Оруоллар:
1. Тымныы о5онньор Сардана Сергеевна
2. Хаарчаана- Варвара Николаевна
3. Дьэгэ Бааба – Анна Владимировна
4. Ыытааччы – Оксана Васильевна
5. Куобах – Айыына,София.
6. Тиин –
7. Тигр –
8. Эьэ9. СаьылЫытааччы : Кунду о5олор,мамалар,папалар,эьээлэр,эбээлэр.Биьиги Сана
Дьылы остуоруйа курдук аптаах бырааьынньык диэн билэбит.Билигин
биьиэхэ

Моруос

остуоруйаны

О5оньор

Хаарчаанатын

кэпсиэхтэрэ.Истиэххитин

кытта

Сана

ба5ара5ыт

дьыллаа5ы
дуу?(о5олор

эппиэттэрэ)Чэйин эрэ оччо5уна билигин кинилэри ынырыахайын эрэ.
Тымныы Моруос…..(Ситэ санардыбакка куобах суурэн киирэр,ыытаачы
кулгаа5ар тугу эрэ сипсийэр)
Ыытааччы : Эс,ама дуу.Оччо5о дьэ хайдах гынабыт?О5олоор,Сана
дьылбыт буолара чугаьаата эрээри,Дьэгэ баабаны ким да бырааьынньыкка
ынырбатах,ол иьин кыыьыран биьиги детсадпытыгар кэлэн иьэр» - диэн
куобах миэхэ эттэ.Кэлэн барыбытын утутан кэбиьээри гынар уьу.Хайдах
гынабытый?!.(толкуйдуур) Ээ,биллим,Куобахчаан,эн Моруос о5онньорго
баран

Дьэгэ бааба детсадка баран о5олору утутаары гынар уьу диэн

сэрэт.(Куобах барар) .Онтон биьиги хаар кыырпахтарыттан биьигини
аптаах суор5аннытыгар саьыарын диэн кердеьуехэйин,оччо5уна Дьэгэ
бааба кэлэн биьигини булуо суо5а уонна тептеру ойууругар баран хаалыа.
(Хаардар ункуулэрэ).
Ыытаачы; Дьэ,билигин барыта учугэй буолла.Ким да кестубэт.

(Дьэгэ бааба кетен иьэр тыаьа иьиллэр,санныгар суумка сугуулээх Дьэгэ
бааба киирэн кэлэр елканы тула хаамар,елкаттан мишура ылан
моонньугар эринэр,суумкатыттан сиэркилэ ылан керунэр)
Дьэгэ бааба: Тугун дьиктитэй?О5олор бары ханна барбыттарай? Кими да
кербеппун,тугу да истибэппин.(Ытыьын кулгаа5ар сыьыары тутан
иьиллиир,ол-бу диэкки керер,). Арааьата Моруос о5оньору керсе барбыттар
быьыылаах. Акаарычааннар! А5ыйах мунуутэннэн Моруос о5онньор
манна кэлиэ5э.Хата мин о5олор суохтарына кинини сылайыар дылы
ункуулэтиэм,уонна сылайбытын кэннэ утутан кэбиьиэм.Подарок барыта
миэнэ

буолуо5а,о5олорго

биири

да

хаалларыам

суо5а.Ха-

ха

–

ха.Кэьэйдиннэр,то5о миигин бырааьынньыкка ынырбатахтарай.
(Ыраах чуораанчык уонна ат туйа5ын тыаьа иьиллэр.Дьэгэ бааба елка
кэннигэр саьар, Моруос о5оньор киирэн кэлэр)
Моруос о5оньор: Дорооболорун о5олоор!Уолаттар уонна кырг…(санаран
иьэн тохтоон хаалар,тула еттун керунэр) Хайа,о5олор ханна баалларый?
Туох буолбутуй? Туох эрэ алдьархай буолбут быьыылаах.( Елка
кэнниттэн Дьэгэ бааба тахсан кэлэр)
Дьэгэ

бааба:

Туох

диигин

о5онньоор?

Туох

да

алдьархайа

буолбата5а,о5олор эйиигин керсе барбыттара.Хата эн биьикки иккиэн
ункуулуеххэ, Сана Дьылы керсуеххэ.О5олор музыка тыаьын истэн
тургэнник кэлиэхтэрэ.
Моруос о5онньор: Сепке этэ5ин,Дьэгэ бааба.Музыка улаханнык тыаьыан
наада,о5олор истэн кэлиэхтэрэ.( Музыка тыаьыыр, Моруос о5онньор
торуоскатын,меьееччугун

ууран

баран

Дьэгэ

баабалыын

ункуулууллэр.Ункуулээн бутуулэригэр Моруос о5онньор сылайан елка
таьыгар олорунан кэьиьэр).
Моруос

о5онньор:

Айуу,наьаа

сылайдым,кыратык

сынньана

туьууьубун.(Олоппоско олорор,Дьэгэ бааба Моруос о5онньору аптаан
утутан кэбиьэр уонна подароктаах меьеечугу илдьэ барар,ыраах

