Орто белеххе сана дьыллаа5ы утренник сценария.
«Хаар киьи аптаах кинигэтэ»
Иитээччи: Иванова А.П.

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
Кытталлар: ыытааччылар, Снеговик, клоуннар, фокусник, саьыл, куоска,
бетуук, Тымныы О5онньор, Хаарчаана
Киэргэммит зал. Музыка тыаьынан о5олор киирэн олороллор
1вед.
Кулуу-уеруу кэьиилээх
Кун сиригэр куутуулээх
Сана сылы керсуе5ун
Сыьыгырыы керсуе5ун
2 вед.
Дорообо, сана дьылбыт
Дорообо, харыйачаан,
О5олоор, эй чэйин
Керу-нары тардыа5ын
1вед.
Елкабыт симэ5э
Эчикиий элбэ5ин
Ча5ылый, ча5ылый
Баай елка умайыый! ( хаар кыырпахтарын елка5а ыьабыт)
2 вед.
О5олоор биьиэхэ эмиэ кырыа кыьыммыт тиийэн кэллэ, мастары дьиэлэри хаарынан
буруйдэ. Тыал буур5а тустэ. ( О5олор бары буур5а тыаьын утуктэллэр)
Снеговик ытыы ытыы кинигэттэн тахсан кэлэр.
1Вед.
Дорообо хаар киьи! Эн туохтан ытаатын
Снеговик (ытыыр тугу эрэ кердуур):
- Мин муннубун сутэрдим, бу- керуун! ( утулугун сирэйиттэн ылбыта мунна суо5а
кестер)
- Мин ыраас хаарга оонньуу, мэниктии сылдьаммын моркуоп муннубун сутэрэн
кэбистим. Муннута суох хайдах буолабын
1вед:
- Санаар5аама, биьиги эйиэхэ кемелеьуехпут, муннугун кердуехпут.
- О5олор, сиэпкитин керун эрэ, ба5ар онно киирбитэ буолаарай, онтон олоппосторгут
анныгар керун эрэ, баар дуо?
Хаар киьи, хата о5олору кытта оонньуохха.
Снеговик:
- мин олус себулээн хаарынан оонньуубун.
( 2 вед иьиттээх хаары киллэрэн биэрэр ону о5олорго ыьар, тептеру быра5аллар)

Снеговик:
- эьигини кытта оонньуу сылдьар олус учугэй да буоллар, мин муннубун кердуехпун
наада (кердуур)
1Вед.
- Арай моркуоп мунну оннугар хаар мунну олортоххо? Кырасыабай манан
муннуланыан (тутан керер)
Снеговик:
- суох, хаар муннуну ба5арбаппын, моркуоппун кердуем.
Саьыл корзина тутуурдаах ааьан иьэр.
1Вед
- Дорообо, саьыл ханна баран иьэ5иин.
Саьыл.
- Дорооболорун. Бырааьынньыктаа5ы аьылыкпын ылан иьэбин.
1Вед.
- Уой, ба5ар онно моркуоп баар буолаарай
Саьыл:
-Баар
1Вед
-о5олор ырыа ыллаатахтарына биьиэхэ биэриэн дуу. Хаар киьибит муннун сутэрбит
О5олор ырыа ыллыыллар «Манан хаар»
Саьыл:
Учугэй да ырыа, уердэхпиэм.
( моркуоп биэрэр).
Хаар киьи:
- баьыыба. (уеруутуттэн ункуулуур)
Саьыл:
-Керсуеххэ диэри!
Снеговик
- О5олоор, мин эьиэ5э аптаах кинигэ кэьиилээх кэллим.
Аптаах хаарынан кинигэни ыьар. Онто сабыыта туьэр .
Остуоруйа геройдара тахсан кэлэллэр.(Куоска , бетуук, саьыл)
Остуоруйа кердереллер.
Снеговик:
- Хайа о5олоор себулээтигит дуо? Ытыскытын куускэ таьынан биэрин, ессе кердеруем.
Цирк уруьуйа кестер
-уой бу туох дьиэтэй?
-цирк
-Цирка5а саамай кулуулээх ким баарый
-Клоуннар (Клоуннар суурэн киирэллэр.)
Фокусниктар киирэллэр.
Фокус кердереллер.

