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Оҕо көмүскэлин күнүгэр аналлаах ыһыах сценарийа
Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, уһуйааммыт бары үлэһиттэрэ!
Күөх кырыска үктэнэн, оҕолорбут барахсаттар, көҥүл көрүлүү сырсар үтүөкээннээх
кэмнэрэ – сайын буолуута – Бүтүн Аан дойдутааҕы оҕо көмүскэлин күнэ бэлиэтэнэр. Бу
күнү көрсө биһиги бүгүн саха омук оонньуутун ыһыаҕы ыһабыт. Ылыаҕыҥ! Туойуоҕуҥ!
Көрү – нары көҕүлүттэн тутуоҕуҥ!
Ытык өбүгэлэлрбит сиэрдэрин – туомнарын тутуһан, Аал уоппутун айах тутан, Алгыс
этэригэр көрдөһүөҕүҥ алгысчыт Егор Андреевтан.
Бары биир киһи курдук иһийэн туран истиэҕиҥ
Алгыс
Үрдүк халлааҥҥа олохтоох,
Үүттээх таас олбохтоох
Үкэр – куйаас тыыннаазх
Үрүҥ Айыы Тойон Эһэбит,
Аал уотум иччитэ
Бырдьа Бытык – Хатан Тэмиэрийэ,
Сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн,
Хоолдьуктаах бэйэм хоҥкуйан
Көрдөһөн эрэбин
Оҕолорум барахсаттарэтэр тылым эгэлгэтин
Истэ сэргээн олоруҥ
Илгэлээх дойдугутугар
Или – эйэни
Эҥэрдэһэ сылдьыҥ,
Үөрэх суолун тутуһан,
Үтүө майгыга сыстан
Үлэһит дьон буолан,

Үлүмнэһэн үлэлээриҥ,
Кыралары харайыҥ,
Кыамматтары аһыныҥ!
Дьоһуннаахтык сылдьыҥ,
Дьоллоохтук олоруҥ!
Эппитим – сүрэххитигэр иҥнин,
Саҥарбыт саҥам
Салгын куккутун
Саргылыы турдун!
Уруй – айхал!
Айхал – мичил!
Үрдүк аар айыыларга Үтүө махтал буоллун!
Аны үйэлэртэн кэлбит үгэһи тутуһан, бары саламабытын туппутунан сэлэлии үүммүт
хатыҥнарбытыгар барыаҕыҥ
(музыка)
Сир ийэбит барахсан, Аан алахчын хотун, эн иннигэр оҕолорун барахсаттар тураллар.
Оҕолорбут баҕа санаалара туоларыгар, үтүө дьон буола улааталларыгар, үөрүүлэрин –
көтүүлэрин арчылаа – араҥаччылаа
(салама ыйыыллар)
Силигэ ситэн
Алгыс ылан арчыланан,
Күүс – уох эбинэн
Бырааһынньык көрүн – нарын
Көҕүлүттэн тутуоҕуҥ!
Оҕолорбут кыһаллан туруорбут кыракый кэнсиэрдэрин саҕалаыырбытын көҥүллээҥ!
1. Эҕэрдэлэрин тиэрдэллэр улахан бөлөх оҕолоро. Норуот ырыата “Сайын”.
2. Хоһоон “Оһуохай” (Дарина Артемьева, Надя Николаева)
3. Ырыа – чаҕаан убайдар
Ыксалаһан дьайдылар
Үҥкүү – битии дьүөгэлэр
Үмүөрүһэ көттүлэр.
Үҥкүү “Дьөһөгөй” бэлэмнэнии бөлөх
4. Саха маанылаах иһитин чороон туһунан хоһоону ааҕыахтара биһиги кырачаан
оҕолорбут.
5. Саха туойар тойуктаах
Саха улуу олоҥхолоох,
Дьүрүһүйэр хомустаах

Өссө норуот ырыалаах
Ырыа Дэгэрэҥ улахан бөлөх
6. Дохсун ытыс тыаһынан көрсүҥ кыра уонна улахан бөлөх оҕолорун. Үҥкүү
«Ыһыах”
7. Хоһоон “Сайын кэллэ” орто бөлөх оҕолоро
8. Үҥкүү “Оһуор үҥкүүтэ.” улахан бөлөх
9. Ырыа «Хомусчаан” бэлэмнэнии бөлөх
10. Илиилэртэн ылсыаҕыҥ,
Оһуохайга туруоҕуҥ,
Саха омук оонньуутун
Ылыаҕыҥ, туойуоҕуҥ!
Барыгытын оһуохайга ыҥырабыт!
Таһаараллар Милана Васильева, Айгылаан Васильев.
Аны билигин доҕоттоор,
Сирэм күөххэ үктэммиччэ
Самаан сайыны көрсүбүччэ,
Төбүрүөннээн олорон
Түһүлгэлээн аһыаҕыҥ!

 Тоҕус былас суһуохтаах,
Туналҕаннаах ньуурдаах,
Туйаарыма – Куо барахсан
Минньигэс – минньигэстик мичилиийдэ,
Сылаас – сылаастык тырымнаата.
Уһун суһуох күрэх
 Дьэ, эрэ аны
Күүстээх күрэх былдьастын,
Кытыгырас кылыйдын,
Кыраһыабай кыргыттар,
Кынталдьыһа сүүрдүннэр,
Күүстээх уолан уолаттар,
Маһы туура тартыннар.
Спортивнай күрэх
Түмүк.
Биһиги кырачаан оҕолорбут
Үҥкүүлээбит сирдэригэр
Үкэр от үүннүн
Атыллаабыт сирдэригэр
Ача от астын
Үрүҥ күн мэлдьитин
Эһиэхэ эрэ мичээрдээтин

