Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ньурба оройуонун Бордоҥ нэһилиэгин
муниципальнай бюджетнай оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕону
иитэр- үөрэтэр тэрилтэтэ «Сардаҥа” оҕо саада.

Оҕо ыһыаҕын күнүн сценария

Оҥордо: Макарова И.В.

Малыкай 2019с.

Буолар күнэ «Сардаҥа» оҕо уһуйаанын тэлгэһэтигэр
Ыам ыйын 31 күнүгэр, сарсыарда 11:00 чааска
Киириитэ:
(Музыка тыаһыыр)
Иитэр-үөрэтэр сыала Оҕолор кыра эрдэхтэриттэн өбүгэлэрбит
үгэстэрин, сиэрдэрин- туомнарын, саха омук өйүн- санаатын билиһиннэрии.
Ыһыах барыыта: Сайыҥҥы матыыптар – чыычаах ырыата, кэҕэ этиитэ,
үөрүүлээх сахалыы ырыалар иhиллэллэр. Бырааһынньыктааҕы түһүлгэ анал
хаартыскаҕа түһэр зоналаах, саламаннан, араас ойууларынан, шариктарынан
киэргэммит буолар.
Ыһыах барыла:
Ыытааччы: Үтүө дьоро күнүнэн күндү оҕолор, төрөппүттэр уонна
уhуйаан улэhиттэрэ!
Эһигини Самаан сайыммыт сибиэһэй салгынынан тыынар кэммит, күөх
окко тиэлэһийэ сүүрэр күммүт тирилээн тиийэн кэлбитинэн уонна «Оҕо
көмүскэлин

күнүнэн»

иитээччилэрин

итиитик-

ааттарыттан

истиҥник

эҕэрдэлээтэхпит

“Сардаҥа”

оҕо

буолуохтун!

уһуйаан
Баҕарабыт

чаҕылыҥнас күннээх ыраас күөх халлааны, дьоллоох оҕо сааһы, дьиэ
кэргэттэргитигэр иллээх- эйэлээх, баай- байылыат олоҕу диэн туран кунду
ыалдьыттарбытын арыылаах алаадьыннан, уохтаах кымыһынан айах тутабыт!
Э5эрдэ тыл бэриллэр Сардаҥа оҕо уһуйаанын сэбиэдиссэйигэр
Григорьева Туйара Серафимовна5а.
Саха омук оонньуутун
Ыhыаҕы аhыаҕыҥ,
Ыллыаҕыҥ, туойуоҕуҥ
Көрү- нары көҕүлүттэн тутуоҕуҥ!
Уруй – тускул буолуохтун!
Уруй- айхал буолуохтун!

Оҕо- сир ийэ сибэккитэ, кэрэтэ
Оҕо- дьиэ кэргэн инники кэскилэ!
•

Эьиги иннигитигэр кырачаан белех иитиллээччилэрэ бэйэлэрин

э5эрдэ ырыаларын толоруохтара:
1.

Ырыа «Чыычаах»

2.

Ырыа «Мээчик»
Кыра оҕолор хатан куоластарыгар
Кэлэр кэм саҥата иhиллэр
Кыра оҕолор сырдык мичээрдэригэр
Ыраас санаа кыыма саҕыллар
Олох сибэккилэрэ оҕолор баар буоланнар
Кун кубэй Ийэ мичээрин бэлэхтиир.

•

Дохсун ытыскыт тыаһынан уруйдуу- айхалыы көрсүҥ биһиги орто

бөлөхпүт иитиллээччилэрин:
1.

Ырыа “Току-току ньээм”

2.

Ырыа “Ымыылар”



Ыллам ырыа арааhын
Ылан тардан кэбиhин,
Дорҕоон тойук кылыhаҕын
Доҕотторбут, туhэрин!
Эҕэрдэ ырыаларынан эһигини эҕэрдэлииллэр улахан бөлөх

оҕолоро:
1.

Ырыа «Күн уонна күөрэгэй»

2.

Ырыа «Күнү кытта оонньуубут»
Көмүс күһүн кэлиитигэр
Күөхтээх солко күрэниэ,
Алтан чуораан айааран
Оскуолаҕа ыҥырыа.



Биһиги уһуйааммыт выпускник үрдүк аатын сүкпүт оҕолорбутун

уйгулаах ытыскыт тыаһынан уруйдуу- айхаллыы көрсүҥ бэлэмнэнии бөлөх
иитиллээччилэрбитин:
1.

Ырыа «Дорообо сырдык күн”

2.

Уолаттар толорууларыгар ырыа “Саха Ньургун уолаттара”

3.

Кыргыттар толорууларыгар “Кырдалга”
Оһуохай- бары.

Ыытааччы: «Оҕо көмүскэлин күнүгэр» анаммыт ыhыахпыт үөрүүлээх
чааһа, эҕэрдэ кэнсиэрпит түмүктэнэр.
Күндү о5олор, үтүө - мааны төрөппүттэрбит!
Үүнэр- сайдар кэрэ ыччаппыт!
Саха орто дойдуга
Саҥа үүммүт үйэ5э
Сайдан, элбээн иһиэхтиҥ!
Санаа баҕата туолуохтун!
Саха тыллаах уруйунан
Айхаллаан туран
Соргубут үрдээтин!
Дьолбут тубустун!
Уруй буоллун!
Айхал буоллун!
Күүстээх үтүө бөҕөстөр
Хапсаҕайдаан хачыгыратан,
Кус быһый уолаттар
Кылыйан кыыралдьытыаҕыҥ,
Күүс холоһуу, күөн көрсүһүү
Күрэс былдьаһыы
Күөстүү оргуйда!
Ыытааччы: Тыл бэриллэр күрэх тэрийээччитигэр «Сардаҥа” оҕо
уһуйааныгар эти- сиини чэбдигирдэр иитээччи Ньургустана Николаевна
Спиридоноваҕа.
Күндү о5олорбутун, төрөппүттэрбит! Билигин группаннан араас өбугэ
оонньуулара саҕаланыахтара. группаларгытынан баран оонньоон-көрулээн
дуоһуйа сынньанын диэн ыныртыыбыт! (бу кэмҥэ тэрийээччилэр Уһун суох,
сахалыы таҥас көрүүтүн ыыталлар )

