САНА ДЬЫЛЛАА5Ы УТРЕННИК СЦЕНАРИЙА
КЫРА БОЛОХ «СУЛУСЧААН»
ОРУОЛЛАРГА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ыытааччы – Нария Васильевна (Белоснежка)
О5олор - гномиктар
Снеговик – Василиса Ивановна
Саьыл – Елена Еремеевна
Хаарчаана – ___________
Тымныы о5онньор - ___________
(музыка тыаьыыр, иитээччини кытары о5олор киирэн олоппоско олороллор)

Ыытааччы: Кунду тэрэппуттэр,убаастабыллаах ыалдьыттар (камера диэки корон
этэр). Эьигини барыгытын кэлэн иьэр Сана Дьыл бырааьынньыгынан итиитик-истинник
э5эрдэлиибит! Биьиги со5уруу дойдуттан эьигини уордээри, саха сиригэр кыьыны
короору, ырыабытын ункуубутун бэлэхтээри, ыалдьыттыы кэлэн турабыт.
Старый год кончаетсяХороший, добрый год!
Не будем мы печалитьсяВедь новый к нам идет
Его мы встретим пением
На сотни голосов
И ждем мы с нетерпением
Веселый бой часов!
Фонограмма тыаьыыр: бой курантов.
Ыытааччы: Бугун эмиэ Сана Дьыл кунэ ууннэ.Бугун эмиэ биьиэхэ киэргэллээх
харыйа ыалдьыттыы кэллэ.Хайдах,туох киэргэллээх эбитий?
О5олор: Оонньуурдар, хаардар,мишура киэргэллээх.
Ыытааччы: Хайа о5олоор, харыйабытыгар туга тиийбэтий?
О5олор: Уота суох!
Ыытааччы: Кырдьык да уота суох. О5олор харыйа уотун умай диэн кердеьуе5ун
эрэ.
О5олор: Умай, умай
Киэргэллээх харыйа

Суус араас уоккунан!
Харыйа уота умайар, бары таьыналлар.
(БЭЬИЭЛЭЙ МУЗЫКАНАН ЭМИСКЭ СНЕГОВИК КИИРЭН КЭЛЭР, КИИРЭН
КЫРАТЫК УНКУУЛУУР, О5ОЛОРГО ХААРЫНАН БЫРА5АТТАНАР)
Снеговик: О5олоор, утуо кунунэн! Уонна кэлэн иьэр сана дьылынан итиитикистинник э5эрдэлиибин! (бэргэьэтин уьулан тонхох гынар)
Мин хаар манан-Хаар киьи буолабын,
Моркуоп-муруннаахпын,
Тымныыны наьаа себулуубун,
Тымныыга тонмоппун.
Харыйа уотун короммун олбуорбуттан эьиэхэ куулэйдии кэлбитим, наьаа учугэй
кып кырачаан гномиктар олороллор эбит дии. Кыьынтан томмоккут дуо? Хаартан
куттаммаккыт дуо?
Сиэбиттэн ылан блёска урэр о5олор диэки
Хайдах эрэ наьаа ыллыахпын ба5ардым, миигин кытары илииттэн сиэттиьэн
«Харыйачаан» туьунан ыллыыбыт дуо?
Ыытааччы: Много, много лет подряд
Песня радует ребят
Наши папы, наши мамы,
Бабушки и дедушки
Водили тоже хоровод
Возле елки в Новый год!
От фонариков цветных
Светятся иголочки,
Так споем все дружно песню
«Маленькая ёлочка»!
Чэйин эрэ о5олор, хаар киьини кытары сиэттиьэн, ырыабытын ыллыа5ын!
Кыракый харыйа
Кыракый харыйа
Таьырдьа тонмут
Сиэтэммит кинини
Дьиэ5э киллэриэх

