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Сана дьыллаа5ы представление сценария

Реми, Альфред сана дьыллаа5ы «Рататуй»ресторанна ынырар

Оонньуур геройдар:
Дед мороз
Снегурочка
Новый год
Альфред
Реми- крыса
Крысы
Снеговики
Олени
Миньоны
Принцессы-девочки
Пони-девочки
Монстры- мальчики
Винкс- девочки
Марвелы- мальчики
Колдуньи- ведьмы
Аватары
Восточные красавицы

Ырыа Тихонова «Сана Дьыл»
СЦЕНА 1. Музыка «Новогодняя сказка». Биэс Кутуйах- кыргыттар киирэллэр
1 кутуйах. Дорооболорун красавицы- крысята (мышки)!
2 кутуйах. Кэлэн иhэр сана дьылынан подружки-душки!
3 кутуйах. Бырааппыт Реми «Рататуй» ресторанна Сана дьыллаа5ы киэhэ5э ынырбыт
(бары уерэллэр- кетеллер)

4 кутуйах. Оссе онно Альфредтыын араас минньигэс фирменнэй блюдаларын астыыллар
уьу (эмиэ уерэллэр- кетеллер)
5 кутуйах. Реми били хаhаас сыырбыттыттан бэрсээр диэбитэ. Ону илдьэн биэриэххэ
Тахсан бараллар.

СЦЕНА 2. Музыка «Поварята». «Рататуй» ресторан. Реми уонна Альфред ас буhара
сылдьан ункуулууллэр.
Альфред. Реми, бу «Рататуй» диэн фирменнэй блюдабытын онордум. Туох эрэ тиийбэт
курдук
Реми (сыттыыр). Ммм… Кып- кыратык сыыр наада. Мээнэ сыыр буолбатах, бу блюда5а
биhиги кутуйахтар саамай себулуур сыырбытын кутуохха. Миэхэ бырааттарымубайдарым, балтыларым- эдьиийдэрим биhиги фирменнэй сыырбытын а5алыахтаахтар этэ
(туннук диэки керер). Оол- ол иhэллэр (ыйар)
Кутуйахтар ункуулэрэ «Мыши и сыр». Реми уерэ- кете керсер. Кыратык дьээбэлэhэн
ылаллар.
Реми (сыыр ылар, сыттыыр). Ммм..Наhаа учугэй сыыр. Альфред мэ, маны кут (блюда
остуолга баар буола охсор)
Альфред. Кунду кыра до5отторум сыыргытыгар улахан диэн баhыыба. Бугун биhиги
рестораммытыгар Сана дьыллаа5ы дьоро киэьэбитигэр фирменнай блюдаларбытынан
Техтур орто оскуолатын о5олорун кундулуехтээхпит.
Реми. Альфред, даваай бугун Сана дьылга сана блюдалары, араас дьикти, сонун астары
астыахха.
Альфред. Колобок буhaрыахха. Нуучча народнай блюдатын тупсаран, тиэстэтигэр изюм
эбиэххэ, таhыгар сахарнай глазурьдаан,
Реми. Суох- суох. Оннук блюданы «Махтал» ресторанна онорбуттар этэ. Мин Сана дьыл
туунугэр араас дьиктиттэн- дьикти, мип-минньигэс астары туhээн кербутум. Ол блюда
сурун састааба банан. Манна бары банан сортарыттан ураты банан наада.
Кутуйахтар биирдиилээн банан уунэр дойдуларын ааттыыллар. Ол аайы Реми «суох» диэн
иhэр. Южнай Азия банана, Латинскай Америка, Малайзия, Австралия, Япония. Китай,
Индия.
Реми. Соох, отой атын аптамнаах банан. Отой биhиги сылдьа илик дойдубутар уунэр
банан
Альфред. Мин биллим, Сана дьыл- аптаах киэhэ. Бугунну аптаах, бары ба5а санаабытын
толорор киhибитин ынырыахха. Ким буолуой о5олоор? (Тымныы Моруос о5онньор).
Саамай сеп, ТМО. ТМО аптаах торуоскатын тонсуйан ким да сылдьыбатах сиригэр
биhигини илдьиэ. Дьиктиттэн- дьикти, фантастическэй астары астыахпыт.
Кутуйах (С. Ярик). Тымныы Моруос о5онньору ынырыахха.
Реми. О5олоор, ынырыаххайын
(о5олор ыныраллар да ТМО кэлбэт)

