Иванова Тамара Николаевна-Таатта улууҺун Э.К. Пекарскай аатынан Игидэй орто
оскуолатын музыкальнай салайааччыта
Остуоруйа дойдутун устун айан.
(улахан бөлөх оҕолоругар аралдьыйыы сценарийа)
Сыала:
-оҕону остуоруйа көмөтүнэн музыка эйгэтигэр интэриэһи тардыы, барбыт темаларын
чиҥэтии
Соруга:
-музыкальнай инструменнар тустарынан билиини чиҥэтии, үөрэтии;
-араас остуоруйалартан дьоруойдары билиҺиннэрии;
-түргэн, бытаан, марш, вальс музыкаларын арааран истэр дьоҕурдарын салгыы
сайыннарыы, музыка тэтимигэр хамсаныылары сөп түбэһиннэрэн оҥорторуу;
-боппуруоска толору хоруйдары ылыы;
Алтыһыылара: познание, коммуникация, социализация
Кытталлар: музыкальнай руководитель, иитээччилэр, иитээччи көмөлөһөөччүтэ, оҕолор.
Туттуллар материал: остуоруйа дьоруойдарыгар сөптөөх таҥас-сап, барабан, аккордеон
уонна да атын музыкальнай инструменнар, музыкальнай центр, флешка.
Репертуар: «В гостях у сказки»,“Колыбельная Кота Баюна», “Утренняя музыка”, «Песня
Красной шапочки», “Выход волка”, «Сказка о царе Салтане» аудио, «Песня богатырей”,
“Вальс Золушки”
Аралдьыйыы барыыта:
“В гостях у сказки” музыка тыаһыыр. Фея уонна принц киирэн кэлэллэр.
Фея-Дорооболорун оҕолоор, мин Золушка крестнайабын. Ол кимин билэҕит дуо? (Оҕолор
эппиэттэрэ) Онтон бу Принц «Золушка» остуоруйаттан сылдьар. Золушкатын сүтэрэн
кэбиспит. Аны мин аптаах палочкам алдьанан хаалбыт. Ол иһин Золушка ханна баарын
билбэппин. Кэлэн иһэммит аара Бремен куорат музыканнарын көрүстүбүт. Кинилэр
остуоруйа дойдутуттан айаннаан иһэллэр эбит, онно кэнсиэртээн баран. Золушканы
көрсүбүттэр, ол иһин онно баран иһэбит. Эһиги Золушканы көрдүүргэ көмөлөһүххүт дуо?
(Оҕолор эппиэттэрэ) Чэ эрэ оҕолоор, билигин бу барабаны тыаһаттахпытына остуоруйа
дойдутугар баар буолуохтаахпыт. Бу барабаны Бремен музыкана бөтүүк биэрбитэ
(барабаны охсуу, биир сиргэ эргийии).
Фея-Көрүҥ эрэ оҕолоор остуоруйа дойдутугар кэллибит. (Остуоруйалартан араас
туттар тэриллэр, музыкальнай инструменнар тураллар эбит) Бу ханнык
оструоруйалартан тэриллэр бааллар эбитий оҕолоор? (Оҕолор эппиэттииллэр,
музыкальнай инструменнары көрөн ааттаталыыллар, тыаһатан көрөллөр)
Принц-(аккордеону ылар) бу туох диэн инструменый билэҕит дуо? (оҕолор эппиэттэрэ)
хайдах оонньонорун иһитиннэриим эрэ (аккардеоҥҥа оонньуур, бытааннык, түргэнник).
Музыка хайдах тыаһаата бытааннык дуу, түргэнник дуу? (Оҕолор эппиэттэрэ)
Маладьыастар.

Фея-көрүҥ эрэ оҕолоор, кыыс сылдьар, ыраахтан сатаан көрбөппүн. Принц Золушката
буолбатах дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ)
Принц-Ээ кини буолбатах атын кыыс, ыйытыахха кимин (Василиса Прекрасная сибэкки
хомуйа сылдьар). Кэрэ кыысчаан ким диэн буолаҕыный, ханнык остуоруйаттан
сылдьаҕыный?
Василиса Прекрасная- мин Василиса диэн буолабын. «Василиса Прекрасная”
остуоруйаттан сылдьабын (куоска сытара көстөр). Имэрийимэ ити куосканы, кини Кот
Баюн, эһигини утутан биһиэҕэ, кинини Дьэгэ Бааба миигин харабыллыыр гына
хаалларбыта (Принц куосканы имэрийэ охсон кэбиһэр). Оо имэрийэн кэбистиҥ дии,
билигин ыллыыра буолуо (Музыка тыаһыыр “Колыбельная Кота Баюна» бары утуйаары
гыналлар). Принц, түргэнник уһуктуу ырыатын, түргэн музыканы холбуу оҕус (Принц
“Утренняя музыка” музыка холбуур, оҕолор уһукталлар, музыканан хамсаналлар).
