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Улахан бөлөххө Саҥа дьыллааҕы утренник сценарийа
Сыала: Оҕолорго Саҥа дьыллааҕы үөрүүнү бэлэхтээһин.
Оруолларга оонньууллар:
1. Ыытааччы
2. Тымныы оҕонньор
3. Хаарчаана
4. Хаар киһи
5. Ыт патруль
6. Аптаах киһи
7. Смешарик Нюша
Аралдьыйыы барыыта: Зал иһэ бырааһынньыктыы киэргэммит, оҕолор музыка тыаһынан
киирэн олороллор.

Ыытааччы: Кэрэтиэн Сана Дьыл киэhээтэ,
Сандааран салаллан кэлбитэ!
Үтүө күнүнэн күндү оҕолор!
Тиийэн кэллэ кэтэспит күммүт,
Үүннэ үөрүүлээх киэһэбит!
Саҥа дьылбыт кэлэн иһэр,
Саҥа саргы үүнэн иһэр!
Саҥа дьыл, саҥа дьыл
Саҕаланна үөрүүнэн,
Ырыа, үҥкүү аргыстаах,
Кэрэ кэһии бэлэхтээх!
Оҕолоор, бүгүн биhиэхэ бырааhынньык – Саңа Дьыл! Көрүң эрэ, заалбыт хайдах курдук
киэргэммитин. Харыйабыт тугун бэрдэй, араас оонньуурунан киэргэммит, симэммит.
Онтон уоттара тоҕо күлүмнүү умайбаттар? Харыйаттан көрдөhүөххэйиң – «Биир, икки,
үс, харыйабыт уота умай!» Суох, тоҕо эрэ умайбат. Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыы харыйа
уоттара кэлбиттэр, кинилэр көмөлөһөллөрө буолуо.
1. «Харыйа уоттара” үҥкүү – кыргыттар

Уотчааннар баран харыйа тула тураллар, илиилэрин үөһэ ууналлар. Харыйа уота
умайан кэлэр.
Ыытааччы: Харыйабыт уота кэллэ, уотчааннарга махтал.
Оҕолоор, кыһын сир дойду тугунан бүрүллэрий (Хаарынан)
Истиҥ эрэ хаарынан ким эрэ хаамар дии. Иһиллииллэр.


Хаар киһи киирэр.

Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин бу ханна кэллим?
Ыытааччы, оҕолор: Оҕолорго, саҥа дьыл бырааһынньыгар.
Хаар киһи. Хата булан кэлбиппин дии. Мин хаар дойдуттан кэллим. Эһиэхэ илдьит
аҕаллым. Тымныы оҕонньор эһиэхэ сотору кэлэр үһү.
Миигин кытта хоту хаар дойдуттан эһэчээннэр кэллилэр.
2. «Үрүҥ эһэчээннэр» үҥкүү
Хаар киһи: Ооонньуубут дуо, оҕолоор.
Хаарынан бырахса оонньууллар.
Хаар киһи. Мин эһэчээннэри кытта ыраах хоту дойдубутугар бардыбыт.
Ыытааччы. Таабырынна таайыҥ эрэ оҕолор. Халлааны киэргэтэр араас өҥнөөх
уот туох диэн ааттанарый. Дьүкээбил.
Ыытааччы: Хотугу халлааны киэргэтэн умайан таҕыста дьүкээбил. Тымныы
эһэбит суолун дьүкээбил уота сырдаттын.
3. «Дьүкээбил» үҥкүү
Ыытааччы: Тулабыт өссө сырдаата киэркэйдэ. Арааһа дьүкээбил уотунан сирдэтэн
Тымныы оҕонньорбут салааската сырылаан кэлэн иһэр быһыылаах.
Хаар, туман үллүктээх
Тымныы кыhын оҕонньор
Тайаҕын тос-тос охсон,

Тиийэн кэллэ биhиэхэ
Ытыспытын таhынан, уруйдуу көрсүөҕүҥ!
Тымныы оҕонньор: Дорооболоруҥ оҕолоор! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!

Ыытааччы: Тымныы оҕонньор манна олорон сынньана түс, оҕолор эйиэхэ ырыа, хоьоон
бэлэхтиэхтэрэ.
4.

«Хаар» ырыа

5. «Харыйа» хоһоон
Тымныы оҕонньор: Үчүгэй да ырыаны, хоһоону иһиттим, улааппыт да эбиккит.
Тымныы оҕонньор соҕотох хаалар.
Музыка тыаһыыр. Аптаах киһи киирэр.
Тымныы оҕонньор утуктуу олорон соһуйар. Хайа бу ким кэллиҥ?
Аптаах киһи: Мин аптаах киһибин. Оҕолор миигин сороҕор Злой волшебник диэн
ааттыыллар. Тымныы оҕонньор манна баар эбиккин дуу. Бу аптаах тайаҕыҥ дуо,
улахана үчүгэй эбит дии. Хата миэхэ биэрбэккин дуо, мин улахан палочкаланыам
этэ.
Тымныы оҕонньор: Суох, тайахпын биэрбэппин. Кини мин көмөлөһөөччүм дии.
Былдьаһаллар. Аптаах киһи палочкатынан таарыйан Тымныы оҕонньору утутан
кэбиһэр.
Аптаах киһи: Хата мин улахан аптаах тайахтанным.
Куотан тахсар. Тымныы оҕонньор утуйа хаалар.
Ыытааччы киирэр. Тымныы оҕонньор, биһиги оҕолорбут эйиигин кытта
оонньуохтарын баҕараллар.
Тыый утуйан хаалбыт дуу. Уһугуннара сатыыр. Оҕолоор, Тымныы оҕонньорбут
хайдах буолла? Оҕолор кэпсииллэр.
Ыытааччы: Быыһааччы патрульга эрийэ охсуохха. Аптаах киһини тутан аҕаллын.
Телефоннуур. Тахсар.
Тымныы оҕонньор утуйа олорон хаалар.
Патруль киирэр. Дорооболоруҥ оҕолоор, Тымныы оҕонньорбутун утутан
кэбиспиттэр дии. Мин ол түөкүнү тутан аҕалыам.
Аптаах киһини наручниктаан тутан киллэрэр.
Патруль: Буруйдааҕы тутан аҕаллым, хата чугас эбит. Чэ эрэ, уһугуннара оҕус
тымныы эһээбитин, уонна хаһан даҕаны куһаҕаны оҥорума.
Аптаах киһи: Миигин бырастыы гыныҥ оҕолоор, сыыһаны оҥорбуппун.

