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Сыала – Сана дьыл бырааьынньык ойдобулун о5олорго тиэрдии. Бырааьынньыктаа5ы
настырыанньаны биэрии
Соруктара: Остуоруйа персонажтарын кытта до5ордоьон, бииргэ оонньоон, утуо санаа5а,
аьыныгас майгыга иитии.
Зал иьэ киэркэйбит. Кэрэчээн харыйа симэнэн турар.
- Кураан тыаьыыр. Бол5ойун, Бол5ойун, Бол5ойун!
Вед - Саамай кэтэьиилээх, саамай миинньигэс, саамай аптаах алыптаах бырааьынньыкпыт
тиийэн кэллэ.
Тиийэн кэллэ Сана дьыл!
(о5олор собулээн корор мультктарын «Маша медведь» музыката тыаьаан кэлэр. Эьэ
харыйа анныгар утуйа сытар, Маша суурэн киирэр)
Маша: Утуо кунунэн! Утуо кунунэн о5олоор!
Хайаа туохха мустан олордугут? бары наьаа кырасыабайдаргыт дии.
- О5олор эппиэттэрэ.
Маша: Сана Дьыл. Мин саамай собулуур бырааьынньыгым дии
Онтон эьиги Сана дьылы собулуугут дуо? (О5олор эппиэттэрэ)
Маша: Мин сана дьылга Тымныы о5онньор кэлэрин, елка турарын уонна
подарок ыларбын собуллуубун.
Мин кими эрэ умнубуппун, кими буолуой?
О5олор: - Эьэни (эьэ муннун тыаьа улаатан кэлэр).
Эьэчээн, эьэчээн тур – тур – тур, Сана дьыл буолла. (эьэ уьуктар уонна)
Эьэ: – сандал сааспыт буолла дуо? То5о уьугуннардыгыт. (дьааьыйар)
Маша: – Сана дьыл диибин.
Эьэ: – Сана дьыл дуо, туран - туран. (эьэ туран зарядкалыыр)
- Запись, «хаар тыаьа».
Эьэ: - Хайа туох тыаьыырый? (О5олор эппиэттэрэ.)
- Хаар киьи киирэн кэлэр.
Хаар киьи: - Дорооболорун! Наьаа да кэрэчээн харыйа, наьаа мааны о5олоор, туохха
мустан олоро5ут.
О5олор – эппиэттэрэ

Хаар киьи - (умса туттан кэбиьэр)
Маша: - Дорообо хаар киьичээн. Хайа туохтан хомойдун?
Хаар киьи: – (оро тыынар) Тымныы о5онньорго сурук суруйа туран эмискэ тыал
туспутугэр толоппуоммун сиргэ туьэрэн кэбистим. Уонна булбатым. Ээх
Эьэ - : чэ наьаа санаар5аама билигин хороводтаан чоргуйдахпытына тымныы о5онньор
истэн кэлиэ.
1 - Хоровод ункуу. (миэстэлэригэр тураллар)
Снеговик ункуулэьэн сэргэхсийэр.
Маша:- Тымныы о5онньор тыаспытын истэн кэлэрин курдук, группабыт улахан
о5олорун толорууларыгар музыцириование, «в лесу родилась елочка».
Эьэ: - Билигин Ивамир Иванов, Амелия Христофорова, Саша Семенов, Уйгулаана
Егорова, Мичил Егоров «Куобах туьунан» хоьоон аа5ан иьитиннэриэхтэрэ.
«куобах, куобах барахсан»
Куобах, куобах барахсан
Куотан, куотан кэлэммин,
Ойуур, ойуур быыьыгар
Утуйа, утуйа сытабын.
Булчут, булчут о5онньор,
Булбат булбат инигин,
Ытын, ытын обургу
Ыркый ойуур быыьынан
Ыраах баран хаалла.

(Кутуйах киирэн кэлэр: телефонун булан киллэрэр.)
Кутуйах: - Дорооболорун! Бу ким телефонай, телефон буллуум.
Хаар киьи – Ураа, миэнээ!
Кутуйах: – Толоппуоннун анны сутэримэ. Кэлэн иьэр сана дьылынан, сана дьолунан!
Мин ыксыы сылдьабын. Мин сылым ааьан эрэр онон бириэмэм ыгым. Мин бардым
покаларын.
Вед – о5олоор кутуйа5ы кытта покалаьыа5ын.

