«Кун тэцэ киьибит –биьиги ийэбит»
Саха 8р8спуубулукэтигэр Ийэ сылыгар, Арассыыйа норуоттарын культурнай
нэьилиэстибэтин сылларыгар, Аан дойду дьахталларын кунугэр аналлаах
аралдьыйыы
утреннигын сценарийа.
Сыала-соруга: Ийэ5э итии-истиц сыьыаны иитии, ийэ аналын урдуккэ тутарга
т8р8ппуттэри к85улээьин, ийэни таптыырга, харыстыырга иитии; саха
норуотун ускуусстубатын, норуот маастардарын сайыыннарыы, дьон
к8руутугэр-сыанабылыгар таьаарыы.
Бэлэмэнии улэтэ –т8р8ппуттэргэ:
*«Красота по наследству»- конкурс фотографий, в котором изображены
поколения женщин одной семьи.
* «Сокровище маминой шкатулки»- конкурс декоративно-прикладного».
Туттуллар тэриллэр:
 Уцкуугэ - Сымыыт (Чоппууска ) ха5а, кыьыл картонтан сурэхтэр
 Оонньууга- «Золушка»- гречка, ирис куруппалар, 2 тэриэлкэ
 «Кыргыттары киэргэт…» «Ийэм вальса» музыка фонугар о5олор сурэх тутуурдаах «Сурэхпин ийэбэр
бэлэхтиибин»-уцкуулээн залга киирэллэр.

ЫЫтааччы: Ийэ ! Олус да истицник иьиллэр ! Хас биирдиибит
бу орто дойдуга чугастан-чугас киьибитигэр – ийэлэрбитигэр,
сурэхтэн кутуллар истиц иьирэх тыллары этиэхпитин
ба5арабыт! Ийэ баар буолан аламай кун сып-сырдык, куйаарар
ку8х халлаан хурустаал таас курдук ып-ыраас.
О5олоор, хас сарсыарда аайы ким сылаас, сымна5ас илиитинэн
имэрийэн, сэрэнэн суускутуттэн сыллаан уьугуннарарый? Ким
астаабыт аьа, куппут ууттээх чэйэ, тикпит тацаьа- барыта олох
тыынын бэлэхтиир, куус- кудэх биэрэрий? (О5олор бары Ийэ!!)

Кунду ийэлэрбитин, ытыктыыр эбээлэрбитин, таптыыр
эдьиийдэрбитин, балтыларбытын Аан дойду дьахталларын
кунунэн э5эрдэлээн туран утренникпытын са5алыырбытын
к8цуллээц.
«Ийэ кунэ» музыка холбонор.
Хоьоон аа5аллар:
Ыыт: О5олорбут улаатан бэйэлэрин дьаьанан: тацнан, суунан,
аьаан-туьа дьоно буолан ийэлэригэр к8м8л8р8 элбэх, «Мин
бэйэм» -диэн ырыаларыгар бэйэлэрэ кэпсиэхтэрэ

«Мин бэйэм»
Оонньуу- уолаттар кыргыттары киэргэтэллэр.
Хоьоон:
Спиридон: Маму, бабушек, сестренок
И, конечно всех девчонок
От души мы поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Лейла:

Пожелание бабушке
Бабушка любимая,
Самая красивая!
Руки золотые,
Глазки молодые,

Будь всегда счастливой,
Мудрой и красивой,
С праздником, родная !
Снова поздравляю!
Алиса:

Мамочка моя
Лучше всех на свете,
Радует меня
Сладкими конфетами.

Ыытааччы: Ким бары ийэлээх, ийэтэ суох ким да
суох. Чоппуускалар ийэлэрэ чоппускаларын хайдах к8р8нхарайан улаатыннаран таьаарарын кыргыттар уцкуулэригэр
к8ру8хпут.
«Чоппуускалар»-кыргыттар уцкуу.

ЫЫтааччы: Эбээ сиэнин харайар , эбээ курдук эйэ5эс,
эбээ курдук сайа5ас, минньигэс астаах. Ким баарын
билбэппин кимин кыайан эппэппин. Эйэ5эс эбээлэргэ
«Эбээчикэ чээчиккэ»- диэн ырыаларын, сиэнчээнэрэ бэлэх
ууналлар .

Хоьоон:
Айбулат:

Мин ийэм кэрэ дьуьуннээх,
Мин ийэм таптыыр сурэхтээх,
Мин ийэм элэккэй майгылаах,
Мин ийэм быраас идэлээх.
Мап-мацан халаатын кэтэн
Эмин-томун бэлэмниир,
Ыалдьыбыт дьоннору эмтээн
Бар дьону барытын абырыыр.

Настя:

Мин улаатан бараммын
Ийэм курдук буолуо5ум.
Ийэм курдук мичээрдээх,
Уту8-мааны майгылаах.

Даниил:

С праздником бабушки, мамы, сестренки,
Тети, подружки и просто девчонки.
Я вам желаю всегда быть счмстливыми,
Сильными, смелымими, очень красивыми!
Ну, а себе хочу пожелать:
Радовать вас и и во всем помогать.

Музыкальнай оркестр уолаттар толоруутугар «Во поле березка
стояла»
Ыыт: Кыргыттарбыт ийэлэрин курдук киэргэнэллэрин
таптыылар, ытыс дохсун тыаьынан к8рсуц, кыргыттарбытын.
(«Ийэм миэнэ кырасыабай»-муз. фонугар кыргыттар тахсаллар)
(Музыка «Мин саха кыыьабын» )Муода, кыргыттар
уолаттар кмэргэппит киэргэллэрин к8рд8роллор.

Хоьоон.
Егор:

Я про мамочку мою
Песню звонкую спою,
Пусть услышит целый свет
Что дороже мамы нет.

Илья:

Кун сирин урдугэр
Кун курдук саныырбыт
Кундуттэн кундубут
Кун кубэй ийэбит.

Петр: Мин ийэбин таптыыбын
Кини тылын истэбин,
Ийэм тугу соруйбутун

Тула толоро охсобун.
Оонньуурдарбын сааьылыыбын,
Ороммун хомуйабын,
Сарсыарда эрдэ тураммын
Дьыссааппар хааман кэлэбин.

Оонньуу «Золушка» (Кыргыттарга ирис, гречка куруппа
остуолга кутан биэрэллэр, кыргыттар араартыыллар)
«Бу мин уруьуйум» ырыа.

Ыытааччы: Т8р8ппуттэргэ дьиэ5э улэ бэриллибитэ:
*«Красота по наследству» - хаартыска курэ5э
* «Сокровище моей мамы» - уран тарбахтаах ийэлэрбит
киэргэллэри оцорбуттара. Ол конкурс тумуктэрин
биллэриэхпит.
(Тумук таьаарыыта).

Ыытааччы: Кундуттэн кундуну,
Кэрэттэн кэрэни
Ку8х сирэм сир кунун
Таптыа5ыц ийэни- диэн иэйиилээх тылларынан
бу сэмэй дьро утренникпытын тумуктуубут.
К8рсу8ххэ диэри !!!
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