Хаарчаана Моруос о5онньору ынырар саната иьиллэр.Сотору буолаат
Хаарчаана киирэн кэлэр).
Хаарчаана: Ырыа – тойук иьиллибэт,о5олор кестубэттэр,эьээм ханна эрэ
сутэн хаалбыт.( Моруос о5онньор утуйа олорорун керен санныттан
тардыалаан уьугуннара сатыыр) Эьээ тур – тур,уьугун,бырааьынньыгы
са5алыахха

наада,о5олорго

подароктарбытын

биэртэлиэххэ.(Моруос

о5оньор уьуктубата5ыттан ытаан киирэн барар,хара5ын уутун соттон
баран тула еттун керунэр, о5олору керер)
Хаарчаана: Дорооболорун,о5олоор! Ханна сырыттыгыт? Мин эьигини
кербете5ум ди.Наьаа да мааныларгыт,кыраьыабайдаргыт.Туох буолланый
манна?То5о бу эьээм утуйа сытарый?
Ыытааччы: Дорообо,Хаарчаана! Эйиигин уонна

Моруос о5онньору

кэтэспиппит а5ай.Хоьоон,ырыа,ункуу бе5етун уерэппиппит да5аны Дьэгэ
бааба кэлэн бырааьынньыгы буорту гынаары гыммытын биьигини аптаах
хааргытынан саьыарын диэн Хаар кыырпахтарыттан кердеспуппутугэр
кэлэннэр аптаах хаардарынан буруйэн кестубэт онорон кэбиспиттэрэ,онтон
эн ытаабыккар хара5ын уута хаары уулларбыттарыгар эмиэ кестер
буоллубут.Онтон эн то5о ытаатын Хаарчаана?
Хаарчаана: Бырааьынньык буолбат буолла. Эьээм олох уьуктубат,хайдах
уьугуннарарбын билбэппин.
Ыытааччы

:

ырыаларынан
кэлин,тегуруччу

Санаар5аама,Хаарчаана.О5олор
Моруос

о5онньору

туран

ырыабытын

билигин

бэьиэлэй

уьугуннарыахтара.О5олоор
ыллыахха.(О5олор

ырыа

ыллыыллар,Хаарчаана Моруос о5оньору кууьан туран ытаабытыгар
Моруос о5онньор уьуктан кэлэр).
Моруос о5онньор: (Соьуйар)Туох буолла! То5о ытыыгыный,Хаарчаанаа?
(Хаарчаана Моруос о5оньор уьуктубутуттан уерэн хара5ын уутун
соттор).

Хаарчаана: Тугун учугэйэй.Хата уьугуннун ди. Дьэ билигин дьиннээх
бырааьынньык буолуо.
Моруос о5онньор:Мин тугу да ейдеебекке олоробун.Хайдах утуйан
хаалбыппыный?
Хаараана: Эйиигин Дьэгэ бааба утуппута,уонна подароктаах меьееуккун
бэйэтин дьиэтигэр илдьэ барбыта.
Моруос о5онньор:Санаар5аама, Хаарчаана,кини подароктаах меьееччугу
кыайан арыйбат, аптаах меьеечугу мин эрэ кыайан арыйабын.
Моруос о5онньор: Оо,дьэ,

бу Дьэгэ бааба эмиэ кэллэ.Дьэгэ бааба,эн

бэрээдэгэ суох быьыыламмыккын, то5о подароктаах меьеечугу илдьэ
барбыккыный?
Дьэгэ бааба: (тебетун умса туттан турар)Мин меьеечуккэ туох баарын
керуехпун ба5арбытым.
Моруос

о5онньор:

Атын

дьон

малын

ыйытыыта

суох

тыытыа

суохтааххын диэни хайдах билбэккин.
Дьэгэ

бааба:

(Ытаабыта

буолар)Билбэппин.Мин

детсадка

сылдьыбата5ым,миигин ким да бэрээдэктээх буоларга уерэппэтэ5э.
Моруос

о5онньор:

гынабын.Аныгыскыга

Чэ,сеп,ытаан
инник

бут.Бугун

быьыыланнаххына

бырастыы

бырастыы

гыныам

суо5а,тонорон кэбиьиэ5им.
Дьэгэ бааба: Аны инник гыныам суо5а (хара5ын уутунсотто,сотто
кэннинэн тэйэн тахсан барар)
Моруос о5онньор:(подароктаах меьееччугун енейен керер,меьееччуккэ
куобах олорорун керен соьуйар)Куобахчаан,эн хайдах манна киирэн
хааллын.
Куобах:

Моруос

о5онньор,биьиги

эйиэхэ

илдьит

тиэрдэ

ыксаан

тиийбиппит да, эн бырааьынньыкка баран хаалбыт этин.Онтон тептеру

кэлэн иьэн Дьэгэ баабаны керсубуппут,кини подароктаах меьееччугу
дьиэтигэр илдьэн иьэр этэ. Биьиги табаарыстарбытын тиини уонна эьэни
кеме5е ынырбыппыт.Тиин Дьэгэ баабаны ункууннэн аралдьыппыта,эьэ
миигин
атастаьан

кураанах

меьееччуккэ

уган,подароктаах

меьееччугу

кытта
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