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Орто белех о5олоругар саца дьыллаа5ы утренник сценария

«Аптаах ойуурга»
Оруоллар:
Ыытааччы

Эьэлэр

Ойуур о5онньоро

Куобахтар

Тымныы о5онньор

Тиицнэр

Хаарчаана

Хаардар

Дьэгэ-бааба

Сулустар

Хаар киьи
Таба
(бэьиэлэй муусуканнан до5уьуоллатан араас мааскалаах о5олор киирэллэр,
ёлка тула тураллар.
Ыытааччы:Кэтэьиилээх Саца дьылбыт тиийэн кэллэ, о5олоор. Кэрэчээн
харыйа араас оонньуурдарынан кулумнуу турар.
1 о5о: Кэрэчээн харыйа
Намыччы киэргэммит
Араас да уотунан
Кулумнуу умайбыт.
2 о5о:Эьэлэр, куобахтар
Саьыллар, бэл бааллар
Сиэттиьэн бараннар
Кехтеехтук ыллыыллар

Ырыа «Кэрэчээн харыйа
( Ёлка кэнниттэн ойуур о5онньоро тахсар)

Ойуур о5онньоро :Мин ойуур о5онньоробун. Мастарбын, кыылларбын
керебун.
Дорооболоруц, о5олоор. Эьигини кереммун наьаа уердум куобахчааннары,
эьэчээннэри, тиицчээннэри, хаардары. Онтон мин хаардарым ханна
баалларый?
О5о-хаар Биьиги ма5ан хаардарбыт
Куццэ кулумурдуубут
Харыйачаан тула
Биьиги кетебут
Хаардар уцкуулэрэ

Ойуур о5онньоро: Эьиги харыйа5ыт олус кырасыабай, элбэх да киэргэллээх,
элбэх да араас оонньуурдаах да эбит
Ыытааччы: Харыйачааммыт кыраьыабай,ол эрээри уоттара умайбат.
Ойуур о5онньоро: Ырыа ыллаатаххытына биирдэ эрэ умайар.
Ырыа «Саца дьыл»
(Харыйа уота умайар)
Ойуур о5онньоро. Билигин, о5олоор, остуоруйа дойдутугар барыахпыт.
Тыаьаабакка, айдаарбакка мигин батыьыц, мин кэннибиттэн кэлиц.
(Уот арахсар.)
( Харыйа тула хаамаллар. Устуулларыгар кэлэн олороллор.)
Ойуур о5онньоро: Аптаах ойуурбутугар остуоруйа са5аланна.
(уот умайар Хаар киьи муннун саба туттан киирэр.)
Хаар киьи: Ойуур устун хааман иьэн муннубун туьэрэн кэбистим, Кердуу
сатаатым да кыайан булбатым (ытамньыйар)
Ойуур о5онньоро: Ытаама, биьиги кемелеьуехпут. Муннугун булуохпут.

Ыытааччы: О5олоор, керуц эрэ, ба5ар сиэпкитигэр баара буолуо, Хаар
киьиэхэ кемелеьуеххэ наада. Ким да сиэбэр суох эбит. Ойуур устун баран
кердуеххэйиц.Муннун онно сутэрбит быьылаах
Ойуур устун тугунан барарбыт?
. (Чуораан тыаьа)Таба киирэр.
Ыытааччы: Табаннан барыаххайыц Кини биьигини ойуур устун илдьиэ.
Музыка тыаьынан ёлканы эргийэллэр.
Ойуур о5онньоро: Эьэлэр, хаар киьи муннун кербуккут дуо?
Эьэ миисэ: Суох, кербетехпут. Биьиэхэ мас туораа5а баар.
Хаар киьи маны ылан кэмнэн. Ба5ар эйиэхэ сеп буолуо.
Хаар киьи: ОО, бу миэнэ буолбатах. Миэнигэр майгыннаабат, (ытыыр)
Ойуур о5онньоро:: Хомойума, ытаама, муннуц кестуе5э. Хата эьэлэр
уцкуулэрин кер.
Эьэлэр уцкуулэрэ
Ойуур о5онньоро: Салгыы ойуур устун барыаххайыц, хаар киьи муннун
кердуеххэйиц:
Колокольчик, музыка тыаьыыр Таба киирэр.
Ёлка тула эргийэллэр
Тиицчээннэри керселлер
Ойуур
о5онньоро:Тиицчээцнэр,
хаар
кэбиспит.Кербуккут дуо? Кемелеьуц эрэ.

