Араас саастаах о5олорго Сана дьыллаа5ы бырааhынньык сценарийа
О5ус муччургэннээх сырыылара эбэтэр О5ус хайдах Тигры булбутай
Сыала: о5олорго уерууну а5алыы.
Соруга: хайысха ааттарын билиhиннэрии (илин, со5уруу, ар5аа, хоту), кехтеех буоларга
иитии, кэрэни кэрэхсиир дьо5уру сайынаарыы.
Оруолларга:
Улахан Дьон:
О5ус – ыытааччы
Клоун – О5ус кемелеееччутэ.
Илинни дойду - Султан
Со5уруу дойду - Жирафа
Хоту дойду – Урун Эhэ
Ар5аа дойду - Тигр
Тымныы о5онньор
Хаарчаана
Сана дьыл
Видео оператор
О5олор оруоллара:
Илин дойду кыргыттара – Аделина, Кыдаана, Даяна
Папуастар – Марсель, Арылхан, Ефрем, Эрсан, Милена
Тымныычаан о5олор: Кэрэл, Анель, Ньургун, Тимур
Хоту дойду о5олоро – Алгыстаан, Матвей, Еркен
Ковбойдар – Юра, Илья, Вова, Кеша
Залы хайысхаларынан киэргэтии:
Сана дьыллаа5ы задник - штора, елканы киэргэтии, гирляндалар, штора – гирляндалар,
харыйа лабааларынан гирлянда оноруу.
Илинни дойду: султан дыбарыаhа.
Со5уруу дойду: джунгли имитацията
Хоту дойду: хаар, кыhын, ойуур имитацията.
Ар5аа дойду: пустыня имитацията.
Сана дьыллаа5ы сумочка - Тигр илдьэ сылдьар. Ол иhигэр - конфетти.
Тымныы Моруос о5онньорго – «хаар устуул».
Бэлэмнэнии улэтэ: о5олорго ырыа, хоhоон, ункуу уерэтии. оонньуулары бэлэмнээhин.
Бырааhынньык барыыта
Музыка тыаhыыр
О5ус о5олору кытта группаттан залга киирэллэр, кинилэрдиин клоун сылдьыhар,
кыра о5олорго кемелеhер. Елка5а тиийэллэр.
О5ус: - О5олоор, керун, кэрэ да харыйа киэргэнэн – симэнэн турар! Эhиги туох дии
саныыгын? (О5олор эппиэттэрэ).
О5ус: - Эhиги санаа5ытыгар туга тиийбэтий? (Уота)
О5ус: - Чэйин эрэ, улаханнык бары бииргэ «Елка уота умай!» диэ5ин эрэ.
О5олор: - Ёлка уота ча5алый! (3 тегул).
Ёлка уота умайар.

О5ус: - Мин сылым – О5ус сыла тумуктэнэн эрэр. О5олоор, Сана дьыл туhунан ырыа
билэ5ит дуо? (Аhаа)
О5ус: - Чэ, эрэ, ыллаан эрэ.
Ырыа «Новый год»
О5ус: - Сана дьыл буолара чугаhаата. Онон миигин солбуйар кыыл наада. Киниэхэ сана
сыл бэлиэтэ – аптаах меhееччук баар буолуохтаах. О5олоор, эhиги кербуккут дуо
меhееччуктээх кыылы? (Суох)
О5ус: - Сана сыл бэлиэтин буллахпытына эрэ Сана дьыл уунэр, онон кинини кердуу
барабыт дуо? (ДА)
О5ус: - Чэ, оччо5о бастаан илин диэки барыахха.
Музыка тыаhыыр.
О5ус о5олордуун Илинни дойдуга айанныыллар, онно Султан олбоххо олорор.
О5ус: - Дорообо, урдук сололоох Султан, неруен – нергуй! (о5олор дорооболоhоллор)
Султан: - Дорооболорун, кэтэспэтэх ыалдьыттарым! Бу кебуергэ олорун. Туох эhигини
манна а5алла? Ханна баран иhэ5ит? Кэпсээн.
О5ус: - Мин сылым – О5ус сыла тумуктэнэн эрэр. Сана дьыл буолара чугаhаата. Онон
миигин солбуйар кыыл наада. Киниэхэ сана сыл бэлиэтэ – аптаах меhееччук баар
буолуохтаах. Ол кыылы кердуу сылдьабыт. Урдук сололоох Султан, кербутун, билбитин
буолаарай?
