Павловскайдаа5ы ОСК «Кун сарданалара» бэлэмнэнии болох уьуйааны бутэрии
сценарийа

Зал шариктарынан киэргэтиллибит, истиэнэ ортотугар уорбут паровоз айаннаан иьэр,
бала5ан ыйын биир кунугэр (клен сэбирдэхтэринэн эбэтэр сибэккилэринэн биир чыыьыла).
Паровоз алта вагоннаах, хас биирдии вагона лииьинэн сабыллан тураллар. Лист кэннигэр
буквалар саьан тураллар, биир дифтонг холбоьон «Оскуола» диэн тылы таьаараллар.
Муз.рук: убаастабыллаах ийэлэрбит, а5аларбыт, эбээлэрбит, эьээлэрбит,
кунду
улэьиттэр. Бугун биьи о5олорбут уорэн котон уонна долгуйан туран олохторугар
маннайгы детсады бутэрэр балга ыксыыллар. Биьиги кунду о5олорбутун атаараллар оссо
куускэ долгуйбут, биьиги о5олорбут иккис ийэлэрэ! Корсун Матрена Владимировна, Лена
Григорьевна, Лия Петровна.
Залга иитээччилэр, иитээччи комолоьооччутэ киирэллэр.
Арканан о5олору ааттаталаан ынырыы:
М.Н: кунду ыалдьыттар! Бугун эьигитини долгутуулаах, уоруу-котуу кэтэьэр. Л.Г:
Биьиги о5олорбут уьуйааннарын кытта быраьаайдаьан оскуола5а киирэллэригэр
бэлэмнэнэллэр. Бугунну кун о5олорго уонна улахан дьонно учугэй ойдобулу
хаалларалларын ба5арабыт. Корсун кунду о5олорбутун.
Афанасьева Настя, Борисов Миша,Винокурова Лера, Винокуров Толя, Данилова Илона,
Докторов Игнат, Избекова Дайаана,Егоров Артем, Колосова Нарыйа, Охлопков Марик,
Матросова Уля, Матросова Юля, Федотов Саша, Монастырева Аина, Терентьева Алена,
Федорова Эльвира, Филиппова Айыллаана.
Ынырыллыбыт о5олор музыка тыаьынан арка аннынан киирэннэр 2 полукруг буолан
туран иьэллэр.
1.«Вальс» музыкатынан ункуулууллэр.
М.В.: Бугун биьиги муьуннубут, бу утуо сайынны кун аан бастаан эьиэхэ о5олорбутугар
маннайгы оскуолатаа5ы «чуораан» тыаьын иьитиннэрээри.
Л.Г.: Сылга араас элбэх бырааьынньыктар бааллар. Бугун биьиэхэ эмиэ бырааьынньык.
Сотору эьиги маннайгы кылаас уорэнээччилэрэ буолуоххут! Эьигини киэн сырдык
кылаастар куутэллэр. Коро5ут тороппуттэргит олороллор, долгуйа эьигитини короллор.
Истин биьиги выпусниктарбыт хоьооннорун.
2.Монтаж . «Кун сарданалара»
М.В.: о5олоор биьиги эьигитини кытта оонньуохпутун ба5арабыт. Халлаан куох вагон
диэн оонньууну оонньуохпутун ба5арабыт.
Музыка тыаьынан о5олору туруоран хаамтарабыт. «Голубой вагон»

М.В.: станция5а кэллибит (о5олору олордобут). поездпыт тохтоото, поезд биир туннугун
арыйыахха, онно «К» буква баар эбит. О5олоор «К» буукбаттан тахсар тыллары билэ5ит
дуо? Этин эрэ. О5олор эппиэттэрэ.
Л.Г: о5олоор иккис туннукпутун арыйыаххайын «УО» , О5олоор бу тугуй? Ханнык
дифтоннары билэ5итий, уопсайа хас дифтонг баарый?
М.В: уьус туннукпутун арыйабыт. «Л» букваттан тахсар о5олор ааттарын этин.
Маладьыастар.
Л.Г: тордус туннукпутун арыйабыт. Ханнык букваный? («О» буква) . бу букваттан тахсар
тыллары суьуоххэ араарыаххайын О5урсу, О5ус, Олоппос, Оскуола, О5уруот, Отуу.
Маладьыастар.
М.В: билигин задачалары суоттуохпут. Миэхэ икки оонньуурдаахпын, сарсын биири
Ванюша5а биэриэм кини торообут кунэ. Киниэхэ аппын биэриэм оччо5уна сарсын мин
хас оонньуурдаах хаалабыный?(1)
Сережа харандаастаах, оссо биир харандаас Даша5а баар. О5олор иккиэннэригэр хастыы
харандаастаахтарый? ( 1-дии)
Л.Г: миэхэ икки кэмпиэттээхпин . Биирин балтыбар Света5а биэриэм. Мин конос
буотахпын. А5ам оссо 2 кэмпиэт биэрдэ. Билигин кэмпиэтим бастакыбынаа5ар элбэх
буолла. Хас кэмпиэттээхпиний (3).
М.В: мин балтыбын Ксюшаны утутаары оронугар 3 кукланы уонна биир куоба5ы уурдум.
Барыта хас оонньуур баар эбитий мин балтыбар (4)
Л.Г: маладьыастар о5олоор, соруда5ы барытын суоттаатыгыт. Билигин
бэьис
туннукпутун арыйыаххайын. «А»буква. Бу тылы аа5ыахпыт иннинэ таабыранна
таайсыахха.
1. мас ырбаахы сылдьыбыт сирэ хараарар уьу (харандаас)
2.тыла суох да буоллар элбэ5и кэпсиир баар уьу (кинигэ)
3.биир сылга торообуттэр, ааттара эрэ атыттар, ахсааннара сэттиэлэр (нэдиэлэ куннэрэ)
4.икки уьуктаах, икки тогуруктээх, ортотугар тоьо5олоох баар уьу (кыптыый)
5.мин бэйэм конобун, конону собулуубун, сана сурааьыны тардарга эьиэхэ комолоьобун
диир баар уьу (линейка)
6.буукубалары суруйарбын собулуубун, конотук суруйарга комолоьобун диир баар уьу
(ручка)
М.В: бутэьик туннукпутун арыйыаххайын, ханнык буква баара буолуой? Коруоххэйин
эрэ.

