МБОУ «Борогонская СОШ»
«Ыллыыр-туойар о5о саас» ырыа курэ5ин сценарийа.
Ырыа дууhа ымыыта
Ырыа сурэх иэйиитэ
Ыллаа хатын тыллыыта
Ыллаа иэйиин кэлиитэ!
Утуо дьоро киэhэнэн кунду биир дойдулаахтарбыт, курэх кыттыылаахтара!
Бугун биhиги оскуолабытыгар музыка нэдиэлэтин иhинэн ыытыллар
«Ыллаа, туой, о5о саас» ырыа курэ5эр оскуола уорэнээччилэрэ эhиги
иннигитигэр ыллаан куон корсуhуохтэрэ уонна, ону тэнэ эhиэхэ бэйэлэрин
ункуулэрин, ырыаларын бэлэхтиэхтэрэ 25-с убулуойдээх «Хотугу о5о
ыллыыр-туойар» фестиваль кыттыылаахтара.
Бары билэргит курдук «ырыа» киhи дууhатын долгутар, дуоhутар,
киhини ырааска, урдуккэ угуйар куустээх. Киhи ырыаны иhиттэ5инэ дууhата
сынньанар, санаата кото5уллэр. Ол да иhин буолуо, киhи кыратык
иллэнсийдэ5инэ, санаата тустэ5инэ ырыаны истэр угэстээх. Биhиги бугунну
конкурсааннарбыт эмиэ ырыа истэллэрин, ыллыылларын собулууллэр.
Курэхтэhиибит
балаhыанньатынан ирдэниллибитэ - соло, дуэт, трио,
репертуара кыттааччы ба5атынан. Ханнык ба5арар конкурс дьууллуур субэтэ
суох ааспат, ол иhин курэхпит дьууллуур субэтин кытары билиhиннэрэбит:
1. Стручкова Нюргуяна Георгиевна – «Кэнчээри» о5о саадын
сэбиэдиссэйэ
2. Слепцова Эмма Константиновна - «Кэнчээри» о5о саадын
музыкальнай салайааччыта
Убаастабыллаах корооччулэр, конкурспутун са5алыыбыт, биhиги
кыттааччыларбытын ытыскыт тыаhын харыстаабакка ойоон биэрин.
Бэлэхтиэм эйиэхэ ырыаны
Дууhаттан арыллар ырыаны
Эн ба5а санаа5ын толоруом
Эйиэхэ ырыабын бэлэхтиэм
Сцена5а ынырабыт
конкурспут маннайгы
кыттыылаа5ын.
Стручкова Лиданы. Кини толоруутугар истин - «Оhуордар»
Саха кыыhа
Кылааннаах утуотэ
Киирэн эрэр кун курдук
Килбиэнин курдук
Килбиэннээх иэдэстээх,
Тахсан эрэр кун курдук
Сарданалаах ньуурдаах
Ытыскыт дохсун тыаhынан
корсун иккис нуомэрдээх конкурспут
кыттыылаа5ын Иванна Чиряеваны «Чэмэлиинэ»

Эhиэхэ бэйэтин ырыатын бэлэхтиир «Хотугу дойду о5ото ыллыртуойар» фестивальга 3 истиэппэннээх «Лаурет» аатын ылбыт Карина
Сивцева - «Хоптолор»
Олонхо дойдутун оло5ун
Уйгутун кэрэтин хоhуйан
Уруйдуур тойугу туойуо5ун
Бу сиргэ эн кэллин
Уол о5о аатыран
Боргуйгун кото5он
Саадаххын курданан
Эhиги иннигитигэр уhус нуомэрдээх кыттааччыларбыт - иккис
кылаас уолаттарын ансаамбылларын толоруутугар «Уол о5о»
Саас хаар ирэрэ,
Котор кэлэрэ
Урэх суурдэрэ,
Орус эстэрэ –
Олус да кэрэ!
Сцена5а 5 нуомэрдээх кыттыылаахтар – Алина Горохова уонна Ия
Находкина толорууларыгар «Умсаахтар»
Урумэччи уорун курдук
Арыы дьэнкир халлаан курдук
Конньоруулээх кымыс курдук
Конул сана кыымын курдук
Дьоллоох саха кыргыттара
Дэйбиир тутан та5ыстылар.
Ойуу-дьар5аа тирэнсэлэр
Оhуор уктээн киирдилэр
Сахам нарын ункуутун
Бэлэх гынан ууннуллар
Дохсун ытыс тыаhанан корсуо5ун, 25-с убулуойдээх «Хотугу
дойду о5ото ыллыр – туойар» фестиваль кыттыылаахтарын- «Айылгы
ункуу боло5ун» - «Алаас кыыьа»
Этин этэн энсэрийэр
Эстэр тэргэн кэриэтэ
Ойон-котон кутуллаллар
Оhуохайдьыт таммахтар
Сцена5а корсуо5ун бэhис нуомэрдээх кыттыылаахтарбытын. Айна
Тимофеева, Диана Бурнашева, Луиза Старостина толорууларыгар
«Ардах»

