Кыра бөлөх о5олоругар
Саңа дьыллаа5ы бырааһынньык сценарийа
«О5олорго, хаар киьи ыалдьыттыыр»
Оруолларга:
Ыытааччы – Семенова М.Е.
Тымныы о5онньор – Кириллов С.С.
Хаарчаана – Федорова А.П.
Хаар киьилэр – Охлопкова А.С. уонна иккис кыра бэлэх уолатара.
Хаардар – иккис кыра бэлэх кыргыттара.
Кутуйах – Иванова А.П.
О5ус – Николаева Р.Б.
Муз.руковадитель – Сергеева С.С.
Сыала – соруга: О5олорго бырааһынньык настырыанньатын тириэрдии.
Саңа Дьыл бырааһынньыга диэн өйдөбүлү биэрии.
Заал бырааһынньыктыы киэргэтиллибит, заал ортотугар симэммит
харыйа турар (уота умайбатах).
О5олор бары музыканнан хааман киирэн олоппосторугар олороллор.
Ыытааччы: Сана Дьылга кэлбит о5олор учугэйдэриэн, кыраьыабайдарыан!
Сана Дьыл – до5оттоор, саамай аптаах бырааьынньык! Харыйачааммыт
хайдах курдук симэнэн турарын кэрун эрэ!
(харыйаны кэрэллэр).
Ыытааччы: - О5олоор маннык кыраьыабай харыйа5а ункулуур буоллахпыт
дии.
(Ыытааччы уонна о5олор «Сана Дьыл» диэн ырыа5а ункуулулэр)
Ункуу кэнниттэн харыйа уота кулумнуу умайар.
Ыытааччы: - Кэрун эрэ о5олоор, харыйачаан эьиги ункугуутун олус
сэбулээтэ, уота кулумурдуу тустэ дии!
(Аан тонсуйар тыас иьиллэр).
Хаар киьи: (аан нэнуэ) Тук, тук, ааны аьын, ыалдьыттыы кэллим
эьиэхэ.
Ыытааччы: Кэруэххэйин эрэ, ким биьиэхэ ыалдьыттыы кэлбитэ буолуой?
(Хаар киьи киирэр).
Ыытааччы: Кэрун эрэ о5олоор, ким биьигини кытта Сана дьылы кэрсэ
кэллэ?
(о5олор эппиэттэрэ) Хаар киьи дии.
Хаар киьи: Дорооболорун табаарыстар! (о5олор дорооболоьоллор).
Манна араас кыракый хаар киьилэри, хаардары кэрэммун олус уэрдум дии!
Ыытааччы: Билигин о5олор хаар киьигэ аналах хоьоон этиэхтэрэ
Хоьоон «Хаар киьи»
Тимэх харахтаах,
Моркуоп муруннаах,

Субуэкулэ уостаах,
Биэдэрэ бэргэьэлээх,
Талах илиилээх
Хаар киьи барахсан
Турар эбит таьырдьа.
Ыытааччы: Хаар киьи, ким эйиэхэ бачча учугэй танаьы тиктэ?
Хаар киьи: Мин танаспын хаар кыырпахтарынан тикпиттэрэ. Ол иьин
билигин оонньуу туьуэ5ун эрэ хаарынан бырахсыа5ын.
(Сымна5ас хаарынан музыка тыаьыгар бырахса оонньууллар.)
(Эмискэ хантан эрэ сыырдах кутуйах суурэн киирэр)
Ыытааччы: Хайа бу ким кэллэ?
Хаар киьини кытта о5олор: кутуйах дии диллэр.
Ыытааччы: Ханна баран иһэҕин кутуйахчаан?
Кутуйах: Мин сылым бүтэн эрэр буолан, кэлэр 2021сыл символын Оҕуу
көрдүү баран иһэбин. О5олор эиьиги кэрбукут дуо?
О5олор: Суох дилэр
Хаар киьи: Биьиэхэ Тымныы о5онньор уонна кини сиэнэ Хаарчаана эрэ
кэмэлэьэлэрэ буолуо.
Ыытааччы: Тымныы о5онньору уонна Хаарчаананы ынырыаххайын.
(Бары Тымныы о5онньору, Хаарчаананы ыныраллар. Салааска тыаьа
чуораанчыктар тыастара, туйах тыаьа иьиллэр. Тымныы о5онньор уонна
Хаарчаана тиийэн кэлэр).
Тымныы о5онньор: Дорооболорун о5олор! (о5олор дорооболоьоллор).
Бары наьаа кыраьыабайдаргыт дии, харыйа5ыт даганы тугун учугэйэй
(харыйа диэки кэрэллэр).
Хаарчаана: Утуэ кунунэн, о5олор! Сана дьылынан, Сана Дьолунан! Мин
Хаарчаанабын, Тымныы о5онньор сиэнэбин.
Тымныы о5онньор: До5оттоор, наьаа итиргээтим дии, олорон сынньана
таарыйа эьиги ырыа5ытын, хоьоонутун истиэхпин ба5арабын. (олоппоско
олорор).
Ыытааччы: Тымныы о5онньор, биьиги эн кэлбиккиттэн наьаа уэрдубут.
О5олорбут эйиэхэ анаан ырыа кэьиилээхтэр.
Ырыа «Чысхаан»
Хаарчаана оонньуу оонньотор
Кыьын туьунан хоьоон
Хаар
Хаар, сырдык хаар,
Хаар, манан хаар.
Хаар, маннаайгы хаар,
Хаар, куутуулээх хаар.
Кутуйах: Отто о5успут ханна барый? Эьиги о5уьу корбуккут дуо?
Тымныы о5онньор: Мин о5ус ханна баарын билэбин. Торуоскабынан 3
тонсуйдахпына баар буолуо 1…2…3…
(Тымныы о5онньор торуоскатын 3 тонсуйар уот умуллар, уот умайар о5ус
баар буолар)

О5ус: Му-муу…. Дорооболорун! Эьиэхэ киэргэнэн бырааьынньыктыы
кэллим. Эьигитини кэрэммун уэрдум (о5олору э5эрдэлиир). Хороводтуо5ун
о5олоор, миигин кытта бары. (бары хоробуокка тураллар).
Хоровод «Маленькой елочке…»
Тымныы о5онньор: Наьаа маладьыастар эбиккит, наьаа уэрдум уонна
сынньанным. Барагытын Сана Дьылынан, Сана Дьолунан э5эрдэлиибин!
Ыытааччы уонна о5олор: Кэрсуэххэ диэри Моруос О5онньор! Кэрсуэххэ
диэри Харчаана!
Сана Дьыллаа5ы бырааьынньыкпыт манан бутэр. Кэлэн иьэр Сана
Дьылынан, Сана Дьолунан!
(уопсай хаартыска5а туьуу).