Мин аны үтүө санаалаах буолуоҕум.
Палочкатынан аптыыр, ТО уһуктар.
Тымныы оҕонньор: Һуу, уһуннук да утуйдум. Бу аптаах киһи оҥорбут буруйгар,
оҕолору үөрдэн дьиктитэ көрдөр эрэ.
Аптаах киһи фокустары көрдөрөр. Быраһаайдаһан тахсар.
Ыытааччы киирэр. Тымныы оҕонньор, биһиги оҕолорбут эйиигин кытта
оонньуохтарын баҕараллар.
Оонньуу. Тымныы оҕонньор оҕолору тайаҕынан таарыйан «тоҥорор».
Тымныы оҕонньор: Хаарчаанам тоҕо эрэ хойутаата. Төгүрүктэр дойдуларыгар
барбыта. Сирдээн аҕалаллар ини.
Ыытааччы. Оҕолор, муннуга суох геометрическай фигура туох диэн этэй? Круг,
төгүрүк. Төгүрүкчээннэр тустарынан мультигы ким билэрий? Смешариктар.
Хаарчаанабыт смешариктарга барбыт эбит дии. Арааһа кэлэн иһэллэр быһыылаах.
Смешариктар музыка тыаһыыр.
Смешарик киирэр. (Үҥкүүлүүр) Дрооболоруҥ оҕолоор, туох бырааһынньыга буола
турарый? Кэрэ да харыйалаах эбиккит. Мин курдук төгүрүк оонньуурдара элбэҕиин.
Мин төгүрүкчээн Нюша буоламмын туох баар төгүрүк быһыылааҕы барытын
сөбүлүүбүн. Миигин кытта оонньуоҕуҥ оҕолоор, мин аҕалбыт оонньуурдарбын
хомуйан харыйаҕа ыйыаҕыҥ эрэ.
Оонньуу «Ким түргэнник хомуйар»
Ыытааччы: Смешарикка бэйэлэрин үҥкүүлэрин бэлэхтииллэр Гномик уолаттар
6. «Гномиктар» үҥкүү
Смешарик. Маладьыастар, түргэн туттуулаах, сымса оҕолор эбиккит. Мин кэлбит
суолбунан Хаарчаана кэлиэхтээх, суолун ыйан биэрбитим. Мин салгыы атын
детсадтарга бардым, көрсүөххэ дылы! Тахсар
Хаарчаана ырыа тыаһыыр.
Хаарчаана киирэр. Дорооболоруҥ оҕолоор! Саҥа дьылынан!
Эһээбин нэһиилэ көрдөөн буллум. Хата ити Смешарик суолунан сирдэтэн кэллим.
Тымныы оҕонньор. Мин Хаарчаанам эмиэ эһиэхэ үҥкүү кэһиилээх.


Хаарчаана үҥкүүтэ
Ыытааччы: Оҕолоор, Хаарчаанаҕа хоһооммутун, ырыабытын бэлэхтиэҕиҥ
эрэ.

7. «Елкаҕа» хоһоон
8. “Аптаах остуоруйа” ырыа
Ыытааччы: Үөрүү көтүү аргыстаах

Кэрэ дьикти оонньуурдаах
Күлүмүрдэс сулустаах
Тиийэн кэллэ Саҥа дьыл
Саҥа сылы көрсүһэ оонньоон ыллаан, үҥкүүлээн, үөрэн көтөн
биэриэҕин, билигин Бал – маскарад!
Оҕолор маскарад кэтэллэр.
Кэрэчээн харыйа тула туран хоробуоттуоҕуҥ оҕолоор!


Хоровод



Флешмоб

Тымныы оҕонньор: Дьэ оҕолорум барахсаттар элбэх ырыалаах, хоһоонноох, үҥкүүлээх
күүппүккүтүн иһин бэйэм кэһиилэрбин түҥэтиим. Бары улааппыккыт, элбэҕи билбиккит
маладьыастар.
Подарок туттарыыта.
Тымныы оҕонньор: Оҕолоор мин барар чааһым тиийэн кэллэ. Саҥа дьылынан! Саҥа
дьолунан! Эһиилги дьылга дылы көрсүөххэ диэри.
Сана дьыл эрэлэ самныбат буолуохтун
Дьон сэргэ сурэҕэр дьол уйа туттуохтун.
. Хаартыскаҕа түһүү.
Ааспыт сыллыын барыстын
Ыарыы-санньыар, хомолто.
Сана Дьыллыын кэлистин
Үөрүү-көтүү, дьол-соргу
Баҕа санаа туолуута!

Сана Дьылга үөрүүбүтүн,
Чугас дьоннуун үллэстиэххэ.
Сана сылга сырдык дьолу
Бары эрэнэ күүтүөххэ!

