«Алыптаах сана дьыл»
«Сардаана» уьуйаан, сана дьыллаа5ы сценарийын бэлэмнээн онордо:Улахан
болох иитээччитэ Христофорова С.Т.
Оруоллар:
ЫытааччыФеяТымныы о5онньорХаарчаанаО5олор:
Ангеллар-кыра болохтор,
Феялар-орто болох кыргыттара,
Эльфтар-орто болох кыргыттара,
Гномнар-улахан болох уолаттара
Белоснежка,
ЭльзаАннаОлафКристофТуттуллар атрибуттар: Кристоф табата-картонунан оноьуллубут,видеороликтымныы о5онньор иьэрэ, экран,трон.
Кордоох сана дьыл музыката иьиллэр.
Ыытааччы: Сылы быьа кэтэспит кэллэ кунду кэммит, кулумурдуур
харыйалаах сана дьылбыт, аптаах кэрэ киэьээбит!
Сана дьыл, о5олоор,саамай кордоох нардаах, куутуулээх бырааьынньыкпыт
буолар. Сана дьылга элбэх араас дьиктилэр,куутуллубэтэх ыалдьыттар да
баар буолуохтарын соп.
Бугунну аптаах киэьээ5э, кэрэ ункуу кэьиилээх аанньаллар кэллилэр, ытыс
тыаьынан корсуо5ун!
(Ытыс тыаьа,музыка)
(Кыра болох о5олорун толоруутугар «Аанньаллар» ункуулэрэ.)
Ыытааччы: Остуоруйа кэрэ дойдутуттан,дьикти кэрэ тугэни бэлэхтии,феялар
уонна эльфтар кэллилэр.
(Орто болох о5лолорун толоруутугар ункуу Феялар, Эльфтар ункуулэрэ,
бутуутугэр , улахан Фея киирэр.)
Фея: Дорооболорун о5олоор,дорооболорун бука бары! Эьиэхэ ыалдьыттыы,
аптаах , дьикти саарыстыбаттан Фея кэллим.

Ыытааччы:Дорообо Фея,оруобуна кэлбиккит,бугун биьиэхэ о5о-аймах
саамай собулуур бырааьынньыга буолар.Угус ырыаны-хоьоону кэпсиэхпит,
ункуулуохпут.
Фея:Дьикти эбит ол туох бырааьынньыгай,туох диэн ааттанар?
О5олор: Сана дьыл!
Фея:Хантан кэлэрий сана дьыл? Сана дьыл туьунан кэпсээн эрэ.
Ыытааччы: Сана дьыл диэн , барыта дьикти:
Харыйабыт дьиэ5э турар
Кыыллар, котордор до5ордуу буолаллар,
Онтон ардахпыт- комус буолар,
Сана дьылбыт биьиэхэ
Тымныы муус дойдуттан кэлэр.
Фея: Дьикти эбит, ол дойдуну коруохпун ба5ардым(аптаах чуораанчыгы
тыаьатар, тыал тыаьа иьиллэр, «Холодное сердце» геройдара киирэллэр)
Хоьоон аа5аллар:
Саргы-«Кыьын уратыта»
Арина-«Харыйа»
Саян-«Кыьынны оонньуулар»
Айтал-«Хаар киьи»
Музыка тыаьыыр-ункуулууллэр.
Фея:Уччуу, дьэ кырдьык, тымныы дойду эбит.
Ыытааччы: Фея,эйиигиттэн кордоьобут, о5олор кэтэьэллэр,сана сылбыт,
Тымныы кырдьа5аспыт кэллэ5инэ биирдэ буолар, аптаан-алыптаан Тымныы
кырдьа5аспытын кэлэригэр комолос.
Фея: Уорууну кытта комолоьуом, ол эрээри Тымныы кырдьа5ас хайда5ын
билбэппин ээ,о5олоор, Тымныы кырдьа5аьы ойуулаан кэпсээн эрэ…
О5олор:Кырдьа5ас,кыьыл муруннаах, манан бытыктаах, уорэ-кото
сылдьар…
Фея:Дьэ биллим,Тымныы кырдьа5аьы биллим,билигин ынырыам
(Чуораанчык тыаьатар,музыка тыаьыыр «Гномиктар» киирэллэр, ункуу)
Ыытааччы:Уой ,о5олоор, Тымныы кырдьа5ас буолбатах дии,кимнээхтэрий?
О5олор:Гномиктар дии,гномиктар…
Фея:Уой кырдьык да, кыьыл муннулара суох,бытыктара эмиэ атын.
Ыытааччы:Бугун биьиэхэ бырааьынньык,бары уорэ-кото, ырыа-хоьоон
этэбит,ункуулуубут.
Ыытааччы:Наьаа учугэй ункуу кордубут,кэлэн олорун,кунду ыалдьыт
буолун.
Фея:О5олоор,оссо биирдэ ынырыым:- «Тымныы кырдьа5ас ханна, ханан
айаннаан иьэрин, аптаах чуораанчыгым дьикти тыаьынан , кордор эрэ…»

