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«Аптаах, алыптаах музыка»
( Бэлэмнэнии, улахан белех о5олоругар Аан дойдутаа5ы музыка кунугэр
аналлаах аралдьыйыы сценарийа)
Сыала-соруга: о5о сургэтин кете5уу, музыка кэрэ эйгэтигэр тардыьыытын
ке5улээьин.
Туттуллар матырыйаал:картонтан скрипичнай кулуус, 7 ноталаршапочкалар,музыкальнай инструменнар, 5-6 олоппос,металлофон, о5о
ахсаанынан искусственнай сибэккилэр, кыргыттарга сибэккилээх ободоктар,
ара5ас еннеех платок, П.И. Чайковскай портрета).
Кыттааччылар:
Ыытааччы – Римма Софроновна;
Музыка Феята – Сардана Ивановна;
Былыт – Наталья Витальевна;
Ноталар – кыргыттар.

Ыытааччы. Утуе кунунэн, о5олор! Бугун биьиэхэ музыка кунэ. Бу куну Аан
дойду барыта бэлиэтиир кунэ. (Остуолга эрдэттэн бэлэмнэниллибит
музыкальнай инструменнар бааллар) – Музыканы керебут дуо? Музыканы
тутан ылабыт дуо? Музыка туохтан уескууруй? (о5олор эппиэттэрэ)
Ыытааччы.Саамай сеп, музыка тыастан уескуур. Музыканы киьи
кулгаа5ынан истэр, сурэ5инэн уонна дууьатынан ейдуур, ылынар. Бу
музыкальнай инструменнар араас дьикти, кэрэ тыастары таьаараллар.
(муз.инструменнары билиьиннэрэбин, тыастарын иьитиннэрэбин).
1. «Оркестр» - оонньуу (инструменнары олоппосторго уурабыт, «Марш»
музыкатыгар
эрчимнээхтик
хаамаллар,
кердеех
музыка5а
инструменнары тыаьаталлар.
(И.Гайдн «Трио C-dur» музыка тыаьыыр.)
Ыытааччы. Дьикти кэрэ музыка дойдутугар аптаах Фея олорор.Кини олус
музыканы себулуур уонна араас тыаьы музыка диэн истэр эбит. Холобура,
тыал тыаьа – музыка, сэбирдэх тэлибириир тыаьа – музыка, уруйэ
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кулубуруур тыаьа – музыка, куерэгэй дьирибиниирэ – музыка, онноо5ор
ча5ыл5ан ча5ылыйара, этин этэрэ – эмиэ музыка…
Музыка до5уьуолунан Фея кэлэр, илиитигэр скрипичнай кулуустээх.
Фея.Утуе кунунэн, о5олоор.Барыгытын Музыка бырааьынньыгынан
э5эрдэлиибин.Музыка диэн кун сарданалардаах таабырын.Кини таас
замоктаах.Ол замогу аьарга бу нотнай кулууьум кемелеьуе.Билигин бу
нотнай кулууьу таарыйдахпына кырачаан ноталарым кэлиэхтэрэ
(металлофону тыаьатабын).
2. «Вальс» (Фея уонна «нота»кыргыттар ункуулууллэр)
Фея. О5олоор, кэрэ музыка айылларыгар, сурулларыгар туох кемелеьеруй?
(о5олор эппиэттэрэ) Маладьыастар, ырыа, музыка сурулларыгар нотнай стан,
скрипичнэй кулуус уонна 7 кэрэчээн ноталар кемелеьеллер эбит.
3.«Угадай по звуку инструмент» - оонньуу
Фея. Маладьыастар, ейдеех ба5айы о5олоргут дии. Аны эьигинниин
оонньуохпун ба5арабын!
4.Оонньуу «Желтый платочек»
Ыытааччы. О5олоор, санаатыбыт эрэ, Фея уонна кырачаан ноталар ханнык
музыка5а ункуулээбиттэрэй? (Вальс).Сепке эппиэттээтигит. Композитор
диэн кими ааттыылларый?(О5олор эппиэттэрэ:Музыка айар киьини).
Билигин улуу композитор П.И. Чайковскай «Марш деревянных солдатиков»
музыкальнай айымньытын истиэхпит.
5.Музыканы истии. «Марш деревянных солдатиков» .П.И. Чайковскай.
(О5олор музыканы истэн баран музыка характерыгар сеп тубэьиннэрэн
хамсаналлар).
Эмискэ улахан, долгутуулаах музыка тыаьыыр. «Шествие гномов» Э.Григ.
Ыытааччы. Хайа, бу туох улахан тыаьа иьиллэрий? Хайдах музыка тыаьаата?
(о5олор эппиэттэрэ) Киьи куттанар, улахан музыката тыаьаата.Туох эрэ
куттала суоьаата быьыылаах.(тулатын керунэр)
«Былыт» киирэр.
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Былыт (музыка до5уьуолугар араастык эргичийэр) Уот кымньыылаах, уу
таьа5астаах былыт кэллим. Миигин бырааьынньыкка ынырбатаххыт, онон
кыыьырдым,кэрэ Фея5ытын илдьэ бардым ( накидынан Феяны сабардаан
илдьэ барар).
Ыытааччы.Оо.хайдах буолабыт?! Феяны быыьыахха наада! Хайдах
быыьыырбытын мин толкуйдаатым.О5олоор, биьиги билэбит дии,
остуоруйаларга учугэй санаа, сырдык куус куьа5аны мэлдьи кыайар. Ба5ар,
нарын, кэрэ музыка Фея кэлэригэр кемелеьуе.Оннук кэрэ музыка ханнык
баарый?Санаан , о5олоор. ( О5олор эппиэттэрэ: «Вальс цветов»). – Сепке
этэ5ит.Кэрэ музыканы истэн Феябыт кэлиэ.
«Вальс цветов».П.И.Чайковскай музыката тыаьыыр. (О5олор бэйэлэрэ
себулууллэринэн хамсаналлар, кенул ункуу.Фея кэлэр.)
Фея. Кунду о5олор, кырачаан ноткалар! Эьигини эмиэ керен наьаа уердум!
Хара былыт миигин хаайбытын, кэрэ музыка тыаьа былыты утуруйэн
уурдэ.Баьыыба, кэрэ музыка! Баьыыбаларын, о5олоор, миигин
быыьаатыгыт.Уеруубун уллэстэ хоробуоттаан эргийиэ5ин!
6.Хоровод «Малиналыы барыахпыт».
Ыытааччы. Манан Музыка5а аналлаах бырааьынньыкпыт тумуктэнэр.
Аптаах, алыптаах музыка Феятыгар, кырачаан кэрэчээн ноткаларга
бырааьынньыкпытын киэргэппиттэригэр махтанабыт! Керсуеххэ диэри!
( Уеруулээх музыка тыаьыыр).