Кэрэчээн харыйа
Кулумнуу турар
Сиэтэммит кинини
Дьиэ5э киллэриэх
О5уруо киэргэллээх
Дьиримниир уоттаах
Минньигэс, минньигэс
Элбэх бэлэхтээх
Сан дьыл киэьээтин
Харыйа кууппут
Корудьуос, корудьуос
Оонньууттан уорбут.
Снеговик: Мин кердеех-нардаах Хаар киьибин дии, эьигини хаарынан оонньотуом,
кэлин оонньуохха.
ООННЬУУ «ХААР»
Снеговик: Эьигини кытта оонньоон итииргээтим, серууккуехпун наада, итииттэн
ууллуохпун сеп.
Ыытааччы: О5олоор, Хаар киьини серууккэтиэххэйин эрэ (о5олор илиилэринэн
сапсыйаллар, аны уруеххэйин (урэллэр).
Снеговик: Улахан баьыыба, сорууккээтим. Сиппиирбин ыламмын таьырдьа
Хаарчаананы уонна Тымныы о5онньору кэтии тагыстым.
(МУЗЫКА ТЫАЬЫЫР, ХААР КИЬИ ТАХСАН БАРАР)
Ыытааччы: Сана дьыл, о5олоор, саамай бэьиэлэй, куутуулээх, саамай кердеехнардаах бырааьынньык буолар. Сана дьылга элбэх араас дьиктилэр, куутуллубэтэх
ыалдьыттар да баар буолуохтарын сеп. Ол эрээри бугунну биьиги ыалдьыттарбыт
бары эйэ5эс-сайа5ас буолуохтара диэн эрэнэ саныа5ын.
(МУЗЫКА ТЫАЬЫЫР, саьыл киирэн кэлэр)
Саьыл: Дорооболорун о5олоор! Мин кунду туулээх, кэрэ бэйэлээх саьылчаан
кэлэн турабын. Миэхэ со5урууттан ыалдьыттар кэлбиттэр диэтилэр. Ырыа – ункуу
кэьиилээхтэр диэбиттэрэ, миэхэ ону кордоруоххут дуо?
Ыытааччы: Дорообо Саьылчаан, мин Белоснежка буолабын. Биьиги со5урууттан
эьиэхэ куулэйди кэллибит. Ункуу кэьиилээхпитин билигин кордоруохпут.
УНКУУ «ГНОМИКИ»
Саьыл: Наьаа учугэйдик ункуулуур эбиккит. Мин манна хаалар эбиппин. Хата
кэлэн иьэн тымныы о5онньору корустум, кинини манна кэтэьэр эбиппин.
Ыытааччы: Эн Тымныы о5онньору кердун? Кини биьиэхэ ыалдьыттыы кэлиэ
дуо?

Саьыл: Кэлэр-кэлэр. Хата сиэнин Хаарчаананы кытта
айаннаан иьэллэрэ
буолуо. Тымныы о5онньор эйэ5эс эбит, миигин корон уорбутэ уонна кэьии бэлэх
биэрбитэ. Хата биьиги кэтэьэ таарыйа оонньуоххайын.
ООННЬУУ?______________
Ыытааччы: Хайа, Тымныы О5онньорбут сиэнинээн Хаарчааналыын хойутаатылар
дии.
Саьыл: Чугаьаабыттара буолуо. О5олоор, бары ыцырыа5ын эрэ.
Бары: Тымныы о5онньор эьэккэбит, Хаарчаана сиэццинээн, кэлин, кэлин! (Иккитэ
– устэ хаьыытыыллар. Музыкальнай фон тыаьа).
Тымныы о5онньор сиэнинээн киирэллэр. Ытыс таьыныыта.
Хаарчаана:
Дорооболорун, о5олоор,
Хара тыа5а, халыц сискэ
Эьэм Тымныы о5онньордуун
Иккиэйэ5ин эрэ биьи
Хаар уутээццэ олоробут.
Онтон бугун эьигинниин
Саца Дьылы керсееру
Эьэкээммин кытары
Детсадка тиийэн кэллибит.
Тымныы О5онньор: (О5олорго) Дорооболоруц, о5олоор! Хайа биир сыл иьигэр
бары улааппыккыт да5аны.
(Харыйа5а эргиллэн):
Баай хара тыам
Маанылаах маьа
Байбарыын харыйа.
Эйиэхэ – сиргэ тиийэ бокулуон буоллун!
(Камера5а эргиллэн):
Бар дьонум, дорооболорун!

