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Туттуллар тэрил: 3 корзина, хас да пачка арыы, пластмасс огуруот аьа, фрукталар,
тэллэй, эриэхэ, балык. Остуоруйа геройдара: Ытааччы, Колобок, Куобах, Саьыл,
Бере, Эьэ, Тымныы огонньор, Хаарчаана.

«Сана Дьылгы Колобок муччургэннээх сырыылара» остуоруйа

Кердеех музыка тыаьыыр, Колобок ыксаан суурэн киирэр, саьар сир кердуур, елка
анныгар саьаары кынар, онтон оголору керер.
Колобок: Дорооболорун оголоор! Кырасыабай да танастаах оголор эбит. Эьиги
манна бырааьынньыктыы кэллигит дуо. Биьиги елкабытын кере кэллигит дуо.
Эбэтэр кими эрэ куутэгит дуу.
Ытааччы: Дорообо Колобок, биьиги манна бырааьынньыктыы кэллибит. Онтон эн
ойуурга туохха сурэкэлии сылдьагын?
Колобок: (иьиллиир) Миигин куобах эккирэтэ сылдьар. Мин эмээхсиннээх
огонньортон куоппутум, билигин дьиэбэр теттеру барар суолбун билбэппин.
Ыытааччы: Хайаа, улахан дьонтон того куотагын. Оголоор хаьан да
мамагатыттан, папагатыттан, эбээгититтэн, эьээгититтэн куоппат буолун. Уонна
детсадка иитээччилэргититтэн эмиэ куоппат буолун.
Колобок: уой, миигин кердеен иьэллэр быьылаах. Мин саьыам (харыйа кэннигэр
саьар).
Куобах суурэн киирэр. Колобогу кердуур.
Ыытааччы: Дорообо Куобахчаан.
Куобах: Ьа, мин эьигини кытта дорооболоьор санаам суох, Бу эьиги
кимнээххитий, били мин аьылыкпын ханна кынныгыт.
Ыытааччы: Эн аьылыккын дьиэтигэр эбээлээх эьээтэ куутэллэр ээ. Бу эн
кыбыстыбаккын дуо, кыра оголорго хайдах куьаган майгыгын кердерегун.
Кыьыра кыыьыра сылдьагын, кыралары атагастыыгын. Кербеккун дуо бу кып
кыра оголору, кинилэр дорооболоьо уерэниэхтээхтэр ээ дьону кытта.
Куобах: Мин эьиэхэ отой да наадыйбаппын. Того мин эьигини кытта
дорооболоьуохтаахпыный.
Ыытааччы: Оголоор, хайдах дорооболоьору кердеребут дуо куобахха.
Оголор: Здраствуйте.
Ыытааччы: Ейдеетун дуо куобахчаан.

Куобах: Ейдеен беге буоллага. (кыбыстыбыт курдук туттар)
Ыытааччы: Куобахчаан, биьиги эйиэхэ ункуу кердеруехпут, кырачаан уол
куобахчааннар ункулууехтэрэ. Онтон эйиэхэ огуруот аьа биэриэхпит. Эн колобогу
сиэмэ, кербеккун дуо, хайдах курдук тэтэркэйин, учугэйин.
Куобах: Кырдьык дуо, мин наьаа аччыктаатым.
Куобах уолаттар ункулууллэр. Онтон миэстэлэригэр олороллор.
Ыытааччы: куобахчаан бу биьиги кэьиибитин сиэ. Куобахха тугу биэрэрбин этин
эрэ оголоор. (Оголорго кердерер.Оголор биир биир этэллэр: хаппыыста, моркуоп,
свекла, огурсуу). Куобахха биэрэр.
Ыытааччы: Колобок кэл. Куттаныма, куобах эйиигин сиэ суога.
Колобок елка кэнниттэн кэлэр. Куобахтыын дорооболоьор. Колобок ырыатын
ыллыыллар. Оголор ытыстарын таьыналлар.
Колобок: Ураа мин билигин кенул ханна багар сылдьыам уонна эбээлээх эьээбэр
барыам. Кинилэр миигин теье эрэ сутуктээтилэр, кууттулэр.
Колобокка утары бере тахсан кэлэр. Берену керен куобах куттанар.
Бере: Ханна бардын. Эбээгэр дуо. Мин эйиигин сиэм.
Колобок елка кэннигэр саьар.
Ыытааччы: Бу хантан бачча кыыьыран кэллин.
Бере: Мин кыыьырдым, аччыктаан, аьаабатагым икки хонно. Уу ити колобок
ханна куотта.
Ыытааччы: Беречеен эн биьиги колобокпутун сиэмэ, биьиги эйиигин аьатыахпыт.
Бере: Аьатабыт даа, тугунан миигин аьатагыт, туох астааххыт.
Ыытааччы: Оголоор, берет угу себулээн сиирин билэгит дуо.
О5олор: Балыгы себулуур.
Ыытааччы: оголоор балыктаах оонньуохха эрэ.
Оонньуу «Балыксыт». Оголор сиэттиьэн баран тегуруччу тураллар.Колобок,
куобах эмиэ оонньоьоллор. Ыытааччы береттен огону сиэтэн баран куотар.
Ситээри кыннагына круг иьигэр киирэллэр, берену киллэрбэттэр.
Ыытааччы: Беречеен оонньоон абыраннын дуо. Бу балыгы эйиэхэ биэрэбит.
Бере: Учугэйиин. Мин эьиги догоргутун колобогу тыыпаппын, мин кинилиин
догордоьуом.

