.

Ҫиччӗн пӗртӑван

Ку  вӑййа  ачасем  ушкӑнпа  выляҫҫӗ.  Юрланӑ  чухне  аллисемпе
кӑтартса пыраҫҫӗ.

Эпир карчӑк патӗнче 

Лутра пӳртре пурӑнатпӑр (лараҫҫӗ).

Эпир ҫиччӗн пӗртӑван.

Ак ҫакӑн пек куҫлӑ

(аллисемпе куҫсем туса кӑтартаҫҫӗ).

Ак сакӑн пек пуҫлӑ

(аллисемпе туса катартаҫҫӗ). 

Вылятпӑр та кулатпӑр. 

Пурте ҫапла тӑватпӑр (тӑпӑр-тӑпӑр туса илеҫҫӗ).

Тӑрналла

Ҫулла ушкӑнпа вылямалли вӑйӑ.

Вылякансем: хуралҫӑ, тӑрна, чӗпписем.

Тӑрнапа чӗпписем пӑрҫа  ани ҫине  вӗҫсе  килеҫҫӗ  те  ҫиме,  таптама
тытӑнаҫҫӗ. Хуралҫи пӗрне хӑваласа тытать те килне илсе кайса хупать.
Хӑй  ҫывӑрса  каять.  Тытса  хупнӑ  тӑрна  чӗппи  патне  ыттисем  вӗҫсе
пыраҫҫӗ. Хурланса ҫапла юрлаҫҫӗ:

— Тӑрна аппа, тӑрна аппа! 

Аннӳ килнӗ, мантӑн-и?

— Манассине манман та, 

Пӑрҫа ҫинче тытрӗҫӗ, 

Хурӑн вутти хутрӗҫӗ, 

Хӑрах ҫуната вӗтрӗҫӗ, 

Тирӗк айне хупрӗҫӗ.

Тӑрнасем  каллех  пӑрҫа  ҫине  вӗҫсе  каяҫҫĕ,  хуралҫи  каллех  пӗрне
тытса хупса лартать. Кайӑксем вӗҫсе пырса ҫав юррах юрлаҫҫӗ.



Тимӗрҫле

Арҫын  ачасем  ку  вӑййа  выртмара  вылянӑ.  Шӑпа  ярса  палӑртнӑ
хыҫҫӑн  пӗр ачи ҫӗре  ларать,  аллинче унӑн  нӑхта е  вӗрен.  Ҫав нӑхта е
вӗрен вӗҫӗнчен тепӗр ачи ярса тытать те лараканни тавра чупса ҫӳреме
пикенет.

Лараканнине юпа теҫҫӗ. Чупса ҫӳрекенни — тимӗрҫӗ. Ытти ачасем
тимӗрҫӗ сисиччен ӑна ҫурӑмӗнчен ҫапма тӑрӑшаҫҫӗ. «Ҫӑраҫҫи, пуртӑ, суха
тимӗрӗ тутарма килтӗмӗр», — теҫҫӗ хӑйсем. Тимӗрҫи хӑйне ҫапаканнине
тытма тӑрӑшать, кама тытать, ҫавӑнпа вырӑнӗпе ылмашӑнать.

Тинӗс хумханать

Вылякансем  7-рен  пуҫласа  30  ачана  ҫитиччен  пулма  пултараҫҫӗ.
Вӑйӑ  валли  тӳрем  вырӑн  суйласа  илмелле.  Вылякансем  алран  алла
тытӑнса пысӑк карта тӑваҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне кашни ачиех йӗр туртса ҫав
карта тулашӗнче хӑйне валли пӗчӗк ункӑ ӳкерет. Пӗрин кӑна (хуралҫин)
ун пек ҫаврашка пулмасть.

Шӑпа  ярса  палӑртнӑ  хуралҫӑ  карта  тулашӗнче  ҫӳрет.  «Тинӗс
хумханать,  тинӗс  хумханать»,  —  текелесе  кама  та  пулин  ҫурӑмӗнчен
пырса тӗртет.  Хӑй малаллах утать,  ҫапнӑ ачи хӑй вырӑнӗнчен тухса ун
хыҫҫӑн пырать. Хуралҫӑ ҫапла мӗнпур ачине хӑй хыҫҫӑн ертсе каять, утнӑ
май тӗрлӗ хускану тӑвать, ыттисем те ун пекех хуҫкаланаҫҫӗ (хӑвӑрт е
вӑрах  утаҫҫӗ,  вӗҫнӗ  пек  туса  аллисемпе  сулкалаҫҫӗ,  кукленсе  лараҫҫӗ
т.ыт.те).

Сасартӑк хуралҫӑ: «Тинӗс лӑпкӑ», — тесе камӑн та пулин ҫӗр ҫинче
чӗрсе тунӑ ункине йышӑнма ыткӑнать, ыттисем те ҫапла тума васкаҫҫӗ,
анчах  та  вырӑн  кашнинех  ҫитмест.  Кам  вырӑнсӑр  юлнӑ,  вӑл  хуралҫӑ
пулать 

Тутӑра туп 

Вӑййа пӳртре вӑтам ҫулхи ачасем выляҫҫӗ. Выляма 2—3 ача кирлӗ.

