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1

Ыытааччы

- Арай биирдэ былыыр-былыр олорбута эбитэ уьу хара
санаалаах Тролль. Биир кыьынны тымныы харана туун
кини дьонно куьа5аны оноруон ба5арбыт. Дьэ тугу
онорбута буолуой?

Харыйа саамай ча5ылхай сулуьун

уотун хара санаатынан умулларан кэбиспит уонна
алдьатан баран араас дойдуларынан тыалы кытта ыспыт.
Тролль куьа5аны онорбутуттан наьаа уорбут. Оттон сулус
кыырпахтара Лео до5отторун сурэхтэрин муус курдук тон
онорбут. Кинилэр тугу да5аны собулээбэт, таптаабат,
туохтан да уорбэт буолбуттар!

Сал5ыы туох буолбутун коруоххэйин!

2

Тигренок Лео

- Приветтэрин! Мин кэлэр сыл бэлиэтэбин, олус мэник
Лео диэммин.
Музыканан хамсаныылары онорор. Ункуулуу турда5ына.
Лео харыйаны корор.
Лео: хайа, сулуспут кыырпахтара бытарыйан хаалбыттар
дии!
Фердинанд киирэн кэлэр.

3

Фердинанд

- Лео, Лео Тролль харыйабыт сулуьун алдьатан баран,
кыырпахтарын араас дойдуларынан ыьан кэбиспит уьу.
Сулуспут кыырпахатара биьиги до5отторбут сурэхтэрин
муус гына тонортообут!

4

Лео

- оо, оччогуна до5отторбутун быыьыы охсуоххайын.
- хайдах, тугунан айаннаан тиийэбит?

5

Фердинанд

- миэхэ аптаах харыйа оонньуура баар. Кини биьигини
догорбутугар, Африкага илдьиэгэ!
Аптаах музыка тыаьыыр.
Лео уонна Фердинанд суурэн тахсан бараллар.
Африка дойдутугар тиийэн кэлэллэр.

6

Слон

Слон кыыьыран тоттору-таары хаама сылдьар.
- туохха кэллигит миэхэ, мин эьигитини кууппэтэгим!

5

Лео

- догоруом эн сурэххин Тролль тон муус гына аптаабыт,
хайдах гынан комолоьобут?

6

Слон

- Миэхэ туох эрэ аптаа5ы кордордоххутунэ, биирдэ

миигин быыьыаххыт!
7

Лео

уонна - Фердинанд, фокуста кордоро охсуохха, оччогуна

Фердинад

догорбутун быыьыаъпыт!
Лео уонна Ферндинанд фокус кордороллор.
Аптаах музыка тыаьыыр. Слон учугэй буолар.

8

Слон

-

баьыыбаларын

доготторум,

миэхэ

кэлэн

комолоспуккутугэр!

9

Лео,

Слон: -Аны Кытай дойдутугар догорбутун Панданы

Фердинанд,

быаьыы барыаххайын!

Слон

Фердинанд: -Аптаах харыйабыт ооньуура биьигини
Кытайга илдьиэ5э.
Африка музыкатынан геройдар тахсан бараллар.

10 Панда, Лео

Панда ытыы-ытыы киирэн кэлэр
Лео: -Панда, то5о ытаатын? Биьиги эйиэхэ кемелеье
кэллибит. Эн сурэххин Троль тон муус гына тонорбут!
Панда: -Мин сана дьылы таптаабаппын уонна
кууппэппин! Миэхэ эьи кеме5ут наадата суох! Арай,
кытайдыы сыыппаралары сопко эттэххитинэ миигин
быыьыаххыт!
Лео: -О5олоор! Биьиэхэ кемелеье5ут дуо?
Панда биирдии-биирдии сыыппаралары кердерер, о5олор
эппиэттииллэр

Панда

Аптаах музыка тыаьыыр
- Баьыыбаларын о5олоор! Миэхэ кемелеспуккутугэр!
- Аны до5орбутугар Пингвинна, муустаах муора5а
кемелеье барыаххайын!

Фердинанд

- Аптаах харыйа ооньуура биьигини муустаах муора5а
илдьэ о5ус!