Ыытааччы: Беречеен биьиэхэ хаал. Билигин биьиэхэ Тымныы огонньор кэлэр,
куулэйдии.
Бере: Тымныы огонньору мин хаьан да кере иликпин. Эьигини кытта
бырааьынньыктыам.
Ыытааччы: Колобок куттаныма. Эйиигин биьиги эбээлээх, эьээгэр ыытыахпытын
наада, ким да сии иилигинэ.
Ол бириэмэгэ эьэ киирэн кэлэр.
Ыытааччы: Дорообо Михаил Иваныч.
Эьэ: Дорооболорун.
Колобок куттанар.
Ыытааччы: Эьэчээн, эн эмиэ колобогу сиэри кердуу сылдьагын дуо.
Эьэ: Уу мин дэлби аччыктаатым.
Ыытааччы: Эьэчээн, ооньуохха бастаан, онтон биьиги эйиигин аьатыахпыт.
(аьылыктаах корзинаны кердерер. Тэллэй, фрукталар бааллар)
Эьэчээн: аьатар буоллаххытына оонньон беге буоллага.
Оонньуу «У медведя во бору»
Эьэ кыра оголору куттаабат курдук сэрэнэн оонньуур.
Ыытааччы: Мэ эьэчээн, оголору кытта наьаа учугэйдик оонньоотун. (корзинага
аьылык биэрэр)
Эьэ: Баьыыбаларын оголор. Мин эьиги колобоккутун сиэбэппин, мин эьигини
кытта Моруос огонньору керсе хаалыам, бырааьынньыктыы.
Ытааччы: Оголоор биьиги кими куутэбит.
Оголор: Тымныы огонньору.
Колобок: манна ессе саьыл баара буоллар. Наьаа учугэй буолуо этэ.
Ыытаачы: Куттаныма колобок, саьыллыын да догордоьор энибит.
Саьыл тиийэн кэлэр.
Саьыл: Ким миигин ынырда.
Ытааччы: Суох биьиги эйиигин ынырбатыбыт ээ.
Саьыл: Онтон ким эрэ ынырар курдук этэ дии.
Ыытааччы: Кер эрэ биьиэхэ бээбитигэр элбэх саьылчааннар бааллар.

Саьыл: Мин курдук кыраьыабай саьылчааннар дуо.
Ыытааччы: Кер бу кыраьыабай да саьылчааннар. Кинилэр билигин эйиэхэ ункуу
ункуулуехтэрэ.
Саьылчаан кыргыттар ункулууллэр.
Саьыл: Эьиэхэ наьаа учугэй. Барыахпын багарбаппын. Ол гынан баран мин дэлби
аччыктаатым.
Ыытааччы: Кер бу биьиги эйиэхэ арыы бэлэмнээн олоробут. Маны амсай.
Саьыл арыыны амсайар.
Саьыл: Бу ынах арыыта дуо.
Ыытааччы: Суох бу коза биэрбит арыыта. Коза арыыны хайдах булбутун туьунан
истиэхххин багарагын дуо.
Оонньуу «Шел козлик по лесу»
Ырыа тылынан хамсанан ункулууллэр оголор.
Ыытааччы: Саьылчаан эн биьигитини кытта хаал. Манна Тымныы огонньор кэлэн
иьэр.
Саьыл: Хаалабын.
Музыка тыаьыыр: Тымныы огонньор Хаарчааналыын киирэллэр.
Тымныы огонньор: Ыраах ойуурдарынан, урдук хайаларынан, уьуннук айаннаан
тиийэн кэллим эьиэхэ! Эьиэхэ бэлэхтэрбин агаллым. Бырааьынньыкка
хоровоттуохпут, хоьоон аагыаххыт. Чэйин эрэ оголоор, елка уотун уматыахха.
Бары: Елка уота умайыый.
Елка уота сандаарар.
Хаарчаана: Чэйин эрэ оголоор. Ырыа ыллыыбыт дуо. Елкабыт тула
хоровоттуохха. «В лесу родилась елочка» хоровоттыыллар.
Тымныы огонньор: Оголоор миэхэ хоьоон аагагыт дуо. Мин дэлби сылайдым
олорон сынньаныам.
Оголор хоьоон аагаллар.
Тымныы Огонньор: Хайа, мин утулугум ханна барда
Саьыл: Миэхэ баар, Тымныы огонньор.
Тымныы огонньор: Аа саьылчаан ылбыт эбит дии, агал эрэ.
Саьыл: суох биэрбэппин, биьигини кытта оонньоо.

Оголор тегуруччу туран Тымныы огонньор утулугун бэрсиьэллэр. Тымныы
огонньор ыла сатыыр.
Ыытааччы: Ессе атын оонньууну оонньуубут дуо оголоор.
Тымныы огонньор: оголоор «Замороска» диэн оонньуохха. Оонньууллар.
Тымныы огонньор: Оголоор колобогу эьээтигэр эбээтигэр атаарыахха.
Колобок покалаьан баран барар.
Тымныы огонньор: Чэ эрэ кыыллар, миэхэ кемелеьун эрэ, оголорго
подароктарбын тунэтиэм.
(Тымныы огонньор оголорго подароктарын тунэтэлиир)
Хаарчаана: Оголоор, Кэлэр сылга барыгытыгар багарабыт доруобуйаны,
ситиьиини. Дьоннутун куруук уердэ турун.
Тымныы огонньор: Кэлэн иьэр Сана дьылынан, Сана Дьолунан! Аныгыскы сылга
керсуеххэ диэри.
Тымныы огонньор, Хаарчаана бараллар.
Ытааччы: Оголоор манан биьиги бырааьынньыкпыт тумуктэнэр.Билигин
групппабытыгар барабыт.
Тумук