(С буква). Дьэ эрэ о5олоор ханнык тыл та5ыста, аа5ыаххайын эрэ. Оскуола. Бу поездпыт
куьун бала5ан ыйын 1 кунугэр оскуола5а тиийэр эбит. Билигин «Сир симэхтэрэ» болох
о5олоро Алгыстаах Сыдьаай хоьоонун аа5ыахтара
3. Монтаж «Сир симэхтэрэ»
Л.Г: билигин о5олоор «Будильник тыаьынан» диэн оонньууну оонньуохпут. Бу
оонньууну тороппуттэр эмиэ оонньууллар. Ынырыллаллар 2 а5а, 2 ийэ, 2 о5о.
(остуолларга оскуола тэриллэрэ: тэтэрээт,пенал,кинигэ,линейка,дневник,ручка,харандаас.
2шарик, 2 сарсыардаанны аьылык:2 йогурт, 2 шоколад, 2 яблоко 2 пакет) .будильник
тыаьаата5ына о5олор сумка бэлэмнэнэллэр, а5алар шарик баайан о5олоругар туттараллар,
ийэлэр ойуо бэлэмнээннэр сумка5а угаллар. Бастаан буппут о5о ОСКУОЛА диэн сурукка
суурэн тиийэр, сумкатын, шаригын туппутунан.
М.В: о5олоор, алфавитка бастакы буква ханнык этэй? Онтон оскуола5а бастакы ким
буолуо дии саныыгытый? (о5олор эппиэттэрэ) о5олоор таабырыннаабаккабыт эрэ биьиги
кинини ынырыаххайын. Ыытааччы чуораан тыаьатар.
Залга чуораан киирэн кэлэр.
Чуораан: дорооболорун о5олоор, мин утуо санаалаах оскуола чуораанабын (тороппуттэри
корор). Коробуон коробун, билэр о5олорбун. Оол Степанова Раяны, Захарова Наташаны,
Федотова Любаны, Скрыбыкина Ленаны, Колосов Петяны, Докторова Лизаны бааллар
эбит. Уонна барыгытын биллим, эьиги улааппыт да эбиккит.
М.В: убаастабыллаах чуораан, кинилэри билигин улахан ааттарынан ыныраллар. Бугун эн
урукку уорэнээччилэрин бэйэлэрин о5олорун оскуола5а атаара кэлбиттэрэ.
Чуораан: бу кыра о5олор маннайгы кылаас буолаары сылдьаллар дуо? Итэ5эйбэппин
да5аны.
Л.Г: оччо5о чуораан эн бэрэбиэркэлээн кор о5олорбутун. Бэлэмнэр ду суох ду.
Чуораан: дьэ оччо5о бэрэбиэркэ5э бэлэмнит ду? Мин эьигини оскуола чуораанын
тыаьыгар харда5ытын бэрэбиэркэлиэхпин ба5арабын (Хамс. Оонньуу «Урок -перемена»
чуораан тыаьыгар хамсаналлар, тохтоото5уна хамсаабакка парта5а олорор курдук
тураллар). Маладьыастар о5олор, оскуола5а барарга бэлэмнэр эбиттэр диэн коробун.
О5олоор мин эьиэхэ до5отторбун 4,5 сыананы ынырабын.
4,5: дорооболорун о5олоор!
4:Биьиги уорэх дьыла са5аланарын кэтэьэбит.
5: оскуолабыт учугэй уорэнээччилэрин куутэбит.
М.В: о5олоор 4,5 сыаналары поездпытынан оскуолабытыгар илдьэ барабыт дуо?
Чуораан: о5олоор эьиги сайын устата учугэйдик, элбэхтик бэлэмнэнэн баран бала5ан
ыйын 1 кунугэр оскуола5а кэлэргитин куутуохпут. Уонна биьиги эьиэхэ кэьиибитин
туттарабыт. Корсуоххэ диэри.(Тахсан бараллар).

Л.Г: о5олоор эьиги оскуола5а бараргытын кордордугут, аны билигин махтанан туран
уьуйааммыт улэьиттэригэр бэлэххитин туттарыаххайын.
М.В: оруу 4.5 сыана5а уорэнэргитигэр, уорэххитигэр урдук ситиьиилэри, уорэхтээх,
улэьит дьон буолан тахсаргытыгар ба5ара хаалабыт эьиги иитээччилэргит. Билигин тылы
биэрэбит студия салайааччыларыгар.
Л.Г: биьиги эмиэ иитээччилэр ааттарыттан о5олорбутугар туоьу суруктары
туттарарбытыгар конуллээн. Тылы биэрэбит иитээччилэрбитигэр. Татьяна Егоровна5а,
Матрена Владимировна5а.
М.В: тылы биэрэбит «Мичээр» о5ону сайыннарар киин директорыгар Аргунова С.Г
Л.Г: тылы биэрэбит тороппут комитетыгар.
М.В: о5олоор, биьиги кыра кордоьуулээхпит. Хаьан да эьигини ииппит, улэлэспит дьону
умнубаккытыгар. Корсуоххэ диэри.
Л.Г: аны билигин тахсаммыт ба5а санаабытын этэн баран шарыктарбытын
ыытыаххайын.

