«Кунчээн» орто белех «Ийэ сылын» арыйар аралдьытыы сценарийа.
Буолар кунэ: Тохсунньу 21 кунэ.
Буолар чааьа: 11ч
Ыытааччы: Варвара Дмитриевна Егорова.
Сыала: Саха сирин президенин ыйаа5ынан 2022 сыл Ийэ сылынан биллэриллибитин
билиьиннэрии, ейдебулу уескэтии, саха поэттарын ийэ туьунан хоьооннорун кытта
билиьиннэрии, Ийэ5э тапталы, убаастабылы ицэрии.
Туттуллар тэрид: 1.Оонньууга: «Ийэц малын теье билэ5ин?» – ноутбук, проектор,
экран, флешка (ийэлэр малларын эрдэ хаартыскв5а туьэрэн презентация оцорон
бэлэмнээьин) 2.Оонньууга: «Хартыынаннан таай» - хартыына «Идэлэр». 3. Оонньууга:
«О5уруону тис» - сап, улахан о5уруолар.
Надежда Макарова мелодиятыгар «Ийэ баар буолан» (ырыа тыаьыыр)
Ыытааччы: Ийэ баар бу сиргэ
Аан дойду аанньала
Ананнын киниэхэ
Барыбыт махтала.
Үтүө күнүнэн, күндү о5олор, төрөппүттэр уонна улэьиттэр! Саха сирин
президенин ыйааҕынан 2022 сыл Ийэ сылынан биллэриллибитинэн Күн-күбэй
ийэлэрбитин

ис сурэхпититтэн эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт саха алмааһын курдук

кытаанах доруобуйаны, санаабыккыт барыта сатаннын, баҕарбыккыт барыта туоллун!
– Диэн туран «Ийэ сылын» арыйар аралдьытыыбытын са5алыырбытын кецуллээц! Чэ
эрэ

бары

бэйэ

бэйэбитин

э5эрдэлэьэн

ытыспыт

тыаьын

бэлэхтиэххэйиц

эрэ!(воздушный поцелуй ыытыьыы)
Ыытааччы: Күн сирин көрөөт, биһиги аан бастаан ийэбитин көрөбүт, ийэбит сылаас
илиитигэр киирэбит. Ийэбит биһиэхэ саамай күндү киһибит. Ийэ туһунан элбэх
хоһоон, ырыа, кэпсээн суруллар. Истиӊник саныыр, таптыыр ийэлэрбитигэр ырыа
аныыбыт «Кунчээн» орто белех о5олорун толоруутугар.
«Мин маамам».
Ыытааччы:
Этиӊ эрэ, оҕолоор,

Эһигини биһиктээн,
Киммит маннык оҕолоон
Киһи гынар бүөбэйдээн?
- Күндү ийэ барахсан!
Хоьоон толорор ________________ «Мин ийэбин таптыыбын»
Ыытааччы: О5олоор, эһигини ким ордук таптыыр, аһынар?
Эһигини ким ордук харыстыыр, хатаҕалыыр?
Ийэлэргитин учугэйдик билэ5ит дуо?
Оччотугар 1.Оонньуу «Ийэц малын теье билэ5ин?» диэн оонньуу оонньуохпут,
билигин презентация холбуохпут уонна таайыахпыт.
2. Оонньуу «Хартыынаннан таай» ким ийэтэ ханна улэлиирин таайаллпар
3. Оонньуу Оонньуубут аата «О5уруону тис», манна ким тургэнник уонна элбэх
о5уруону сапка тиьэр эбитий диэн, бириэмэтэ 1 мунуутэ.
Ыытааччы:
Эрчимнээхтик битийэн
О5о саас ункуулээ
Эрэллээхтик эргийэн
Эриэккэстик ункуулээ
Нарын намчы кыргыттарбыт толорууларыгар ункуу «Маленькая страна».
Ыытааччы: Ийэ мичээрэ истиӊ, кэрэ:
Күн уотуттан күндү курдук
Көй салгынтан күүстээх курдук
Ийэлэрбитигэр көмүс күнчээннэр хоьооннорун бэлэх ууналлар.
«Чээлэй куех сибэкки»
Ыытааччы: Бу дьиэбит үлэтэ, сырдыга, ырааһа,
Ас астыыр түбүгэ, танас-сап тигиитэ.
Бу – ийэ дьаһала, бу – ийэ таптала.
Э5эрдэ хоһооннорун тиэрдэллэр «Кунчээн» белех хорсун-хоодуот уолаттара:
___________________________________________________________________.
Ийэ диэн күндү киһи,
Киниэхэ тэӊнээх ким баарый?
Ийэ диэн күндү киһи,
Кинини өрүү харыстаарыый!
Ыытааччы

Манан биьиги кыра э5эрдэбит тумуктэнэр, тапталлаах ийэлэрбитигэр илиибит
сылааьын ицэрэн оцорбут бэлэхпитин туттарабыт. Керсуеххэ диэри! (о5олор
ийэлэригэр онорбут оноьуктарын бэлэх ууналлар, хаартыска5а туьуу).
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