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Сана дьыллаа5ы сорудахтаах оонньуулар
«Сана дьылла5ы тугэн»
(бэлэмнэнии болох о5олоругар)

Толордо:
Улахан болох иитээччитэ
Егорова Л.А.

Далыр-2021

Оруолларга:
1. Тымныы о5онньор –
2. Хаарчаана – Людмила Васильевна
3. Сана сыл символа (Тигр) – Саргылана Валерьевна
4. Ыытаачылар – иитээччилэр
5. О5олор маскарадтара – кенул
(Музыка тыаьыыр – новогодняй)
Иитээччилэр сана дьылынан о5олору э5эрдэлииллэр.
Ыытааччы: - О5олоор, бугун сарсыарда кэлбиппит туннуккэ хаар киьи олорор эбит.
Керуеххутун ба5арагыт дуо?
(О5олор хаар киьини кереллер)
Ыытааччы: - Илиитигэр тугу эрэ тутан олорор эбит. Тугу тутан олорор эбитий?
(кэмбиэр)
- Саамай сеп, сурук тутан олорор эбит.
- Дьээрэ, билигин сурукпутун аа5ыахпыт.
( Кунду о5олор! Тымныы о5онньор суруйан эрэбин. Эьиэхэ кэлээри сылдьан аптаах
торуоскабын булбатым. Арааьа Дьыга Бааба илдьэ барбыта буолуо эьиги
бырааьынньыккытын ыьаары. Баьаалыста торуоскабын кердеен кемелеьен кулун эрэ).
Ыытааччы: - Тымныы о5онньорго кемелеьуеххэйин.
- О5олоор, тула барытын кердубут эрэ. Дьыга Баабабыт туох да суол, бэлиэ
хаалларбатах дуо. (О5олор хаатынка булаллар онно кыраан ойуута баар).
- О5олоор, хартыына5а туох уруьуйдаммытый? Уонна маннык кран ханна баарый? Ол
аата билигин биьиги суунар сиргэ барабыт.
Суунар сиргэ платак ыйанан турар: «Да здравствует мыло душистое и полотенце
пушистое! («Полотенце» диэн тыл кыьылынан суруллубут).
Ыытааччы: - То5о «Полотенце» диэн тыл кыьылынан суруллубута буолуой?
(О5олор эппиэттииллэр)
Ыытааччы: - Саамай сеп, ол аата биьиги билигин соттордрго кердуубут.
(О5олор соттордор быыстарыттан приемнай хаартыскатын булаллар).
Ыытааччы: - О5олоор, туох хаартыската кестеруй?
О5олор: - приемнай хаартыската диэн эппиэттииллэр.
Ыытааччы: - Саамай сеп, билигин бары приемнайга барыахпыт.

(Приемнайга баран корзина турарын булаллар, корзина иьигэр бук тутуллубут уонна
нуемэрдээх кумаахылар сыталлар).
Ыытааччы: - Бу листочектарга остуоруйалар саьа сыталлар, ону биьиги аахтахпытына
ханнык остуоруйа буоларын таайыахтааххыт.
1. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка)
2. Кто корзине Машу нес,
Кто садился на пенек.
И хотел съест пирожок? (Маша и медведь)
3. Что за сказка:
Кошка, внучка, мышь, еще собака Жучка.
Деду с бабой помогли,
Корнеплод собирали. (Репка)
4. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (Волк и семеро козлята)
5. Из муки он был печен,
На сметане был мешен.
На окошке он студился,
По дорожке он катился.
Был он весел,
Был он смел
И в пути он песню пел. (Колобок)
Ыытааччы: - Маладьыастар остуоруйалары барытын таайдыгыт.
- Сорудахтарбытын барытын таайдыбыт. Билигин уерэнэр кылааспытыгар сал5ыы
айанныыбыт.
(Кылааска барабыт, о5олор сана сыл юэлиэтин Тигренок ойуутун булаллар, онно
илиитигэр кэмбиэр булаллар).
Ыытааччы: (суругу аа5абыт)
– Посарапал руку очень?
Разболелось голова?
Быстро бинт зеленкой смочит,
Даст таблетку… (Медсестра)
Ыытааччы: - Билигин ханна сал5ыы айанныыр эбиппитий?
- Саамай сеп, сиэстирэ хоьугар барабыт.
Сиэстэрэ: - Билигин ханнык дьыл кэмэй?

- Хайдах вирустан харыстаныахха себуй? Билэ5ит дуо?
(О5олор эппиэттээтилэр)
- Маладьыастар. Билигин мин эьиэхэ хаартыска биэриэм.
(Хаартыска5а музыкальнай хос ойууламмыт, сал5ыы онно айанныыбыт. Онно
тиийдэхпитинэ музыка учуутала керсен сорудах биэрэр).
Сорудахтара:
1. Нота таайыы
Муз.учуутала: - Маладьыастар бары соруда5ы толордугут. Сал5ыы айанныыргытыгар
карта туттарабын. (Бу картаннан сирдэтэн сал5ыы айанныыллар. Картаннан сирдэтэн
о5олор Тымныы о5онньор торуоскатын булаллар).
Ыытааччы: - Маладьыастар!Сорудахтары барытын таайдыгыт, Дьыга Бабаны
кыайдыбыт, Тымныы о5онньор аптаах торуоскатын буллугут.
- Тымныы о5онньорбут аптаах торуоскатын эьиэхэ бырааьынньык ыытаары кэтэьэн
олорор. Онно илдьэн биэриэххэ аптаах торуоскатын.
(Залга барабыт. Тымныы о5онньор Хаарчааналыын керселлер. О5олор аптаах
торуоскаларын туттараллар).
Тымныы о5онньор: - Оо, о5олорум Маладьыастар! Аптаах торуоскабын булан
а5албыккытыгар махтанабын. Бырааьынньыкпытын са5алыахха. Дьэрэкээн
харыйабыт туга тиийбэтий о5олоор?
(О5олор эппиэттииллэр)
Тымныы О5онньор: - Саамай сеп, билигин Кэрэчээн харыйабыт уотун уматыахпыт.
Бары бииргэ улаханнык «Умай!» диэн тылы устэ санарыахха.
Хаарчаана: (санарар, хороводка ынырар).
Ыытааччы: - Билигин бары миэстэбитин булан олоробут, Тымныы о5онньорго уонна
хаарчаана5а кыракый концетпытын кердеребут.
(хоьоон, ырыа, ункуу)
Концерт:
1. Хор
2. Ункуу
3. Хоьоон (Ай-Куо, Саша)
4. Хор
5. Хоьоон (Кристина, Тит)
6. Флеш-Моб
Тымныы о5онньор Хаарчааналыын о5олорго подароктарын туттараллар.
Тымныы о5онньор: - Эьиил оскулоа5а керсуеххэ диэри о5олоор!