Султан: - Эhиги мин дойдубар ыалдьыттыы кэлбиккит учугэй. Аптаах меhееччуктээх
кыылы кербутум. Ол эрэн кэрэ илин дойду кыргыттарын ункуутун керуехпун ба5арабын.
Восточнай ункуу
Султан: - Олус бэрт, харахпын сымнаттыгыт. Мин билигин эhиэхэ оонньуу оонньотуом,
ол кэннэ меhееччуктээх кыыл ханна бартын этиэм. Себулэhэ5ит дуо о5олор? (Аhаа)
Оонньуу «Торт» 2 тегул
О5олор сиэттиhэн уhун сыап буолаллар. Инники - Султан турар, кэнники Клоун турар.
Олох илиибитин араарбаппыт. Музыка тыаhыыр – торт оноhуллар. Султан бастакы о5о
илиитин сиэтэн туран, бэйэтин тула эргийэр. О5олор бары эргийсэллэр – «торт
буhараллар». сыапачка эргийэн буттэ5инэ, Султан этэр: «Торт бэлэм!». Онтон Клоун
теттеру эргитэн, сыапка кубулутар.
Султан: - Хайа о5олор, теhе бэрт торду онордубут? (о5олор эпиэттэрэ)
Султан: - Чэ, оччо5о меhееччуктээх кыыл ханна бартын этиэм. Кини со5уруу дойдуга
барбыта.
О5ус: - Урдук сололоох Султан махтал. Чэ, биhиги сана сыл бэлиэтин кердуу бардыбыт.
Керсуеххэ диэри!
Музыка тыаhыыр.
Салгыы айанныыллар. Со5уруу дойдуга тиийэллэр. Жирафа турар.
О5ус: - Дорообо, уhун моойдоох Жирафа!
Жирафа: – Дорооболорун, ытыктабыллаах ыалдьыттар. Хайа диэкки хаамтыгыт?
О5ус: - Мин сылым – О5ус сыла тумуктэнэн эрэр. Сана дьыл буолара чугаhаата. Онон
миигин солбуйар кыыл наада. Киниэхэ сана сыл бэлиэтэ – аптаах меhееччук баар
буолуохтаах. Ол кыылы кердуу сылдьабыт. Уhун моойдоох Жирафа, кербутун, билбитин
буолаарай?
Жирафа – Бастаан миигин кытта хамсанын – имсэнин, эккитин – хааннытын тупсарын.
«Чунга – чанга» ырыа музыката тыаhыыр. Папуастар ункуулууллэр

Жирафа – Дьэ бэрт да бэрт. Билигин сэниэ ылыммыккыт кэннэ меhееччуктээх кыыл
ханна бартын этиэм. Кини хоту дойдуга барбыта.
О5ус: - Махтал, уhун моойдоох Жирафа. Керсуеххэ диэри!
Музыка тыаhыыр.
Салгыы айанныыллар. Хоту дойдуга тиийэллэр. Онно Урун Эhэ турар.
О5ус: - Дорообо, Хоту муустаах кыраай хаhаайына Урун Эhэ!
Эhэ – Дорооболорун, о5олоор. Хайа диэкки баран иhэ5ит?
О5ус: - Мин сылым – О5ус сыла тумуктэнэн эрэр. Сана дьыл буолара чугаhаата. Онон
миигин солбуйар кыыл наада. Киниэхэ сана сыл бэлиэтэ – аптаах меhееччук баар
буолуохтаах. Ол кыылы кердуу сылдьабыт. Хоту муустаах кыраай хаhаайына Урун Эhэ,
кербутун, билбитин буолаарай?
Эhэ: - Мин хоту дойдуга олоробун, онон хотугу ункууну керуехпун ба5арабын. Бастаан
хотугу ункуутэ ункуулээн кердерун.
«Северный танец»
Эhэ: - Бэрткэ ункуулээтигит. Онон аны оонньоон, керулээн. Оонньуоххутун ба5ара5ыт
дуо? (Аhаа)
Эhэ: - Чэ. оччо5о оонньуохха
Оонньуу «Снежки» (3 тегул)
Эhэ: - Хайа о5олор, себулээтигит дуо? (Аhаа)
Эhэ: - Мин эмиэ астынным, сынньанным. Эhиэхэ махтал. Меhееччуктээх кыыл ар5аа
барбыта.