Кутуйах 1. ТМО Харчаанатын кытта кэлээччи. Хаарчаананы булуохха.
Реми. Хайдах, хантан булабыт Хаарчаананы?
Кутуйах 1. «Хаарчаана» остуорайа5а хаарынан хаар кыыhы онорбуттар этэ ди. Даваай,
хаарынан оноруохха.
Кутуйах 2. Мин маарыын хаар о5олор хаарынан оонньуу сылдьалларын кербутум.
Кинилэргэ баран кердеhуеххэ.

СЦЕНА 3. Музыка «Снеговики». Ункуу «Снеговики». Снеговиктар Хаарчаананы
киллэрэллэр. А5ыйах кутуйах киирэр.
Хаарчаана. Дорооболорун, о5олоор. «Рататуй» диэн ханнык остуоруйа дойдутугар
кэллибиний?
Кутуйах. Дорообо, Хаарчаана! Бугун бу ресторанна Реми уонна Альфред ким да
боруобалаабатах астартан ас астаан Сана дьылга о5олору кундулээри ынырбыттара. Ол
астар олох ким да сылдьыбатах дойдутугар уунэллэр уhу. Онно тиийээргэ кемелеhуе диэн
ТМО ынырбыттара да биллибэтэ. Эн ханна баарын билэ5ин дуо?
Харчаана. Оо, мин эhээм сылдьар сирэ киэн. О5олорго кэhии онорон, оhох турбатынан
киирэн, харыйа анныгар уурталыы сылдьара буолуо. Хас чаас буолла?
Кутуйах . Хас чаас буолла, о5олоор? (Залтан ыйытар)
Хаарчаана. Бу бириэмэ5э миигин булуохтаах этэ. Аптаах колокольчигым чугдаарар
тыаhын истэн кыра табачааннар илдьэ кэлиэхтэрэ (чуораанчык тыаhатар)
Тахсаллар.
СЦЕНА 4. Музыка «». Таба ункуутэ. ТМО табалары кытта киирэр. Хаарчаана, Реми
киирэллэр.
ТМО. Дорооболорун о5олоор. Ургэл сулус илдьиттээх, аранас сулус аргыстаах, урун
кудэн минэлэнэн, кыыдам дьыбар кымньыыланан тиийэн кэллим эьиэхэ.
Хаарчаана. Эhээ! Бугунну дьоро киэhэ5э Реми уонна Альфред до5отторун ким да
боруобалаабатах блюдаларын о5олорго кундулуу ынырбыттар. Онно эн кемен наада эбит.
Реми. Бу саамай минньигэстэн минньигэс блюдабар саамай туохтаа5ар да минньигэс
банан наада
ТМО. Ким истибэтэ5ин истэбин, ким билбэтэ5ин билэбин. Мин бу куннэргэ банаан уунэр
планеталарыгар сырыттым. Онно Миньоннар диэн дьоннор олороллор эбит. Кинилэри
ынырыахха. Дьэ эрэ, аптаах торуоскам тос гына тыаhаат Миньоннары баар гын.
СЦЕНА 5. Музыка. Танец миньонов. Альфред, Реми киирэллэр
Миньон. Минньигэс да сыттаах сиргэ тиийэн кэллибит.
Миньон. Манна сана аска банан наада диэбиттэрэ. Биhиги планетабытыгар уунэр
банааннары кэhии а5аллыбыт
Альфред. Улахан улахан банановай баhыыба. Эhигини бу дьоро киэhэ5э ыалдьыттыы
ынырабыт

