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«Тигр сылын кɵрсуу»
«Бал маскарад» улахан уонна бэлэмнэнии бөлөх о5олоругар Саҥа
дьыллаа5ы бырааhынньык сценарийа
Буолар кунэ: 23.12.2021
Сыала: Yѳрүүлээх, ере кѳтѳ5үүлээх бырааhынньыктаа5ы туругу, саңа сонун,
сырдык иэйиини иңэрии, о5о саңатын байытыы.
Соруктара: Остуоруйа персонажтарын кытта до5ордоhон, бииргэ оонньоон,
үтүѳ санаа5а, аhыныгас майгыга иитии.
Оруолларга: Король-Платон Леонидович
Королева- Виктория Афанасьевна
Принц- Николай Николаевич
Принцесса- Гуля Гаврильевна
Ведьма- Февронья Максимовна
Феи- Нарыйа Ивановна, Светлана Ильинична, Ванесса Сергеевна
Звездочет о5онньор- Тамара Константиновна
Трубач- Артем Иванович
(фанфар тыаьыыр)
Ыытааччы: Ханнык эрэ саарыстыба5а, хайа эрэ государство5а олорбуттара
эбитэ уьу Король уонна Королева. Кинилэр олус ер куутэн куутэннэр,
кэтэьэн кэтэьэннэр биир суос соготох кыыс о5оломмуттар.
(О5о бэбээрэр)
- О5о тереебут уеруутугэр Дыбарыаска 30 куннээх-тууннээх айыыьыт
бырааьынньыгын тэрийбиттэр. Ырыаны-тойугу, керу-нары, ке5улу
оройуттан туппуттар.
(Бары Флешмоб)
- Утуе санаалаах Феялар кэрэчээн принцесса5а ыцырыылаах ыалдьыт буолан
кетен тиийэн кэлэллэр.
1 ФЕЯ: Кырачаан принцесса аан дойду урдугэр саамай саамай кэрэ
дьуьуннээх, кырасыабай кыыс буоллун! (блестки урэр)
2 ФЕЯ: Кырачаан принцесса аан дойду урдугэр саамай утуе санаалаах,
мааны майгылаах кыыс буоллун! (блестки урэр)

3 ФЕЯ: Кырачаан принцесса аан дойду урдугэр саамай дьоллоох кыыс
буоллун!
(Ункуулууллэр)
- Король уонна Королева о5оломмуттарын туьунан утуе сурах араас
дойдуларга тиийэ иьиллибит, суон сурахтаммыт.
Бырааьынньык бутэн, туун ортото буолуута, ытыс таьынар ыас харана5а
ынырык тыас тыаьаабыт, о5о ытаабыт, улахан аймал5ан тахсыбыт.
Ведьма: «Ьа, ьа, ьа, ьа, ьааа Дьэ эрэ, Тойон Король! О5оломмут сураххын
истэн бырааьынньыккар ыныраргын ер да5аны кууттум. Ыцырбатаххар ес
тутан, улаханнык кыыьыран дьэ иэстэьэ кэллим! Учугэйинэн о5о5ун миэхэ
биэр, биэрбэт тугэннэр куьа5анынан син биир ылыам!
Король: О5обун эйиэхэ биэриэм кэриэтин, бэйэбин илэ сиэ.
(Охсуьаллар, Король охтон туьэр. О5о ытыыр. Ведьма о5ону илдьэ
куотан хаалар)
Трубач киирэр: (трубатын урэр)
- Бол5ойун, Бол5ойун!!! Король уонна Королева иьитиннэрэллэр! Беелуун
туун хара санаалаах ведьма кырачаан принцессаны уоран, былдьаан барда.
Ким принцессаны ханна баарын билбит-кербут суьаллык биллэрэргитигэр!
Онтон булан а5албыт киьиэхэ Король государствотын анарын, баайын
дуолун биэрэр!!!
Ыытааччы: Субу кунтэн ыла араас аармыйалар, билгэьиттэр, биирдиилээн
дьоннор кунустэри-тууннэри принцессаны кердеебуттэр да, кыыс сурахтыын
суппут, салгынна симэлийбит. Онтон ыла номнуо 20 сыл ааспыт.
(фанфар)
Ыытааччы: Арай биир утуе кун дыбарыаска кырдьа5ас о5онньор тиийэн
кэлэр. Хоруоллаах Королева иннигэр бокулуон биэрэр уонна субу курдук
кэпсээннээх буолар:
О5онньор: Урдук сололоох тойонум, Урдук сололоох Хотунум!
(бокулуоннуур) Мин дьикти туулу туьээтим. Эьиги кемус чыычааххыт,
кэрэчээн принцесса мантан олус ыраах, урдук хайалардаах, элбэх
куеллэрдээх-ерустэрдээх, халын хаардаах улахан хайа хаспа5ар хатанан,
хабыс харана5а утуйа сытар эбит. Кинини онно хара санаалаах ведьма
суостаах хахайдара харабыллыыллар эбит. Кыыскытын кердеетеххутунэ
биир эдэр, хорсун уол о5ото булан а5аларын илэ туулбэр кердум.