Снеговик:
- О5олоор аныгыскы страницаны арыйыахха. (Онно Тымныы о5онньор ойуута кестер.)
- Тымныы о5онньору ынырыаххайын
Тымныы о5онньор, снегурочкатынаан киирэр.
Тымныы о5онньор:
- Дорооболорун кунду о5олоор, кемус чыычаахтар, Аар сааргы аатырбыт тымныылаах,
Айыы дойдутун киэн иэнинэн уьун сырыылаах, айаны айаннаан сана сылы керсееру
тиийэн кэллибит биьиги, эьигини керен олус да уердум, дьолунан туоллум,
Хаарчаана:
Кунду кырачааннарым утуе кунунэн!
Сана дьылбыт салаллан кэлиитинэн
Сана дьолу ба5арар
Саьар5алаах э5эрдэ!
2Вед (Олоппоско олордор)
-Тымныы о5онньоор, биьиги о5олорбут эн кэлбиккэр наьаа уердулэр,
«Моруос кэллэ» диэн ырыаларын бэлэхтиэхтэрэ.
2 вед
-О5олору уердэр
Елкабыт дьиримниир
Араас еннеех уотунан
Сана дьылга уерэбит
Дьиктини куутэбит
1 вед
Билигин биьиги о5олорбут сана дьылынан э5эрдэлии тахсыахтара:
То5о хаарбыт туьэрий
То5о куелбут тоноруй
Кэлбит кыьын тымныынан
Элбэх хаары тибийэн
Чээлэй урдук харыйа
Керууй уеьэ хантайа
Киирбит кини киэркэйэн
Сана дьылга симэнэн
Кэрэчээн харыйа
Налыччы киэргэммит
Араас да уотунан
Кулумнуу умайбыт
Куобахтар, эьэлэр
Саьыллар,бэл, бааллар
Сиэттиьэн бараннар

кердеех-нардаах Хаар киьи
Хааман иьэр хаар тэпсэн
кыьыл муннун хантаппыт
Кырыа буолбут, ыксаабыт
уоттаах маспыт аттыгар
о5о-аймах керулуур
ункуу тэбэр Чысхааммыт
Ырыа ыллыыр Хаарчаанабыт
хаар манан бытыктаах
тымныычаан о5онньор
кэьиитин тунэтэр
уерууну уксэтэр
ча5ылый, ча5ылый
баай елка, умайыый
о5олор кердерун

Кехтеехтук ыллыыллар

эн уерэ сырдатыый

Туннукпутун туун кэлэн
ити моруос кырдьа5аспыт
Туулунэн ким киэргэттэ
куруьуба бэрдин баайбыт
Таьырдьаны керуехпутун
онтукатын биьи дьиэбит
Кулуктэтэн кэбиспит
туннугэр ыйаан ааспыт
Учугэйиэн, дьиннээх талан оьуор дьар5аа туьэрэн
Уустук ураннык онорон
онорор да буолар эбит
1 вед
Биьиги урун уоланнарбыт ункуулэрин бэлэхтиэхтэрэ
2 вед
Хоьоон аа5ан иьитиннэриэхтэрэ
Детсад аанын арыйан
Сана Дьылбыт кэлбитэ
Сандаар уоттаах харыйа
Кулумурдуу туспутэ

Ыраах сиртэн эьиэхэ
Кэьии-бэлэх а5аллым
Кэлин биирдии миэхэ5э
Бэлэхтэрбин туттартыым

Торуоскатын тыаьатан
Тымныы-Тымныы о5онньор
Кырыа бытык быыьынан
о5олорго санарар
Сана дьылынан э5эрдэлиир
кырачааннар мустаннар
олус сэргээн кердулэр
биирдии-биирдии бараннар
ырыа-хоьоон аахтылар

Тымныы-тымныы о5онньор
Бэлэхтэрин туттарар
Кердеех-нардаах о5олор
Тегуруктээн турдулар

Тымныы-тымныы о5онньор
Торуоскатын тыаьатта
Тымныы-тымныы о5онньор
Дуорааннаахтык санарда

О5олоруом айаммар
Мин билигин барабын
Ыраах, чугас детсадпар
Бэлэхтэрбин илдьэбин

