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«Остуоруйа аптаах дойдутугар айан»
(Улахан – бэлэмнэнии бөлөх)
Саңа дьыллаађы киэргэммит зал. Музыка тыаһыыр.
Ыытааччы:
Таһырдьа – Тохсунньу тымныыта,
Тосхойдо Саңа дьыл ымыыта,
Ођо саас дьоллоох ырата,
Остуоруйа аптаах дойдута.
Үтүө күнүнэн күндү ођолор! Эһигини барыгытын Саргылаах Сана Дьылынан
эђэрдэлээн тураммыт, Саңа Дьыллаа5ы бырааһынньыкпытын
сађалыырбытын көңүллээң.
Музыка тыаһыыр. Принцессалар уонна принцтэр баалга үңкүүлэрэ.
(Золушка, Принц; Белоснежка, Принц; Жасмин, Принц; Рапунцель , Принц)
Ыытааччы:
- Истиң эрэ о5олоор, Тымныы ођонньорбут кэлэн иһэр быһыылаах.
Эмискэ музыка тыаһыыр. Дьэгэ – Бааба киирэн кэлэр. Үңкүүлүүр.
Дьээгэ – бааба:
- Ођолоор, эһиги миигин бырааһынньыкка ыңырбатаххыт дии. Ол иһин, мин
Тымныы ођонньору атын остуоруйађа муннаран кэбистим, онон Саңа
дьылгыт буолбат. (Тахсан барар)
Ыытааччы:
- Ођолоор, хайдах буолабытый? Санаарђаамаң, тугу эрэ толкуйдуохпут. Аа
биллим, миэхэ аптаах чуораанчык баар.
Чуораанчыгы тыаһаттахха,
Ођолор санааларын толорон,
Араас дьикти остуоруйаларга
Биһигини тиэрдиэђэ.

Чуораан тыаһыыр, уот умуллар.
Елка иннигэр Буратино уонна Мальвина тураллар. ( Пааранан үңкүү)
Ыытааччы:
- Ођолоор, «Буратино» остуоруйађа баар буола түстүбүт дии. Биһиги
Тымныы эһээбитин көрдүү сылдьабыт. Тымныы ођонньору көрдүгүт дуо?
Иккиэн:
- Суох, көрбөтөхпүт.
Ыытааччы:
- Чэйиң эрэ, аны атын остуоруйађа ыалдьыттыы барыаххайың.
Чуораан тыаһыыр. Уот умуллар. Музыка тыаһыыр.
Кыһыл Бэргэһэчээн харыйа кэнниттэн тахсар. («Песенка Красной шапочки»
ырыа. Муз Рыбников А.)
Ыытааччы:
- «Кыһыл Бэргэһэчээн» остуоруйатыгар баар буола түстүбүт.
- Дорообо Кыһыл Бэргэһэчээн! Биһиги Тымныы эһээбитин көрдүү
сылдьабыт. Бађар көрбүтуң буолаарай?
Кыһыл Бэргэһэчээн:
- Суох, мин көрбөтөђум.
Салгыы айанныаххайың. Чуораан тыаһыыр. Уот умуллар. Музыка тыаһыыр.
Иван Царевич, Елена Прекрасная, Жар птицалар тахсан кэлэллэр. (Хоһоон
аађаллар. Жар птицалар үңкүүлүүллэр)
Ыытааччы:
- Ођолор биһиги «Иван царевич уонна бөрө» нуучча остуоруйатыгар
кэллибит.
Ыытааччы:
- Дорооболоруң! Биһиги Тымныы эһээбитин көрбүккүт буолаарай?
Бары :