Король: Оо, муударай кырдьа5ас! Эн туулун кырдьык буолла5ына эйиэхэ
ба5а санаа5ын толоруом, онтон туулун сымыйа буолла5ына, тебе5ун
быстарыам! Тургэнник биллэриитэ таьаарын!!! Ким о5обун булан а5албыкка
ба5а санаатын барытын толоруом!
Трубач киирэр: (трубатын урэр)
- Бол5ойун! Бол5ойун! Урдук сололоох Король иьитиннэрэр! Ким
принцессаны булан а5албыкка , ба5а санаатын барытын толорор.
Ыытааччы: Ол кунтэн ыла киьи барыта кэрэчээн принцессаны кердуургэ
турунар.
- Биир сарсыарда Дыбарыаска бэрт боростуой танастаах- саптаах эдэр уол
киирэн кэлэр. Король уонна Королева иннигэр бокулуон биэрэн баран
маннык диэн кердеьуулээх буолар.
Уол: Оо, урдук сололоох тойонум Король, хотунум Королева. Мин эьиги
кыыскытын принцессаны кердуу барарбар, уьун айанна турунарбар бука
баьаалыста саамай тургэн, саамай учугэй туруктаах аты биэрэргитигэр диэн
улахан кердеьуулээх кэллим. Кэрэчээн принцессаны булан а5алыам диэн
анда5айабын.
Ыытааччы: Уол кердеьуутун ылынан, саамай тургэн аты биэрэллэр.
(ат туйа5ын тыаьа, музыка)
Ыытааччы: Уол атын миинэн уьун айанна турунар. Олус элбэх тыалары,
куеллэри, ерустэри туораталыыр. Бэрт элбэх эрэйи керсер, араас дойдуларга
тиийэн кэрэчээн принцессаны кердуур да, кыыс хантан да кестубэтэ. Ол
курдук ер да ер, уьун да уьуннук айаннаан халын хаарынан буруллубут,
куеллэрэ-муустара мууьунан тонмут, элбэх урдук очуос хайалардаах, олус
тымныы дойдуга атынан айаннатан тиийэн кэлбит. Ол тиийэн кэлэн, саамай
урдук хайаны кердеен булар. Хайа чыпчаалыгар туох баар сэниэтин, кууьунуо5ун мунньунан дабайбытынан барар.
(видео кестер)
- Ол курдук, уол саамай урдук хайа чыпчаалыгар тахсан, хаарынан-мууьунан
буруллубут хайа хаспа5ын булан, харабыл хахайдары кытта куен керсен,
хабыр хапсыьан кинилэри кыайталаан, кэрэчээн принцессаны булан, атыгар
олордон тапталлаах ийэлээх, а5атыгар айаннатан а5алар.
(Уол принцессалыын киирэллэр, музыка тыаьыыр, ытыс тыаьа)
Ыытааччы: Уеруу-кетуу, Дьол тосхойдо. Король уонна Королева
уеруулэриттэн бырааьынньык бе5ену тэрийдилэр, Дыбарыас иьигэр бал
тэрийдилэр.