Вылякансем  ертсе  пыраканни  еннелле  ҫурӑмпа  ҫаврӑнса  тӑраҫҫӗ.
Ҫав вӑхӑтра вӑл пӗр-пӗр япала пытарать.  Ертсе пыраканни пулчӗ тесе
каласан  ыттисем  шырама  пуҫлаҫҫӗ.  Вӗсене  ертсе  пыраканни  те
пулӑшать.  Вӑл  ӑшӑ  тесен  —  япала  аякра  маррине,  вӗри  тесен  —
ҫывӑххине,  кӑварлӑ  тесен  пытарнӑ  япала  патнех  ҫитнине  пӗлтерет.
Япалана кам тупать, ҫав ертсе пыраканни пулать.

Япалана пытарнӑ чух вылякансен вӑрттӑн пӑхма юрамасть.

Тӳмелле



Вӑййа  урамра  та,  пӳртре  те,  физкультура  урокӗсенче  те  выляма
пулать.  Урайӗнче  пӗчӗк  чашӑк  е  курупка  пулмалла.  Урамра  чухне  ҫӗр
ҫине  пӗчӗк  шӑтӑк  тумалла.  Кашни  выляканӑн  тӗрлӗ  тӗслӗ  тӳме
пулмалла. Йӗр туртса паллӑ тумашкӑн патак е пурӑ кирлӗ пулать. Пурте
шӑтӑкран  пӗр  пек  хушӑ  хӑварса  ҫаврашкана  чӗркуҫҫисем  ҫине  ларса
тухаҫҫӗ. Шӑтӑкран пӗр пек виҫе-ре йӗрсем тӑваҫҫӗ. Пӗри — чи ҫывӑххи,
виҫҫӗмӗшӗ  —  чи  аякри.  Малтан  пӗрремӗш  йӗртен  пӗр  ачин  тӳмене
чашӑка  лектермелле.  Пӗрре  персе  лектерсенех  вӑл  иккӗмӗш  йӗртен
ывӑтать, кайран — виҫҫӗмӗшӗнчен. Лектереймесен ача пӗр рет каялла
куҫать.  Ҫӗнтерекенни  пӗр  очко  илет.  Ҫапла  майпа  ыттисем  те  тӳмене
чашӑка  кӗртме  тӑрӑшаҫҫӗ.  Юлашкинчен  ҫӗнтерӳҫӗсене,  япӑх
вылякансене палӑртаҫҫӗ.

Ку вӑйӑ тӗл пеме вӗрентет, тимлӗ, чӑтӑмлӑ пулма хӑнӑхтарать.

Тӳн-тӳн карчӑк

Ку вӑййа пӗр-пӗр пӳртре е пурара выляҫҫӗ.

Пӗр ачи хӑй ирӗкӗпе е шӑпа ярса тӳн-тӳн карчӑк пулать. Унӑн куҫне
тутӑрпа  ҫыхаҫҫӗ.  Тӳн-тӳн  карчӑкӑн  ачасене  тытмалла.  Ачасем  унран
тараҫҫӗ, тӳн-тӳн карчӑк тесе йӗкӗлтеҫҫӗ.  Вӑл кама тытать, лешӗ тӳн-тӳн
карчӑк пулать. Вӑййа малалла та ҫавӑн пекех выляҫҫӗ.

Ункӑра пытанмалла вылясси

Шӑпа  ярса  шыракана  суйлаҫҫӗ  те  унӑн  куҫне  тутӑрпа  ҫыхаҫҫӗ.
Ыттисем  пысӑках  мар  ункӑсем  (ҫаврашкасем)  туса  тӑраҫҫӗ.  Ункӑсен
хушшисем ирӗклӗ.

Куҫне  хупнӑ  шыраканӗ  хуллен  ҫеҫ  ункӑра  тӑракан  ачасем  патне
пырать.  Ҫав  хушӑра  ачасем  вырӑнӗсемпе  ылмашӑнаҫҫӗ.  Анчах  та
шыраканӗ питӗ тачӑ ҫывхарсан пытаннисен пӗрин те ункӑран тухмалла
мар, ҫӳреме е ылмашӑнма та юрамасть. Шы-раканӗ аллине малалла тӑсса
пырать. Унӑн аллине лекес мар тесе пӗшкӗнсе, кӑшт хуҫланса е пӑрӑнса
тарма та юрать. Кама та пулин тытсан, унӑн ятне тӗрӗс каласан ачасем
пурте пӗрле алӑ ҫупаҫҫӗ. Шыраканӗ вӑййа малалла тӑсать: кама палланӑ,
ҫавӑ шыраканӗ пулать.

Вӑйӑ ачасен тимлӗхне аталантарать.

