УОН ИККИ ЫЙ
Музыка тыаьыыр быыс аьыллар. Бэлэмнэнии белех о5олорун толорууларыгар
унку.
Принцесса учууталынаан киирэллэр.
Принцесса:- Оо, сарсын Санга Дьыл бырааьынньыга. Онтон эн миигин уерэтэн,
ыйытан тахса5ын. Мин эппиэттээтэхпинэ сыыьа диигин.
Учуутал:- Сеп, аны хаьан да сыыьа диэм суо5а.
Принцесса:- Кырдьык дуо? Оччо5уна ыйыт.
Учуутал:-3+3
Принцесса:-5
Учуутал:-Сеп. 5+5
Принцесса: -2
Учуутал:- Сееп.
Принцесса:- Сеп да сеп диигин. Ыйытыан кэриэтэ туохта эрэ кэпсээ. Сана дьыл
туьунан.
Учуутал:- Сылга хас ый баарын билэ5ин?
Принцесса:- суох.
Учуутал:- Сылга 12 ый баар (ааттаталыыр). Былыр кэпсииллэринэн Сана дьыл
иннинэ
Э5и кун, бу ыйдар бары мустан кутаа тула олорон кэлэр сыл хайдах буолуохтаа5ын
кэпсэтэллэр эбит.
Принцесса: - Уой даа, наьаа учугэй буолуо дии, барыларын кербут киьи. Кинилэри
барыларын манна а5алтаа.
Учуутал:- Суох, оннук табыллыбат!
Принцесса:- Мин баалбар элбэх ньургуьун баар буолуон ба5арабын.
Учуутал:- Кыьын хайдах ньургуьун уунуей?
Принцесса:- Суох, суох. Мин бирикээстиибин! Ыйаахта суруй! (хаама сылдьар).
А5албыт киьиэхэ мин кемуьунэн манньалыам! (учуутал аа5ар).

Учуутул:- Бол5ойун! Бол5ойун! Бол5ойун! Сарсын Сана дьыллаа5ы баалга ким
элбэх ньургуьун а5албыт, соччо эльбэх кемуьунэн на5араадаланыа уонна баалга
сылдьар чиэскэ тиксиэ5э.
Дьиэ иьэ кестер. Атаах кыыс кэмпиэт эмэ олорор, кейге кыыс дьиэ сиппийэр.
Таьырдьаттан маачаха киирэр.
Маачаха:- Ии, о5ом турбут дии. Тугу сиэххин ба5ара5ын? Буулка сиигин дуо?
Сакалаатта сиэ.
Маачаха кейге кыыска:- Бу маа5ынныттан тугу гына сылдьар. Уугун бастын дуо?
Оьоххун отуннун дуо?
(Атаах кыыьыгар кэпсиир).
-Бугун принцесса сана ыйаах таьаарбыт. Ким сарсын бырааьынньыкка корзина5а
ньургуьун а5албыкка, корзинатыгар тобус- толору кемуьу кутан биэрэр уьу уонна
ессе баалга сырытыннарар уьу.
Атаах кыыс:- Оо, наьаа да элбэх кемус буолуо этэ дии.
Маачаха кейге кыыска:- Олоруон дуо! Бар, ньургуьунна ургээн а5ал! Сибэккитэ
суох кэлэн кереер эрэ.
Атаах кыыс:-Мэ, бу улахан корзинаны ыл! Ескетун еллеххунэ да5аны, эйиигин
аьыйан ким да ытыа суо5а. Бара о5ус!
Кыыс ытыы-ытыы былаатын банан тахсан барар
Кэпсээнньит:- Кыысчаан хомурахха батары туьэ-туьэ нэьилэ хааман баран иьэр (
тыаллар киирэллэр ). Тула отто улам-улам харанаран барар. Ханна да тонон олоруум
син биир дии санаан, кыыс охтубут мас урдугэр олорунан кэбиьээхтээтэ. ( 12 ыйдар
киирэллэр )
Музыка тыаьыыр.

О5онньоттор музыканан хамсаналлар. Хаарынан харыйаны

уллуйэллэр. Онтон дьэ- а5амсыйа барбыт дьоннор. Уьэ эдэрдэр – сайынны ыйдар.
Музыка тыаьыыр. Сааскы ыйдар хамсаныылары онороллор , онтон кэнники уьэ кыра
уолаттар ( музыканан хамсаналлар )
Кыыс киирэр
Кыыс:- Мин эьиги кутаа5ытыгар иттэбин дуо ?
Тохсунньу:- Бу эн хантан кэллин ? Манна туох наадалааххыный ?

Кыыс:- Мин бу корзина5а ньургуьун ургуом этэ ( кураанах корзинатын кордорор)
Тохсунньу:- Бэйи , ахсынньыга ньургуьуннуугун дуо ? Кор эрэ , бу о5о ба5атын! (
кулэр )
Кыыс:- Мин ба5ам буолбатах. Ньургуьун ургэтэ миигин манна маачахам ыыппыта
уонна сибэккитэ суох дьиэ5эр тоннумэ диэбитэ.
Бары кыыс диэки короллор. Кэпсэтэллэр
Тохсунньу:- Арай ньургуьуну булума , оччо5уна хайдах буолуонуй ?
Кинилэр муус устар ый иннигэр тахсыбаттар эбээт.
Кыыс:- Ойуурга хаалыам , муус устар ыйы коьутэн коруом. Ньургуьуна суох дьиэбэр
тоннуом кэриэтин ,ойуурга тонон олбутум ордук ( ытаан барар )
Муус устар:- Тохсунньу убайыам , миэстэ5ин миэхэ 1 чааска биэрбэккин ээ.
Тохсунньу:- Мин ба5ар биэриэм этэ да , олунньу иннигэр муус устар кэлбэт.
Олунньу:- Ээ , буоллун да5аны! Биэр ээ.
Кулун тутар:- Мин эмиэ биэрэбин.
Тохсунньу:- Чэ эьиги эппиккит курдук буоллун!
Муус тайа5ынан сири тонсуйа-тонсуйа санарар:
Тыаларга, тымныылар,

Туксу, уурайын!