Музыка «Поварята». Реми Альфредтыын ас буhаран таhаараллар.
СЦЕНА 6. Музыка «Поварята». Реми, Альфред ас астыыллар. ТМО, Хаарчаана
олороллор.
Альфред. Колдуй, Реми, колдуй, Альф, Колдуй, серенький медведь! Колдуй, Реми,
колдуй, Альф, Колдуй, серенький медведь!
Хаарчаана. Альфред, бу тыллары туттума, бу тыллары куhа5ан санаалаах колдьунялар
остуоруйаларга араас дьааттаах зелья онорон кэрэчээн принцессалары туората, араас
кыылларга кубулута сатыыллар эбит. Хата, бу куннэ кинилэри маачахаларыттан курэтэн
а5алыахха, ыалдьыттатыахха.
ТМО торуоскатын тыаhатар.

СЦЕНА 7. Музыка. Танец Принцесс. Принцессалар киирэллэр.
Принцесса. Реми, Альфред, бугунну ураты куннэ биhигини ынырбыккытыттан наhаа
уердубут.
Реми. Кыргыттар, хата кемелеhун эрэ, биир блюдабыт араас дьэрэкээн ойуулаах
буолуохтаах.
Принцесса. Кырачаан принцесса балтыларбытыгар араас еннеех Понилардаахтар.
Кинилэр аптаах ункуулэринэн тула еттубут дьэрэкээн енненуе.
Музыка «Лошадки Пони». Танец.
Музыка «Поварята». Альфред ас буhаран таhаарар.

СЦЕНА 8. Реми- монстр киирэн Альфреды соhутар. Альфред соhуйар, хобордоо5унан
охсоору эккирэтэр.
Реми. Альфред бу мин мин Ремибын. (мааскатын устар) (уоскуйан олороллор)
Реми. Хаха, миигин билбэтин дуо? Бугунну карнавалга монстр буолуохтаах этим.
Альфред. Куттанным. Сурэ5им айахпынан тахса сыыста. Реми, ол то5о бачча учугэй
куннэ монстр буоллун. Ээ, кинилэр себулуур астарын астаары гына5ын дуо?
Реми. Мин тебебер биир блюда киирбитэ ыраатта, ону ессе тупсаран мощнай да мощнай
фэнтези блюда оноруохпут.
ТМО. Мин биллим кимнээ5и ынырарбытын. Аптаах торуоскам тос гына тыаhаат
«Корпорация монстров» остуоруйаттан ыалдьыттары баар гын.

СЦЕНА 9. Музыка «». Танец «Корпорация Монстров»
Монстр. Утуе киэhэнэн кунду хаhаайыннар!
Монтср. Бугун «Рататуй» планета5а биhиги билбэт бырааhынньыкпытыгар ынырыы
тутан, кэhии тутуурдаах кэллибит. Бу ас биhиэхэ эрэ уунэр.

