Саӊа дьыллааӄы сценарий, кыра уонна орто бөлөх оӄолоругар.
Сценарийы оӊордо иитэээччи Слепцова Елена Константиновна.
Сыала:Ахсынньы - Билгэ хаан ыйа. Ахсынньы саамай тымныы ый, сыл
бүтэҺик ыйа. Айылӄа бүтүннүү утуйар, эҺэ саас буолуор диэри утуйар кэмэ,
сулустар сипсиҺэр кэмнэрэ диэн билиилэрин чиҥэтии- хаҥатыы. Саҥа
дьылбыт кэлэригэр киэргэллээх харыйа, кэҺилээх Тымныы оӄонньор,
кэрэчээн Харчаана, кыҺын туҺунан оӄолорго хоҺоон, ырыа, үҥкүү нөӊүө оӄо
дьоӄурун сайыннарыы.
Туттуллар тэрил: музыкальный центр, мааскалар, аптаах холбуйа, бөрө
уонна Тымныы оӄонньор куукулата, чааскы, мөҺүүрэлэр, хаардар,сурук,
аптаах палочка.
Барыыта: Оӄолор музыка тыаҺыгар киэргэммит зАалга киирэн олоппоско
олороллор.
Ыытааччы:Дорооболоруӊ күндү оӄолоор, ыалдьыттар! Бу бүгүн биҺигини
елкабыт эмиэ барыбытын биир заалга түмтэ. Ис сүрэпититтэн барыгытын
бүгүӊӊү саамай үөрүүлээх- кэрэ бырааҺынньыгынан кэлэн иҺэр Саӊа
дьылынан эӄэрдэлиибит! БиҺиги баӄарыа этибит эҺиги олоххутугар бу
үүммүт сыл элбэх үөрүүнү аӄаларыгар! Ханнык да күӊҥэ эҺиги дьиэӄитигэр
куруутун итии- сылаас, онтон сүрэххитин дьол эрэ тосхойдун! Хас биирди
күҥӊүт үөрүү, хас биирди чааскыт интириэҺинэй уонна хас мүнүүтэӄит
чэпчэки, эйэӄэс буоллун! Итинник этэн туран бүгүҥҥү бырааҺынньыкпытын
саӄалыырбытын көҥүллээн!
Ыытааччы: Оӄолоор көрүҥ эрэ харыйабыт, наҺаа кыраҺыабай. Харыйабытын
кытта бары бииргэ дорооболоҺуоххайын эрэ.
Дорообо, бырааҺынньыктааӄы харыйа! БиҺиги эниигин сылы быҺа
кэтэстибит. (Оӄолор дорооболоҺоллор).
Ыытааччы: Аргыыйын эрэ оӄолоор, туох тыаҺыырый? БиҺиэхэ ким эрэ
ыалдьыттыы иҺэр. (Тыал тыаҺынан кыҺын киирэр).
КыҺын: Дорооболоруӊ оӄолоор! Мин тымныы аптаах кыҺыммын! Мин
оонньуурбун, ыллырбын, уӊкүлүүрбүн олус да сөбүлүүбүн. Оӄолоор, миэхэ
хаардар бааллар, оонньуубут дуо хаар бырахтаҺан?. (Хаар бырахсан
оонньуу).