Тыьытта тыаьааман!

Суордары улутумэн,

Хатыннар,бэс мастар

Ыаллар дьиэлэрин

Хатырыктарын кирсимэн!

Тымнытан кэбиьимэн!

- Чэ быраатыам, билигин эн уочаратын! ( тайа5ын олунньуга биэрэр )
Олунньу:- Тыаллар, буур5алар, силлиэлэр,
Силлиэрин-боллоорун куускэ!
Холоруктар , саталар , тибилэр,
Куугунуу оонньоон тун тууннэ!
Сир урдунэн сирилии ытылын,
Куугуну котун былыкка!
Комуруо хаары кудээрдээн ыьын,
Эрийэн илдьин киэн алааска!
-Кулун тутар быраатыам, билигин эн уочаратын!

Кулун тутар:

- Толоон сирдэр, алаастар
Толбоннура тустулэр,
Сана тереебут кулуннар
Саьар5а5а кистээтилэр
Ойуурга мастар уьуктан
Оргууй тыылланныыллар
Кемнехтерун ыьыктан
Кенен кэлэллэр лабаалар.

Муус устар:Уруйэлэр сырсын!
Чалбахтар халыйын!
Кыьынны тымныы кэнниттэн
Кымырда5астар тахсын!
Эрбэьиннэри урудунэн
Эьэ суедэйэн та5ыста
Чыычаахтар ыллаатылар
Ньургуьуннар та5ыстылар (ньургуьуннары сиргэ ыьар)
Кыыс се5ен махтайан ытыьын таьынар.
Муус устар:- Эн то5о тура5ын? Убайдарым эн биьиэхэ биир эрэ чааьы
бэлэхтээбиттэрэ, тиэтэй!
Кыыс ньургуьуннары хомуйар. Музыка тыаьыыр. Елка кэннигэр барарыгар ыйдар
тахсан бараллар.
Кыыс:- Хайа уон икки ыйдарым суох буолбуттар дии, кутаалара эмиэ суох.
Махтаммакка хааллым дии.
Кэпсээнньит:- Кыысчаан махтаныан дьоно суох буолан хомойдо. Дьиэтигэр теннер.
Дьиэ иьэ кестер, маачаха кыыьынаан олороллор. Таьырдьаттан кейге кыыс киирэр.
Маачаха:- Дьэ, туох баарый? Бэлиэр дьиэ5эр тенуннун дуу?
Атаах кыыс:- Ньургуьуннарын ханналарый? (кыыс ньургуьуннарын кердерер).
Маачаха:- Бу хантан эн ыллын?

Кейге кыыс:- Мин ойуурга 12 ыйы керустум. Кинилэр миэхэ бу ньургуьуннары
бэлэхтээтилэр.
Маачаха:- Бу кэннэ мин тугу да биэрбэтилэр дуу? (маачаха, атаах кыыс сирэйсирэйдэринэн керселлер).
Кейге кыыс:-Бу кэннэ мин тугу да кердеебетум да5аны.
Маачаха:- Дьэ, акаары да акаары. 12 ыйы барыларын керсен баран ньургуьунтан
атыны тугу да кердеен ылбатах дии!
Атаах кыыс:- Оо дьэ, мин эн оннугар баарым буоллар, хата тугу кердеен ыларбын
билиэм этэ. Биирдэстэриттэн анардастыы минньигэс яблоканы кытта грушаны
кердуем этэ, иккистэриттэн буспут дьэдьэни, уьустэриттэн- урун тэллэйи,
тердустэриттэн- сибиэьэй о5урсуну кердуем этэ.
Маачаха:- Кыысчааным ейдеех да кыыс. Кыьын дьэдьэн, груша кыайан олус
сыаналаахтар. Итини барытын атыылыырбыт эбитэ буоллар, теьелеех харчыны булуо
этибитий.
- Чэ кыысчааныам сана дьыллаа5ы баалга барарга бэлэмнэниэх.
О5олор бары залга киирэллэр. Принцесса учууталынаан киирэллэр.
Принцесса:-

Сана

дьыллаа5ы

бырааьынньыкпыт

са5аланан

эрэр.

Онтон

ньургуьуммут суох. Ким да а5албата дуо?
Учуутал:-Суох
Маачаха кыыьынаан:- Биьиги а5аллыбыт, элбэх ньургуьуну а5аллыбыт..
Принцесса:-

Уой,

бу

ньургуьуннар

дуо?

Тыыннаах

ньургуьуннар

дии

(учууталарыгар). Онтон эн кыьын ууммэтэтр диэбитин, бу бааллар дии.
Принцесса:-Эьиги ургээбиккит дуо?
Маачаха:- Биьиги, биьиги.
Принцесса:- Хантан ургээтигит?
Маачаха:- Ээ мин иитиэх кыыьым ургээбитэ.
Принцесса:- Онтон кини ханна баарый? Кини эмиэ сана дьыллаа5ы баалга кэллин,
сырыттын.

Сана дьыллаа5ы бырааьынньыкпыт са5аланнын, уеруу- кетуу уксээтин. Бука бары
хороводка туруо5ун!
Кунду ыалдьыттар, тереппуттэр эьиги улахан уонна бэлэмнэнии белех о5олорун
толорууларыгар «Уон икки ый»- диэн остуоруйаны кердугут.