(Бары ВАЛЬС ункуу)
Ыытааччы: Олус учугэй остуоруйаны кердубут. Принцессабыт кеьуннэ,
уеруу-кетуу уксээтэ. Аны билигин Сана Дьылбыт саамай сурун
ыалдьыттарын Тымныы Моруос эьээбитин уонна Хаарчаана кыыьы бары
бииргэ ынырыа5ын эрэ!
(Бары бииргэ) Тымныы Моруос! Тымныы Моруос! Тымныы Моруос!
- О5олоор, керуе5ун эрэ куех экраны. Биьиэхэ бугун Тымныы Моруос
о5онньор, сиэнэ кыыстыын Хаарчааналыын ыалдьыттыы иьэллэр.
(видео кестер. Тымныы Моруос, Хаарчааналыын киирэллэр)
Тымныы Моруос:
Дорооболорун, оголоор!
Ыраах тымныы дойдуттан,
Бугун эьигини керсееру,
Бэлэхтэрбин биэрээри,
Ырыа-хоьоон истээри,
Хаарчааналыын тиийэн кэллибит.
Хаарчаана:
Эьээ, керууй, олус учугэй о5олор
Араас маска кэтэннэр,
Харыйаларын симээннэр,
Бырааьынньыктарыгар биьигини ынырбыттар дии.
Хаарчаана: Эьэкээн сылайбытын буолуо, манна олоро тус. О5олор биьиэхэ
билигин ыллаан-туойан, ункуулээн кердеруехтэрэ.
Ыытааччы: Чэ эрэ, о5олоор Тымныы Моруос эьээбитигэр ырыабытын
ыллыа5ын эрэ
1. Хоту дойду келете
2. Сана Дьыл
Тымныы Моруос: О5олор маладьыастар, олус учугэйдик ыллаатылар. Аны
туран хоьоон истиэхпин ба5арабын.
Ыытааччы: Биьиги о5олорбут олус учугэй хоьоон бе5етун бэлэмнээбиттэрэ.
(хоьоон аа5ыыта)

Хаарчаана: Уаай, наьаа да учугэйдик хоьоон аа5ар о5олор эбит.
Тымныы Моруос: Хоьоон истэрбин олус да себулуубун.
Хаарчаана: О5олоор, мин эьиэхэ билигин таабырын таайтарыам.
1. Бу уунэр сана сылбыт ханнык сылый? (2022)
2. Онтон 2022 уунэр сана сылбыт символа тугуй? (Тигр).Маладьыастар,
Бары олус учугэйдик билэр эбиккит.
Ыытааччы: Дьэ эрэ, о5олоор! билигин бука бары ытыспытын таьынаммыт
Сана 2022 сыл хаьаайынын Тигры керсуе5ун.
(Музыка до5уьуолунан Тигр киирэр, ункуулуур).
Тигр: «Сана Дьылынан, сана дьолунан!» О5олоор, ёлкабыт уота то5о
тыкпакка турарый?,Чэйин эрэ, ёлкабыт уотун уматан, хороводтаан ылыа5ын!
Ыытааччы:

Умай ! Умай ! Умай !
Киэргэллээх харыйа
Суус араас уоккунан.!
(Хоровод «В лесу родилась ёлочка»)

Хаарчаана: Оголор маладьыастар олус учугэйдик хороводтаатылар. Эьээ,
биьиги хойутаары гынныбыт быьылаах, атын детсадка эмиэ барыахтаахпыт
дии.
Тымныы Моруос: Ээ, кырдьык да5аны, бу о5олор олус учугэйдик ыллаан,
ункуулээн олох да умуннаран кэбиспиттэр. Чэ керсуеххэ диэри, о5олоор!
Хаарчаана: Эьээ, оттон подароктарбытын биэрбэппит дуо?
Тымныы Моруос: Ээ, кырдьык да5аны, о5олорбор барыларыгар бэлэх
бе5етун а5албытым.
(подарок туттарыыта)
Хаарчаана:
- Хайа, оголоор барыгытыгар кэьиибит тиийдэ ини?
Тымныы Моруос:
- Чэ, о5олор покааларын. Биьиги билигин аны атын детсад о5олоругар эмиэ
ыалдьыттыы бардыбыт. Кэтэьэн, куутэн а5ай олороллоро буолуо
Хаарчаана:

О5олоор, бука бары Тымныы Моруос о5онньорго уонна Хаарчаана кыыска,
быйыл уунэр 2022 сыл символыгар Тигрга баьыыбалыа5ын эрэ.
Ыытааччы: Чэ, эрэ бары тэннэ
Баьыыба, Тымныы Моруос о5онньорго
Баьыыба Кэрэчээн Хаарчаана кыыска
Баьыыба Тигрга уунэр сыл символыгар!
Керсуеххэ диэри!
(Хаартыска5а туьуу)

