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Сыала: Оҕолору патриотизм, дойдуга таптал тыыныгар иитии. Уол о5о
тулуурдаах, күүстээх, хорсун, сымса буоларыгар ситиһии, эт-хаан өттүнэн
сайыннарыы, эйэлээх буоларга оҕолору ыҥырыы – угуйуу, толкуйдуур
дьоҕурун сайыннарыы, төрөөбүт дойдуга, таптал иэйиитин уһугуннарыы.
Туттар тэриллэр: 2 рюкзак, 2 автомат, сымнаҕа кубиктар, 2 кыра мээчиктэр,
2 таанка, 2 дуга, 8 кегли, 2 клюшка, 2 уруул, 2 бакыат, 2 аттар, кубиктар, 3
араас өҥнөөх былаах (кыһыл, араҥас, халлаан күөх), 3 араас өҥнөөх ленталар
(кыһыл, араҥас, халлаан күөх)
Зал бырааһынньыктыы киэргэтиллибит, байыаннай ырыалар музыката
тыаһыыр. Проекторынан Аҕа дойду көмүскээччилэрин туһунан презентация
көстөр. Оҕолор маршировканнан заалга хааман киирэллэр.
Маршировка с флажками
Хоһоон “Солдаты”
Ыытааччы: Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, ынырыылаах ыалдьыттар! Бүгүн
биһиги Аҕа дойду көмүскээччилэр күннэрин бэлиэтии муһуннубут.
Бүгүн биһиги убаастабыллаах эһээлэрбитин, аҕаларбытын, убайдарбытын
Аҕа дойду көмүскээччилэрин күннэринэн итиитик – истиҥник эҕэрдэлиибит!
Оҕолоор , биһиги аҕаларбыт, эһээлэрбит, убайдарбыт Армияҕа сылдьан
дойдубутун араҥаччылыырга, көмүскүүргэ үөрэммиттэрэ. Аармыйаҕа араас
байыаннай идэҕэ үөрэтэллэр, ол курдук, танкист, моряк, пограничник,
летчик, артиллерист, кавалерист. Бу байыаннай дьон бары тус-туспа
уратылаһар знактаахтар, сэп-сэбиргэллээхтэр. Холобур: летчикка-самолет,
танкистка-танка, морякка-хараабыл, пограничникка-ыт, артиллеристкапушка, пехотаҕа-пулемет.
Онтон эһиги оҕолор эмиэ эһээлэргит, аҕаларгыт, убайдаргыт курдук
күүстээх, хорсун-хоодуот, түргэн, сымса, сытыы буола улаатыахтааххыт.
Биһиги оҕолорбут улааттахтарына эмиэ аҕаларбыт, эһэлэрбит курдук
Аҕа дойдуну көмүскүү барыахтара.
Курэхтэhии барыыта:
Ыытааччы:

Болҕойун! Болҕойун!
Күрэхтэһии саҕаланна
Сымса, түргэн уонна саталлаах.
Кэлэр кэскиллэрбит саллааттара.

Ыытааччы:

1-кы хамаанда аата “Моряктар”;
2-с хамаанда “Пехотинецтар”

