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Тымныы оҕонньор
Хаарчаана
Маскарадтар
1 ыытааччы (фоновай ырыа тыаһыыр):
Үтүө-мааны күнүнэн,
Күндү ыалдьыттар!
Сылы быһа кэтэспит кэрэ кэммит Күлүмүрдүүр харыйалаах Саҥа дьылбыт
Салаллан кэллэ дии!
Бу аптаах саҥа дьылы көрсөр бырааһынньыкка бары олус мааны, кыраһыабай буолбуккут.
Бүгүн бары бииргэ үөрэ-көтө кэлэн иһэр Баабыр сылын көрсүө5үҥ! Эһигини күүтэллэр
көрдөөх маскарад күрэҕэ уонна сылын аайы ыытыллар дьиэ кэргэн күрэҕэ “Символ года 2022”. Убаастабыллаах дьүүллүүр сүбэ састаабын билиһиннэрэрбин көҥүллээҥ –
_____________________________________________________________________________
Бүгүҥҥү үөрүүлээх күммүтүгэр биһиги оскуола-саадпыт иитиллээччитин уонна
үөрэнээччилэрин кыахтарынан туруоруллубут эҕэрдэ кэнсиэрдэрин көрөргүтүгэр
ыҥырабыт!
2 ыытааччы:
Тиийэн кэллэ Саҥа Дьыл
Сахам сирин үрдүнэн,
Үтүө истиҥ сонуннардаах
Бары дьоҥҥо кэһиилэрдээх.
Оҕолор толорууларыгар саҥа дьыллааҕы монтаж (бары тахсан монтаж).
1 ыытааччы:
Ахсынньыбыт аам-даам тыына,
Аан туманынан аныһыйда,
Тымныы кыһын тыйыс тыына,
Тырыыҥкалыы тыйыһырда.
Онтон оҕолор куттамматтар,
Уруоктарын куоттарбаттар.
Чэгиэн бэйэлээх эрэттэр,
Чэмэлиһэн тиийэн кэлэллэр.
Оҕолор толорууларыгар үҥкүү “Рукавички”.
2 ыытааччы:
Саҥа дьыл, саҥа дьыл
Саҕаланна үөрүүнэн,
Ырыа, үҥкүү аргыстаах,
Кэрэ кэһии бэлэхтээх.
Поротова Вика толоруутугар ырыа “Новогодняя считалочка”.
1 ыытааччы:
Үтүлүктэрим миэннэрэ
Үкчү игирэ курдуктар,
Хаһан да сүтэрсибэттэрХам тигиллибит быалаахтар.
Дмитриева Сайнаара толоруутугар ырыа “Үтүлүкчээн”.
2 ыытааччы:
Кэрэ хаарбыт тэлээрэр,

Мичилийэ кылбаарар.
Күндү хаарбыт мичээрдиир,
Үөрбүттүү үҥкүүлүүр.
Кылаева Вера толоруутугар үҥкүү “Снежинка”.
1 ыытааччы: (Оҕолор хаалбыт нүөмэрдэргэ күрэхтэһэр маскарадтарынан тахсаллар.
Дьүүллүүр сүбэ үлэтин саҕалыыр).
Кэллэ манна Саҥа дьыл
Биһигини үөрдээри.
Киирдэ ааҥҥа саҥа дьол
Дьон аймаҕы дьоллоору.
Дмитриева Сайнаара толоруутугар ырыа “Саҥа дьыл”.
2 ыытааччы:
Харыйабыт киэркэйиэ,
Күлүмүрдүү умайыа,
Саҥа дьылы көрсүһэ
Барыбытын ыҥырыа.
Кылаева Вера, Тумусов Арчылаан толорууларыгар ырыа “Елочка, елка-лесной
аромат”, синтезаторга доҕуһуоллуур Поротова Вика.
1 ыытааччы:
Көрөргө кэрэтиэн,
Маҥан хаар үрдүгэр,
Киэргэнэн турар,
Кэрэчээн харыйа.
Поротова Вика толоруутугар үҥкүү “Елка”.
2 ыытааччы:
Дмитриева Сайнаара толоруутугар үҥкүү “Саҥа дьыл”.
1 ыытааччы:
Оҕо-аймах мустаннар,
Оонньуу көрүн тарпыттар.
Араас мааска кэтэннэр,
Маскараадтаан сүүрбүттэр.
Оҕолор толорууларыгар үҥкүү “Потолок ледяной”.
2 ыытааччы:
Манан биһиги оҕолорбут эҕэрдэ кэнсиэрдэрэ түмуктэнэр. (хаартыскаҕа түһүү)
Оҕолоор, биһиги бырааһынньыкпытыгар кимнээх эрэ суохтар дии. Таайдыгыт дуо?
Оҕолор: Тымныы оҕонньор уонна Хаарчаана.
2 ыытааччы:
Саамай сөп, биһиги күндү ыалдьыттарбыт – Тымныы оҕонньор уонна Хаарчаана. Чэйиҥ
эрэ, кинилэри ыҥырыаххайын!
Оҕолор: Тымныы оҕонньор, Тымныы оҕонньор, Тымныы оҕонньор! - диэн ыҥыраллар.
(Саалаҕа Тымныы оҕонньор уонна сиэнэ кыыс Хаарчаана киирэллэр).
Тымныы оҕонньор:
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Халыҥ тыалары туораан,
Иһирик ойуурдары уҥуордаан,
Уһуннук айаннаан,
Хаарчаана кыыспынаан
Кэллибит эһиэхэ
Күндү ыалдьыт буолан
Кэһиибитин түҥэтээри!
Хаарчаана: Саргылаах саҥа дьыл салаллан кэлбитинэн!

1 ыытааччы:
Эргийдэ хоровод,
Чуор ырыа дьиэрэйдэ,
Саҥа дьылбыт сандаарда,
Елкабыт киэркэйдэ!
Чэ эрэ, оҕолоор, харыйабыт тула хороводтаан эргийиэххэ!!! (В лесу родилась елочка,
Маленькой елочке).
(Бу кэмҥэ дьүүллүүр сүбэ түмүгү таһаарар).
2 ыытааччы:
Аны көрдөөх оонньуута оонньуохха. Оҕолор, ыалдьыттар бука бары төгүрүччү турдубут.
Мин колпачок бэргэһэни тула ыытабын, эһиги эмиэ эргиччи ыытан иһэҕит. Бу кэмҥэ
музыка тыаһыыр, музыка тохтоотоҕуна ким бэргэһэни тутан хаалбыт ол Тымныы
оҕонньорго ырыа ыллыыр эбэтэр хоһоон этэр. Оонньуу барда.
Наҕараадалааһын:
- Тыл барар кылаас салайааччытыгар.
- Тыл барар уһуйаан иитээччитигэр.
- Тыл барар дьүүллүүр сүбэҕэ.
Тымныы оҕонньор: Дьэ, кырдьык, оҕолоор! Ѳссѳ да ыраах сирдэринэн кэрийэн, элбэх оҕолорго
сылдьардаахпын, онон бэлэхтэрбин туттартыым! (Бэлэхтэрин туттартыыр.) Күндү оҕолор,
тѳрѳппүттэр, ыалдьыттар! Эһигини үүммүт саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин, дьоллоох олоҕу
баҕарабын! Оҕолоор, эһиил ѳссѳ улаатан, элбэх ырыа-тойук кэһиилээх тоһуйаарын, кѳрсүѳххэ
диэри!

