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КОНЦЕРТ СА5АЛАНАР
Эриэккэс детсадка
Күннэтэ мустабыт
Эҥини оонньооммут
Көрүлээн тахсабыт.
Үнкүүнү, ырыаны
Үгүһү билэбит,
Эйэ5эс майгыга
Иитиллэн иһэбит.
Үтүө киэһэнэн күндү көрөөччүлэр!
Ырыа-тойук көччүйэ көтөр ураты күнүнэн, күндү Алтан нэһилиэгин олохтоохторо уонна
үтүө-мааны ыалдьыттара!
«ДЬОЛЛООХ О5О СААС» диэн Алтаннаа5ы«Кэскил» детсад иитиллээчилэрин кэнсиэрин
са5алыыбытын көҥүллээн!!!
ХОР «О5О СААС ӨРӨГӨЙ ЫРЫАТА»
Капиталина Семенова тыллара уонна мелодията «О5о саас ерегей ырыата» толорор хор.
Уус уран салайааччы Валентина Неустроева!
УҺУЙААН УЙАТА - Подготовка
Кыра о5о эрдэхтэн
Уһуйааҥҥа сылдьабын
О5о сааспыт үөрүүтүн
Биһи манна көрсөбүт
Бэлэмнэнии бөлөх о5олорун толорууларыгар «Уһуйаан уйата».
«МАТРЁШКИ» - Ранняя
Күөх хонууга матрешка
Подругаларын ыныртаабыт,
Чэйин эрэ, до5оттоор, үнкүүлүөххэйин!
«Матрёшки» сцена5а көрсүө5үҥ биһиги кырачаан о5олорбутун.
«КИМ БАРЫ ИЙЭЛЭЭХ» - 2 мл
Кун сирин кердербут
Кэрэни бэлэх биэрбит
Кини баар кунду

СылааЬынан сыдьаайар
Нарыннык кууЬар
Куруутун мичээр бэлэхтиир
Мин ийэм!
Көрсүө5үҥ биьиги кырачаан о5олорбут толорууларыгар «Ким бары ийэлээх».
«ХАТЫӉЧААНЫМ БАРАХСАН» – КҮНЧЭЭН Ү/Б
Валерий Ноев... - саха омук кутун туппут, ылба5ай Ырыа көмүс ута5ын тиспит
биллиилээх мелодист, самодеятельнай композитор, бастың аккомпаниатор уонна көмүс
куоластаах ырыаһыт.
Олус кылгас уонна ча5ылхай оло5ор кини күн күлүмүн иңэриммит сырдыгынан
сыдьаайар, ардыгар ахтыл5ан санньыара буолан уйул5аны хамсатар ураты иэйиилээх
бииртэн биир кэрэ ырыалары айан, сахатын дьонугар бэлэх ууммута. Кини нарын
ырыата, кэрэ музыката дууһаны долгутар, төрөөбүт дойдуга тапталы са5ар, кэрэ5э
кынаттыыр!1
Сцена5а “Хатыҥчааным барахспн” үңкүүнү көрсүң «Күнчээн» үңкүү бөлө5үн
толоруутугар. Салайааччы Саргылана Харабынова!
«О5О СААДЫМ» - ОРТО БӨЛӨХ
Умнуллубат оҕо саас
Уйатыгар оонньуубут
Уран тылы саҥаран
Улаатыахпыт бу дьиэҕэ.
«Мин о5о саадым» толороллор орто бөлөх о5олоро.
«ГНОМИКИ» - 2 МЛ
Үҥкүүлүүрү сатыыбын,.
Үҥкүүлүүрү таптыыбын.
Илиилэрим кынаттар.
Атахтарым туйахтар.
Сцена5а көрсүҥ биһиги кырачаан уолаттарбытын «Танец гномиков»
МИЯ СУТАКОВА «ЭДЭРКЭЭН МЭНИКЧЭЭН ТУЛЛУКЧААН»
Үчүгэйиэн сир-халлаан
Үүнүү-быйаҥ дойдута
Күлэн-үөрэн айхаллаан
Күммүт үөһээ ойбута.