- Суох, биһиги көрбөтөхпүт.
Ыытааччы:
- Оччођо аны атын остуоруйађа айанныаххайың.
Чуораан тыаһыыр. Уот умуллар. Музыка тыаһыыр.
Василисалар харыйа кэнниттэн тахсаллар. .(Хоһоон аађаллар)
Ыытааччы:
- Биһиэхэ араас остуоруйалартан Василисалар ыалдьыттыы кэлбиттэр.
Чуораан тыаьыыр. Уот умуллар. Музыка тыаһыыр.
Үс бухатыырдар киирэн кэлэллэр. (Эђэрдэлээн, хоһоон аађаллар)
Ыытааччы:
- Ођолоор, Бухатыырдар Тымныы ођонньору бэйэлэрин остуоруйаларыгар
булбуттар уонна суолу булларбыттар.
Ыытааччы:
- Чэйиң эрэ, ыңырыађың - Тымныы о5онньору(Үстэ ыңыраллар)
Музыка тыаһынан, Тымныы ођонньор Хаарчаанатынаан киирэллэр,
Тымныы ођонньор:
- Дорооболоруң ођолоор, төрөппуттэр, ыалдьыттар! Тымныы быыһынан
эһиэхэ айан бөђөну айаннаан, тиийэн кэллибит!
Ыытааччы:
- Тымныы ођонньор харыйабыт уота суох, уоттара дьиримнээбэттэр дии.
Тымныы ођонньор:
- Кэрэ бэйэлээх , үтүө санаалаах аптаах Феяларым кэлэн көмөлөһүң эрэ.
Харыйабыт уотун уматыаххайын эрэ. Чэйиң эрэ, бары этиэххэйин эрэ, 1, 2, 3
елка уота умай! (харыйа уота умайар)
Ыытааччы:
- Тымныы ођонньор ыраахтан айаннаан, сылайбытың буолуо. Манна кэлэн
олорон, биһиги о5олорбут эһиэхэ эђэрдэлэрин тиэрдиэхтэрэ.

- Улахан бөлөх ођолорун толорууларыгар «Голубые санки» (Муз.
М.Иорданский) ырыаны истиэхпит.
- Билигин Феялар хоһоонунан, эђэрдэлиэхтэрэ.
- «Холодное сердце» мультфильмтан ыалдьыттар кэллилэр. Анна уонна
Эльза ырыанан эђэрдэлиэхтэрэ. Олафтар хоһоон аађыахтара.
- Бэлэмнэнии бөлөх о5олорун толорууларыгар «Саңа дьыл» ырыаны
истиэхпит.
Ыытааччы:
- Чэйиң о5олоор, Тымныы ођонньору уонна Хаарчаананы кытта
хороводтуоххайың эрэ.
Тымныы ођонньор:
- Наһаа да маладьыас ођолор. Мин сиэннэрим эмиэ эһиэхэ кэһиилээхтэр ээ.
Кырачаан сиэним - Саңа Дьылым хоһоонунан, онтон улахан сиэним Хаарчаана ырыанан эђэрдэлиэхтэрэ.
Тымныы ођонньор:
- Бэрткэ сынньанным, үөрдүм-көттүм. Ођолорбор кэһиибин үөрэ - көтө
түңэтиим (биир-биир ођолорго кэһиитин туттарар).
Тымныы ођонньор:
- Чэ, ођолоор биһиги барар кэммит тиийэн кэллэ. Эһиил өссө улаатан, тупсан
көрсөөрүн. Тиийэн кэлбит Саңа дьылга бары үтүөнү бађарабыт! Көрсүөххэ
диэри! (сиэннэрин илдьэ тахсан барар). Тымныы ођонньор:
Ыытааччы:
- Көрсүөххэ диэри! Күндү ођолор, эһигини өссө төгүл барыгытын кэлэн иһэр
Саңа дьылынан эђэрдэлиибит. Бађарабьгг бары кэрэни - үтүөнү, дьолу саргыны!

Маскарадтар:
1.Золушка – Румянцева Юля, Принц – Сивцев Рустам;
2.Белоснежка – Бурнашева Сайаара, Принц – Горохов Аман;
3.Жасмин – Данилова Сандаара, Принц – Шелковников Дыгын;
4.Рапунцель – Мигкалкина Айыына, Принц – Захаров Ваня;
5.Буратино – Андросов Андриан, Мальвина – Рожина Айыына;
6.Кыһыл Бэргэһэчээн – Рожина Клава;
7.Иван Царевич – Никифоров Даниэль, Елена Прекрасная – Ксенофонтова
Вика;
8.Жар птицалар:
Сосина Айыллаана, Аммосова Дарина, Керемясова Далаана;
9.Василисалар:
Пермякова Диана, Третьякова Луиза, Стрекаловская Леана;
10.Үс бухатыырдар:
Заболоцкий Николай, Алексеев Володя, Находкин Артем;
11.Феялар:
Васильева Сандаара, Габышева Алиана;
12.Анна – Михайлова Виолетта, Эльза – Михайлова Кристина;
Олафтар; Малов Даниил, Адамов Артем;
Саңа Дьыл – Шелковников Дыгын.
Хаарчаана, Тымныы ођонньор, Дьээгэ Бааба.

