Сценарий «До свидания, детский сад»
Зал бырааҺынньыктыы киэргэммит.
шариктар ыйаммыттар.

Музыка тыаҺыыр. Фотозоналар,

Кытталлар:
«2» сыыппара
«5» сыыппара
«Букубаар»
Күндү оҕолорбут, төрөппүттэр, уҺуйаан үлэҺиттэрэ, ыалдьыттар!
Бүгүн биҺиэхэ дьоро күн,
Бүгүн биҺиэхэ үтүө күн,
Долгутуулаах, кэтэҺиилээх,
Yөрүүлээх күммүт дьэ үүннэ!
Yөрэх-билии кыҺатын,
Айхаллаах киэӊ аартыгар,
Алгыстаах саргы тыланан
Оҕолорбутун атаараары
МуҺуннубут бу манна!
Ытыс тыаҺынан доҕуҺуоллатан көрсүн бүгүӊӊү дьоро күммүт «Сардаана»
оҕону сайыннарар киин «Күнчээн» бөлөх выпусниктарын!
Тапталлаах детсадпыт,
БиҺиги бардыбыт
Кынаттанан көттүбүт
Билии-көрүү дойдутугар.
(Музыка тыаҺыыр оҕолор киирэллэр, ленталары кэтэрдии)
- Бу тураллар, биҺиги инники эрэллэрбит, кэлэр кэскиллэрбит!
Саха аатын ааттатар
Саха бииҺин ууҺатар
Саха эдэр ыччата
Саргыларбыт улааттын
Сайаҕастай салаабыт

Сайдан, сырдаан таҕыстын.
- Монтаж (оҕолор ааҕаллар)
Ыыт: Тыл бэриллэр (детсад сэбиэдиссэйигэр)
Ырыа: «Уйгулан уҺуйаан уйата»
Сюрприз «2» сыыппара
(Музыка тыаҺыыр «2» сыыппара киирэр)
«2» - Туох ааттаах элбэх киҺитэ мустубутай?
Ыыт: - «2» сыыппара үтүө күнүнэн! Бүгүн оҕолорбутун оскуолаҕа
атаарабыт.
«2»- БырааҺынньык –дьэ бу бэрт доҕор! Ол аата подарок да баар буолар.
Мин минньигэҺи сиирбин уонна араас баракааҺы оӊорорбун наҺаа диэн
сөбүлүүбүн!
Ыыт: - Дьээбэҕин-хообоҕун кистээ, хата оҕолору эҕэрдэлээ.
«2» - Ээ, оҕолор оскуолаҕа барар буолбуккутунан эҕэрдэлиибин уонна
үчүгэй оҕолортон мин туохпун да харыҺыйбаппын, бу бэлэхтэрбин бэлэхтиибин:
- бэйэ-бэйэҕитин куттаҺарга –бэстилиэт
-бу кнопканы учуутал олоппоҺугар тэлгэтэҕит
- бу тааҺынан түннүгү тамныыгыт
Ыыт: Уой, уой оҕолор! Бу тугу хостоото? Оҕолор, эҺиэхэ бу тэриллэр
наадалар дуо?
«2» - Суох буоллаҕына суох! ЭҺиэхэ тугу да биэрбэппин!
Ыыт: - КыыҺырыма! Хата көр эрэ, оскуолаҕа туох наадатын оҕолор
бэйэлэрэ көрдөрүөхтэрэ
Оонньуу: «Билии күнүгэр бэлэмнэнии»
Оонньууга кытталлар 2 дьиэ кэргэн (оҕо, ийэ, аҕа)
Оҕо үөрэххэ туттуллар тэриллэри рюкзакка хомуйар, ийэ сибэккилэртэн
букет оӊорор, аҕа шарик үрэр. Бары бүтэн чуорааны тыаҺаппыт кыайар.
«2» - оҕолоор эҺиги барыта наадата суох маллары хомуйдугут. Мин оскуола
арыйарга быҺаарынным, экзамена суох. (төрөппүттэргэ туҺаайар) Босхо,
уочарата суох, экзамена суох онно пропуск да наадата суох. Ким суруйтарыан
баҕарар?
Ыыт: -Ол оскуолаҕар тугу үөрэтэҕин?
«2» - Килиэйинэн ыскамыайкалары соторго,
марайдыырга, этиҺэргэ, охсуҺарга, 2 сыананы ыларга.

