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Ийэ күнүгэр аналлаах орто бөлөх иитиллээччилэригэр
аралдьытар тэрээhин сценарийа

Ыытта: Чирикова С.И.

Оҕолор ырыаҕа тураллар
Ыытааччы:

- Бүгүн ийэ күнэ
Күннүүн тэннэ күллэ.
Туругурдун сиргэ ийэ,
Олох уонна эйэ.
- Алаһа дьиэбит сылааһа,
Алаһа дьиэбит ырааһа
Ийэ баар буолла5ына,
Ийэ этэннэ буолла5ына.

- Күндү көмүс ийэлэрбит, эйэҕэс эбээлэрбит, манна баар Ийэлэр! Бастатан туран
бука барыгытын Саха Республикатыгар олохтоммут Ийэ күнүнэн итиитик –
истиӊник эҕэрдэлиирбитин көӊүллээн.
Эһиэхэ ананар этэр тылбыт иһирэх махтала, истиӊ иэйиитэ, у5араабат таптала!
Төрөтөр оҕону төлкөлүүр,
Алаhа дьиэбитин иччилиир,
Ийэлэр күн күбэй ийэлэр,
Күн тэӊэ күндү да эбиттэр.
- диэн туран эhиэхэ күн күбэй ийэлэригэр анаан оҕолоргут ырыа ыллаан
иһитиннэриэхтэрэ, «Тик-так».
Ыытааччы:

Ийэкээ, эйиэхэ ыллыыбыт
Истиӊтэн-истиӊ ырыаны.
Эйиигин олуһун таптыыбыт,
Таптыахпыт үйэ саас тухары!
Хоһоон «Ийэ туһунан хоһоон» ааҕаллар Мичийэ, Юра, Витя.

Ыытааччы: Бу кэрэ күӊӊэ биһиги ийэлэрбит, эбээлэрбит ырыа-тойук, үӊкүүбитии, оонньуу, көр-нар түмсүүлээх түһүлгэбитигэр көхтөөхтүк кыттыахтара
диэн эрэнэбит. Оонньуу «Оҕолор кэпсээннэриттэн». («Устами младенца»)

Оҕолор ийэлэрин, эбэлэрин тустарынан кэпсээннэри ааҕан иһиттиннэриэм,
ийэлэр бэйэҕитин таайыаххыт. (эрдэ бэлэмнэммит кэпсээннэр. Холобур: ийэ
сөбүлүүр дьарыга, аһылыга, таӊаһа, тугу үлэлиирэ…)
Ыытааччы:

Кырасыабай да кыргыттар
Кэрэ дьикти бэйэлээхтэр,
Кыталыктыы дайдылар,
Кынталдьыhа көттүлэр.

Ийэлэрбитин үөрдэн кырыгыттар туран ленталаах үӊкүүлүөхтэрэ.
«Ленталаах ункуу»
Ыытааччы: ийэлэри оонньууга ыӊырабыт.Оонньуу «Ийэӊ саӊатын таай»
(1 оҕо тахсан ийэлэргэ кэннинэн турар, ийэлэр оҕо аатын ааттыыллар, оҕо
таайыахтаах ийэтин саӊатын)
Ыытааччы:

Ийэ баар буолаӊӊын
Ийэ сир киэркэйэр,
Ийэ баар буолаӊӊын
Олохпут сарыала мичийэр.
Ийэ баар буолаӊӊын
Элбиибит эйэ5эс санаалаах,
Ийэ баар буолаӊӊын
Санаабыт олоххо дьулуурдаах.

«Бу ийэ таптала» хоһоону ааҕан иһитиннэриэҕэ Ванесса Потапова
Ыытааччы: Күндү ийэлэр, эбэлэр! Билигин эһигини «Оҕоҕун аһат» диэн
оонньууга ыӊырабыт. Бу оонньууга ийэ оҕотун аһатыахтаах (музыка
тыаһыыр, ийэлэр оҕо оруолун толороллор, оҕолор ийэ оруолун толороллор).

Бүгүн хоhооммун үөрэттим
Ийэбэр этэммин үөрдээри,
Бүгүн хоhооммун үөрэттим
Тапталым тылын этээри.
«Биһиги маамабыт» хоһоону ааҕан иһитиннэриэ Вадик Чупров
Ыытааччы:

өрүүтүн баар буоллун
Ийэбит сылааhа,
Өрүтүн баар буоллун
Ийэбит мичээрэ.

Бэйэлэрин үӊкүүлэрин бэлэх уунуохтара уолаттар «Ковбойский танец»
Ыытааччы: Оҕолоор, эһиги ийэлэргитин, эбээлэргитин таптаан ханнык
тыллары туттаҕыт? (тапталлаах ийэм, эйэҕэс, сымнаҕас, дьаһаллаах, кэрэ,
мамочка, бабуля). Маладьыастар, куруутун ийэлэргитин, эбэлэргитин
итинник ааттыы сылдьын.
Ийэкээ, эйиэхэ ыллыыбыт
Истинтэн – истин ырыаны.
Эйиигин олуhун таптыыбыт,
Таптыахпыт уйэ саас тухары.

«Ийэм кэлиэн иннинэ» - истиӊ оҕолоргут толорууларыгар
Ыытааччы: Манан биhиги «Ийэ күнүгэр» анаммыт бырааhынньыктааҕы
тэрээhиммит түмүктэнэр. Бүгүӊӊү тэрээhинӊэ Ийэлэр кэлэн көхтөөхтүк
кыттыбыккытыгар ис сүрэхтэн махтанабыт. Өссө төгүл кэлэн иhэр Ийэ күнүн
бырааhынньыгынан эҕэрдэлиибит,эhиэхэ или – эйэни, үөрүүнү – көтүүнү эрэ
баҕарабыт.