Реми (ылар, сыттыыр). Ммм. Оруобуна биhиги блюдабытыгар олус диэн наадалаах эбит.
Баhыыба.
Музыка «Поварята». Реми Альфредтыын ас буhаран таhаараллар.
СЦЕНА 10. Кутуйахтар киирэллэр
Кутуйах (Сандаара). Бырааhынньыкпытыгар киhи куттанар дьоно, монстрдар кэллилэр.
Брр
Кутуйах (Риана). Мин эмиэ куттанным ээ. Мин наhаа кыраhыабай кыргыттары кытта
билсиэхпин ба5арабын
Кутуйах (Сандаара). Давай ТМО кердеhуеххэ.
ТМО. Аптаах торуоскам тос гына тыаhаат «Винкс» клуб кыргыттарын баар гын.
Музыка «». Танец девочек.
СЦЕНА 11. Феялар киирэллэр
Фея. Реми, Альфред. Кутуйахчаан кыргыттар ынырыыларын тутан эhиэхэ ыалдьыттыы
кэллибит.
Фея. Эhиги ресторанныт араас минньигэс астаа5ыннан биллэр. Бэйэбит саамай себулуур
отоммутун кэhии а5аллыбыт (биэрэр).
Реми. Оо йес. Манан утах оноруом
Фея. Аара кэлэн иhэн куустээхтэн куустээх уолаттары керустубут Кинилэр эмиэхэ
ыалдьыт буола иhэллэр. Керсун ытыс тыаhынан.
Музыка «». Танец марвелов. Ол кэмнэ утахтаах иhит тахсар.
СЦЕНА 12. Марвеллар киирэллэр
Марвел. Биhиги Галактиканы куhа5ан санаалаах дьонтон харыстыыр стражниктар
буолабыт. Бугунну Сана дьыл киэhэтигэр «Рататуй» рестораны харабыллыы кэллибит
Хаарчаана. Иэхэйбиин. Бугун биhиэхэ хара санаалаах Яга Баба, Кощей Бессмертный
Кикиморо кэлбэт буолбуттар
Марвел (уеhэ диэки керер). Керун эрэ, оол-ол туохтар эрэ кетен иhэллэр.
Музыка «». Танец ведьм.
СЦЕНА 13. Марвеллар ведьмалары тула тегуруччу тураллар.
ТМО. Галактика стражниктара, тохтоон- тохтоон. Бугун биhиэхэ ыраас санаалаах, утуену
эрэ кэрэhэлиир ведьмалар кэллилэр.
Ведьма. Реми, Альфред биhиги эhиэхэ доруобуйаны тупсарар, сэниэ киллэрэр. Аска кутар
оту- маhы хомуйан кэллибит.
Реми (сыттыыр). Наhаа да учугэй сыттаах, эмтээх оттору а5албыттар. Альфред,
блюдаларбытыгар кутуохха
Музыка «Поварята». Блюдаларга куталлар.
СЦЕНА 14. Уот баран хаалар

Альфред, Реми айманаллар. Уот то5о барда? Чумэчитэ а5алыын.
Реми. ТМО, баhаалыста кемелес
Музыка «». Чумэчилээх ункуу.
Альфред. Уот баран аспытын ситэ буhумаары гынна ди. Тугу гынабыт?
ТМО. Пандора диэн планета5а аватардар олороллор, кинилэр мээнэ кестубэт кунду
энергетическэй тааhы хостууллар, аптаах торуоскам аватардары баар гын.
Музыка «». Танец аватаров. Уот умайар
СЦЕНА 15. Аватардар киирэллэр
Хаарчаана. ТМО, харыйабыт уотун уматыахха.
ТМО. Кунду аватар до5отторбут, баhаалыста харыйабыт уотун уматан биэрин
Аватардар музыканнан харыйа уотун уматталлар.
Кутуйах . Ураа, харыйабыт уота умайда.
Кутуйах. Ураа, биhиги сылбыт тиийэн кэлэрэ чугаhаата.
Кутуйах. 2020 сыл биhиги убайбыт урун «металлическай» крыса сыла. Сыл бэлиэ кыыла
ейдуур кыа5а уонна ете керен таайар дьо5ура урдук. Крыса кистэлэн санаалаах уонна
киитэрэй кыыл буолан олох араас кыhал5аларын кыайар.
Кутуйах . Кэлбит 2020 сылбытын тустуур сана дьылбыт уолун Хаарчаана а5алан иhэр
Музыка «». Хаарчаана Сана дьыл уоллуун ункуулуур.
Сана дьыл.
Кэрэ куммут сана дьыл!
Тиийэн кэллэ сана сыл!
Кэрдээх ырыа дьиэрэтэн
Уэрэ-кэтэ кэрсуэ5ун!
Курант. Музыка «Гея. Айаал. Сана дьыл».
ТМО. Ууммут дьоро кунунэн, саргылаах сана дьылынан кунду уерэнээччилэр,
учууталлар, тереппуттэр уонна ытык мааны ыалдьыттар!
Альфред: Саргылаах Сана дьылынан тереебут терут сирбит бугуннутэ уонна кэлэр
кэскиллээх, эрчимнээх эдэр ыччата! Саргы – дьаалы теруттэнэр, дьол – соргу тосхойор,
кулумурдэс кемус уоттаах киэЬэтэ чугаЬаан кэлбитинэн бука барыгытын
уруйдуубут!
БАРЫ. Сана дьылынан, сана дьолунан!
Ырыа «».

