Саҥа дьыллааҕы сценарий
«Аптаах холбуйа эбэтэр Африканцкай Саҥа дьыл»
Оруолларга:
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Баабыр (тигр)
Дьыл оҕуhа
Бармалей
Крокодил Ко – ко - ко
Хаарчаана
Тымныы моруос оҕонньор
Аралдьыйыы хаамыыта.

Оҕолор бырааhынньыктааҕы залга мусталлар музыка тыаhыыр бырааhынньык
саҕаланар.
Кэрэчээн харыйа
налыччы киэргэммит,
кэллэ дии, кэллэ дии кэрэ кэм Саҥа дьыл!
Үчүгэй, үчүгэй үѳрүү – кѳр буолара.
Үчүгэй, үчүгэй Саҥа дьыл кэлэрэ,
Кэтэhэр ыалдьыппыт Тымныычаан оҕонньор
Кэлиэҕэ сотору, кэhиитин аҕалыа!
Үтүѳ күнүнэн, манна мустубут оҕолор, ыалдьыттар! Барыгытын кэлэн иhэр
2022 сылынан итиитик – истиҥник эҕэрдэлиибит! Саҥа үүнэр сыл эhиэхэ
үѳрүүнү, дьолу, доруобуйаны аҕаллын. Иннэ диэн туран бүгүҥҥү
бырааhынньыкпытын саҕалыырбытын кѳҥүллээн!
(Саҥа дьыллааҕы ырыа тыаhыыр кэмигэр Хаарчаана, дьыл оҕуhа уонна
Баабыр киирэн кэлэллэр)
Хаарчаана:
- Тыалы хаары быыhынан Саҥа дьылы кѳрсѳ эhиэхэҕэ мин Хаарчаана тиийэн
кэллим.
Баабыр Зэмбо:
-Онтон мин аатым Баабыр Зэмбо буолабын, мин эhиэхэ ыраах Африкаттан
тиийэн кэллим.
Дьыл оҕуhа:

- Онтон мин Дьыл оҕуhа буолабын, онтон эhиги кимнээхтэргитий?
Хаарчаана:
- Кырдьык даҕаны оҕолоор… мин эhигини билбэт эбиппин дии, эhиги
кимнээхтэргитий? Ханнык группа оҕолоро буолаҕытый, бары бииргэ
группаҕыт аатын этэҕит дуо? Биир, икки, ус бары улаханнык тэҥҥэ
группаҕыт аатын этин эрэ!
О5олор:
- Күнчээн!!!
Баабыр Зэмбо:
- Дьээрэ оҕолоор! Бары бэйэ бэйэбитин кытта эҕэрдэлэhиэххэйин эрэ,
Баабырдыы Ррр-ррр-ррр диэн аттыбытыгар турар табаарыспытын кытта
эҕэрдэлэhиэххэ, онтон аны миигин кытта Ррр-ррр-ррр диэн эҕэрдэлэhиэххэ.
(Баабыр оҕолор быыстарынан сүүрэн барыларын кытта эҕэрдэлэhэр)
Саҥа дьылынан!
Саҥа дьолунан!
Бары бииргэ Саҥа дьылбыт бырааhынньыгын үѳрэ - кѳтѳ кѳрсүѳххэ.
Дьыл оҕуьа:
- Хайоо наhаа үчүгэй харыйа турар эбит дии, онтон ким эрэ суох курдук дии
ким суоҕуй оҕолоор?
Оҕолор:
- Тымныы моруос оҕонньор!
Баабыр Зэмбо:
- Саамай сѳп, бары бииргэ ынырабыт дуо?
О5олор: Тымныы Моруос оҕонньор!
(Үѳрэ - кѳтѳ бырааhынньык буола турдаҕына Бармалей Моруос таҥаhын
таҥнан уонна Крокодил харыйа буолан кубулунан киирэн кэлэллэр)
Бармалей:
- Эг, гей, гей истэбин – истэбин наhаа улаханнык хаhыытааман эрэ туох
айылаах улаханай! Хата итии чаайгытын бэлэмнээтигит дуо! Ыччуу, ычча
дэлби тоннум дии. (Крокодил Сундуук соhон киирэр)
.- Мин Тымныы моруос оҕонньорбун, мин кыhыл муруннаахпын уонна
эhиэхэ элбэх чупа – чупс кэhиилээхпин.