(Чуораанчыгы тыаьатар, экранна Тымныы о5онньор иьэрэ костор,
Уьуйаан аанын тутаатын кытта, Тымныы кырдьа5ас, Хаарчаана киирэллэр.)
Тымныы кырдьа5ас: Дорооболорун о5олоор, ыалдьыттар!
Ургэл сулус илдьиттээх,
Ара5ас сулус аргыстаах,
Кыыдам дьыбар кымньыыланаммыт
Тиийэн кэллибит эьиэхэ.
О5олорбун корбото5ум биир сыл ааста, улааппыккыт, тупсубуккут,
бэрээдэктээх буолбуккут.
Кууттугут дуо миигин? (Куутэн)
Ыытааччы:Тымныы кырдьа5ас эьээбит, ыраах айанна сылайбытын буолуо,
кэл олор, сынньан.
(Тронна олорор)
Тымныы кырдьа5ас: Дьэ кырдьык сылайдым,олоруум,Хаарчаана сиэним
хоьоон кэьиилээх
Хаарчаана хоьоон аа5ар:
Куутуулээх куннутугэр
Кунду ыалдьыт буоламмыт,
Сиэннэрбит дьыссааттарыгар
Хомунаммыт кэллибит.
Ырыа-тойук истээрибит,
Учугэйкээн кэьиибитин
О5олорго биэрээрибит.
Кэллибит эьээбинээн
Эьигини уордээриСана дьылы аьаары!
(Ытыс тыаьа)
Ыытааччы:
Дьэ кырдьык, биьи о5олорбут,эмиэ ырыа- хоьоон бэлэмнээбиттэрэ.
Сана дьылга о5олор
Бука бары уорэллэр
Дьыссаакка кэлэннэр
Маскарад кэтэллэр.
Хоьоон,-«Сана дьыл», орто болох
Ырыа- «Кыьын»,орто болох

Сана дьыл киэьээ,

барыбыт ба5а санаата туолар,
Сана дьыл киэьээ,
Уоруу-котуу дэлэйэр.
Хоьоон –« Тымныы эьэкээбит»,улахан болох
Ырыа-«Кыьын уратыта», улахан болох Кыьынны салгынна,
Тыынарга чэбдигин,
Хаарга буккулла
Оонньуурга учугэйин.
Ырыа-«Сана дьылынан», Бэлэмнэнии болох о5олорун толоруутугар
Тымныы кырдьа5ас: Ырыа- хоьоон элбэ5и эттигит,истэммин уордум,аны
о5олорбор кэьиибин тунэтиэм.
(Подароктары тунэтэр)
Ыытааччы:(Фанфар тыаьа)
Уоруулээх куммут ууннэ!
Саргылаах сана дьылбыт
Салаллан кэллэ!
Сана дьылынан!
Сана дьолунан!
(Тымныы кырдьа5аьы кытта хаартыска5а туьуу)
Тымныы кырдьа5ас:
Сана дьылынан!
Сана дьолунан!
Кэлэр сылга дылы
Корсуоххэ диэри!
(«Корсуоххэ диэри!»-тар5аьыы)
Репертуар:
1.Кордоох сана дьыл музыката
2. «Ангеллар»-ункуу кыра болох
3. «Феялар, Эльфтар»- ункуулэрэ
4. «Холодное сердце ункуутэ»-подготовкалар
5. «Белоснежка уонна 7 Гномиктар»-ункуу улахан болох о5олоро
8. Видеоролик-Тымныы кырдьа5ас
9.-Торуоска атах тыаьа
10.-Ырыа «Кыьын»-орто болох
11.-Ырыа «Кыьын уратыта»улахан болох
12.-Ырыа «Сана дьылынан» –бэлэмнэнии болох
13-фанфар-подарок туттарыы.