Снеговик: – Дьэ эрэ, Тымныы о5онньорго эрийиэм? Пахай экраным хатанан хаалбыт,
манна кулуус нада эбит. Маша комолос эрэ.
Маша: - «Оркон ой таайыа - толуппуон арыллыа» о5олорго таабырын таайтара5ын
диэбиттэр.
Хаар киьи: - ээ соп, «икки адаархай муостаахпын, от аьылыктаахпын, о5олорго оруутун
уут кэьиилээхпин».
О5олор эппиэттииллэр, аптаах музыка тыаьыыр.
Хаар киьи: - О5олор маладьыастар. Билигин Тымныы о5онньору кытта кэпсэтиэхпит
Экрана тымныы о5онньор костор.
Тымныы о5онньор. - Хаар киьичээн, дорообо! детсадка баран иьэбит, музыка тыаьынан
о5олор коластарынан сирдэтэн. (буур5а тыаьа иьиллэр).
Хаар киьи: – хата Тымныы о5онньор иьэр, бэрт, мин дэлби тириттим ууллаары гынным,
абытыый абытай мин бардым. Наьаа учугэй о5олор кэнсиэртэрин кордум эьиил корсуоххэ
диэри.
Буур5а тыаьа улаатар
Маша: – о5олоор Тымныы о5онньор чугаьаабыт, Тымныы о5онньоору ынырыаххайын,
улаханнык санарабыт.
О5олор: – тымныы о5онньор! тымныы о5онньор! тымныы о5онньор!
тымныы о5онньор сиэнинээн киирэн кэлэллэр.
ТО - .Дорооболорун О5олоор! Силлиэ, буур5а, тыал, хаар аргыстанан сиэн кыыспынаан
Хаарчааналыын тиийэн кэллибит!
Сана дьылынан
Сана дьолунан
Сиэним Хаарчаана уонна мин барыгытын саргылаах Сана Дьылынан э5эрдэлиибит!
Хаарчаана: - Утуону эрэ багарабыт, утуону эрэ тустуубут.
Тымныы о5онньор –Уунэр сылбыт бэлиэтин уруйдаан айхаллаан корсуоххэйин.
Эмискэ аптаах тыас тыаьыыр экрана кэлэр сылбыт бэлиэтэ о5ус тахсан манырыыр. Сана
дьылынан! Сана дьолунан! Ууммут мин сылбар барыгытыгар ба5арабын доруобуйаны
уонна дьолу. (Аптаах анимация экран арахсар)
Эьэ: - О5олоор туох сыла кэлбитий? (О5олор эппиэттэрэ)
Маша: - Тымныы о5онньор сылайбытын буолуо. Манна олорон сынньан о5олорбут
бэлэмнээбит ырыаларын, хоьооннорун бэлэхтиэхтэрэ.

ТО – Кырдьык да атахтарым сылайбыттар, уорууну кытта сиэним Хаарчааналыын
коргутун наргытын коруохпут.
Эьэ: - Ункуу «Снежинки» кыргыттар.
Эьэ: - Билигин биьи о5олорбут Тымныы о5онньорго хайдах елкаларын киэргэппиттэрин
кордоруохтэрэ, оонньуу «Елкана киэргэтии».
- «Биьиги елкабыт» хоьоон аа5ан иьитиннэриэхтэрэ Амелия Христофорова, Саша
Семенов, Уйгулаана Егорова.
«Бу биьиги елкабыт» М. Колокова
Бу биьиги елкабыт
Симэнэн турар
Елкабыт бутуннуу
Кулумнээн костор.
Куох елкаттан
Комус ардахчаан туьэр.
Оо олус учугэй елка5а сылдьар.
Ытыспытын таьынабыт,
Ырыа ыллыыбыт.
Ункуулээн сайбайа
Тула сырсабыт.
- О5олорбут толорууларыгар ырыа «Тымныы о5онньор».
«Тымныы о5онньор» Т.Волгина
Биьиэхэ ыалдьыттыы
Тымныы о5онньор кэлбит
Биьиэхэ кэьиитин
Елка маьын а5албыт.
Бу бааллар фонариктар –
Кыьыл комус шариктар.

Хаарчаана – о5олоор миигин кытта оонньуугут дуо? Миэхэ 5 о5о нада.

«Ким элбэх хаары хомуйар эбит».
Тымныы о5онньор: - о5олорум кыра да буоллаллар ырыалара хоьоонноро элбэ5иин наьаа
уордум уонна о5олорбор бу кэьии а5аллым. Кэьиибин тунэтиэм.
- Эьиил оссо улаатан, оссо элбэх хоьоон ырыа уорэттээрин. Корсуоххэ диэри.
О5олорго - Флеш моб

