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Саҥа дьыллааҕы утренник сценарийа
(орто бөлөх)

Иитээччи Иванова А.Л.

Сыала: С аҥа дьылааҥҥы бырааһынньыкка бэлэмнэнии нөҥүө оҕолор
кэрэни өйдүүр дьоҕурдарын сайыннарарга, көхтөрүн көҕүлүүргэ сөптөөх
усулуобуйаны тэрийии.
Соруктара:
Үөрэтэр: музыка тэтиминэн хамсанарга, ырыа ыллыырга, хоһоону доргуччу
ааҕарга, бөлөҕүнэн ырыаны уонна үҥкүүнүү толорого үөрэтии.
Сайыннарар: кэрэни кэрэхсиир дьоҕурдарын, кыбыстыбакка эрэллээхтик
тута – хапта сылдьарын сайыннарыы.
Иитэр: өрө көтөҕүллүүлээхтик бырааһынньыктыылларын ситиһии, бэйэ –
бэйэлэригэр үтүө сыһыаннаах буоларга, үөрүүнү – көтүүнү тэҥҥэ уллэстэргэ
иитии.
Кыттыыны ылаллар:
Ыытааччы Снежная Королева Кыһыл Бэргэһэчээн Бөрө Тымныы Моруос оҕонньор –
Хаарчаана –

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн күндү о5олор! Бу сырдык саалаҕа Сана Дьылы
көрсөөрүбүт тоҕуруһа муһуннубут. Хас биирдиибит кэтэһэр – манаһар,
долгуйа күүтэр Саргылаах Саҥа Дьылы. Көрдөөх бырааһынньыгы биһиэхэ
кырыа кыһын аҕалла! Бүгүн эһиэхэ сылаас буоллун, үөрүү – көтүү
сүрэххитин

сылаанньыттын.

Харыйа

аттыгар

сиэттиһэн

тураммыт

көхтөөктүк ыллыаҕын. Бүгүн биһиги саамай кэрэ, саамай дьикти, саамай
аптаах бырааһынньыкка муһуннубут. Ырыа-тойук ыллаары, көрү-нары
көҕүлүү, саҥа дьыллааҕы эҕэрдэни бэлэхтии.
Ыытааччы: - О5олоор, истин эрэ киммит торуоската тыаьыырый, киммит
хааман кыычырҕатар?
Хара тыаттан,халын систэн
Тымныы Моруос оҕонньор
Хаарчаанатын кытары

Биһиэхэ кэллилэр!
( Тымныы Моруос Оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр)
ТМО: – Дорооболорун, о5олор!
Саҥа Дьылынан, Саҥа Дьолунан!
Бары тыалары туораан
Иһирик ойуурдары унуордаан
Уһуннук да айаннаан
Кэлбит эһиэхэ
Хаарчаана кыыспынаан.

Хаарчаана: Саргылаах Саҥа Дьыл
Салаллан кэлбитинэн!
Күүтүүлээх кэрэ кэммит
Күлүмүрдээн кэлбитинэн!

Ыытааччы: Тымныы Моруос оҕонньор, Хаарчаана

уһуннук айаннаан

сылайбыккыт буолуо, кэлэн олорон сынньанын. Оҕолор көрдөрүн дуоһуйа
көруҥ. Чэйин эрэ, оҕолор, Тымныы Моруос оҕонньорго ырыабытын
ыллыаҕын!
Ырыа «Моруос кэллэ»

Хаарчаана: Наһаа да үчүгэй ырыа! О5олор ырыаларын сөбүлээтин дуо?
ТМО: Сөбүлээн, маладьыас да оҕолор.
Ыытааччы: Тымныы Моруос оҕонньор эн фокуһу сөбүлүүгүн дуо?
ТМО: Сөбүлээн буоллаҕа дии, мин бэйэм эмиэ аптаахпын.
Ыытааччы: Оччоҕо билиҥин керсуҥ биһиги фокусникпытын
(фокусник, 2 оҕо)

ТМО: Наһаа да үчүгэй фокустары көрдүбүт. Итинник оннооҕор мин да
сатаабаппын.
Хаарчаана: Көрдүҥ дуо эһээ? Хайдах курдук бэһиэлэйий манна.
Маҥан хаар
Күлүмнүү сыдьаайар,
Маҥан хаар, маҥан хаар
Үнкүүлээн тэлээрэр.

Хаарчаана: Оҕолор өссө үҥкүү бэлэмнээбиттэрэ буолуо.
Ыытааччы:

Бэлэмнээн

буоллаҕа

дии.

Керсүөҕүн

биһиги

кэрэ

кыргыттарбытын.
(Хаар үҥкүүтэ)

Хаарчаана: Олус да кэрэ хаарчааннар, үчүгэйдик да үнкүүлээтигит.
(Тыал тыаһыыр)

Ыытааччы: Ыччуу туох тымныы тыала түстэ.

(Снежнай королева киирэр)

СК: Дорооболорун оҕолор! Тыалым тымныы да буоллар бүгүн мин эһиэхэ
сылааһынан сыдьаайан, итиинэн илгийэн, минньигэс кэһии кыбыныылаах
тиийэн

кэллим.