“Моряктар” хамаандаҕа Уруй! Айхал!
Моряктар: Ура-а-а-а!; Ура-а-а!; Ура-а-а!
“Пехотинецтар” хамаандаҕа Уруй! Айхал!
Пехотинецтар: Ура-а-а-а!; Ура-а-а!; Ура-а-а!
Ырыа: “Хоһуун”
Ыытааччы: Олус күүстээх, хорсун, хапсаҕай саллаат буоларга.
Сымса уонна сатабыл баар буолуохтаах.
Билигин бастакы эстафетабыт аата “Марш бросок”
1 эстафета: “Марш бросок” (рюкзак, автомат)
Кыттааччылар уочаратынан рюкзак уонна автомат сүгэн баран сүүрэллэр.
Бэлиэтэммит сири эргийэн кэлэллэр уонна иккис кыттааччыга биэрэллэр.
Хай хамаанда түргэнник бүппүт кыайыылааҕынан ааҕыллар.
2 эстафета: “Кириэппэс” (сымнаҕа кубиктар)
Хас биирдии кыттааччы кубик туталлар. Сигнал бэрилиннэҕинэ
кыттааччылар кириэппэс туталлар. Эрдэ бүппүт хамаанда кыайыылааҕынан
ааҕыллар.
Ыытааччы: Табыгас харах – ситиһии төрдө.
3 эстафета: “Танканы тап” (кыра мээчиктэр, 2 таанка, 2 дуга)
Хамаандалар уочаратынан таанкалары таба сатыахтаахтар. Хайалара
таанкалары таппыттар, ол кыайыылааҕынан ааҕыллар.
Билигин сынньана таарыйа биһиги оҕолорбут ырыаларын истиэхпит.
Ырыа: “Уолаттар марштара”
4-эстафета: “Миинэлэри туораа” (8 кегли, 2 клюшка, 2 мээчик)
Хамаандалар уочаратынан клюшка тутан баран мээчиги төкүнүтэн
«змейкой» кегли быыһынан эрийэ – буруйа баран кэлэллэр. (Оҕолор кегли
быыһынан суулларбакка эрийэ буруйа кэлиэхтээхтэр).
– “Викторина”
– “Таҥканан ким ыытарый?” - Танкист.
– “Пушканан ким ытарый?” - Артиллерист.
– “Самолётка ким олороруй?” - Летчик.

– “Разведкаҕа ким сылдьарый?” - Разведчик.
– “Кыраныыссабытын ким көмүскүүрүй” - Пограничниктар.
– “Подводнай лодкаҕа ким службалыырый” - Подводнай моряктар.
5-эстафета: ”Суоппардар саллааттары таһаллар” (2 уруул) Бастакы
оҕолор илиилэригэр уруулу туталлар уонна биир биир дьоннорун таһаллар
ыйыллыбыт миэстэҕэ.
6-эстафета: “Окуопата тут” (кубиктар)
Хамаандалар уочаратынан кубиктары саала түгэҕэр илдьэллэр. Оннук гынан
окуопа туталлар. Ханнык хамаанда бастакы бүтэр эбитий?
Флешмоб: “Я морячка-ты моряк”
7-эстафета: “Донесение” (2 бакыат, 2 аттар)
Хамаандаҕа бирдии бакыат уонна ат бэриллэллэр. Хамаандалар уочаратынан
аттарын миинэн баран бакыаттарын туппутунан бэлиэтэммит сири эргийэн
сүүрэн кэлэллэр.
Бүтэһик түһүмэх.
8-эстафета: “Бырааһынньыктааҕы салют” - 3 араас өҥнөөх былаах
(кыһыл, араҥас, халлаан күөх), оҕолорго 3 араас өҥнөөх ленталары (кыһыл,
араҥас, халлаан күөх) туттараллар. Музыка тыаһаатаҕына, оҕолор заалы тула
сүүрэллэр, 3 иитээчи илиилэригэр былаах туталлар. Музыка тохтоотоҕуна
иитээччилэр былаахтарын үөһэ туттахтарына оҕолор ленталарын өҥүнэн
сүүрэн кэлэннэр иитээччилэрин тастарыгар стройдаан туруохтаахтар.
Бастакы стройдаабыт хамаанда кыайар.
Кыайыылаахтары эҕэрдэлээhин.
Күндү ыалдьыттар манан биһиги Аҕа дойдуну көмүскээччилэргэ
аналлаах күрэхпит түмүктэнэр. Баҕарабыт эһиэхэ биһиги күндү эһээлэрбит,
аҕаларбыт, убайдарбыт чэгиэн – чэбдик доруобуйаны, сир үрдүгэр баар бары
кэрэни, ыраас халлааны, дьоллоох уһун олоҕу! Кэлэн
ыалдьыттаабыккытыгар, биһиги күрэхтэрбитигэр кыттыыны ылбыкктыгар
олус диэн үөрэбит, махтанабыт.
Көрсүөххэ диэри!