Көрсүҥ Мия Сутакова «Эдэркээн мэникчээн туллукчаан» Уус уран салайааччы Саргылана
Харабынова!

«ЧЫЫЧААХ УЙА ТУТТУБУТ» - РАННЯЯ
Чыычаах кынатын кннербут
Чыычаах туулэрин сууммут
Чыычаах тумсун хамсатта
Чыычаах ырыа ыллаата
«Чыычаах уйа туттубут» сцена5а көрсүҥ саамай кырачаан иитиллээччилэрбитин!
«ПЛЯСКА ЛЕСНЫХ ЗВЕРЯТ» ОРТО БӨЛӨХ
Дхсун ытыс тыаһынан сцена5а көрсүө5үн Улахан бөлөх о5олорун толорууларыгар
«ПЛЯСКА ЛЕСНЫХ ЗВЕРЯТ!»
МОНТАЖ
Төрөөбүт төрүт тылбыт
Ийэ мичээринии минньигэс,
А5а алгыһыныы амарах эбит.
Төрөөбүт төрүт тылбыт
Элиэнэ эҥээринии эриэккэс,
Алаас симэ5инии сиэдэрэй курдук.
Төрөөбүт төрүт тылбыт
Олоҥхо курдук алыбынан,
Тойук курдук кэрэтинэн
Умсугутар буолар эбит.
«ГНОМИКИ» - РАННЯЯ
Үҥкүлүөххэ, үөрүөххэ
Үгүс дьону үөрдүөххэ
Көрү-нары үксэтэн
Сүүрүөххэ көтүөххэ
Сцена5а дохсун ытыс тыаһынан көрсүө5үн биһиги саамай кырачаан үнкүүһүттэрбитин!
«ӨБҮГЭ ООННЬУУЛАРА» - ПОДГОТОВКА
Саха киһитэ тулалыыр айылҕатын, кини көтөрүн-сүүрэрин, дьонун-сэргэтин сүрдээх
хомоҕойдук, этигэн тыллары туттан, олус бэргэнник хоһуйара. Өбүгэлэрбит үгэһин илдьэ
кэлбит буоламмыт, саханы саха дэтэр суоллаах-иистээх буоллахпыт.Норуоппут ураты
дууһата, бараммат баараҕай талаана, дьиэрэтэр ырыатыгар арыллар, хомуһуннаах
хомуһугар хоһуйуллар, кылаһахтаах тойугар этиллэр, эҕэрдэлээх эһиэкэйигэр иһиллэр.
«Өбүгэ оонньуулара» көрсүҥ улахан бөлөх кыргыттарын!
«КУОБАХ» 2 МЛ
Ойуолууру эрэ сатыыбын,
Ончу сатаан хаампаппын,

Олооччута да суох буолларбын
Онньоччу үктэнэбин.
Куруҥ тыа5а дьиэлээхпин,
Куттаһа суох куобахпын.
Сцена5а көрсүҥ кыра бөлөх о5олорун толорууларыгар «Куобах»
«МИН ДУУҺАМ ЫЛЛЫЫР» УРУЙДАНА НЕУСТРОЕВА
Үйэлэргэ уостубакка
Үгүс дьоҥҥо-норуокка
Эйэ, олох туһугар
Ырыа-тойук дьиэрэйдин!
Күндү көрөөччүлэр сцена5а көрсүҥ Уруйдана Неустроева толоруутугар «Мин дууһам
ыллыыр». Уус уран салайааччы Валентина Неустроева!
