1. Уолаттар хоhоон «Тэрээбут дойдум»
«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин»-музыкальнай дьуьуйуу
2. Кыталыктар ункуулэрэ (Подг. Гр кыргыттара)
Сээркээн Сэьэнньит:
Былыргы былдьаhыктаах уйэлэр
Быдан мындааларыгар
Урукку умнуллубат уйэлэр
Уйгулаах ула5аларыгар,
Хантайан кэрэр халлаан
Харыстанар эрдэ5инэ
Кустук тахсар куйаара
Кэмускэнэр эрдэ5инэ
Улускэн уунээйилээх
Урэх баьыгар,
Ара5ас илгэлээх
Алаас сиригэр
Бэйэтэ эрэ да буоллар
Бэркэ олорор
Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин
Сирэм куэх алааьыгар,
Ача куэх кырдалыгар,
Алаадьылаах киирэн,
Айыыьыттан ааттаспыт,
Иэйиэн туран
Иэйиэхситтэн кэрдэспут:
Бэйбэрикээн Эмээхсин: А5ыс иилээх-са5алаах
Айгыр силик айыл5алаах
Аан Ийэ дойдум иччитэ
Аан Алахчын хотун,
Со5отох сылдьар кэрэгэй,
Анаардас кырдьар диэн эрэй.
Бу биэс салаалаах
Бэрдьигэс окко
О5о кутун салайдаргыт,
Бу дьикти бэйэлээх
Дьэрэкээн окко
Кыыс кутун инэрдэргит.
Аhынын! Абыраан!
Унэн-суктэн эрэбин,
Иэйэн туойан алгыыбын!
Сээркээн Сэьэнньит: - диэн баран санаабыт санаатын таьааран, этиэх буолбутун этэн, эмээхин
эрэйдээх дьиэтин диэки туьэ турбут.

- Онуоха кулумнуу турар халлаан намылыйарга дылы буолбут, сыдьаайан турар сырдык
арылларга дылы буолбут. Илин халлаан иититтэн Иэйиэхсит – Эдьэн Айыы илэ бэйэтинэн туспут!
3. «Эрэкэ-дьэрэкэ о5олор, Иэйиэхсит ункуулэрэ» (мл. группа)
Сыана5а БЭ ынах ыыра кэстэр
Сээркээн Сэьэнньит: - Дьэ ол кэннэ БЭ тахсан ына5ын ыы олорбут, онуоха: хобо-чуораан
лынкынаабыт, кыптыый тыаьа кылыр гына туспут.
Бэйбэрикээн Эмээхсин (соьуйар): дьиэтигэр суурэр, кыыьыттан соьуйар. Кыыс тахсар.
Бэйбэрикээн Эмээхсин: - Иэйиэхситим кэрдэьуубун истэн, кыыс о5ону бэлэхтээбиккэр махтал
буоллун! Тэрэппут о5ом курдук кэруэм-истиэм. Ыллыырга-туойарга, хомус тардарга уэрэтиэм.
4. Ырыа «Хомус» (Подг. гр кыргыттара)
5. «Сибэккилэр ункуулэрэ» (Средн. гр кыргыттар) кыыс ункуулэhэр
Сээркээн Сэьэнньит: - Бу курдук БЫБЭ уонна Сардаана кыыс син балайда уьуннук быр- бааччы
олорбуттар,
кыьал5а диэни билбэтэхтэр, арай до5оооооооррр……….куустээх да куустээх тыал туспут,
холоруктанан эргийбит, этин тыаьа лункунээбит…
Абааьы Кыыьа киирэр!!!
Абааьы Кыыьа: - Ьа, ьа, ьааа! Дьоллоох олоххутун аймыы кэллим! Эьиги сиргитигэр харананы
а5аллым! Куннутун былдьаан илдьэ бардым!!! Ьа-ьа-ьаааааа!!! Куннутун кыахтаах буоллаххытына,
Хотугу муустаах муора кытылыттан, Тымныы О5уьуттан тиийэн былдьаарын!!! Ьэ-ьэ-ьээ (Куну
куулга уктан, эргичийэн тахсан барар)