Онтон кэһиибин

мин боппуруостарбар эппиэттэбит

оҕолорбортунэтэбин.

1. Тымныы оҕонньор туохха өйүнү сылдьарый? (Торуоска)
2. Тымныы оҕонньор сиэнэ кимий? (Хаарчаана)

3. Саҥа Дьылга оҕолор тугу күүтэллэрий? (Подарок)
4. Саҥа Дьылга ханнык маһы киэргэтэллэрий? (Харыйа)
СК: Өйдөөх да оҕолор эбиккит, маладьыастар. Баһыыбаларын.
Ыытааччы: Эһиэхэ бэйэҕитигэр улахан - улахан баһыыба
СК: Керсүөххэ дылы!

(СК тахсан барар, Кыһыл Бэргэһэчээн сүүрэн киирэр)

КБ: Быыһаан , көмөлөһүн миигин бөрө сиэри сырсан иһэр.
Бөрө: Билигин тутан ылан сиэм.
Хаарчаана: Бөрө тохтоо эрэ, эн кими да сиэбэккин! Биһиги эйиэхэ Кыһыл
Бэргэһэчээни биэрбэппит! Бүгүн Саҥа Дьыл. Кердеех бырааһынньыкка кэлэн
баран инник буолабаттар.
Бөрө: Чэ сөп. Мин ыллыырбын наһаа сөбүлүүбүн. Мин таайтарар
ырыаларбын таайдаххытына Кыһыл Бэргэһэчээни сиэм суоҕа уонна куруук
бэрээдэктээх буолуом.
Хаарчаана: Сөбүлэһэбит дуо оҕолоор?
(Оҕолор: сөбүлэһэбит)
Бөрө: - Музыка тыаһыыр эһиги ханнык ырыа буоларын таайыахтааххыт.
(Игра «Угадай мелодию»)
Бөрө: - Маладьыастар, ырыаны бары билэр эбиккит . Кыһыл Бэргэһэчээни
сиэбэппин уонна бэрээдэктээх истигэн бөрө буолабын. Көрсүөххэ дылы.
(Тахсан барар)
Ыытааччы: - онтон биһиги бырааһынньыкпытын салҕыыбыт уонна тылы
бастакы остуолга биэрэбит.
(остуоллар музыкальнай эҕэрдэлэрэ, оонньуулара)

Хаарчаана: Дьэ эрэ күндү ыалдьыттар уонна оҕолор, Саҥа дьыл диэн
тугуй?
(оҕолор, ыалдьыттар эппиэттэрэ)
ТМО: - Саҥа дьылы тоҕо сөбүлүүгүтүй?
(оҕолор, ыалдьыттар эппиэттэрэ)
Хаарчаана: Эһээ, кердуҥ дуо? Сана дьылы оҕо да улахан да дьон наһаа
кэтэһэллэр, чэ бары бииргэ оонньуохха .
ТМО: - Дьээ эрэ оонньуохха даҕаны. Эн Хаарчаана хамаандатын

тэрин.

Мин Тымныы Кыһын оҕонньор хамаандатын оҥоруом.
(5 киһи тахсар)
1.
2.
3.
4.
5.

Төбөтүн уруһуйдуур
Хараҕын уруһуйдуур
Мурун уруһуйдуур
Айах уруһуйдуур
Кулгаах уруһуйдуур

Ыытааччы: Оонньоотубут. Онтон көрөөччүлэр жюри буолабыт
(ТКМ уонна Хаарчаана ватмаҥҥа уруьуйдууллар)
ТМО: - Наһаа үчүгэйдик оонньоотубут. Ол да буоллар дэлби сылайдым.
Ыытааччы:

- Чэ эрэ, бары олордубут уонна кэлэр сыл бэлиэтэ «Тигр»

үнкүүтүн көрүөҕүн.
(танец «Тигрята»)
ТМО: -Уу бэһиэлэй да эбит.
Ыытааччы: Тымныы кыһын оҕонньор, Хаарчаана үөрбуччэ - көппүччэ
биһиги оҕолорбут эһиги кэлэргитигэр бэлэмнээбит музыкальнай эҕэрдэлэрин
көруҥ.
(концертнай номердар)
ТМО: - Олус да үөрдүм, сынньанным. Дьэ билигин оҕолорбор кэһиилэрбин
түҥэтиэм. Хаарчаана кэһии туҥэтэрбэр көмөлөс эрэ.

(подарок түҥэтиитэ)
ТМО: - Оҕолор мин эһиэхэ кэлэн ыалдьыттаабыппыттан олус

үөрдүм,

астынным . Билигин барар кэммит кэллэ.

Дьоллоох буолун
Саргылаах Саҥа Дьылга
Үтүө доруобуйа үгүс үөрүү - көтүү
Үктэллэннин бу сылга
Үтүөттэн үтүө, кэрэттэн кэрэ
Күндүттэн күндү анааннын эһиэхэ
Аныгыскы көрсүөххэ дылы!

Хаарчаана: Саҥа Дьылынан, Саҥа Дьолунан. Эһиил көрсүөххэ дылы.
(ТМО, Хаарчаана тахсан бараллар)