О5ус: - Хоту муустаах кыраай хаhаайына Урун Эhэ, махтал эйиэхэ! Керсуеххэ диэри!
Музыка тыаhыыр.
Салгыы айанныыллар. Ар5аа дойдуга тиийэллэр. Онно устууллар тураллар.
О5ус: - О5олоор, ар5аа дойдуга кэллибит. Биhиги араас хайысхалары барытын кэрийэн бу
кэллибит. Ханна сырыттыбыт? (Илин, Со5уруу, Хоту, Ар5аа.)
О5ус: - Манна хайаан да меhееччуктээх кыыл баар буолуохтаах. Ар5аа дойду ковбойдара,
чэйин ункуулээн, оччо5о кини кэлиэ.
«Устууллаах ковбой ункуутэ»
Меhееччук тутуурдаах Тигр киирэн кэлэр.
Тигр: – Дорооболорун, до5оттоор! Мин сылым кэлиэхтээх этэ. Ону мунаммын ханна
тиийиэхтээх сирбин кердуу сылдьабын.
О5ус: - Дорообо, Тигр, эн эбиккин ди меhееччуктээх кыыл.
Тигр: – О5олоор, биллигит дуо миигин? (О5олор эппиэттэрэ) Мин Тигрбын. Кэлэн иhэр
2022 сыл – Тигр сыла.
О5ус: - Тигр, дьэ ыксыахха. Сана дьыл буолан эрэр.
Музыка тыаhыыр.
Салгыы айанныыллар. Елка5а тиийэллэр.
О5ус: - Дьэ Тигр, аны эн миигин солбуйа5ын. Эн сылын уунэр. Бэлэмнэн.
Тигр – Кунду о5олор, бука барыгытын кэлэн иhэр Сана cылынан! (Меhееччугуттэн
конфетти ыhар)
Бары: Ураа!
Тигр: - О5олоор, Сана дьыл кимэ суох буолбатый, ким бэлэх биэрэрий? (О5олор
эппиэттэрэ).
Тигр: - О5олоор, бары ынырыа5ын: Тымныы Моруос О5онньор! Хаарчаана! Сана дьыл!
Бары: - Тымныы Моруос О5онньор! Хаарчаана! Сана дьыл!

Тымныы Моруос О5онньор, Хаарчаана, Сана дьыл киирэн кэлэллэр.
Тымныы Моруос О5онньор: - Дорооболорун о5олоор! Араас дойдуну кэрийэн, эhиэхэ
тиийэн кэллим.
Тигр: - Тымныы Моруос О5онньор, Хаарчаана, Сана дьыл, эhигини тегурук сыл
кэтэспиппит: ункуулээх, ырыалаах, хороводтаах, хоhоонноох.
Тымныы Моруос О5онньор: - Мин хоhоону олус себулуубун. Хоhоон уерэппиккит дуо?
(О5олор эппиэттэрэ)
Тымныы Моруос О5онньор: - Хаарчаана, аптаах лабаан баар дуо?
Хаарчаана: - Баар эhээ.
Тымныы Моруос О5онньор: - Учугэй. О5олор, Хаарчаана аптаах лабаатын туттарбыт
о5ото хоhоон аа5ыа. Себулэhэ5ит дуо? (О5олор эппиэттэрэ).
Оонньуу «Аптаах лабаа»
Хаарчаана лабаа туттарбыт о5ото хоhоон аа5ар.
Тымныы Моруос О5онньор: - Дьэ астынным да. Аны ункуу керуехпун ба5арабын.
Бары ункуу флешмоб
Тигр: - О5олоор, Тымныы Моруос о5онньор, Хаарчаана, Сана дьыл, хоробуокка
туруохха.
Хоровод «В лесу родилась елочка»
Тигр: Тымныы Моруос О5онньор, Хаарчаана, Сана дьыл, о5олор, Тигр сыла кэлэригэр
бэлэмнэнэн, оноhук бе5е онорбуттар. Онон, грамоталары Урдук сололоох Султан
туттарарыгар кердеhебут.
Грамота туттарыы
Тымныы Моруос О5онньор: – Мин олус уердум, о5олор оноhук да онорор эбиккит!
Тигр: О5олоор, маладьыастар да эбиккит, оноhук бе5е онорбуккут. Тымныы Моруос
о5онньор, о5олорго бэлэхтэрин туттарар кэм кэллэ.
Бэлэх туттарыы
Фотосессия