киьи

муннун

сутэрэн

Тиицчээн :Биьиэхэ эриэхэ баар, кыьыццыга хаьаанабыт. Хата бу эриэхэни ыл
, учугэй мунну буолуо.
Хаар киьи: Суох, суох, ылбаппын. Бу миэнэ буолбатах.
Ойуур о5онньоро: Хаар киьи ытаама.Тиицчээннэр уцкуулээн эйигин
уердуехтхрэ
Тиицчээннэр уцкуулэрэ
Хаар киьи: Ким да миэхэ кемелеспете. Муннум кестубэтэ. (санаар5ыыр)

Ойуур о5онньоро: Санаар5аама, биьиги эйиэхэ муннуц кестуер дылы
кемелеьуехпут, со5отохтуу хаалларыахпыт суо5а.
Истиц эрэ, тыас тыаьыыр.
Харыйачаан тугу эрэ этиэн ба5арар. Харыйачаан, кемелес, хаар киьи мунна
ханна баарын ыйан биэр.
(Запись харыйа сацата).
Харыйа: Эьиэхэ хайдах кемелеьербун билэбин, сэкириэппин
этэбин,
куобахчааннарга моркуоп баар а5алан биэриэхтэрэ. Ба5ар моркуоп хаар киьи
мунна буолуо.
Ойуур о5онньоро: Баьыыба, харыйачаан. А-уу, куобахтар кэлиц, ойууртан
тахсыц, биьиэхэ кестуц
Куобахтар уцкуулэрэ
Куобах: биьиэхэ, куобахтарга, элбэх
гынаргар биэрэбит.

моркуоп баар. Маны эйиэхэ мунну

Хаар киьи. Куобахтар, баьыыбаларыц. Хата кырасыабай муннуланным.
Ойуур о5онньоро: Чэ, хаар киьи, муннуц кеьуннэ, уонна сутэрээйэххин.
Хаар киьи тахсар.
Музыка(тыал тыаьа)
Ойуур о5онньоро. Моруос о5онньор иьэр быьылаах.
(Дьэгэ баба суурэн киирэр.Харыйа тула эргийэр)
Ыытааччы. Хайа,бу кимий?
Дьэгэ бааба:Бу мин харыйам. Мин ылыахтаах этим. Кер да маны, туох ааттаах
манна бары мустубуттарай.
Ыытааччы:Биьиги
муьуннубут.

манна

саца

дьылы

керсееру

бырааьынньыкка

Дьэгэ бааба: Тугу, тугу керсе5утуй?
Ыытааччы: Саца дьылы.
Дьэгэ бааба: Чэ бутуц эрэ. Тугу да истиэхпин да ба5арбаппын. Бу харыйа
миэнэ эбэтэр мин харыйаны аптаан кэбиьиэм. Уонна кини хаьан да умайыа

суо5а уонна эьиэхэ Моруос о5онньор кэлиэ суо5а онтон подароктар барыта
миэнэ буолуохтара.
Ыытааччы: О5олоор, харыйабытын биэрэбит дуо?
Дьэгэ бааба: Чухара. Мухара
Чухара, мухара
Харыйа уота умулун.
( Уот чыпчылыцнаан баран умуллар.)
Ыытааччы: О5олоор, харыйа уота умай диэн этиэххэйиц.
( да харыйа уота умайбат.)
Ыытааччы: Моруос о5онньору ыцырабыт дуо?
Сулустар, сулусчааннар Моруос о5онньор суолун сырдатан, арыаллаан
а5алыц.
Сулусчааннар уцкуулэрэ
( Музыка тыаьыыр (тыал, ойуур тыаьа)
Моруос о5онньор, Хаарчаана киирэллэр)
Моруос о5онньор:Дорооболоруц, о5олоор. Ыраахтан ер да5аны эьиэхэ
айаннаан кэллим. ОО, кэрэчээн да харыйа турар, кыраьыабай да о5олор
бааллар эбит.
То5о харыйа5ыт уота умайбатый?
Ыытааччы: Дьэгэ баба аптаан кэбиспитэ.
Моруос о5онньор: Кер да маны, ессе аптаан кэбиспит. Бары кемелееммут
дьэгэ баба аптаабытын суох гыныахпыт. Харыйабыт уотун уматыахпыт.
О5олор миэхэ кемелеьееруц.
Хаарчаана: Чэйиц эрэ, о5олоор Моруос о5онньор кэнниттэн хатылаац.
Моруос о5онньор:Чэ эрэ, харыйачаан, инньэлэргин хамсат,
Чэ эрэ, харыйачаан, уоккунан кулумнээ
Биир, икки, ус
Уоккунан кулумнээ.