«ТОКУ-ТОКУ НЬЭЭМ-НЬЭЭМ» ЧУОРААНЧЫК В/А
Валерий Ноев хас биирдии ырыалара дириҥ ис хоһоонноохторю бу ырыалар улахан эрэ
дьоҥҥо буолбакка, о5о-аймахха эмиэ сөбүлээн ылланаллара биһигини олус долгута
үөрдэр! Билигин, күндү көрөөччүлэр сыана5а көрсүҥ «Чуораанчык» вокальнай
ансамбылы «Току-току ньээм-ньээм»! Уус уран салайааччы Валентина Неустроева.
«САХА БУХАТЫЫРДАРА» УОЛАТТАР
Көрүҥ эрэ о5олоор,
Саллаат курдук хаамабыт
Улаатыахпыт, сайдыахпыт,
Үөтүө дьоннор буолуохпут.
Дойдубутун көмүскүүр
Дьоһун дьоннор дэтиэхпит.
Уолаттар ансаамбылларын толорууларыгар «Саха бухатыырдара»
«КЫЫС АММА» САХАЙААНА НОГОВИЦЫНА
Бу сиргэ төрүүбүт дии бары
Бэлиэни хаалларан бараары –
Билиммэт дьэ арай бириэмэ:
Билигин эн суоххун, бу кэмңэ.
Мотуок уу түллэрин са5ана
Музыкаң дьүрүскэн дуораана
Муора5а суккуллар сүүрүктүү
Мунчаарда эйиигин сүтүктүү.
Кыыс Аммаң бу күңңэ эмиэ дьэ
Кэтэһэн чуумпурда суохтуурдук –
Кэрэ да ырыа5ың салпакка
Киэн тутта ыллыыбыт дии, чуордук!

Үгүс сыл хаара да аастар
Алтаңңар «Иэйиилэр» түмсэллэр,
Эн сааскын ырыалар аахпаттар –
Эдэркээн дууһа5ын өйдүүллэр.
Олохпут итинник сал5анар,
Ол онно эн ырыаң кыттыһар –
Умнубат бар дьонуң сүрэ5эр
Умсул5ан талааның хос тиллэр.
Кэхтибэт кэтэһии алыбын
Кэрэмэн кэриэһэ буолаңңын
Күн сирин бу хорук тымырын
Күүстээхий эрчимэр Эн бааргын!
Сцена5а көрсүн Сахайана Ноговицына толоруутугар “Кыыс Амма” уус уран салайааччы
Валентина Неустроева!
МОДА
Валерий Ноев ырыаларын аан бастаан ыллыа5ыттан, дьон биһирэбилин ылыан ылбыта.
Кини ырыалара оччотоо5у биир халыып сыаллаах олорбут бар дьон уйул5атын
уһугуннарар ураты лирикалаахтар, истиң иэйиилээхтэр.
Сир дьолун кини уруйдаабыта кэрэ айыл5а күөх солко суугунунан, долгулдьуйа устар
ыраас уулаах Амманан, тэтэрэ үүнэр сардаананан, а5а о5отугар сылаас тапталынан!
САНИТА СОЛОВЬЕВА «ФРАНЦУЗКАЙ ЫРЫА»
Эйиэхэ арыйыам кистэлэң иэйиибин,
Сүрэхпэр тыллыбыт иһирэх санаабын,
Салгыңңа көччүйбүт дор5оону түмэммин,
Эйиэхэ мин уунуом ырыабын!
Эһиэхэ анаан ырыатын бэлэхтиир Санита Соловьева «Французкай ырыа» уус уран
салайааччы Валентина Неустроева!
«ОНООЙУК»
Кып-кырачаан кыргыттарбыт
Чэмэлэһэн та5ыстылар.
Ойуу-бичик танастара
Оһуор-ойуу буоллулар.
«ЭБЭЭМ БАРАХСАН» - ЛИЛИАНА СОЛОВЬЕВА
Эбээм миэнэ сымна5ас
Сылаас илиилээх
Аьа барыта минньигэс
Мин кинини таптыыбын
Лилиана Соловьева толоруутугар «Эбээм барахсан»

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Үнкүүбүт са5ыллар кыымынан
Халлааммыт сулуhун уматыах
Үнкүүбүт сып-сырдык тыынынан
Үрдүккэ талаhар кынаттаныах.
