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Сценарий хаамыыта
В -1. Yтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар! Бүгүн биьиги оҕолорбутугар саамай күүтулээх
күннэрэ дьэ тиийэн кэллэ. Кинилэр уһуйааннарын бүтэрэн күьүн оскуола, билии
киэн аартыгар үктэниэхтэрэ.
В - 2. Аан бастаан
уһуйааңңа быкаайык оҕолор төрөппүттэрин сылаас илиилэриттэн
сиэтиһэн кэлбиккит бу баар курдук. Уһуйңңа үтүөҕэ, кэрэҕэ иитиллэн, үөрэнэн бүгүн
выпускник үрдүк аатын сүктүгүт. Бүгүннү бырааһынньыкпыт выпускниктарбытын ытыс
дохсун тыаһынан көрсүөххэйин.
Улахан бөлөх оҕолор толорууларыгар «Вальс» үнкүү.
В -1. Биһиги эмиэ улаатан, оскуола киэн аартыгар үктэниэхпит. Биһиги барыбыт
үөрэҕи батыһан, билиилээх дьон буолан үүнүөхпүт, сайдыахпыт. Биир сыл бииргэ
сылдьыбыт табаарыстаргыт орто бөлөх оҕолоро «Оскуолаҕа киирэр доҕорбор» диэн
хоһоон ааҕан иһитиннэриэхтэрэ.
К - 5. Ыраахтан наһаа үчүгэй, оҕолор хоһоон ааҕалларын истэн астыннахпыан. Манна аны
күьүн оскуолаҕа киирэр оҕолор бааллар эбит дии. Оскуолаҕа киирэргэ бэлэмңит дуо
оҕолоор? Мин «Биэс сыана Королеватабын» остуоруйа оскуолатыттан кэллим. Бүгүн мин
эһигини остуоруйа оскуолатын кытта билиһиннэриэм. Оскуолаҕа кимнээх сылдьалларый?
Мин билэрбинэн уһуйааңңа наһаа да ырыаһыт оҕолор сылдьалларын билэбин. Оннук
дуо оҕолоор?
В -2. «Биэс сыана Королеватыгар» биһиги
ырыаны ыллаан иһитиннэриэхтэрэ.

выпускниктарбыт «Yөрэнэ

барабын» диэн

(заалга Королева «2» киирэр. )
К - 5. Эн кимңиний мадмуазель?
К - 2. Мин «Икки сыана Королеватабын»! Мин саамай үчүгэй учууталбын, мин эрэ
эһиэхэ элбэх үчүгэйгэ үөрэтиэм.
К - 5. Тоҕо эрэ саарбахтыыбын, чэ буоллун да5аны. О5олор бэйэлэрэ билиэхтэрэ
ханнык Королеваны талалларын. Оннук дуо оҕолоор?
В - 2. Мөккүьүмэн. Билигин билиэхпит таабырын көмөтүнэн,хайа Королева билиилэҕин.
Королевалар, болҕойон истэбит.
К - 5. Таайан бөҕө буо. Таайтар, таайтар.
К - 2. Ааһан иһэн таайыллар ини.
В - 2. Оҕолоор, этэн биэрээйэххит сэп.
В - 1. Олох да тугу да билбэт эбиккин дии «Икки сыана Королевата». Оскуола5а илдьэр
сумка5а тугу уктуохтааххын билэҕин? Онтон эһиги оҕолоор билэҕит дуо? Билигин
«Портфель» диэн оонньууну ооньуохпут. Ол оонньууга сөбүлэһэр буолаххытына «Аһаа»
диигит. Сөбүлэспэт буолаххытына «Суох» диигит.

