МБДОУ дс N 70 «Кэрэчээнэ»
с.Хатассы

Саҥа дьыллааҕы сценарий
«Күɵрэгэй аптаах киэһээтэ»

Оҥордо: Борисова Анна Васильевна

Хатассы, 2021

Остуоруйа геройдара:


Остуоруйаьыт-



Куерэгэй-



Олоо-



Маачаха-



Озонньор-



Тымныы о5онньор



Кутуйах-



Тыал



Хаар кыырпа5а (Снежинка)



Боро



Харыйа



Уол Мойот-

Сценарий «Куерэгэй кыыс Сана дьыллаа5ы тугэннэрэ»
Музыка тыаьыыр. О5олор иккилии буолан сиэттиьэн киирэн олороллор.
Вед 1Тиийэн кэллэ Саҥа Дьыл
Сахам сирин үрдүнэн,
Үтүө истиҥ сонуннардаах
Бары дьоҥҥо кэһиилэрдээх.
Тиийэн кэллэ Саҥа Дьыл
Саҥа ырыа матыыптаах,
Хоһоон ааҕар, хомус тардар
Бастыҥ буолар оҕолордоох.
Вед 2:Тиийэн кэллэ Саҥа Дьыл
Тымныы о5онньор сыарҕатыныын,
Хаарчааналыын бииргэ үөрэр
Оҕо-аймах күлүүтүнүүн.
Тиийэн кэллэ Саҥа Дьыл

Саҥа күүтэр үөрүүлэрдээх Дьоһун киһи аатын ылан
Оскуолаҕа киириэм быйыл.
Ырыа: « Хаар»
Хоьооннор
Музыка тыаьынан остуоруйаьыт киирэр.
Остуоруйаьыт: Утуе кунунэн кунду о5олор уонна ыалдьыттар! Эьигини «
Куерэгэй» диэн остуоруйаны дуоьуйа-сынньана керергутугэр ынырабыт.
Тэргэн саза кулгааххытын сэгэтин эрэ, остуоруйа са5аланна!
Бастакы хартыына
Былыыр- былыр икки огдообо холбоьон олорбуттар уьу.
( Сцена ханас еттуттэн эмээхсин, уна еттуттэн о5онньор тахсаллар).
Холбоьоллоругар урукку кэргэттэриттэн биирдии озолордоохтор эбит. Эр
киьи Куерэгэй диэн кыыстаах ( Куерэгэй киирэр), дьахтар Олоо диэн
уоллаах. ( Олоо киирэр). Маачаха ийэтэ, кыыьырымта5ай , куьазан дьахтар.
Маачаха: Куерэгэй, бар, уута бас! Бурдукта тас! Ынахта хомуй!
( Куерэгэй теттеру –таары суурэкэлиир, Олоо киирэр)
Олоо: Ийээ, мин аьыахпын базардым.
Маачаха: Ньии, озом аччыктаабыта буолуо. Кэл тукаам аьаа.
( Олоо остуолга кэлэн аьыыр.Куерэгэй Олоону батыьан остуол диэки барар)
Маачаха: Кэмпиэти тыытыма, Олоо сиэ5э, бар, ол иэдьэгэйгиттэн сиэ!
Остуоруйаьыт: Куерэгэй эрэйдээх елбут ийэтин аьыйан дьоно
кербеттеругэр куруутун ытыыр. А5ата дьиэтигэр олорбот куну быьа улэ5э
сылдьар, киэьэ хонугар эрэ кэлэр. Ийэ о5ото атаах Олоо уол кун ортотугар
диэри утуйар. Тугу да улэлээбэт ессе Куерэгэйи хаадьылыыр.
( Кеурэгэй дьиэни сиппийэ сылдьар, Олоо кэлэн кыыьы хаарынан быра5ар)
Олоо: Эн кус уьугун, тун-тун!
( Куерэгэй Олоону анньар, Олоо охтон туьэн ытыыр, Маачаха суурэн киирэр)
Маачаха: Бу абааьы кыыьа о5обун сиэтээ!