Эргэ дьылы атааран
О5о аймах чугдаарар
Харыйаны тулалаан
Ча5аарыйа сырсаллар

1 вед
-Сылаас дойду кыраьыабай кыргыттара э5эрдэ ункуулэрин керуеххэ
2 вед
Если елку нарядили
Много сладостей, игрушек
И снегурку пригласили
Каждый год он возит в лес
Встали дружно в хоровод И на празднике зверушек
Мы встречаем Новый год Будет множество чудес

Очень острые иголки
У пушистой нашей елки
И от пола до верхушкиРазноцветные игрушки

Блестят на елке бусы
хлопушки и звезда
мы любим нашу елку
Да да да
Снегурка в белой шубке
Приходит к нам всегда
Мы с ней поем и пляшем
Да, да, да
И дед Мороз веселый
Седая борода
Приносит нам подарки да, да,да

1 вед
Куба туутэ хаары ыьан
Хаар кыырпахтара ункуулууллэр
Кыргыттар Ункуулэр
2 вед
Хоьоон «Сана дьыл» аа5ыахтара
Кэрэчээн харыйа
Хаар манан бытыктаах
Налыччы киэргэммит
Тымныычаан о5онньор
Араас да уотунан
Кэьиитин тунэтэр
Кулумнуу умайбыт
Уерууну уксэтэр
Ча5ылый, ча5ылый
Баай елка умайыый
О5олор кердерун
Эн уерэ сырдатыый
2 вед
Намылыйар лабаа5ар
Киэргэл бэрдин эринэн
Килбэчийэр киистэ5эр
Кемус дуйу бурунэн
Кыраьыабай бэйэкэн
Кынтайаахтыы лаглайан
Кунду алмаас енунэн
Кулумурдуу тура5ын

Эргийдэ хоровод
Чуор ырыа дьиэрэйдэ
сана дьылбыт сандаарда
елкабыт киэргэйдэ

Куобах, куобах барахсан
Куотан, куотан кэлэммин
Ойуур,ойуур быыьыгар
Утуйа, утуйа сытабын

Бу биьиги елкабыт
Симэнэн турар
елкабыт бутуннуу
Кулумнуу кестер

Биьиэхэ ыалдьыттыы
Тымныы о5онньор кэлбит
Биьиэхэ кэьиитин
Елка маьын а5албыт
Бу бааллар фонариктар
Кыьыл кемус шариктар

Куех елкаттан
Кемус ардахчаан туьэр
Оо, олус учугэй
Елка5а сылдьар
Сымыыттан бетуукчээн тахсан кэлэр.
(хоьоон аа5ар)
1 вед
Кэлэр сылбыт бэлиэтэ бетуукчээн кэллэ.
Киниэ5э ырыа ыллыахайын
Ырыа «Бетуук»
Ункуу «Чоппуускалар»
Тымныы О5онньор:
-О5олоор хоьоонноргутун, ырыаларгытын, ункуулэргитин се5е махтайа кердум,
дуоьуйа иьиттим. Илии тутуурдаах, еттук харалаах кэлбитим онтум ханна баарый.
1 вед.
- кэьии ханна сытарын сулустарынан ыйдарыахха. (фонаригынан елка уэьээтин ыйдарар
кыра сиэркилэ5э подарок сытара кестер)
Тымныы о5онньор:
-ээ бу баар эбит дии, хаар буруйэн кэбиспит .
О5олорго уерэ-кете бэлэхтэрин туттарар
-биьиги барар чааспыт тиийэн кэллэ. Эьиэхэ кэлэн ыалдьыттаабыппытыттан олус
дьоллоннубут. Баьыыбаларын. Кэнчээри ычаттарбытыгар ба5арыа этибит кэлбит сана
дьылга эьиги ырыа- тойук аргыстаах, уеруу кету уктэллээх сылдьын. Кундуттэн
кунду куннэр уксээтиннэр, кэрэттэн кэрэ кэмнэр кэлэ турдуннар. Кэрэ кэми кэьии
гынан илдьэ сылдьын, олоххут еруу сырдыгынан сыдьаайдын.
Хаарчаана:
- Ойор- тэбэр оонньуур-кулэр, олус сайдар о5о сааскыт саргылана туруохтун!Уруй
ууммут сылга, Айхал кэлбит кэмнэ!
Иккиэн:
-Аныгыскы сылга керсуеххэ диэри!
.

Орто белеххе сана дьыллаа5ы аралдьытыы сценарийа
«Хаар киьи аптаах кинигэтэ»