Хӑтармалла

Ку ҫуллахи е хӗллехи вӑйӑ. 5—8 ача вылять. Вӑйӑ ачасене ҫивӗч те
вӑйлӑ пулма пулӑшать.

Малтан шӑпа ярса вӑййа ертсе пыраканне суйлаҫҫӗ. Вӑйӑ пуҫлаканӗ
аллине  малалла  тӑсса  ал  тупанне  аялалла  туса  тытать.  Аллине



тӑсаканни  сӑвӑ  калать,  вара  аллисене  хӑвӑрт  кӑна  хутлатса  ыттисен
пӳрнисене  тытма  тӑрӑшать.  Лешсен  пӳрнисене  тыттармалла  мар.
Камсен  пӳрнисем  тытӑнаҫҫӗ,  ҫавсем  хӑвалаканнисем,  ыттисем
тараканнисем пулаҫҫӗ.

Кама хӑваласа тытаҫҫӗ, ҫав пӗр вырӑнтах тӑрать. Ӑна ыттисен алӑпа
тӗкӗнсе  хӑтармалла,  хӑвалаканнисен  вӗсене  чарма  тӑрӑшмалла,
тытнисем патне ямалла мар.

Пурне те тытса пӗтерсен вӑйӑ вӗҫленет.  Тепӗр хут выляма каллех
шӑпа ямалла.

Чӗмсӗрле

Ку вӑййа ушкӑнпа выляҫҫӗ.

Вӑййа  ертсе  пыраканӗ  ӑсра  вуннӑ  таран  шутлать.  Ҫав  вӑхӑтра
вылякан  ачасем  сикеҫҫӗ,  тӗрлӗ  хусканусем  тӑваҫҫӗ.  Ертсе  пыраканӗ
шутласа  пӗтерет  те:  «Чарӑнӑр!»  —  тесе  кӑшкӑрать.  Ачасен  вара  ҫав
вӑхӑтра кам мӗнле тӑнӑ,  ҫавӑн пек хускалмасӑр тӑмалла.  Хускалсассӑн
вӑйӑран тухса ӳкетӗн. Ертсе пыраканӗн шыв сыпнӑ пек тӑракан ачасене
култармалла.  Чӑтса  тӑрайманнисем  вӑйӑран  тухса  ӳкеҫҫӗ.  Кам  чи  кая
юлать, вӑл ертсе пырать. Ҫапла вӑйӑ малалла тӑсӑлать.

Чушкӑлла

Ҫулла  3—6  ача  вылямалли  вӑйӑ.  Ытларах  ҫерем  ҫинче  е  урамра
выляҫҫӗ. Шӗвӗр япалапа ҫӗр ҫине пӗр тӑваткал (енӗ — 50 см) чӗреҫҫӗ, чӑн
варрине пӗр пӗчӗк лакӑм тӑваҫҫӗ те ун ҫине шит тӑршшӗ патак (чушка)
хураҫҫӗ.  Унсӑр  пуҫне  кашни  выляканӑн  60—80  см  тӑршшӗ  патак  пур,
хӑшӗ-пӗри  ӑна  илемлетсе  тӑвать.  Вӑйӑ  пуҫлаканнине  шӑпа  ярса  е
шугласа  палӑртаҫҫӗ.  Кая  юлаканӗ  «ухмаххи»  пулать.  Вӑйӑ  пуҫлаканӗ
лакӑм ҫинче выртакан чушкӑна хӑйӗн патакӗпе ҫӗклесе илет те хыттӑн
айккинелле ҫапса ярать. «Ухмаххи» хӑвӑрт чупса кайса ҫав чушкӑна илсе
таврӑнать, 3 метртан тӑваткал ӑшне перет. Чушки тӑваткала кӗрсе ӳксен
хайхи «ухмаххи» ҫапаканни пулать, тепри «ухмаха» юлать.

Анчах та ҫапса янӑ чушкӑна «ухмаххи» сывлӑшрах ярса тытсан вӑл
тӳрех  ҫапаканни  вырӑнне  йышӑнать,  лешӗ  чушкӑ  хыҫҫӑн  чупаканни
пулать.

Шӑши-мӑшилле

Ку вӑййа пӑрҫа ҫинӗ чухне выляҫҫӗ. Икӗ ача выляма пултараҫҫӗ.

Пӗр ачи теприне кӑтартмасӑр аллине темиҫе пӑрҫа илет те малалла
тӑсса  лешӗнчен  ыйтать:  «Кунта  шӑши-мӑши  миҫе?»  —  тет.  Тепри,
тӗслӗхрен: «Ҫиччӗ», — тет.

Ыйтаканни пӑрҫине шутлать, унта чӑнах та ҫичӗ пӑрҫа пулсан хӑй
ҫимесӗр теприне парать. Пӗлмесен пӑрҫине хӑех ҫисе ярать. Вара каллех
лешне ыйту парать. Пӗлсен тепри ыйтма пуҫлать.