Фея-оҕолоор, бытаан музыкаҕа утуйдубут дуу, түргэн музыкаҕа дуу? (Оҕолор
эппиэттэрэ)
Принц-кэрэ кыыс Василиса, эн мин Золушкабын көрбөтөҕүҥ дуо?
Василиса Прекрасная-Оол диэки баран истэххитинэ биир кыыс баара, баҕар кини
буолуо (атын аанынан Кыһыл Бэргэһэчээн киирэр, «Песня Красной шапочки» тыаһыыр,
үҥкүүлүүр).
Кыһыл Бэргэһэчээн-кэлиҥ оҕолоор, үҥкүүлүөххэйиҥ (оҕолор үҥкүүлэһэллэр).
Фея-бэһиэлэй да ырыалаах кыыс кэллэ, аатыҥ ким диэний?
Кыһыл Бэргэһэчээн-мин Кыһыл Бэргэһэчээммин.
Фея-ханнык остуоруйаттан сылдьаҕыный?
Кыһыл Бэргэһэчээн-«Кыһыл бэргэһэчээн» остуоруйаттан сылдьабын (эмискэ
кутталлаах музыка тыаһыыр, бөрө улуйара иһиллэр).
Кыһыл Бэргэһэчээн-аай бөрө иһэр быһылаах. Куота охсуҥ, эһигини сиэн кэбиһиэҕэ, мин
эбээбин сиэбит этэ.
Принц-мин Золушкабын көрбөтөҕүҥ дуо?
Кыһыл Бэргэһэчээн-оол диэки барыҥ онно кыргыттар бааллара. Баҕар онно баара
буолуо (зал биир өттүгэр куотан бараллар бары).
Принц-һуу хата куоттубут, бөрө сиппэтэ. Хайдах музыка тыаһаата оҕолоор? (Оҕолор
эппиэттэрэ)
Арай көрбүттэрэ дьиэ турар эбит, түннүк аттыгар кыргыттар олороллор (үтүлүк
куукулалар). «Сказка о царе Салтане» аудио иһиллэр, оҕолор истэн тураллар.
Принц-үтүө күн буоллун кыраһыабай кыргыттар! Этиҥ эрэ миэхэ, мин Золушкабын
көрбөтөххүт дуо?
Кыргыттар-музыка тыаһаттахпытына кимнээххэ анаммыт музыкатын таайдаххына
этиэхпит.

Принц-таайан бөҕө буоллаҕа дии, миэхэ бэттээхэй бэйэлээх оҕолордоохпун, кинилэр
көмөлөһүөхтэрэ (маршевай музыка тыаһыыр («Песня богатырей”), оҕолор
эппиэттииллэр).
Кыргыттар-малдьыас да оҕолор эбиттэр, бачча үчүгэй оҕолорго этэн бөҕө буоллаҕа.
Золушка балга барбыта, оол диэки (ыйан көрдөрөр).
Принц-махтал кыргыттар (бары баһыыбалаан баран балга бараллар. Онно Золушка баар
эбит. Соҕотоҕун үҥкүүлүү сылдьар эбит) Золушка, ханна сүтэ сылдьаҕын?
Золушка-хата принц кэллээ (ытыһын таһынар), үҥкүүлүөхпүн баҕараммын балга
кэлбитим. Чэйиҥ бары кэлиҥ үҥкүүлүөххэйиҥ, манна интэриэһинэй (вальс тыаһыыр
бары үҥкүүлүүллэр).
Түмүк:
Фея-оҕолоор, биһиги араас музыкалары иһиттибит дии? Бытаан, түргэн, кутталлаах,
бэһиэлэй. Үҥкүүлүүргэ, хаамарга аналлаахтар эмиэ бааллар эбит. Үҥкүүлээн астынныгыт
дуу? Ханнык музыканы сөбүлээтигитий? (Оҕолор эппиэттэрэ)
Принц-оҕолоор, миэхэ Золушкабын буларбар көмөлөспүккүтүгэр махтал!
Фея-Чэ оҕолоор эмиэ барабааммытын тыаһатан төттөрү группабытыгар барыахха
(барабаан тыаһыыр, бары Принцтаах, Золушканы кытта покалаһан группаҕа бараллар).

