Сана дьыллаагы
сценарий.
«2021 сыл
бэлиэтэ,араас дойду
огустарыгар
ыалдьыттааьын».Старш
ай группа оголоро.

Музыкальный зал.
Оформления .Сана дьыллаагы баннер,харыйа,фотозона,экран
.Оруоллар:
Кутуйах
Аптаах Фея
Индиянкалар,Испанка,Клоуннар,
Огустар-Буйвол,Фердинанд -Испанскай огус,Нуучча огус,Дьыл огуьа.
Музыка .Кутуйах киирэр.ункуулуур.
-Дорооболорун оголоор!
-Мин кимминий?
-Оголоор мин 2020 сыл бэлиэтэ кутуйахпын. Сылбын тумуктуур кунум
тиийэн-тиксэн кэллэ.Бу сылга эьиги улааттыгыт,элбэги биллигит,угус
ситиьиилэннигит!Эьигинниин бугун мин быраьаайдаьа кэллим. Эьиги наьаа
да учуэй маскарадтар буолбуккут.Эчи харыйагыт кэрэтин,киэргэммитин.Мин
кэннибиттэн огус сыла кэлэр диэбиттэрэ.Огуьу мин хантан булан ,сылым
бэлиэтин туттарабын? Миигин кытта огуьу кэрдуу барсагыт дуо?
Аптаах Фея киирэр.
-Дорооболорун оголоор! Хайа кутуйах ханна баран иьэгин?
Кутуйах-Мин сылбын тумуктуур бэлиэбин туттараары огуьу кэрдуу баран
иьэбин.2021 сыл огус сыла кэлиэхтээх.
-Хата Аптаах Фея эн билэрин буолаарай?Бука диэн кэмэлэс эрэ миэхэ?
Фея -Ээ кэмэлэьэн бого буоллага дии,мин билэрбинэн саамай кыраьыабай
огус Индияга баар дииллэр.Кини Буйвол диэн ааттаах .
Кутуйах-онтон Индияга хайдах тиийэбит?

Аптаах Фея-мин аптаах палочкам кэмэлэьуэгэ,Индияга баар буола туьуэххун
багарагын дуо?
кутуйах-багаран бого буоллага
Аптаах Фея аптыыр,экранна индия дойдута кэстэр.Буйвол огус кэстэр.
Индийскай музыка тыаьыыр.Индиянкалар ункуулууллэр.Буйвол огус киирэр.
Кутуйах- Дорообо Буйвол!Мин сылым бэлиэтин туттараары ,огуьу кэрдуу
сылдьабын.Эн миигин кытта сана дьылга барсыан дуо?Оголор сана дьылы
,Тымныы огонньору куутэллэр.
Буйвол-Оо мин манна улэм элбэх,сир хорутабын,Саха сирэ олус тымныы
дииллэр.Кэбис мин тымныыны тулуйбаппын,туйахтарым тоноллор,муннум
тонор.Испанияга мин табаарыьым Фердинанд олорор кинини ыйытан кэр.
Фея-чэ кутуйах мин аптаах палочкам кэмэтунэн Испанияга баар болуоххун
багарагын дуо?
Кутуйах-чэ барыахха.
Фея аптыыр .Экранна Испания,Фердинанд огус кэстэр.
Испанскай музыка тыаьыыр.Испанка ункуулуур.Фердинанд киирэр.
Кутуйах-Дорообо Фердинанд! Мин сылым бэлиэтин туттараары ,огуьу
кэрдуу сылдьабын.Эн миигин кытта сана дьылга барсыан дуо?Оголор сана
дьылы ,Тымныы огонньору куутэллэр.
Фердинанд-Оо Саха сирэ олус тымныы дииллэр ди.Мин онно бардахпына
туйахтарым тоноллор,тымныыны тулуйбаппын.Москвага саха сириттэн чугас,
мин табаарыьым цирка огуьа Гавроша баар кини барсара боло.Кинини
ыйытан кэрун.
Фея-Кутуйах Москвага циркага баар буола туьуэххун багарагын дуо?Мин
аптаах палочкам кэмэлэьуэ.
Фея аптыыр:Экранна Цирка кэстэр.
Клоуннар киирэллэр.Цирка огуьа Гаврош киирэр.(штанга кэтэгэллэр ,огус
уоттаах обручка ыстанар.
Кутуйах-Дорообо Гавроша!Эн манна бааргын истэн,кэллим.

2021 сыл Огус сыла кэлэринэн,мин сыл бэлиэтин туттараары огуьу кэрдуу
сылдьабын.Биьиэхэ саха сиригэр барсыан дуо?Уьуйаан оголоро сана
дьыллаары ,Тымныы огонньору куутэ олороллор.
Гавроша-Уччуу,саха сирэ олус тымныы дииллэр.кэбис мин онно барбаппын.
Муннум,туйахтарым тоноллор.Хоту дойдуга мин табаарыьым ДЬыл огуьа
баар онно барын,кини барсыага.
Аптаах Фея-кутуйахчаан,санаагын туьэримэ,мин аптаах палочкам Хоту
дойдуга баар оноруога.
Оголор эьигини Хотугу ункуулээхтэр диэбиттэрэ чэ биьиэхэ кэмэлэьун
ункуугутун ункуулээн эрэ.(ст.гр.хотугу ункуу).
Экранна Хоту дойду кэстэр.Дьыл огуьа,Тымныы огонньор киирэллэр.
Дьыл огуьа-Сана дьылынан !Сана дьолунан!
Тымныы огонньор эгэрдэтэ.
Кутуйах уэрэр,сылын бэлиэтин ,дьыл огуьугар туттарар.Оголору кытта
быраьаайдаьан ,аны 12 сылынан кэлиэм диэн тахсан барар.
Аптаах Фея –Чэ эрэ оголоор!Тымныы огонньорго ырыабытын ,хоьооммутун
бэлэхтиэгин!Сана дьылбыт сагаланна!
Оголор уопсай ырыалара,Тымныы огонньору кытта хоровод.
Тымныы огонньор оголору кытта оонньуута : «Хаар хомуйуу».
Оголор биирдиилээн хоьоонноро .
Тымныы огонньор бэлэхтэри туттарыыта .Ситиьиилээх оголор грамоталара,
дипломнара.Тэрэппуттэргэ Махтал суруктар.
Хаартыскага туьуу.
Тумук.