Ыытааччы: Дорооболорун, Тымныы О5онньор, Сиэн кыыс Хаарчаана кунду
ыалдьыт буолун, биьиги бука бары кэтэстибит да5аны. Мин аатым Белоснежка. Бу
кырачаан гномиктар буолан со5урууттан ыалдьыттыы сылдьабыт.
Тымныы О5онньор: Дьэ кырдьык ыраах дойдуттан кэлбиккит эбит, ырыа5ытын –
ункуугутун кэлэн иьэн иьиттим уонна ыраахтан одуулаан барытын кордум.
Ыытааччы: О5олоор, онтон биьиги Тымныы О5онньордоох Хаарчаана5а оссо
хоьоон аа5ан иьитиннэриэ5ин.
САНАРАР О5ОЛОР ХОЬООН АА5АЛЛАР
Сана дьылга , сана сылга
Хаарчааналаах , Дед Моруос
Тиийэн кэлбиттэр биьиэхэ
Кэьиилэрин а5алан.
Умайар уоттардаах
Харыйа маспытын
Эргийэ сиэттиьэн
Хоровод ыллыахпыт.
Сана дьыл, сана дьыл
Кэрэчээн харыйа
Сандаара умайан
Кулумнуу керсуе5э.
Сана сылы керсееру
Харыйа тула мустабыт
Тымныы Моруос о5онньор
Тиийэн кэлиэ биьиэхэ.
Здравствуй! Елочка лесная,
Серебристая, густая
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла.
Кыракый харыйа
Таьырдьа тонмут
Сиэтэммит кинини
Дьиэ5э киллэриэх.
Кэрэчээн харыйа
Кулумнуу турар
Тогурук оонньуурдаах
Кемус туораахтаах.
О5уруо киэргэллээх
Дьиримниир уоттаах.

Минньигэс, минньигэс
Элбэх бэлэхтээх.
Сана дьыл киэьэтин
Харыйа кууппут
Керудьуес, керудьуес
Оонньууттан уербут.
Тымныы О5онньор: О5олор дьэ маладьыастар, мин эьиэхэ кэьиилээх кэлбитим.
Хаарчаана: Эьээ, кэьиин суох ди.
Тымныы о5онньор: Оо дьэ, кырдьан хаалан кэьиибин кыайбакка, ханнык эрэ
остуоруйа5а хаалларан кэбиспиппин ди. Ейдуу сатыы олоробун да таьы быьа умнан
кэбиспиппин дии. Бээ эрэ, торуоскабынан тонсуйуум, бэйэтэ кэлэрэ дуу.
ТУРГЭН МУЗЫКА ТЫАЬЫЫР, КУУЛ СУУРЭН КИИРЭР.
Хаарчаана: Тыый, бэйэтэ кэллэ дии. О5олор тутуо5ун, куоттарымыа5ын!
О5олор туталлар, тымныы о5онньор торуоскатынан аптыыр, ёлка кэннигэр
киирэр, отон иитээччи дьиннээх кэьиилээх куулу таьаарар.
Тымныы О5онньор: Кэьиибитин туттубут, аптаатыбыт. Билигин тунэтэбин!
ПОДАРОК ТУНЭТИИТЭ
Тымныы О5онньор:
Саца кэрэ дьылбыт
Саца утуе дьолбут
Кемус кыырпах кунэ
Кулум-салым ууннэ,
Аныгыс сылга корсуоххэ диэри!
Бары: Керсуеххэ диэри! (Тымныы О5онньор сиэнинээн тахсаллар.)
Ыытааччы: Манан аптаах куммут тумуктэнэр, со5уруу дойдубутугар баран
кэьиибитин коруо5ун!

