
 

“Файдалы җәй” 

 

Мин җәй көне әтиемә, әниемә булыштым. Әтием ишегалдына асфальт 

җәйгәндә, мин мешалканы яндырып, сүндереп тордым. Әниемә чүп уташтым, 

савыт-сабалар юыштым.  

Безгә, сеңелем белән икебезгә, бассейн алдылар, без анда коендык. Мин 

сеңелем Айсылуны караштым, без аның белән уйнадык.  

Әтием, әнием, дәү әнием, сеңелем һәм мин Кырлайдагы Тукай музеена 

бардык. Анда без музейны карадык, көймәдә йөрдек, кафеда чәй эчтек. Сәгъди 

абзыйның бакчасында бик матур иде.  

Мәктәп лагере вакытында без Иске Казан, Ямаширмә, Биектау “Туган якны 

өйрәнү” музейларында, ял паркында булдык. Мин музейларны бик яратам. 

Дәү әтием һәм дәү әнием белән Яшел Үзән районының Исаково музеенда 

экскурсиядә булдык. Анда нәрсәләр генә юк иде: татар өйләре, кара мунча, таган, 

тегермән, шалаш, убырлы карчык һәм шүрәленең өйләре, понида йөрү һ.б. Анда 

бик күңелле булды.  

Без әле тагын Казанга бардык. “Әкият” курчак театры каршындагы чәчәкләр 

фестивален карадык, таучыктан шудык, таганда атындык. Туганнарыбызда 

кунакта булдык. 

Мин төрле корылмалар ясарга яратам. Җәй көне су чистарту корылмасын, 

коткару станциясен, ветеринар пунктны эшләдем, коттедж, мәктәп, мәчет 

төзедем.  

Казаннан кайткан туганым Рамазан белән уйнадым, аның белән русча 

сөйләштем. Менә шулай файдалы үтте минем җәйге ялым. 
 

 

“Казандагы Тукай музеена экскурсия” 

 

Мин дәү әнием белән Казанга бардым. Без автобус белән бардык. Автобус 

тәрәзәсеннән бөтенесен карап бардым. Казанга җиткәч, метрога төштек, поездга 

утырдык. Метродан чыккач, Тукай музеена киттек. Юлда Тукай һәйкәле янында 

фотога төштек. Театр янындагы Кабан күлен карадык. Шүрәле белән татар егете 

янында фотога төштем.  

Музейга килеп җиттек. Анда мин бөтен бүлмәне карап чыктым. Миңа бигрәк 

тә Яңа Бистә макеты ошады. Йортлар бер, ике, өч катлы гына, хәзерге шикелле 

бик биек түгел. Элеккеге партаны күрдем. Уен кораллары да бар иде музейда. 

Миңа музей бик ошады. Кайтканда, кибетләргә кердек. Тагын метрога төшеп, 

Тукай станциясендәге рәсем-картиналарны күрдек. Анда “Су анасы”, “Шүрәле”, 

“Кызыклы шәкерт”, “Кышкы кич”, “Бала белән күбәләк”, “Фатыйма белән 

сандугач” әсәрләреннән күренешләр бар иде. Миңа бу әкият һәм шигырьләр 

мультфильмнардан таныш иде инде. Тукайның шигырьләрен, әкиятләрен, 

мультфильмнарын бик яратам.  

Без тагын дәү әнием һәм дәү әтием белән Арча музеенда да булдык. Әнием, 

әтием мине Тукайның туган авылы Кушлавычка алып бардылар.  

 

Айбаш урта мәктәбенең 2 нче сыйныф укучысы Галимов Нияз. 


