«Остуоруйа алыптаах дойдута»
(сценарий)
Орто белех

Остуоруйа- норуот тылынан уус-уран айымньыта, фольклор биир
керуцэ,киьи бэйэтин ба5атын эбэтэр араас быьылаан туьунан ойтон
оцорон,айан кэпсиир дьиктилээх-дьиибэлээх,кэрэхсэбиллээх, аптаах кэпсээнэ
буолар.Остуоруйаны норуот уонна суруйааччы айар.

Сыала-соруга: остуоруйа кеметунэн о5о тылын байытыы, кэпсиир дьо5урун
сайыннарыы, О5о бэйэ-бэйэтигэр истиц сыьыаннаах,кемелесуьэр, иллээх
буоларыгар иитии, театрализованнай оонньууга интэриэьи тардыы.
Ыытааччылар-Сказа Рассказовна уонна Кутуйах

Туттуллар тэриллэр:
-аптаах клубочек
-яблокалаах мас
- сундуук(ортотугар колобок ойуута бааллыбыт лента)
-корзина(картинкалардаах)
-коробка мозаикалардаах «остуоруйа геройдара»
-эриэппэ сюрпризтаах.

(О5олор музыка тыаьынан залга киирэллэр онно кинилэри остуоруйаьыт
«Сказа Рассказовна» керсер)
С.Р.-Оо, дорооболоруц о5олор,миэхэ ыалдьыттыы кэлбиккитигэр наьаа
уердум, мин аатым Сказа Рассказовна диэн.
Биьиги бары кыра сааспытыттан араас остуоруйалары истэбит.
Остуоруйалары ийэлэрбит утуталларыгар, эбээлэрбит чуумпу киэьэлэргэ
кэпсээччилэр. Ессе детсадпытыгар, оскуола5а эмиэ истэбит дии
о5олор.Остуоруйа биьигини олохпут устатын тухары

арыаллыыр.Остуоруйаны о5олор эрэ буолбакка улахан дьоннор эмиэ
себулууллэр.Биьиги остуоруйаны иьиттэхпитинэ, аахтахпытына араас
аптаах, дьикти интэриэьинэй дойдуларга сылдьар курдукпут, онно хаьан
ба5арар учугэй дьыала куьа5аны хотор. Бугун биьиги араас остуоруйалары,
кинилэр геройдарын саныахпыт.оонньуулары оонньуохпут уонна
сынньаныахпыт. Чэ эрэ, тегуруччу туруоххайыц эрэ о5олор.
(Золушка остуоруйа музыкатынан тегуруччу сиэтиьэн туран уцкуу)
С.Р.- Бэйэ бэйэбитигэр мичээрдиибит о5олор.
Чэ эрэ, билигин билэр остуоруйаларбытын ааттаталаан тарбахтарбытын
оонньотуохпут, тарбахтарбытын остуоруйалары ааттаатаххытына токурутан
иьэ5ит (о5олор билэр остуоруйаларын ааттаталыыллар)
Маладьыастар,элбэх да остуоруйаны билэр эбиккит о5олоор.
Керуц эрэ о5олоор,миэхэ туох эрэ баар(клубочек кердерер,тегурук сап)
Бу остуоруйа аптаах саба, кинини тегурутэ бырахтахпытына остуоруйа
дойдутугар айанныахпыт,текунутэ быра5ыаххайыц…
Кутуйах суурэн киирэр-Дорооболоруц о5олоор,миэхэ баьаалыста кемелеьун
эрээ,мин ханнык остуоруйаттан сылдьарбын умнан кээьэн мунан
хааллым,эьиги ба5ар билэргит буолаарай?
-таак мин ейдуурбунэн о5онньор баар этэ,эмээхсин, кыыс, ыт,куоска уонна
мин, тугу эрэ бары тардыбыппыт?????
О5олор-«эриэппэ»остуоруйа дии
Кутуйах-ээ, чахчыы,дьэ санаатым,баьыыбаларын, оо,онтон ол эриэппэбин
хантан буларым буолуой?
С.Р.-санаар5аама кутуйах,биьиги бары остуоруйа дойдутугар бараары
турабыт, бу аптаах саптаахпыт, ону текунутэ быра5ан баран
батыьыахпыт,барыс биьигинниин,ба5ар эриэппэ5ин булуохпут,оннук да
о5олоор…
Чэ, бырахтыбыт…
Уой, керуц эрэ саппыт туохха эрэ кэллэ,ээ остуоруйа яблокалаах маьа турар
дии. Яблокалара боростуой буолбатахтар эбит, боппуруостардаах яблокалар,
керуеххэйиц эрэ…
Ханнык остуоруйалар геройдара буолалларын этиэхтээххит эбит:
1б.-ханнык остуоруйа5а-о5онньор,эмээхсин,куобах,бере,эьэ,саьыл уонна
тегурук,минньигэс герой баарый? (колобок)

