Саца дьыллаа5ы «Золушка» остуоруйа
улахан белех о5олоругар
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Оруолларга: Ведущай –
Тымныы Мооруос –
Хаарчаана 1. Принц –
2. Король –
3. Генерал советник –
4. Королева –
5. Золушка –
6. Мачеха –
7. Улахан атаах кыыьа Марфуша –
8. Кыра мааны кыыьа Ульяна –
9. Добрая Фея –
10. Фея Фауна –
11. Фея Динь Динь –
12. Фея Видия –
13. Фея Иридесса –
14. Фея Серебрянка –
15. Гусарь 1 –
16. Гусарь 2 –
17. Гусарь 3 –
18. Гусарь 4 –
19. Гусарь 5 –
20. Гусарь 6 –
21. Гусарь 7 –
22. Гусарь 8 –
23. Фрейлина 1 –
24. Фрейлина 2 –
25. Фрейлина 3 –
26. Фрейлина 4 –
27. Фрейлина 5 –
28. Фрейлина 6 –
29. Фрейлина 7 –
30. Фрейлина 8 –
31. Чыычаах 1 32. Чыычаах 2 –
33. Чыычаах 3 –
34. Чыычаах 4 –
35. Чыычаах 5 -

Киэргэммит заалга о5олор музыка тыаьынан пааранан киирэн тегуруччу
олороллор.

Ведущай: - Ууммут дьоро кунунэн, саргылаах сана дьылынан кунду о5олор,
детсааппыт улэьиттэрэ уонна тереппуттэр!
Ынырабыт барыгытын залга,
Кулумурдуу киэргэммит
Дьикти кэрэ елка5а.
Ынырабыт залга
Ырыа – тойук бэлэхтии,
Керу – нары ке5улуу,
Сана дьыллаа5ы э5эрдэни бэлэхтии!
- Бары бииргэ «Биир, икки, ус харыйабыт уота умай!!!»
Ырыа : «Ким киэргэттэ»
(Ырыаны истэн тымныы о5онньор, хаарчаанатынаан киирэр, тонсуйар)
Тымныы о5онньор: Утуо кунунэн, о5олор! Эьиги чоргуйар куоласкытын истэн
тиийэн кэллим! Хотугу муустаах муораттан айаннаан сылайдым, олоро туьуум,
эьигини коруом. (Олорор)
Ыытааччы: Бугунну бырааьынньыкка остуоруйа алыптаах дойдутугар
ыалдьыттыахпыт, сэргэх оонньууларга кыттыахпыт, ырыа – хоьоон этиэхпит.
Тымныы оҕонньор эьигини коруо5э-истиэ5э, чэйиң саҕалыаҕын Саңа дьыллааҕы
баалбытын.
Музыка тыаьыыр.
I кестуу
Король королеватынан уонна свиталара(генерал, гусаардар) кэнниттэн киирэллэр.
Генерал: Бол5ойун Хоруол укааьын! (сверток кумаа5ыны таьааран аа5ар)
Улуу хоруол Саца дьыллаа5ы баал тэрийэр,
Куорат кэрэ кыргыттарын барыларын сарсын баалга ыцырар
Кэлин, кэлин, кэлин!
Уцкуу. Гусаардар уцкуулэрэ.
Хоруол: Бу баалга кэлбит ыалдьыт кыргыттартан биьиги принцпытыгар холоонноох
кэрэ кыыс кестере буолуо бука.
Королевата: Оннук, оннук