( Куерэгэйи ме5е турдазына, таьыттан о5онньор киирэр)
О5онньор: Хайа бу туох айдаана буолла?
Маачаха: Кыыьын о5обун елереругэр тиийдэ, тугу да улэлээбэт, куруук
этиьэр, киэр гын, икки харахпар кердерумэ, эбэтэр иккиэн дьугэлийин!
Тыал иьиирэрэ иьиллэр.
(Куерэгэй тоно- тоно хааман иьэрэ кестер)
Ункуу : « Тыаллар»
Иккис хартыына
Харыйа: Дорообо кыысчаан!
Куерэгэй: Ой, ким баарый манна? (хара5ынан тула кордуур) Ким санарда?
Харыйа: Мин харыйабын. Куттаныма кыысчаан, бугунну туун – аптаах
буолан ол иьин мин эйигин кытта кэпсэтэ турабын.
Куерэгэй: Дорообо, харыйачаан!
Харыйа: Кыысчаан, баьаалыста миэхэ кемелес.
Куерэгэй: Тугунан комолоьуохпун собуй харыйачаан?
Харыйа: Лабааларым хаардарын тэбээ эрэ, кыысчаан.
Куерэгэй: Тэбээн безе буоллаза.
( Куерэгэй харыйа хаарын тэбиир)
Харыйа: Ьуу, чэпчээтэхпиин!Улахан махтал буоллун эйиэхэ! Учугэй
санаалаах кыыс эбиккин! Аптаах туун база санаан барыта туолуоза.
Куерэгэй: Баьаалыста, харыйачаан.

Хаар музыката тыаьыыр.
( Куерэгэй тоно-тоно хааман иьэрэ кестер)
Ункуу: « Хаар кырпахтара»
( Куерэгэй ыраахтан хамсана турар)

Уьус хартыына
Остуоруйаьыт: Куерэгэй хааьы буьарына олордо.
( Кутуйахтар саналара иьиллэр. 7 кутуйах киирэн Куерэгэй тула сырсаллар)
1кутуйах: Кыысчаан, хааьыгыттан бэрис, эрэ.
Куерэгэй: Ээ, барахсаттар, хоргуйдаххыт буолуо, кэлин хааьыта сиэн.
( Кутуйахтар утуруьэ-утуруьэ хааьы сииллэр)
Тердус хартыына
( Куерэгэй саамай кыра кутуйазы илиитигэр ылар) ( тутан ылар)
Куерэгэй: Чээн, оччугуйуон! Эн олус кыразын иьин мин эйиигин Туораах
диэн ааттыазым.
Кыразын, учугэйгин,
Кылааннаах туулээххин.
Музыка улаатар. Таьыттан манньыат тутуурдаах кутуйахтар киирэн
кэлэллэр.
( Кемус манньыат биэрэллэр Куерэгэйгэ)
Куерэгэй: Кемус манньыат, чахчы кемус манньыат! Хантан манньыат
буллугут? Кылаат! Махталларын дозотторуом!
Куерэгэй: Эргичий, эргичий,
Эргийэн дьэргэчий,
Кемус манньыатКунду кылаат…
Ооонньуу: Манньыат хомуйуута
( Икки озо тахсар. Муостаза манньыат ыьылла сытар. Ким элбэх манньыаты
хомуйбут, ол кыайар. Музыка холбоннозуна оонньуу сазаланар)
Бэьис хартыына
Озонньор киирэр.
Озонньор: Тукаам, бу уотурба азаллым.
Куерэгэй: Махтал, азаа! Мэ, бу ус манньыаты биэрэбин.

