1. Иитээччи: Утуе кунунэн оҕолор. Мин аатым Антонина
Михайловна, мин Павловскайдааҕы Мичээр детсадка
үлэлиибин эһигини кытта оонньуу кэллим.
Иитээччи: Биһиги ханна олоробутуй? (Саха сиригэр).
Саха сиригэр ханнык омуктар олороллоруй? (оҕолор
эппиэттэрэ).
Оҕолор көрүн эрэ, туох эрэ эргийэр (слайд-сир шаара)
Чугаьаан көрүөххэйин эрэ. Бу тугуй.
Миэхэ глобус баар (көрүү).
Оҕолоор, мин аптаах самолеттаахпын. Миигин кытта араас
дойдуга барсаҕыт дуо. Самолеппутун оностуоххайын
(группаҕа баар тэрилтэн самолет оностоллор).
Пассажирдар баьаалыста самолекка киирэн
кургутун баанын ,көттүбүт(самолет тыаһа).

олорун,

Түннүгүнэн көрүн эрэ, туох көстөрүй. Сахабыт сирин
үрдүнэн көтөн аастыбыт.
Түннүгүнэн көрүн эрэ, туохтар сылдьалларый-жирафалар,
слоннар. Кумах көстөр.Биһиги ханнык эрэ сиргэ тиийдибит,
түһэн көрүөххэйин.
Африка5а
кэллибит.
Африка
сорох
племялара
муннуларынан дорооболоһоллор (көрдөрөр).Африканецтар
курдук дорооболоһуоххайын эрэ.
Африка5а наһаа итии, ол иьин чараастык танналлар.
Дьэрэкээн юбкалара бааллар, кэтиэххэйин (юбка кэтии).
Браслеттары, хоруомкалары сөбулээн кэтэллэр.
Кофе, бурдук ууннэрэллэр. Африканецтар кыра
эрдэхтэриттэн таһаҕастарын төбөлөрүгэр уураннар
таһаллар, ол иһин кинилэр көбүс көнөлөр.
Биһиги эмиэ таһаҕас таһан көрөбүт дуо, төһө ыарахан
буолуой- «Туһэрбэккэ тиий».

Биһи ханна сырыттыбытый. Тугу биллибит. Махатнабыт бу
дойдуга.
Стюардесса: пассажирдар баһаалыста самолекка киирэн
олорун, кургутун баанын (олоппоско олороллор).
Самолеппут салгыы көтөр (самолет тыаһа иьиллэр).
Япония көстөр (слад).
Хана тиийэн кэллибитий? (о5олор эппиэттэрэ).
Япония5а олорор дьоннору ким диэн ааттыыллара буолуой?
(японецтар).
Японияҕа дьоннор маннык дорооболоһоллор (поклон). Бары
оноруоххайын.
Японецтар танастара кимоно диэн, атахтарыгар мас саббо,
гета кэтэллэр.
Японияҕа кыраһыабай хайалар, дьикти дьиэлэр, храмнар
бааллар (слайд кестер).
Японияҕа кыраһыабай розовай мас-Сакура үүнэр (слайд).
Дьикти фонариктарынан бырааьынньыктары, уулуссалары
киэргэтэллэр (слайд).
Японияҕа рис, чэй ууннэрэллэр.
Итии дойду буолан веердаах сылдьаллар, сапсыналлар.
Видео көстөр, веердаах ункуу (ункуу).
Дьиэбитигэр төннөр кэммит тиийэн кэллэ, самолеппутугар
олоруоххайын(самолет тыаһа иһиллэр).
Стюардесса: Ханна тиийэн кэллибит. Россияҕа тиийэн
кэллибит.

Манна ханнык омуктар олороллоро буолуой (араас омуктар
олороллор). Төрүт олохтоохторо- нууччалар
Россия сувенирдара-матрешкалар,гармошка, балалайка.
Дьикти мас ложкалар бааллар, музыка
ложкарьдар курдук оонньуоҕун (музыка
оонньууллар).

тыаһыгар
тыаһыгар

Сахабыт сирэ Россияҕа киирсэр.
Хас биирдии омук тус туспа дьарыктаах, үгэстээх буоларын
биллибит. Миэхэ араас тэриллэр бааллар, остуол тула
тумсуөххэйин.
Ханнык дойдуларга сырыттыбытый (Япония, Африка).
Африка дьонун киэргэлэ туох этэй-браслет.
Япония дьонноро
веерынан.

итииттэн

хайдах

сөрүкүүллэрий-

Билигин ким тугу онорунан үллэстэн үлэлиэххэйин-веер,
браслет.
Билигин «Доҕордоһуу муостата»диэн оонньууну
оонньуохпут.
Бэйэ бэйэ5итигэр утары турун, илиилэргитин уунун,
ытыстарбыт уеьэ буолаллар, муоста буолан та5ыста ди.
Мин мээчиги суурдуем .
Түмүк. Хас биирдии омук тус туспа дьарыктаах, үгэстээх,
культуралаах. Бары бииргэ эйэлээхтик олороллор.
Браслеккытын, веердаргытын илдьэ хаалаан
табаарыстаргытыгар көрдөрөннүт кэпсээрин, музейгытыгар
ууруоххутун сөп.