уруучуканан

паартаны

Ыыт: - Тохтоо! Сөп буолуо. Оҕолоор итинник оскуолаҕа үөрэнэ барыахха
сөп дуо? (о5олор эппиэттэрэ) ИҺиттин дуо 2 сыыппара? Эн оскуолаҕар

үөрэниэхтэрин баҕарбаттар. Yчүгэйгэ үөрэтэр оскуолаҕа суруйтарбыттара. Ол
туҺунан ырыа ыллыахтара, баҺаалыста иҺит.
Ырыа «Yөрэнэ барабын»
Ыыт: - 2 сыананы кыҺаллан үөрэннэххэ 4,5 сыанаҕа көннөрүөххэ сөп. Онон
элбэхтик кинигэ ааҕан, суруйан үчүгэй сыана буолан кэлээр. Чэ, көрсүөххэ дылы.
«2»- Сөп, элбэх кинигэ ааҕыам, ахсаан суоттуом, оччоҕо 4-5 сыана буолуом.
Көрсүөххэ дылы.
- Оҕолоор, сөпкө гынныгыт оскуолаҕа бардаххытына «2» сыананы ылбат
буолаарын.
Монтаж «БыраҺаай оҕо саадпыт, дорообо оскуола!»
Ыыт: (ПДО иитээччитигэр)
Сюрприз «5» сыыппара
(музыка тыаҺыыр «5» сыыппара киирэр)
Ыыт: Yтүө күнүнэн оҕолоор! Мин эҺиги детсадка оскуолаҕа бэлэмнээх, «5»
ылыан сөптөөх оҕолор баалларын көрө кэллим. Мин ыйытыыбар ким элбэхтик
эппиэттиир.
- Дьыл ханнык кэмигэр оҕолор оскуолаҕа баралларый? (күҺүн)
- Уруок быыҺыгар сынньалаӊ бириэмэ туох дэнэрий? (перемена)
- Дьиэҕэ сорудахтары суруйар тэтэрээт? (дневник)
- Нэдиэлэ күннэрин ааттаталаан эрэ
- Уруок бүппүтүн эбэтэр саҕаланарын биллэрэр тыас? (чуораан)
- Оскуолаҕа үөрэнэр оҕо ким диэн ааттанарый? (үөрэнээччи)
- Оҕолор үөрэнэр дьиэлэрэ? (оскуола)
«5» - Олус өйдөөх оҕолор эбиккит. Мин өссө оонньуу кэҺиилээх кэллим.
Оонньуум аата «Сыаналары хомуй»
- маладьыастар, ити курдук куруук 4-5 сыанаҕа эрэ үөрэнээрин. ЭҺигини аны
күҺүн оскуолаҕа күүтэбин. Көрсүөххэ диэри.
Ыыт: тыл бэриллэр (физкультурнай инструкторга)
ХоҺоон: «За здоровый образ жизни»
Сюрприз «Букубаар»
(музыка тыаҺыыр Букубаар киирэр)
Буук: - Yтүө күнүнэн, күндү оҕолор, төрөппүттэр уонна ыалдьыттар. Бүгүн
ЭҺиэхэ долгутуулаах күн үүннэ. Билии киэӊ аартыгар үктэннигит. Оҕолоор,

миигин биллигит дуо? () Оҕолоор, ким сатаан ааҕарый? Мин сурукпун ааҕан
иҺитиннэр эрэ. Көрүн эрэ маны. Тоҕо миэхэ суруллубут буукубалар сорохторо
кыҺыл түөрт муннукка, сорохторо от күөх төгүрүктэрий?
БУ-КУ-БААР
Буук:- Маладьыастар, оҕолоор дорҕооннору билэҕит дуо? (). Дьэ, билигин
бэрэбиэркэлиэхпит. Миигин кытта оонньуугут? Оонньуум аата «Мин аатым
дорҕоонноро»
Онтон билигин миигин болҕойон истин уонна эппиэттээн
- Ким аата «А» дорҕоонтон саҕаланар – бары «УРАА» диибит
- Ким аата «И» дорҕоонтон саҕаланар – бары «МИ-МИ»- диибит
- Ким аата «К» дорҕоонтон саҕаланар – бары «БЭЙЭБИТИН ЫЙАБЫТ»
- Ким аата «Э» дорҕоонтон саҕаланар – бары «ЭЙЭ»- диибит
- Онтон билигин кыргыттар дохсуннук ытыспытын таҺынабыт.
- Аны уолаттар дохсуннук ытыспытын таҺынабыт.
- Бары бииргэ.
- Оонньуубун сөбүлээтигит? Маладьыастар, оскуолаҕа барага бэлэм эбиккит.
ЭҺиэхэ баҕарабын 4-5 сыанаҕа үөрэнэн билиилээх дьон кэккэтин хаӊатаргытыгар.
Оскуолаҕа көрсүөххэ диэри.
Ыыт: Иитиллэн-үөрэтиллэн
«Сардаана» детсадтан
Куорсун анньынан
Олох киэӊ аартыгар
Кустуктана көтөргүтүгэр,
Оҕолорбут, ЭҺиэхэ
Алгыс тылбытын аныыбыт!
Ыыт: оҕолорбутугар
көӊүллээн.

номинациялары

Ыыт: Детсадкыт туҺунан санаарын,
Доҕордуу буолаарын мэлдьитин,
Умнумаӊ үчүгэй үөрэххит
БиҺиги үөрүүбүт буоларын!

анаатыбыт

ону туттарарбытын