Озонньор: Манньыат!.. Хантан буллун, тоойуом?.. Манньыат!..
Куерэгэй: Манна биир сэттэ дьон биэрдилэр…
Озонньор: Сэттэ дьон…Танаралар…Дойду иччилэрэ… Кемус
манньыаттар!..
( Озонньор тахсан барар)
Алтыс хартыына
Олоо харыйа аттыгар кэмпиэт сии олорор.
Харыйа: Дорообо уолчаан!
Олоо: Ким баарый манна?
Харыйа: Мин харыйабын. Куттаныма уолчаан, бугунну туун – аптаах буолан
ол иьин мин эйигин кытта кэпсэтэ турабын.
Олоо: Кемус манньыат эн биэрэзин дуо?
Харыйа: Суох. Уолчаан, баьаалыста миэхэ кемелес.
Олоо: Кемус манньыат биэрбэт буоллаххына то5о да кемелестехпунуй!
Харыйа: Оо…
Олоозо кутуйахтар суурэн киирэллэр.
1 Кутуйах: Уолчаан, кэмпиэккиттэн бэрис эрэ.
Олоо: Ьуу, ьазайылар. Барын мантан. ( ытыыр) Ийээ, ийэээ

Сэттис хартыына
Куерэгэй хааман истэзинэ, бере тиийэн кэлэр.
Бере: Мин эйиигин сиэм!
Куерэгэй: Быьаан! ( Кыыс куотар. Куотан истэзинэ Мойот уол быыьыр)
Ункуу: « Дьукээбиллэр»
Остуоруйаьыт: Бугун аптаах кун! Бары ииллээхтик олоруозун! ( тумуктуур)
Учугэй санаалаах киьиихэ дьонно онорбут утуетэ суус тогул учугэйинэн
эргийэн кэлэр диэн мээнэ5э эппэтэхтэрэ буолуо. Куерэгэй курдук учугэй

санаалаах буоллаххына эьиэхэ да5аны бу кэлэр сылга элбэх аптаах тугэннэр
буолуохтара диэн эрэнэбит! Кэпсээммитин истибиккитигэр, корбуккутугэр
бар5а махталбытын тиэрдэбит!!! Кэлэн иьэр сана дьылынан э5эрдэлиибин!
Ырыа:
Вед1: Озолоор, киммит тиийбэтий?
Озолор: Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!
Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка!
Музыка тыаьыыр.Тымныы оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр
Дед Мороз: Саҥа кэрэ Дьылынан!
Саҥа үтүө Дьолунан!
Саҥа үрдүк үөрүүнэн!
Күндү, оҕолоор, эҕэрдэ!
Ноо! Мэлдьи күөх харыйабын оҕолорум киэргэппиттэр, олус бэркэ
симээбиттэр! Онтон мин харыйаны күлүм-чаҕыл уотунан тупсаран биэриим
дуу.
(Харыйа диэки тиийэр)
Биир, икки, үс! (торуоскатынан муостаны охсор)
Харыйам уота умай!
Вед 2 : Оҕолоор, Тымныы Эһээбит ыраах айантан сылайбыта буолуо, онон
сынньанан олоро түстүн. Биьиги Тымныы эьээбитигэр хоьоон аазан
иьитиннэриэхпит.
Хоьооннор
Вед1: Тымнны эьээбитин кытта хороводтуоххайын!
Флешмоб
Тымныы озонньор: Күүтүүлээх түгэммит дьэ тиийэн кэллэ, оҕолоор!
Кырачаан доҕотторбор, эһиэхэ кэһиилэрбин биэрэбин!
( Тымныы оҕонньор подароктары түҥэттиир)

Тымныы оҕонньор:

Дьэ, үчүгэй да оҕолорго ыалдьыттаатым.
Аны атын дойдуларга айанныыбын,
Эһиги курдук оҕолору көрсүөҕүм.
Эһиил баччаҕа кэлэрбэр
Өссө улаатан көрсөөрүҥ,
Дьоҥҥутугар туһалаах дьон буолаарыҥ,
Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан!
Көрсүөххэ диэри, күндү оҕолоор!