КыҺын:Оо, оӄолоор заалбыт сылыйда аӄай, анны уууллан халыам диэн
куттанабын.
Ыытааччы: Оӄолоор,көмөлөҺүөххэ кыҺыммытыгар.( Оӄолор далбаатыллар).
КыҺын: Тоӄо эрэ көмөлөспөт дии…
Ыытааччы: Оӄолоор, кыҺыммытыгар тымныы ууну аӄалан иҺэрдиэххэ.
(Ыытааччы конфетилаах кружканы биэрэр).
КыҺын: Оо, наҺаа да үчүгэй уу эбит.(испитэ буолар уонна оӄолорго
конфетины ыҺар).
Ыытааччы: Аны билигин кыраачаан хаар кырпахтарын үҥкүүтүн көрүөххэ.
Кыргыттар толорууларыгар үҥкуу «Хаар кырпахтара».
КыҺын: Олус да үчүгэй үҥкүүнү бэлэмнээбиккит.Оо оӄолоор, умнан кэбиҺэ
сыыстым дии…
ЭҺиэхэ сурук аӄалбытым, эҺиги бырааҺынньыккытыгар ыксаан аӄай наҺаа
бэҺиэлэй уонна көрдөөх киҺи айаннаан иҺэр. Кини улаххан мөҺөөччүктээх,
мөҺөөччүгэр кэҺиилээх.Уп- уҺун бытыктаах, кып- кыра муннулаах, кини
харыйа уотун сырдатар, хоҺоон уонна ырыа истэрин олус сөбүлүүр. Ол,
кимий оӄолоор?.
Оӄолор: Тымныы оӄонньор.
КыҺын: Оӄолоор, мин Тымныы оӄонньору көрсө бардым.Чууӊкуйумаарыӊ.
Ыытааччы: БэҺиэлэй буоллун диэн, биҺиги ыалдьыттары ыӊырыахпыт.
ТаҺыныахха эрэ оӄолоор.
Ыытааччы:Истиӊ эрэ, биҺиэхэ ким эрэ иҺэр быҺылаах.Чэ эрэ, улахханнык
таҺыныахайыӊ. Оччоӄо кини биҺигини түргэнник булуоӄа. (Оӄолор
таҺыналлар, Харчаана киирэр).
Харчаана: Дорооболоруӊ оӄолоор, мин доӄотторум! Мин эҺигини көрөн
үөрдүм аӄай. Мин Хаарчаана диэммин.Оӄолор миигин кытта уруккуттан
доӄордоҺоллор.Мин тымныыны, тыалы уонна буурӄаны сөбүлүүбүн.
(Хаарчаана оӄолору кытта үӊкүлүүр аан кэннигэр бөрө улуйар).
Хаарчаана: Уой, оӄолоор, бөрө иҺэр быҺылаах, киниттэн саҺыаххайын.

(Заалга бөрө киирэр).
Бөрө: Мин саатан утуйбатым, аччыктаатым.
Мин бөрө бөрөчөөммүн, сиэрэй кутуруктааххпын.
Тиистэрим тыаҺыыллар, эҺигини сиэхпин баӄарабын.
(эмискэ өйдөөн харыйаны көрөр).
Бөрө:Оо, харыйа киэргэнэн турар эбит дии. Бу ким харыйатай? (тулатын
көрүнэр). Ким да харыйата буолбатах эбит, оччоӄо миэнэ буолар буоллаӄа
(харыйа тула сылдьан көрөр-истэр).
Хаарчаана:Оӄолоор, бөрөнү кутуоххайын. Кини харыйабытын илдьэ барыан
баӄарар.( оӄолор атахтарын тыаҺаталлар, бөрө соҺуйан харыйа тула сүүрэр,
онтон харыйа анныгар төбөтүнэн охтор).
Бөрө: КөмөлөҺүүӊ!
Хаарчаана: Бөрө улаххан да буоллар кутас эбит.Көрэрэ, өссө биҺиги
харыйабытын илдьэ бараары гыммыт дии.
Бөрө: Илдьэ барабын харыйабын! КыраҺыабай харыйабын кимиэхэ да
биэрбэппин.
Хаарчаана: Көр эрэ маны, билигин аптаах палкабынан энигин кып-кыра
оӊоруом!
Бөрө: Суох, суох миигин аптаама ( түөрт атах буолан куота сатыыр).
Хаарчаана: (аптаах палочкатын ылар) Дьэ эрэ, палочка, бөрөнү кып- кыра
оӊор эрэ! (Эмискэ уот арахсар, бөрө тыаҺа суох залтан тахсар барар, кини
оннугар куукла бөрө елка аттыгар сытан хаалар).
Бөрө: Оо дьээ, мин наҺаа кырабын дии, тыаӄа баар кыыллар миигин
атаӄастыахтара дии.(Ытыыр).
Хаарчаана: Оӄолоор, тоӄо эрэ мин бөрөнү аҺынным, эҺиги бөрөнү
аҺынныгыт дуо?Бөрөнү бырастыы гынабыт дуо?
Оӄолор: Бөрөнү бырастыы гыныахха.
Хаарчаана: Бары энигин бөрө бырастыы гынабыт, эн биҺиги харыйабытын
ылбат эрэ буоллаххына.