(иккитэ хатылыыллар)
Харыйа уота умайар
Моруос о5онньор: ОО Кэрэчээн да харыйа эбит. Онтон миэхэ харыйа , саца
дьыл туьунан хоьоонно аа5а5ыт дуо, ырыа ыллыаххыт дуо?
4 о5о:Детсад аанын арыйан
Саца дьылбыт кэлбитэ

6 о5о: Хаар ма5ан бытыктаах

Сандаар уоттаах харыйа

Тымныычаан о5онньор

Кулумурдуу туспутэ

Кэьиитин туцэтэр
Уерууну уксэтэр

5 о5о:Торуоскатын тыаьатан
Тымныы, тымныы о5онньор
Кырыа бытык быыьынан
О5олорго дьэ кэллэ
Ыытааччы: Илии илииттэн ылсан хороводка туруо5уц
хоровод Лаглайбыт куех ъарыйачаан

Хаарчаана: Эьээ, утулугуц ханна баарый?
Ыыт: О5олорго баар. Моруос о5онньору кытта оонньуо5уц.
Оонньуу «Утулугу ыл»
Хаарчаана: Чэ эрэ, о5олоор, харыйачаан туьунан хоьоон аа5ан биьигини
уердуц эрэ.
Эргийдэ хоровод

Бу биьиги ёлкабыт

Чуор ырыа дьиэрэйдэ

Симэнэн турар.

Саца дьылбыт сандаарда

Ёлкабыт бутуннуу

Ёлкабыт киэргэйдэ.

Кулумнээн кестер.

Саца дьыл кэлбитинэн

Куех ёлкаттан

Биьи бары уерэбит

Кемус ардахчаан туьэр

Эьэчээннэр, куобахтар
Ёлка тула сырсабыт

Оо, олус учугэй
Ёлкага сылдьар.

Ытыспытын таьынабыт,
Ырыа ыллыыбыт
Уцкуулээн сайбайа
Тула сырсабыт.
.
Хаарчаана: Миигин кытта оонньуоххайыц
Оонньуу «Харыйаны киэргэт»

(Оонньуу бириэмэтигэр Дьэгэ бааба подароктары булан ылан
олороорон биир биир хампыат таьааран сиэн барар. Суутун быра5аттыыр.)
Моруос о5онньор: Дьэ миигин уертугут, учугэйдик да оонньоотугут, хоьоон
аахтыгыт, ырыа ыллаатыгыт. Дьэ о5олорбор кэьиибин а5албытым (тулатын
керунэр)
Хайа, ханна баарый кэьиилээх меьееччугум? Эмиэ дьэгэ- бааба
муокастаабыт. Ханна баарый бэйэтэ.
Кэл эрэ манна.
Дьэгэ-бааба: Миэхэ эьиги подароккыт суох. Тыытымац миигин, мин
утуйуохпун ба5ардым. (утуйар)
Моруос о5онньор: Мин билигин кинини тургэнник туруоруом,
уьугуннарабыт дуо?
(бубецца оонньуур улам бубен тыаьа тургэтээн иьэр.
Дьэгэ бааба ойон туран уцкуулээн барар.)
Дьэгэ-бааба : Ой, ой буттум, буттум. Кэьиигитин биэриэм. Бубен тыаьын
тохтотуц.

(Дьэгэ бааба ёлка кэнниттэн меьееччугу а5алан биэрэр)
Дьэгэ- бааба: Бырастыы гыныц, миигин.
Моруосо5онньор: Бырастыы гынабыт дуо?
О5олор: бырастыы гынабыт.
Моруос о5онньор. Дьэ учугэй да саца дьыл бырааьынньыгар сырыттым.
О5олор маладьыастар.
Кэьии туцэтиитэ
Хаартыска5а туьуу
Моруос о5онньору, Хаарчаананы атаарыы

