Ийэлэр куннэригэр аналлаах бырааьынньык сценарийа.
О5олор музыканан киирэн, олоппосторго олороллор.
Ыытааччы: Сааскы бырааьынньыгынан кунду о5олор, биьиги ийэлэрбит,
эбээлэрбит, эдьиийдэрбит уонна балтыларбыт. Барыгытын э5эрдэлиибит уонна
бугунну бырааьынньыкпытын са5алыыбыт. Биьиги о5олорбут ийэлэрин
э5эрдэлээн «Ийэ кунэ» диэн ырыаны ыллыахтара.
1. Ырыа «Ийэ кунэ»
Кун мичээрэр уеьээттэн
Ийэ кунэ биьиэхэ
Оо, уеруу, оо, уеруу
Бары олус маанылар
Ийэ кунэ биьиэхэ
Оо, уеруу, оо, уеруу
Ыллыыбыт, ункуулуубут
Ийэ кунэ биьиэхэ
Ыытааччы: Биьиги уолаттарбыт улааттахтарына Ийэ дойдуну кемускээччилэр
буолаллар, кинилэр онно билигин бэлэмнэнэ сылдьаллар. Зарядкалыыллар,
бэйэлэрэ танналлар, элбэх хааьы сииллэр, кунус утуйаллар, ытаабаттар. Оннук
да, уолаттар? Билигин «Ытанньах герой буолбат диэн хоьону этиэхтэрэ Арсен,
Мичил, Арчылаан.
2. Хоьоон «Ытанньах герой буолбат»
Кутуйахтан куттанаахтаан
Куота-куота ытыыр о5о,
Ба5ачаантан соьуйан
Маккыраччы ытыыр о5о
Моряк буолбат
Летчик буолбат
Герой буола улааппат.
Оонньуу сылдьан, охтон баран
Уурайбакка ытыыр о5о,
Кыракыйтан-аччыгыйтан
Кынкыйданар ытыыр о5о

Ыытааччы: Ийэлэри э5эрдэлээн Эльза Налыйдырова хоьоон аа5ыа
3. Хоьоон Эльза
Куобахчаан ийэлээх
Кулунчук ийэлээх
Степа уол ийэлээх
Маша кыыс ийэлээх
Ийэтэ суох о5о суох
Ыытааччы: Керун эрэ биьиги уолаттарбыт кыргыттар бырааьынньыктарыгар
киэргэнэн, бэлэмнэнэн а5ай кэлбиттэр. Биьиги уолаттарбыт куустээхтэр,
ейдеехтер, кинилэр билигин кыргыттарга анаан ункуу ункуулуехтэрэ.
4. Ункуу — уолаттар.
Ыытааччы: О5олоор таьырдьа хайдах буолбутуй? Буот, маладьыастар, сылаас
буолбут, ол аата саас кэлбит, ол иьин таьырдьа сылыйбыт, куммут куускэ тыгар,
тымныы кыьыммыт баран эрэр. Ейдеен кэбиьин , о5олор, саас кэлбит.
Истин эрэ, о5олор, ким эрэ ааны тонсуйар, ким эрэ биьиэхэ кэллэ.
5. Сюрпризнай момент Маша киирэр.
Маша: Дорооболорун, о5олоор! Миигин биллигит да? Мин эьигини кытта
оонньуу кэллим, даваай, мэниктиибит да? Барытын ыьан кэбиьиэххэ, давайдавай.
Ыытааччы: Хайдах буоллун, Маша, биьиги о5олорбут мэниктээбэттэр. Оннук
буотта, о5олор?
Маша: Ээ, мин мэниктиибин (суурэкэ
лиир уонна оонньууру ыьан кэбиьэр) мин маннык оонньуубун, муоста5а ыьан
кэбиьэбин.
Ыытааччы: О5олоор, керун эрэ Маша барытын ыьан кэбистэ.
Маша: Ээ, буоллун, маамам эбэтэр эбээм хомуйуохтара.
Ыытааччы: О5олоор, керун эрэ Маша оонньууру хомуйбат эбит, кини ыспыт
оонньуурун маамата эбэтэр эбээтэ хомуйар эбит. Онтон биьиги о5олорбут
бэйэлэрэ хомуйаллар, оннук буотта, о5олор? Чэйин, эрэ. Маша5а
кердеруеххэрин эрэ, хайдах оонньууру хомуйарбытын.
6. Ооньуу «Онньууру хомуй»