ФИНАЛ «АЛТАММЫН ТАПТЫЫБЫН»
Таптыыбын көҕөрөр халлааннаах
Төрөөбүт Ийэ сир дойдубун;
Үөрэнэр, сынньанар бырааптаах
Үлэлээн дьоллонор норуоппун;
Бу маннык үөл сирэм үллүктээх
Мин үтүө дойдуну билбэппин;
Күөгэйэр, сайаҕас салгыннаах
Күн сирин күндүтүн көрбөппүн.
ТҮМҮК ТЫЛ
Саха аатын ааттатан
Сайдар олох кэскилэ
Саргылардаах о5о саас
Сайдан үүнэн та5ыстын!
Күндү көрөөччүлэр, үтүө-мааны ыалдьыттара!!!
Эһиэхэ анаммыт “ДЬОЛЛООХ О5О СААС” кэнсиэр түмүктэнэр чааһа тиийэн кэллэ!
Кэнсиэргэ кыттыыны ыллылар Алтаннаа5ы “Кэскил” о5о кыһатын иитиллээччилэрэ!
Ɵссе төгүл бар5а махтал буоллун бүгүҥҥү кэнсиэрбитин киэргэппит, дьону сэргэни
сэргэхсиппит саргылаах ыччаттарбытыгар!
Эһигини кытары дьол эрэ до5ордостун, эйэ эрэ эңэрдэстин, ситиһии эрэ сиэттистин!!!
Аныгыс көрсүөххэ диэри!!!

ПРОГРАММА
ОТЧЕТНОГО КОНЦЕРТА «ДЬОЛЛООХ О5О СААС»
воспитанников детского сада «КЭСКИЛ» с. Алтанцы
1. ХОР «О5О СААС ӨРӨГӨЙ ЫРЫАТА»
2. «УҺУЙААН УЙАТА» - ПОДГОТОВКА
3. «МАТРЁШКИ» - РАННЯЯ
4. «КИМ БАРЫ ИЙЭЛЭЭХ» - 2 МЛ
5. «ХАТЫӉЧААНЫМ БАРАХСАН» - КҮНЧЭЭН Ү/Б
6. «О5О СААДЫМ» - ОРТО БӨЛӨХ
7. «ГНОМИКИ» - 2 МЛ
8. МИЯ СУТАКОВА «ЭДЭРКЭЭН МЭНИКЧЭЭН ТУЛЛУКЧААН»
9. «ЧЫЫЧААХ УЙА ТУТТУБУТ» - РАННЯЯ
10. «ПЛЯСКА ЛЕСНЫХ ЗВЕРЯТ» - ОРТО БӨЛӨХ
11. МОНТАЖ
12. «ГНОМИКИ» - РАННЯЯ
13. «ӨБҮГЭ ООННЬУУЛАРА» - ПОДГОТОВКА
14. «КУОБАХ» - 2 МЛ
15. УРУЙДАНА НЕУСТРОЕВА «МИН ДУУҺАМ ЫЛЛЫЫР»
16. «ТОКУ-ТОКУ НЬЭЭМ-НЬЭЭМ» - ЧУОРААНЧЫК В/А
17. «САХА БУХАТЫЫРДАРА» МАЛЬЧИКИ (ПОДГОТОВКА,
СТАРШАЯ, СРЕДНЯЯ)
18. САХАЙААНА НОГОВИЦЫНА «КЫЫС АММА»
19. МОДА
20. САНИТА СОЛОВЬЕВА «ФРАНЦУЗКАЙ ЫРЫА»
21. «ОНООЙУК»
22. ЛИЛИАНА СОЛОВЬЕВА «ЭБЭЭМ БАРАХСАН»
23. СИНИЙ ПЛАТОЧЕК
24. ФИНАЛ «АЛТАММЫН ТАПТЫЫБЫН» ВСЕ