Бөрө: бырастыы гынын миигин, харыйаӄытын ылыам суоӄа, куҺаӄаны анны
оӊоруом суоӄа, баҺаалыста төттөрү аптаа…
Хаарчаана:Чэ сөп, бырастыы гынабыт.Кыра бөрө улаххан бөрө буол.(аптыыр,
заалга уот арахсар, улаххан бөрө баар буолар).
Бөрө: Оӄолоор, мин анны көрсүө-сэмэй үчүгэй бөрө буолуом, эҺиги миигин
бырастыы гыммыккытыгар, мин эҺиэхэ аптаах аптаах холбуйачаан
бэлэхтиибин.
Хаарчаана:Уой!Туох баарый бу иҺигэр? КэҺии дуо?
Бөрө: Суох, кэҺии буолбатах.
Хаарчаана:Оччоӄо туох баарый?.
Бөрө: Yскэ диэри ааӄын уонна хаппаӄын арыйыӊ. (Yскэ диэри аӄаллар уонна
арыйаллар аптаах холбуйачаан иҺигэр оонньуур Тымныы оӄонньор баар).
Хаарчаана: Бөрөчөөн, биҺи бу кып-кыра Тымныы оӄонньору кытта хайдах
оонньуубут?
Бөрө: Онтон эн аптаах палочкан хана баарый?
Хаарчаана:Ээ, кырдьык даӄаны! (Хаарчаана аптаах палочкатын ылар, аптаах
холбуйаны харыйа кэннигэр илдьэр, заал уота арахсар).Аптаах палочка
көмүлэс, Тымныы оӄонньору улаххан оӊор!(Тымныы оӄонньор харыйа
кэнниттэн тахсар).
Тымныы оӄонньор: Саӊа Дьылынан оӄолоор! Мин эҺиэхэ ыксаан аӄай
кэллим. ХоҺоон, ырыа истээри, эҺигини кытта бииргэ кэрэчээн харыйа тула
үӊкүүлээри, оонньоору.
Хаарчаана:Чэ эрэ оӄолоор, Тымныы оӄонньорго хоҺооммутун доргуччу
ааӄан иҺиттиннэриэххэ эрэ! (Оӄолор хоҺоон ааӄаллар).
Рязанский Раиль.
БиҺиэхэ ыалдьыттыы
Тымныы оӄонньор кэлбит.
БиҺиэхэ кэҺиитин,
Елка маҺы аӄалбыт.

Бу бааллар фонариктар,
КыҺыл-көмус шариктар.
Попов Родион.
ТаҺырдьа сүр хатаннык,
Чысхаан тыал үҺүүрэр.
Айнаан ол истэӄэ
Дед Мороз елката.
Ушканов Алгыс.
Эргийдэ хоровод
Чуор ырыа дьиэрэйдэ.
Саӊа дьылбыт сандаарда,
Елкабыт киэргэйдэ.
Дохунаев Давид.
Бу биҺиги елкабыт
Симэнэн турар.
Елкабыт бүтүнүү
Күлүмнээн көстөр.
Дохунев Алемпий.
Кырачааннар мустаннар
Олус сэргээн көрөллөр.
Бирдии-бирдии бараннар
Ырыа-хоҺоон ахтылар,
Тымныы-Тымныы оӄонньор
Бэлэхтэрин туттарда.

Хаарчаана: Тымныы оӄонньор, көр эрэ харыйабытын, биҺиги харыйабыт
наҺаа кыраҺыабай.Онтон кини тоӄо уота суох турарый?
Тымныы оӄонньор: Ээ оннук эбит дии, чээ эрэ оӄолоор, бары бииргэ
этиэххэйин: «Биир, икки, үс харыйабыт сырдаа!». (Харый сырдыыр, оӄолор
таҺыналлар).
Хаарчаана:Чэ эрэ оӄолоор, Тымныы оӄонньору кытта кэрэчээн харыйа тула
хороводтуоххаайын. (Харыйа тула хоровод). Ырыа «Саҥа дьыл».
Ыытааччы: Аны билигин Тымныы оӄонньору кытта оонньуохха. Оонньуу
«Миигин кытта тэҥҥэ оҥҥор». (Музыка тыаҺыыр, оӄолор Тымныы оӄонньор
хамсанарын үтүктэллэр).
Тымныы оӄонньор: НаҺаа да үчүгэй оӄолор эбиккит, мин эҺиэхэ ыраахтан
кэҺиибин аӄаллым.( Тымныы оӄонньор оӄолорго кэҺиитин минньигэс
бэлэхтэрин туттарар).
Ыытааччы: Yчүгэйиин бары кэҺии туттугут, Тымныы оӄонньорго
баҺыыбалыахха.
Тымныы оӄонньор:Барыгытын Саӊа үүммүт сылынан
эӄэрдэлиибит!Дьоллоох доруобай буолуӊ!Көрсүөххэ диэри оӄолоор!
Ыытааччы , оӄолор: Тымныы оӄонньор! Хаарчаана! Көрсүөххэ диэри!,
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Саҥа дьыллааӄы сценарий «КыҺыҥҥы остуоруйа».
Кыра уонна орто бөлөх оӄолоругар.
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