II кестуу
Золушка сиппиирдээх дьиэтин минньиктиир.
Мачеха кыргыттарын кытта киирэр.
Мачеха: - Туруон до, улэлээн ис, дьиэ5ин сууй, хомуй. Буттэххинэ мин уонна
кыргыттарым былааччыйаларын сууйаар, етууктээр. Биьиги бугун киэьэ баалга
барабыт, кыргыттарым кемустэрим саамай кыраьыабай буолуохтааххыт, принц
сурэ5ин уулларыахтааххыт. Иккиэццититтэн бииргит булгуччу Принцесса
буолуохтааххыт. Улуу королевствоны мин баьылыахтаахпын ха-ха-ха.
Марфуша: (улахан атаах кыыс) - Мин наьаа аччыктаатым, ас бэлэм ини Золушка
Ульяна:(кыра атаах кыыс) Миэхэ прическам учугэй ини, кеннерен биэр Золушка
туруон да.
Золушка: (Ульяна батта5ын кеннерер) - Эдьиийдэриэм, мин эмиэ баалга
барыахпын ба5арабын.
Марфуша: – Пахыый сирэйэ чох хара, кибис – кирдээх, оьох иьиттэн тахсыбытын
да ха-ха-ха (кулуу гынар).
Мачеха: - Хайдах маннык тацастаах саптаах барыан да, киьини кулуугэ эрэ
киллэриэн. Барбаккын! Горохта ыраастаар хата. Кыргыттарыам хойутаары
гынныбыт барыахха хомунан.(тахсан бараллар)
Золушка ытыы хаалар.
Музыка тыаьыыр.
Эйэ5эс Фея: - То5о санаар5аатын, то5о ытаатын Золушка?
Золушка: - Хайдах ытыам суо5ай, бары баалга бардылар, саца дьыллыы мин эрэ
манна со5ото5ун олоробун. Арай ацар харахпынан Саца дьыл бырааьынньыгы
кердербун, саамай дьоллоох буолуом этэ.
Эйэ5эс Фея: - Золушка, мин эйиэхэ кемелеьуем, эн ба5а санаан туолуохтун (аптаах
палочкатынан аптыыр, тахсаллар)(Золушка баальнай платьетын уларыттар)
Уцкуу. Феялар уцкуулэрэ
Оонньуу. Аптаах палочканы биэрэн ис (палочка туппут о5о уцкуулуур )
Эйэ5эс Фея: (Золушканы сиэтэн киирэр) –Золушка, баалга хайдах тиийиэххиний,
мин эйиэхэ кемелеьуем. (Фея толкуйдуур)- Туохтан оцоруохпутун себуй,
кыргыттар? (Феялар диэки керер, феялар тыква соьон таьаараллар)
Э. Фея : Биир, икки,ус тыква карета буол!(Карета соьон киллэрэбит)
Золушка карета5а олорон тахсар
Уцкуу уопсай баал.
Золушка киирэр. Принц керер, кыыьы сиэтэн а5алар уонна уцкуулууллэр. атын
о5олор уцкуулээн бутэн олороллор.
Чаьы улаханнык тыаьыыр

Золушка: Уаай, хойутаары гынным, мин дьиэлээтим!(Куотар, тууппулэтин
сутэрэр)
Принц (тууппулэни ылар): - Кэрэ кыыс, тууппулэ5ин хааллардын (кыыс кэнниттэн
хаьытыы хаалар)
III кестуу
Король уонна королева олороллор.
Генерал советник: (кумаа5ытын таьаааран уураах аа5ар) Бол5ойун, бол5ойун,
бол5ойун! Улуу король ыйаах таьаарда. Бу хрусталь тууппулэ кэрэ кыыс ата5ар соп
тубэстэ5инэ принцесса урдук чиэьигэр тиксэр! (Тууппулэни олорор кыргыттарга
мээрэйдиир)
Мачеха: Кыргыттарыам, комустэрим мин кэннибиттэн бардыбыт (кыргыттар
батыьаллар) (Тиийэн советникка этэр)
- Мин кыргыттарбар кэтэт тургэнник!
(Улахан кыыскэ мээрэйдиир)
Улахан кыыс: оодьэ, миэхэ наьаа улахан ди
(Кыра кыыс уочарата кэлэр)
Кыра кыыс: ийээ миэхэ баппат, ыга тутар
Мачеха: Батыахтаах! (Тиийэн бэйэтэ кууьунэн кэтэрдэр) Соп буолла! Мин кыра
кыыспар батта! Буттэ, мин кыыьым принцесса урдук аатын ылар!
(Принц кэлэн сиэтэн илдьэ баран истэ5инэ чыычаахтар котон тахсаллар)
Чыычаах: Коруун! Коруун! (ыйар) Ата5а хаан буолбут! Хрусталь тууппулэ
киниэнэ буолбатах эбит!
(Атын чыычаахтар золушканы сиэтэн таьаараллар)
- Бу кыыска мээрэйдии иликкит.
(Генерал советник кыра кыыстан устан ылар тиийэн кэтэрдэр)
Чыычаахтар ункуулэрэ
Ыытааччы: Уонна бары уоруулэриттэн хоровотаан турдулар
Хоровод
Ырыа: «Снежная песенка»
Хоьоон уопсай
Тымныы о5онньор: Маладьыас да о5олор! Наьаа учугэйдик эттигит! Ырыа
бо5отун иьиттим, ункуу бо5отун кордум, дуоьуйа сынньанным! Билигин кэьиибин
тунэтэбин!
(Хаарчаанатынаан тунэтэллэр)
Иитээччилэр грамота туттараллар

