Сценарий выпускного дня подготовительной группы
“Оскуола дойдутугар куйаарынан айан”
Ыытааччы 1: Үтүө күнүнэн! Биһиги бүгүн иитиллэн улааппыт “Оҕо
уһуйаана”
диэн
планетабытыттан
“Оскуола”
диэн
планетаҕа
выпускниктарбытын атаарабыт. Бу планетаҕа эһиги күлэн-оонньоон, ыллаанүнкүүлээн сылдьыбыккыт. Эьиэхэ анаан кыра доҕотторгут уһуйааммыт
туһунан хоһоон этэллэригэр көҥүллээн.
Мичили: Салаасканнан сырылаан
Мин детсадпар кэлэбин
Мин детсадым сып-сылаас
Мин детсадым ып-ыраас.
Коля: Манна бааллар доҕотторум
Бииргэ оонньуур оҕолорум
Мэник-тэник уолаттар
Сытыы тыллаах кыргыттар.
Лиана: Өссө бааллар оонньуурдар
Массыыналар, куукулаллар
Эҥин араас кубиктар
Эрэһиинэ мээчиктэр.
Уйгууна: Мин детсадпын таптыыбын
Өрүү үөрэ кэлэбин
Ааны аһан киирэбин
“Үтүө күнүнэн” – диибин.
Ыытааччы 2: Биһиги бүгүн көтүөхпүт иннинэ 4 станцияны аһыахтаахпыт.
Бастакы станциябыт аата “Мин эйгэм”
1. Биһиги билигин ханна баарбытый?
2. Детсадпыт ханнык куоракка турарый?
3. Биһиги куоратпыт ханнык дойдуга турарый?

4. Саха сирин киин куората?
5. Саха сирэ ханнык улахан дойду сирэй?
6. Россия киин куората?
7. Россия уонна да атын тас дойдулар ханнык планетаҕа баалларый?
Ыыт: Маладьыастар! Билигин космическай станциябытыгар
айанныахпыт иннинэ оҕолорбутуттан ырыа истиэххэ.
Ырыа “Детский сад”
Ы2: Билигин иккис станциябыт аата “Дор5ооннордуун до5ордос”
1. “Космос” диэн тыл хас сүһүөхтээҕий?
2. Хас дорҕоон баарый?
3. Хас аһаҕас, хас бүтэй дорҕооннооҕуй?
4.”Мин оскуолаҕа барабын” хас тыллаах этииний?
Ы2: Маладьыастар!
Ы 1:Билигин аныгыс станциябытыгар улахан оҕолорбут атаары
тылларын истиэххэ.
Ангелина:
Вы идете в первый класс?
Может быть возьмете нас? (нет)
Да, ведь нам еще расти
Рано в школу нам идти!
Вам желаем научитьсяРисовать, читать, писать.
На уроки лишь четверки
И пятерки получать!
Арсен: Утром рано вставайте!
Хорошенько умывайтесь,
Чтобы в школе не зевать,
Носом не клевать!
Вадимир: Приучайте себя к порядку!
Не играйте с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожите,
В чистоте портфель держите!
Июлияна: На уроках не хихикайте!
Стул туда-сюда не двигайте!
Педагога уважайте,
И соседу не мешайте.
Максим: Знаний много ,
Пусть ваш ум их сохраняет,
Ведь без знаний никуда-

Ни туда и ни сюда.
Вот и все наши советы
Их мудрей и проще нет
Вы друзья не забывайте!
ВМИ:Аныгыс станция “Ахсаан”
1. “Ракета” ойууга ханнык геометрическай фигуралар саспыттарый?
2. Ахсаан ааҕыы 10-1 таҥнары ааҕыы, 1-20 диэри ааҕыы.
СРА: Бүтэһик станциябытыгар барарбытыгар күндү выпускниктарбыт
“Оскуолаҕа барабын” диэн ырыа бэлэхтииллэр
Ырыа “Оскуолаҕа барабын”
Космонавт киирэр. (музыка)
К: Дорооболорун оҕолор. Мин бүгүн эһигини “Оскуола” планетатыгар
ракетаннан ыытар космонавтпын.
ВМИ: Бүтэһик станциябыт “Конструирование”
“Сыһыарыы” оҕолорго бэлэм кырыллыбыт ракета детальлара бэриллэр
СРА: Бүтэһик станциябытын ааһан, билигин оҕолорбутун кытта ракетаҕа
олорон
“Оскуола”
планетатыгар
көтүөхпүт.
Көтөрбүт
иннинэ
выпускниктарбыт хоһоон бэлэх уунуохтара.
Владианна: Киириэҕим үөрэнэр кылааспар
Сибэкки дьөрбөтө тутуурдаах
Киириэҕим үөрэнэр кылааспар,
Бу манна мин элбэх доҕордоох,
Үктэниэм үөрэх киэн аартыгар
Ааҕарга, суоттуурга кыһаллыам,
Ырыана-тойугу биһириэм,
Омуктуу кэпсэтэ үөрэниэм,
Үтүөнү кэрэхсии улаатыам
Маҥнайгы учуутал киһибин
Мин истэр, ытыктыыр буолуоҕум.
Сыл аайы билиибин хаҥатан,
Үрдүктэн үрдүккэ дьуолуһуом!
Аэлита: пусть будет добрым путь
К науке, мудрости и знаниям1
Желаем весело шагнуть
В мир новых начинаний1
Задачки запросто решать,
Учиться в прилежанием,
Порядок в школе соблюдать

Все приложив старания!
Даниил: Мин сэттэ саастанным
Оскуолаҕа барабын.
Үөрэх, билии аартыгар
Эрэллээхтик үктэниэм.
Мин билиигэ дьулуһуом.
Умсуйга үөрэниэм.
Учууталым этэрин
Эндэппэккэ толоруом!
Илья: Кылаас аанын арыйан
Күнүн ахсын чочуллан,
Дорҕооннору доргутан,
Ырыа хоһоон үөрэтиэм.
Киһи бэрдэ буоларга
Киниигэлиин аалтаһыам.
Сиэрдээх киһи буоларга
Чыпчааллары дабайыам
Ганя: В сентябре звонок веселый
Позовет впервые нас,Мы войдем в большую школу
И просторный светлый класс!
В школе мы учиться будем,
Прочитаем много книг.
И всегда мы помнить будем
Наш любимый детский сад!
СРА: Эһиэхэ анаан эҕэрдэ тыл аныыр уһуйааммыт сэбиэдиссэйэ Саргыллана
Прокопьевна
Саргылана Прокопьевна: ...
Подарок,диплом туттарыы.
Үнкүү ФЛЕШМОБ.
ВМИ: Бу күммүт түмүктэнэн уһуйааммыт эһигитин “Оскуола” планетаҕа
атаараллар. Ракетабытыгар киирэн “Быраһай” диэххэйин.
Ракета макетыттан шариктар көтөн тахсаллар. Быатыгар оҕолор оҥорбут
ракеталлара ыйынан бааллар.
Космонавт: Билигин таһырдьа тахсан баҕа санаабытын санаан шарикпытын
күөх халлааҥҥа космоска “Оскуола” планетабытыгар көтүтүөххэйин!
Таһырдьа тахсан шарик ыыталлар(музыка тыаһыыр). Киирэн фуршет.