Хаарчаана:
- Дорообо! Тымныы моруос оҕонньор эн хайдах эрэ буолбуккун дии, олох да
атын курдуккун ди?
Бармалаей:
- Ээ, миигин ойуурга булчуттар Тайах дии санааннар сырыстылар онтон
куотан дэлби сүүрдүм хата бу харыйабын былдьыы сыыстылар.
Крокодил Ко – ко - ко:
- Ээ, мин дьиннээх аптаах харыйабын ээ.
Бармалаей:
- Хаарчаана эhи ойуурга барыа этигит Хаар киhи онно моркуобун сүтэрэн
ытыы олорор, буларыгар кѳмѳлѳhүѳ этигит Дьыл оҕуhун кытта түргэнник
барын.
Хаарчаана:
- Оо, бу иэдээни кѳмѳлѳhѳн бѳҕѳ бо!
Бармалей:
- Оҕускун умнума!!!
(Баабыр Зэмбо аптаах холбуйаны сэҥээрэ турар)
Бармалей уонна Крокодил Ко – ко –ко:
- Уайдыы туох кырасыабай Баабыра турарый? Кэл эрэ мин эйиэхэ оҕолор
подароктарын кѳрдѳрүѳм (диэн баран аптаах холбуйа иhигэр симэн кээhэр,
Крокодил сундуугу хатыыр уонна күлүүhүн ыйыстар. Бармалей Моруос
оҕонньор таҥаhын устан быраҕан кээhэр, Харыйа уота умуллар соччото суох
музыка тыаhыыр Бармалей ыллыыр крокодил үнкүлүүр).
Бармалей:
- Мин Моруос оҕонньор буотахпын мин аатым Бармалей! Мин оҕолорго
үѳрүүнү сатаан аҕалбаппын бырааhынньыгы тохтотуохха?
Крокодил Ко – ко – ко:
- Оннук, оннук!
О5олор:
- Суоох!!!
Бармалей:

- Оччотугар эhиги биhигини кытта оонньуоххут дуо? Баҕар бырааhынньык
диэни билиэхпит дии!
1. Оонньуу…………….
Бармалей:
- Кѳрүн эрэ оҕолоор, син үчүгэйдик оонньоотубут дии оччоҕо биhиги
Моруос оҕонньор уонна Харыйа буолуохпутун сѳп эбит ди.
Оҕолор:
-Суоох!
(Бу бириэмэҕэ Хаарчаана уонна Дьыл оҕуhа киирэн кэлэллэр)
Хаарчаана:
-Биhи отой да хаар киhини булбатыбыт. Хайоо онтон Моруос оҕонньор ханна
барда?
Бармалей:
- Ха – ха –ха, биhи эhигини албыннаабыппыт Моруос оҕонньор уонна
Харыйа буолан кубулунан киирбиппит (Крокодилын кытта күлэллэр) онон
Саҥа дьылгыт буолбат!!!
- биhи оҕолору кытта Крокодил Ко – ко- ко сылын кѳрсүѳхпүт дии?
Оҕолор:
- суоох!
Дьыл оҕуhа:
- Суох оннук буолбат! Баабырбытын биhиэхэ биэрин!
Бармалей:
- Дьэ, оччоҕо маннык гыныахха Крокодил сыла кэлэр ду Баабыр сылын
керсебут ду! Оонньоон күрэхтэhэн кѳрүѳххэ хоттоххутуна барытын да ылын!
Оннук ди Крокодил Ка – ка- ка.
Крокодил:
-Ко – ко – ко! Диэммин ээ.
Хаарчаана:
- Күрэхтэhэбит дуо? Оҕолоор.
Оҕолор: …
Бармалей:

- Биhиэхэ Африкаҕа Саҥа дьылы маннык үнкүүлээн кѳрсѳллѳр (диэн баран
салыбырыыр)
Хаарчаана:
- Онтон биhиэхэ наhаа үчуүгэй нап – нарын «Хаар» үнкүүтүн үнкүүлээн
кѳрсѳллѳр, оҕолоор үнкүүлээн кѳрдѳрѳбүт дуо?
Оҕолор: Аhаа!
Бармалей:
- Дьэ чахчы үчүгэйдик үнкүүлүүр эбиккит! Оччотугар оонньоон кѳрүѳххэ.
Оонньуу……
Бармалей:
- Дьэ ынырык түргэн оҕолор эбиккит дии
Крокодил:
- Оннук эбит ди, аны хоттороору гынныбыт дии, Оҕолору хотуохха наада!
Бармалей:
- Ээ, мин биллим ахсааны баҕас сатаан аахпаттара буолуо?
Крокодил:
- Оннук, оннук кинилэр кыралар онон биhи хотобут.
Хаарчаана:
- Ээ, суох доҕоор биhи оҕолорбут олус үчүгэйдик билэллэр (Ахсаанна
оонньуу)
Бармалей:
- Сѳп, сѳп чэ ынырык ѳйдѳѳх оҕолор эбиккит! Оччотугар сатаан ыллыыгыт
ду?
Оҕолор:
- Ыллаан!
Дьыл оҕуhа:
- Дьэ биhи оҕолорбут сылы быhа кэтэспит бырааьынньыктарын ыhа сатааман
оҕолор сатаан ыллыыллар уонна үнкүүлүүллэр онон Баабырбытын биэрин!
Бармалей:

- Дьиҥэ биэриэ этибит даҕаны Крокодил Ко – ко – ко аччыктаан аптаах
холбуйа күлүүhүн тылын ыйыстан кээспитэ онон Баабыр Зэмбо сылы быhа
Холбуйа иhигэр олорор буолла ха – ха – ха (Иккиэн күлэллэр).
Крокодил Ко – ко – ко: Оҕус диэкки ымсыырбыттыы кѳрѳр уонна салбанар.
- Дьыл оҕуhа эн наhаа минньигэскин уонна тотоойугун быhылаах дии.
Дьыл оҕуhа: Крокодил таhыттан тэйэр.
- Эсс хайдах буоллуҥ?
Крокодил:
- Наhаа аччыктаатым ди, мин эйигин сиибин дуо? (Музыка тыаьыыр, о5ус
о5олор диэкки куотар, Крокодил сырсар).
Хаарчаана:
- Чэ сѳп буолуо айка бүтүн мин билигин полиция ыҥырыам (Бары тохтуу
туhэллэр) ээ, тоҕо полиция ыҥырыахпный бары бииргэ Тымныы моруос
оҕонньору ыҥырыахха. Музыка тыаhыыр бары бииргэ Моруос оҕонньору
ыҥыраллар.
Тымныы моруос оҕонньор киирэн кэлэр.
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Бу кэлэн иhэр саҥа сыл эhиэхэ оҕолорбор үѳрүүнү эрэ аҕаллын! Дьэ мин
ыраах сиртэн айаннаан сылайдахпыан, хойутаатым ду хайдах ду, оҕолорум
тоҕо үчүгэйдэрэй бары да кырасыабайдара да бэт ди!
Хаарчаана: Дорообо Моруос оҕонньор хата оруобуна кэллин манна
Бармалнй уонна Корокодил Ко – ко – ко оҕолору албыннаан бырааьынньык
тэрийэ сылдьаллар.
Бармалей:
- Ээ онно мин олох да буруйум суох ити барыта крокодил Ко – ко – ко
Крокодил Ко –т ко – ко:
- Хайоо, хайдах буоллун мин харыйа эрэ буолбутум ди.
Моруос оҕонньор:
- Хайоо манна ким күлүгээннии сылдьарый тугу – тугу оҥоро сылдьаҕыт?
Хаарчаана уонна Дьыл оҕуhа Бармалейы уонна Крокодилы үтэн илдьэн
биэрэллэр.
Моруос оҕонньор:

- Хайдах буола сылдьаҕыт?
Бармалей:
- Саҥа дьылынан! (Билбэтэҕэ буолар)
Моруос оҕонньор:
- Дьэ хайдах буолабыт, Баабыра суох хайдах Саҥа дьыллыыбыт, оҕолор
миэхэ кѳмѳлѳhѳҕүт дуо? Бары бииргэ аптаах тылы эттэхпитинэ холбуйабыт
арыллыа оччоҕо Баабырбытын босхолуо этибит.
Оҕолор:
- Кѳмѳлѳhѳн!
Моруос оҕонньор:
- …………………
Баабыр:
- Дорообо Моруос оҕонньор! Хата миигин босхолообуккутугар улахан
улахан махтал! Дьэ хата моруос оҕонньор кэлбитинэн бары бииргэ
бырааhынньыктыаххайын.
Дьыл оҕуьа:
- Онтон бу балары хайыыбытый?
Бармалей:
- Биhигини баьаалыста бырастыы гынын уонна хаhан да итинник буолуохпут
суоҕа, баабыр сыла диэн наhаа үчүгэй бары бииргэ
бырааhынньыктыаххайын. Биhиги эмиэ эhи курдук Саҥа дьылы
кѳрсүѳхпүтүн баҕарабыт (Крокодил диэкки кѳрѳн баран бырастыы кѳрдѳс
диир)
Крокодил Ко – ко – ко:
- Хаhан да буруйу оҥоруохпут суоҕа онон бырастыы гынын.
Моруос оҕонньор:
- Оҕолоор, Бармалейы уонна Крокодилы бырастыы гынаҕыт дуо?
Оҕолор:
- Аhаа, бырастыы гынабыт!
Моруос оҕонньор:

-Чэ сѳп, Оҕолор маладьыастар! Бары бииргэ иллээхтик олоруоххайын, саҥа
кэлбит сылы үѳрэ – кѳтѳ кѳрсүѳххэйин!
Хаарчаана:
- Моруос оҕонньоор онтон харыйабыт уота суох дии.
Моруос оҕонньор:
- Ээ, оннук эбит дии, хайдах харыйата суох Саҥа дьыллыахпытый!
Биир, икки, ус Харыйа уота Күлүмүрдээ!
Хаарчаана:
- Урааа, Саҥа дьылынан! (Бары үѳрэллэр) Дьээрэ оҕолоор бары харыйа
туhунан ырыабытын ыллыаҕын эрэ (Хоровод).
Оонньуу ……………
Подарок туҥэтиитэ.