2б.-ханнык остуоруйа5а улахан, мацан кетердер уолу Дьэгэ Бааба5а
а5албыттарай? (гуси-лебеди)
3б.-эбээтигэр ыалдьыттыы баран иьэн берену керсубут кыыс аата кимий?
(кыьыл бэргэьэчээн)
4б.-ханнык остуоруйа5а сахсыр5а харчы булан ылан самовар атыыласпытай?
(муха-цокотуха)
5б.-хрустальнай тууппулэтин ацаарын сутэрбит кыыс кимий? (золушка)
6б.-ханнык остуоруйа5а кутуйах сымыыты алдьатан кэбиспитэй? (курочка
ряба)
Маладьыастар,остуоруйаларгыт ааттарын наьаа билэр эбиккит.
Сал5ыы айанныыбыт,саппытын текунутэ быра5абыт…
С.Р.-керуц эрэ.мастар анныларыгар меьееччук сытар дии.Билигин иьин
керуехпут эрэ.(иьиттэн суругу ылан аа5ар)-остуоруйа таабырыннарын
таайыц диэбиттэр, таайарга бэлэмцит да о5олор?
1-харчы булбут,самовар атыыласпыт.(муха цокотуха)
2-мин мас киьибин,кыьыл кемус кулуус кердуубун,уьун уьун
муннулаахпын.(буратино)
3-мин наьаа кыра кыыспын.миигин ба5а уола уорбута(дюймовочка)
4-дьиэ5э ус устуул, ус ложка, ус орон баар эбит(три медведя)
5-дьиэлэригэр киирээри баппакка алдьаппыт(теремок)
Уой барытын таайдыгыт дии,маладьыастар! Салгыы барабыт…
(С.Р.-сабы текунуппутэ сундуукка тиийэн ицнэр.)
Уой.аны сундуукка тиийэн кэллибит дии,аьан керебут да о5олор?
(Сундуук иьигэр ортотугар колобоктаах уьун со5ус лента баар уонна сурук)
С.Р.-истин эрэ о5олор,бу оонньууну оонньоон баран биирдэ сал5ыы
айанныыр эбиккит.
О5олор оонньууллар.
С.Р.-маладьыастар.наьаа учугэйдик оонньоотугут,чэ салгыы барабыт.
Сап аны корзина5а кэлэн тохтуур.
С.Р.-уой, корзина турар дии о5олор,иьигэр туох баара
буолуой,керуеххэйиц…

С.Р.корзина иьиттэн суругу ылан аа5ар:-манна остуоруйалар аптаах
тэриллэрин ойуулара бааллар эбиттэр,ону кинилэр ханнык остуоруйаттан
буолалларын ааттаталыыр эбиккит….
-туфелька------золушка
-ключик--------буратино
Сымыыт--------курочка ряба
Кыьыл ецнеех бэргэьэ------------красная шапочка
Эриэппэ-------------репка
Копейка-------------муха цокотуха
Ус ложка-------------три медведя
Сапог----------------кот в сапогах
Маладьыастар,барытын билэр эбиккит дии, Салгыы айанныыбыт да
о5олор?чэ саппытын быра5ыа5ыц.
С.Р.-керуц эрэ , ол коробка турар дии аны,(иьиттэн эмиэ суругу ылан аа5ар)
Остуоруйа геройдара диэн мозаикалары тацыц диэбиттэр,сатыыгыт да
о5олор? кутуйахчааммыт эмиэ кемелеьеер хата.
Кутуйах-кемелеьен бе5е буо,хаьан эрэ эриэппэбэр тиийэбиит?
(о5олор мозаика тацаллар)
С.Р.-тиийиэхпит кутуйахчаан,санаар5аама.О5олорум тургэнник да тацан
буттугут дии,дьэ маладьыастар! Салгыы айанныыбыт.
(сабы быра5аллар, эриэппэ сытарыгар тиийэн тохтуур)
Уой, бу туох улахан ара5аьа сытарый?
Кутуйах-ураа! Ити мин эриэппэм сытар дии.иэхэйбиин! хата
буллубуут,баьыыбаларыц о5олор,улахан махтал,бу кеннеру эриэппэ
буотах,сюрпризтаах эриэппэ!
(кутуйах эриэппэ иьиттэн минньигэс кэмпиэттэри ылан о5олору кундулуур)
Ессе тегул баьыыбаларыц,билигин бу эриэппэбин о5онньордооххо
илдьэбин,керсуеххэ диэри о5олоор!...(тахсан барар)
С.Р.-чэ эрэ о5олоор,биьиги эмиэ аптаах саппытын текунутэн тептеру
дьиэбитигэр теннуеххэйиц, аптаах остуоруйабыт дойдутугар учугэйдик да
сылдьан,оонньоон ,сынньанан кэллибит дии .
Музыка тыаьынан о5олор группаларыгар тар5аьаллар.