өскөтун эн оскуолаҕа барар буолаххына, сумкаҕар тугу уктаҕын?
- Килиэткэ тэтэрээти?
- Саңа оонньууру?
- Дьиэ харбыыр биинньиги?
- Биэс сыана дневнигын?
- Альбом уонна акварель?
- Карнавальнай маска?
- Азбука кинигэни?
- Алдьаммыт ботинканы?
- Араас өннөөх харандааһы?
- Ластигы уонна линейканы?
Маладьыастаар! Оскуолаҕа бараргытыгар туоххутун да умнаайаккыт сэп. Көрдугут дуо
Королевалар биһиги оҕолорбут билэллэрин?!
К - 2. Билэллэрин билэллэр эрээри, саамай сүрүнүн эппэтигит ээ.
В- 1. Туоҕуй ол? Саамай сүрүн туох баар буолуохтааҕый?
К - 2. Миэхэ хоһоон ааҕан иһитиннэрдэхтэринэ этиэҕим.
Улахан бөлөх оҕолорун толорууларыгар хоһоон «Оскуолаҕа барабын»
К - 2. Ыһык. Төрөппүттэр истин, хайаан даҕаны оҕолоргутугар оскуолаҕа ыһыктаах
ыытыахтааххыт. Оҕолор үөрэнэ сатаан сылайыахтара, аччыктыахтара. Аччык о5о
сатаан билиини ылбат.
В -1. Ээ кырдьык даҕаны. Биһиги төрөппуттэрбитигэр үөрэтиэн дуо?
К - 5. Болҕойон олорон истэбит. Дьэ маннык онороҕут, Булочка уонна халбаһыы ылабыт,
булочкабытын аңаардаан баран халбаһыыбытын ортотугар уган кэбиһэбит. Буттэ.
Бутерброд бэлэм. Мантыкайбытын бөх - хох киирбэтин диэн кумаахыга суулуубут,
салапаан иһигэр угабыт онно эссэ эбии яблока уонна сок угуохпутун сэп. Буттэ.
Ыһыкпыт бэлэм.
К - 2. Эссэ ити мөһөөчуккэ элбээх элбэх минньигэс угабыт.
К - 5. Мэһэйдээмэ. Булкуйума оҕолору. Наһаа элбэх минньигэс сиир учугэй дуо
оҕолоор? Киһи доруобуйатыгар буортулаах.
В - 1. Наһаа үчүгэй сүбэ көрдүбүт. Чэ эрэ билигин үөрэнэ таарыйа оонньуохха.
Оонньуубут аата «Оскуолаҕа илдьэр ыһык хомуй» диэн.
К - 2. Икки пара төрөппүт тахсабыт. Аңаар илиилэрбитинэн ойоҕоспутуттан тутуһабыт.
холку илиибитинэн бутербродпутун оңоробут. Оонньуу барда.
В - 1. Yрүмэччи, үрүмэччи. Yчүгэйкээн үрүмэччи, сирэм устун элээрэн, сибэккини
кэрийэн. Тохтообокко
көтүмэ, туттарбакка
куотума. Орто
бөлөх
оҕолорун
толорууларыгар «Yрүмэччи» үнкүү.
В - 2. Королевалар, остуоруйа оскуолатыгар ханнык уруогу ордук сөбүлүүгүтүй?
К - 5. Остуоруйа оскуолатыгар мин саамай сөбүлүүр уруогум ЫРЫА уруога.
Оҕолоор мультик көрөргүтүн төьө сөбүлүүгүтүй? Билигин мультик ырыаларын төьө билэр
эбиккитин билиэхпит.
Оонньуу «Мультика рыатын истэн аатын эт» (Королева 2 ити кэмнэ о5олору бутуйтуур,
сыыьа этэттиир).
К - 5. Маладьыастаар! Кырдьык наһаа элбэх мультик ырыаларын билэр эбиккит дии.
К -2 . Ырыа истэн астыннахпыын. Аны мин үнкүлүөхпүн ба5ардым. Yнкүлүүбүт дуо
оҕолоор? Чэ эрэ бары миигин үтүктэбиит.
У тети Моти четыре сына
Они ни ели, ни пили.
А делали вот так...
Правая рука...

У тети Моти
Четыре сына
Они ни ели,
Они ни пили,
А делали вот так...
Правая рука, левая рука
У тети Моти
Четыре сына
Они ни ели,
Они ни пили,
А делали вот так,
Правая рука, левая рука
Правая нога...
У тети Моти
Четыре сына
Они ни ели,
Они ни пили,
А делали вот так
Правая рука, левая рука
Правая нога, левая нога
У тети Моти
Четыре сына
Они ни ели,
Они ни пили,
А делали вот так...
К - 5. Ылаатыбыт, үнкүлээтибит астынныгыт дуо оҕолоор? Аны билигин математика
уруогун
билиэхпит. Билигин төһө суоттуурга үөрэмиккитин
билиэхпит, һадаача
суоттуохпут. Төрөппүттэр көмөлөьүөххүтүн сэп.

В - 1. Оҕолорбут маладьыастаар, сорудахтарбытын барытын толордулар. Онон икки сыана
королевата биһиги оҕолорбутун умнаргар тиийэҕин. Оскуола5а бардахтарына аны
эйигин көрсүбэт эбиттэр.
К - 2. Буоллун даҕаны! Атын уһуйаан оҕолоро миигин кимнээҕэр наадыйаллара буолуо.

Кинилэргэ барыам. Покаларын! Баҕар көрсүөхпүт оскуолаҕа. Һа һа һа
К - 5. Тью, тью, тью диэ..
В -1. Биһиги оҕолорбут барыга бары талааннаахтар. Ылыыллар, үнкүлүүллэр, спортивнай
күрэхтэргэ да кыталлар. Нарын - намчы кыргыттарбыт «Табалар» тустарынан ырыа
ыллаан иһитиннэриэхтэрэ.
К - 5. Билигин «перемена». Эссэ оонньуоххутун баҕараҕыт дуо оҕолоор? Оскуолаҕа
бардаххытына дьэ оонньуургутун ахтыаххыт да ахтыаххыт. «Кричалка» диэн оонньууну
оонньуохпут. Сөбүлэһэр буолаххытына «Аһаа» диигит, сэбулэспэт буолаххытына «Суох»
диигит.
- куһун оскуолаҕа бараҕыт дуо?
- Онно сана табаарыс булунаҕыт дуо?
- Оскуолаҕа үөрэнэр буолаҕыт?
- Табаарыстаргытын кытта охсуьуоххут дуо?
- Ааҕар, суоттуур буолуоххут?
- Уруокка утуйуоххут дуо?
- Икки сыананы ылыаххыт дуо?
- Биэскэ эрэ сыанаҕа үөрэнэр буолуоххут дуо?
- Кукланнан оонньуоххут дуо?
- Аны күһүн үөрэнээччилэр буолаҕыт?
- Учууталгыт тылын истэр буолуоххут дуо?
К - 5. Наһаа да маладьыас оҕолоргут. Эһигини кытта сылдьар наһаа астык эбит,
астынным аҕай манна кэлэн.оскуолаҕа барарга бэлэмнээх эбиккит. Оскуолаҕа элбэхтэ
миигин көрсөр буолаарын. Көрсүөхэ диэри.
В - 2. Биһиэхэ икки сыана королевата уонна биэс сыана королевалара кэлэн
бырааьынньыкпытын сэргэхситтилэр а5ай. Астынныгыт дуо оҕолоор? Манан биһиги
бырааьынньыкпыт тумуктэнэр. Оскуолаҕа баран туйгун үөрэнээччи аатын ылаарын диэн
алгыыбыт.
(Бырааьынньык тумук тылларга барар,)