Кытай музыкатынан ункуулээн баран тахсан бараллар.
Пингвин,

Пингвин оонньуурун алдьата олороро костор.

Фердинанд,

Панда: -Ыччуу, тымныытыын!

Панда,

Слон, Пингвин: -Туохха кэллигит?!

Лео, Тролль

Слон: - Троль эн сурэххин тон муус гына аптаабыт,
эйиэхэ комолоьо кэллибит.
Пингвин: туох да миэхэ сатаммат, туох да табыллыбат.
Пингвин: арай, оонньуурбун сопко сааьылаатаххытына,
мин

Пингвин

собулуур

аьым

тахсан

кэллэҕинэ

миигин

быыһыаххыт.
Лео

доготторо

бары

бииргэ

кубиктары

сааьылаан

до5оттоор,

миигин

пингвинна балык онороллор.
Аптаах музыка тыаьыыр.
Пингвин:

баьыыбаларын

быыьаабыккытыгар.
Тролль

Тролль харыйа кэнниттэн тахсан кэлэр, ытыы-ытыы
бырастыы кердьеьер.
Тролль:-

О5олоор,

баьаалыста

миигин

бырастыы

гыныаххыт дуо? Мин аны хаьан да5аны куьа5аны
оноруом суо5а, миэхэ биир да до5орум суох (Ытыыр)
Лео: - О5олоор, бырастыы гынабыт дуо? (О5олор
эппиэттииллэр)

Бары

Лео доготторун кытта бары бииргэ ункуулууллэр.
2 чааьа

1

Лео

Утуо кунунэн, Сана дьылбыт тиийэн кэллэ!

2

Слон

Чэ эрэ, доготтоор бары бииргэ кууппут кэтэспит
Тымныы Моруос эьээбитин ынырыаххайын!

Оголору кытта Тымныы Моруоьу ыныраллар.
3

4

5

6

5

6
7

8

Тымныы
Моруос,
сиэнинээн

- -ьэ-ьээй! Сана дьылбыт ууннэ! Уруйдаан-айхаллаан
тиийэн кэллим мин эьиэхэ. Корсубэтэхпит наьаа
ыраатта.
Миигин
кэтэспиккит
дуо?
Оголор
эппиэттииллэр.
Пингвин
- Тымныы Моруос айаннаан кэлэн сылайбытын буолуо,
киирэн олор, сынньан! Билигин араас дойдуттан кэлбит
ыалдьыттарбытын корсуоххэйин!
Лео
-кэлэр сылбыт бэлиэтэ, куустээх, тургэн тигрдары
коруоххэйин!
«Тигр» ункуутэ.
Пингвин
- онтон билигин эьигини э5эрдэлиэхтэрэ тымныы хоту
дойдуттан табачааннар. Ырыаларын истиэххэйин!
«Буур таба» ырыа.
Слон
- Африка дойдутуттан мартышкалар бааргыт дуо?
Сыанага тахсыаххайын!
«Мартышкалар» гимнастика.
Панда
- Кумах куйаар дойду ыалдьыттарын корсуоххэ!
«Восточный» ункуу
Английскайдыы - биьиги оссо ыллыырбытын собулуубт, бары ырыага
ырыа, хоровод
тахсыаххайын!
Английскайдыы ырыа «Decorate the Christmas tree»
Хоровод «Наша елка»
Тымныы
Моруос

- маладьыастар олус да астынным. Наьаа да элбэх ырыа,
ункуу уорэппиккит. Чэ эрэ, бэлэххитин ылыаххытын
ба5ара5ыт дуо?
Тымныы О5онньор бэлэхтэрин тунэтэр.
Т.О: барар кэмим кэллэ, эьиил эмиэ кэлиэгим! Оссо
улаатан корсоорун! Корсуоххэ диэри.
Тымныы о5онньору уонна Хаарчаананы атаарыы,
хаартыскага туьуу.
О5олор номердара

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Тигр» ункуутэ
Ырыа «Буур таба»
«Мартышкалар» гинастика номера
«Восточный» ункуу
Английскайдыы ырыа «Decorate the Christmas tree»
Хоровод «Наша елка»