Сээркээн Сэьэнньит: - Бу кэмнэ Хай5амсык хара Хаан тойон уола хара киис саныйахтаах Хаардьыт
Бэргэн тыатыгар бултуу барбыт.
6. Аттаах ункуу - средн группа уолаттар ( бутуутугэр Хаардьыт Бэргэн киирэр)
Хаардьыт Бэргэн баай байанайтан кердеьер: Хара тыам иччитэ, баай байанай эьэккээм кунду
туулээххиттэн кундулээ….(тахсар)
7. МОДА- подг группа.
Хаардьыт Бэргэн киирэр : сахам сирэ барахсан булдунан алдынан баай да5аны, кер бу баай
байанай бэристэ ээ
(туулээ5ин тутан киирэр).
Сээркээн Сэьэнньит: Бу туран Хаардьыт Бэргэн 5 ынахтаах Бэйбэрикээн Эмээхсин дьиэтин
таьыгар чаллах тииткэ сиэрэй тиин олорорун керер.
Хаардьыт Бэргэн : Дорооболорун кун дьонноро!!! Хайа бу туох буолан ытастыгыт соностугут?
Бэйбэрикээн Эмээхсин, Сардаана Кыыс кэпсииллэр…….бука диэн кемелес, абааьы кыыьыттан
КУНу булан а5алыан дуо? (кердеьеллер).
Сээркээн Сэьэнньит: Хаардьыт бэргэн Бэйбэрикээн Эмээхсин уонна Сардаана кыыс кердеьуулэрин
ылынан, куну кердуу ыраах айанна турунна. Ол айннаан иьэн арай кэрбутэ, тыа са5атыгар Ийэ
куобах о5олорун кытта оонньуу-кэрулуу сылдьаллар эбит.

(Хаардьыт Бэргэн о5унан ытардыы оностор, онуоха Ийэ куобах киьилии санарар)
8. Ырыа куобахчаан- средняя группа
Сыана5а Хаардьыт Бэргэн киирэр. Сылайан утуйар
9. «Киэьээ» - ырыа Старшая гр
Сээркээн Сэьэнньит:
- Ити курдук Хаардьыт Бэргэн тууну супту утуйан, куус-уох ылынан,
сарсыннытыгар Куну кэрдуу уьун айаныгар салгыы турунар. Ус куннээх тууну быьа айаннаан, урдук
таас хайалары унуордаан, Хотугу Муустаах муора5а тиийэн, арай кэрбутэ Хотугу Сулус
сандаарыйан турар эбит.
Хаардьыт Бэргэн уонна Хотугу сулус кэпсэтэллэр.
10 «Туундара» ырыа Подг гр.
Хаардьыт Бэргэн о5олору кытта кэпсэтэр. Тымныы О5уьун саарыстыбата ханна баарын ыйытар.
О5олор батыьыннаран илдьэ бараллар.
Сээркээн Сэьэнньит: - Ол бириэмэ5э, Тымныы О5уьун саарыстыбатыгар….
(Сыана5а Абааьы Кыыьы уонна Тымныы о5уьа кэстэллэр).
Тымныы О5ус: - Хайа Абааьы кыыьа, Сайынны сиртэн, Орто дойдуттан миэхэ ырыа а5алыах
буолтун, Ханна баарый ол ырыан?
Абааьы кыыьа : - Ииии, баар баар, баар бэ5э буолла5а. Мин эйиэхэ Хаар кыырпахтарын а5аллым!
11.«Маннайгы хаарынан э5эрдэ» - ырыа Старш группа
Абааьы кыыьа : - Хайа хайда5ый, наьаа учугэй ырыа дуу?
Тымныы О5уьа: - Бэрдин бэрт эрээри, миэхэ манна да хаар элбэх ээ…. (кыыьырар) Эссэ тугу
а5аллын!!!
Абааьы кыыьа : - ииииии, арба да5аны, бу кэндэй тэбэ, букатын умнан кэбиспиппин. Мин
эйиигин анны хаьан да бу Орто дойдуттан барбатын диэн, били саамай сэбулуур
сылааьынан аатырбыт сайыннарыттан КУНУ уоран а5аллым.
Тымныы О5уьа : -Хата бу бэрт сонун буолла, ьа-ьа-ьаа!!!
Абааьы Куну хостоон эрдэ5инэ, Хаардьыт Бэргэн киирэн кэлэр, Абааьы Кыыьын кытта
охсуьаллар. Хаардьыт Бэргэн охсуьуу тумугэр хара дьайы кыайар!
Тымныы О5уьа куотар.
12.КЫРГЫС ункуутэ – СТ, подг гр уолаттара.

Сээркээн Сэьэнньит: - Дьэ бу кунтэн ыла Орто Туруу бараан дойдуга дьоллоох олох, самаан
сайыны кытта эргийэн кэлэр.
13.Дьэдьэннээх ункуу – Старш гр кыргыттара
Хаардьыт Бэргэн Бэйбэрикээннээххэ тэннэн кэлэн Куну тэннэрэр.
Орто туру баран дойдуга дьоллоох олох сал5анар!!!
14. «Тумук ырыа » - подг гр.