Ыытааччы: Кердун да, Маша, биьиги о5олорбут хайдах улааппыттарын,
хайдах улэьиттэрин. Оонньообут оонньуурдарын бэйэлэрэ хомуйаллар.
Ийэлэригэр, эбээлэригэр кемелеьеллер. Оннук буотта, о5олор? Эн эмиэ, Маша,
бэйэн ыспыккын хомуйа уерэн.
Маша: Уой, наьаа учугэй о5олор эбит дьи, мин хаьан да хомуйааччым суох.
Аны мантан ыла хомуйуом уонна мээнэ оонньуурбун ыьыам суо5а, мэниктиэм
суо5а. Эьиги курдук учугэй о5о буолуом. Чэ, покаларын, о5олоор. Мин бардым,
бараммын эьэбэр кемелеьуем. (Тахсан барар).
Ыытааччы: Билигин Роберт Павлов ийэтигэр анаан хоьон аа5ыа.
7. Хоьоон — Роберт Павлов
Чээлэй куех сибэкки
Кэрэтин талан
Ийэбэр бэлэхтиэм
Истинник саныам.
Ыытааччы: Биьиги сибэкки курдук кэрэ кыргыттарбыт улаатан кеме дьоно
буолбуттар. Ийэлэригэр, эбээлэригэр кемелере элбэх. Билигин кинилэр
ункуулээн кердкруехтэрэ.
8. Ункуу — кыргыттар.
Ыытааччы: Уолаттар Арсен, Мичил, Арчылаан «Ытанньах герой буолбат»
диэн хоьоон аа5ыахтара.
9. Хоьоон «Ытанньах герой буолбат»
Кутуйахтан куттанан
Куота-куота ытыыр о5о,
Ба5ачаантан соьуйан
Маккыраччы ытыыр о5о
Моряк буолбат
Летчик буолбат
Герой буола улааппат.
Оонньуу сылдьан охтон баран
Уурайбакка ытыыр о5о,
Кыракыйтан, аччыгыйтан
Кынкыйданар ытыыр о5о
Ыытааччы: Чэйин эрэ, о5олоор, билигин оонньуохпут. Машалаах эьэни

аьатыахпыт, ким тургэнник аьатар диэн курэхтэьиэхпит.
10. Оонньуу «Ким тургэний?»
Ыытааччы: Сааскы бырааьынньыгынан э5эрдэлээн Кира Владимирова хоьоон
аа5ыа5а.
11. Хоьоон Кира Владимирова
Ийэбин мин таптыыбын
Сыллаан ылабын,
Ийэбин мин таптыыбын
Куускэ кууьабын.
Бу кэрэ сибэккини
Бу сырдык куну
Эйиэхэ ийэбэр
Мин бэлэхтиэм.
Ыытааччы: Билигин биьиги о5олорбут «Мин маамам» диэн ырыаны
ыллыахтара.
12. Ырыа «Мин маамам»
Мин маамам сымна5ас
Илиилээх, илиилээх
Мин маамам нап-нарын
Куоластаах, куоластаах
Мин маамабын таптыыбын
Таптыыбын, таптыыбын.
Мин маамам миэхэ5э
Бэрэски буьарар
Оо, наьаа минньмгэс
Бэрэски, бэрэски.
Ыытааччы: О5олоор, кимнээх бырааьынньыктара буолланый? Маамалар
бырааьынньыктара. Таьырдьа хайдах буолан эрэрий? Сылаас буолан эрэр,
куммут куускэ тыгар буолан эрэр, саас кэллэ. Саас диэн эрэ бары. Буот саас
кэлэн иьэр. Маладьыастар бары ыллаатыбыт, ункуулээтибит, хоьоон аахтыбыт.
Ессе тегул ийэлэрбитин, эбээлэрбитин э5эрдэлиибит, дьолу, кытаанах
доруобуйаны ба5арабыт. Манан бырааьынньыкпыт буттэ.