Ийэ айыл5а о5отобун
Сири, куну таптыыбын
Дьол туhугар олоробун
Дьолу – соргуну туойабын
Эhиги бол5омто5утугар 6 нуомэрдээх конкурспут кыттыылаахтара.
Айыына Стручкова, Сааскылаана Слепцова «Айыы о5ото» диэн
ырыаны толоруохтара
Угус ырыаны эн таптаа
Араас ырыаны эн ыллаа
Ырыа дьолго сирдиэ5э
Ыраас санааны эбиэ5э
Бэйэтин ырыатын эhиэхэ бэлэхтиир «Хотугу дойду о5ото ыллыр –
туойар» фестиваль кыттыылаа5а Старостина Яна – «Кый»
Миллионы глаз смотрят на нас
Делят на Венеру и на Марс
Мы наденем солнцезащитные
Мы с тобой внеорбитные.
Дохсун ытыс тыаhынан корсуо5ун ахсыс нуомэрдээх кыттыылаахпытын –
Стручкова Аняны - Внеорбитные
Дьоhогойум о5ото
Сыhыым сыспай сиэллээ5э
Сындыыс курдук сыыйыллан
Сындыыстана эн котууй
Тохсус нуомэрдээх кыттааччыларбытын сцена5а ынырыа5ын. Коля
Горохов, Алгыстаан Стручков уонна Герман Никитин толорууларыгар
«Ат суурдуутэ»
Сцена5а, «Хотугу дойду о5ото ыллыр – туойар» фестивальга иккис
истиэпэннээх лауреат аатын сукпут «Айылгы ункуу боло5ун – Чукотскай
ункуу
Сир урдугэр баар барыта бу манна:
Сибиэьэй салгынныын, сибэккилиин,
Симэх куох хонуулаах сыьыылар.
Сурдээх да учугэй барыта.
Ытыспыт
тыаьынан сцена5а корсуо5ун конкурспут онус
нуомэрдээх
конкурсаннарын
_____________________________________________________ ______________
«Учугэйиэн»

Ырыам миэнэ ыра буолан
Кэлэр кэммин тустээриий,
Эрэл эбэн, кууьу тумэн
Ымыы буолан сатарый
Сцена5а, «Хотугу дойду о5ото ыллыр – туойар» фестиваль
кыттыылаахтарын Карина Сивцеваны уонна Яна Старостинаны.
.Ыллыа5ын. нап-нарын ырыаны
Ый, сулус иьиллиир ырыатын,
Манан хаар оргуйдук. на5ыллык
Туьэрин санатар ырыаны.
Сцена5а уон биирис нуомэрдээх конкурсаннарбытын корсун.
__________________________________________________________________
толорууларыгар «Кэрэ саас»
Эн мин ырыам айар кута,
Иэйиитэ буола5ын.
Эн мин санам далайдарын
Сырдыгынан толоро5ун
Сцена5а тахсар уон иккис нуомэрдээх конкурсаммыт Александра
Ждановская – «Билбэтэ5им»
Сцена5а корсун «Хотугу дойду о5ото ыллыр – туойар» фестиваль
кыттыылаахтарын толорууларыгар «Омолой»

Кунду корооччулэр! Манан биhиги «Ыллаа-туой, о5о
конкурсун тумуктуубут.
Тылы биэрэбит дьууллуур субэ5э.
Кэлэн корон, истэн барбыккытыгар махтанабыт.

саас» ырыабыт

