«Күн сардаҥалара» бэлэмнэнии бөлөх
саҥа дьыллааҕы утреннигын сценарийа
1-кы Ыытааччы:
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан кэллэ дии!
Кэрэчээн харыйа
Кэһиилээх эбит дии
2-ис Ыытааччы: Оҕолоор, сылы быһа кэтэспит үөрүүлээх күммүт дьэ үүннэ,
Билигин бу аптаах чаһыбыт уон икки чааһы оҕустаҕына саҥа сылга
үктэнэбит, эргэ дьылбыт кэннибитигэр хаалар!
1-кы Ыытааччы: Ол гынан баран чаһыбыт циферблатыгар туох эрэ тиийбэт
курдук дии, оҕолоор, көрүҥ эрэ
Оҕолор чаһы циферблатыгар сыыппаралара суохтар диэн санааҕа кэлэллэр.
Ол кэмҥэ уот умуллар, кутталлаах музыка тыаһыыр. Малефицента киирэн
кэлэр.
Малефицента: Миигин наар бырааһынньыктан матараллар! Артур король
кыыһа Аврора төрөөбүт малааһыныгар барыларын ыҥырбыта, миигин эрэ
ыҥырбатах этэ! Эhиги эмиэ киэргэммиккит аҕай дии, бырааһынньыктаары
мустубуккут аҕай дии, эмиэ миигин ыҥырбатаххыт!!!
Итинник буоллаҕына эһиги эмиэ бырааһынньыктан матыҥ! Чаһыгыт
сыыппараларын барытын буллаххытына эрэ Саҥа дьылгыт үүнүө. Тымныы
Кырдьаҕаскыт кэлиэ суоҕа, суолун мин муннардым, подарога суох хаалыҥ!
Һа-һа-һаааа!!!
Тахсан барар
1-кы Ыытааччы:
Хайдах гынабыт оҕолоор, аптаах сыыппараларбытын
хайдах булабыт?
Снеговик-Почтовик киирэр, почта дьааһыгын тута сылдьар.
2-ис Ыытааччы: Хаар киһи сурук аҕалбыт, ааҕыаҕын эрэ.
«Тапталлаах
оҕолорум,
“Күн
сардаҥалара”
бэлэмнэнии
бөлөх
иитиллээччилэрэ!
Мин эһиэхэ кэһиилэрбин аҕалан иһэн, Малефицента албаһыгар түбэһэн,
суолбун сүтэрэн кэбистим. Кытаатыҥ оҕолоруом, мин эһиэхэ эрэнэбин,
Малефицента моһоллорун туорааҥҥыт чаһы сыыппараларын барытын
буллаххытына саҥа сулус төрөөн сыдьаайыаҕа, оччоҕо мин суолбун булан,
эһиэхэ кэлиэм. Бастакы подсказка – хаар шариктар»
1-кы Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ оҕолоор, Хаар киһи хаар шариктары аҕалбыт,
хайдах сатыыргытынан бу шариктары алдьатыҥ, туох буолара көстөн иһиэҕэ
Игра «Лопай шарики» бастакы сыыппараны шарик иһиттэн буланнар
чаһыларыгар иилэллэр

2-ис Ыытааччы: оҕолоор, Хаар киһиэхэ хоһооммутун бэлэхтиэххэ, Инесса
уонна Роберт хоьоон ааҕыахтара.
Хаар киьи махтанар, ууллаары гынным диэн ыксаан барар.
Ааны тоҥсуйаллар, 1кы ыытааччы тахсан сундучок тутан киирэр.
- Сэттэ гномнартан сорудах кэлбит, оҕолоор, бу сундучогу толору күндү
таастары булан толордохпутуна көмөлөһөллөр үһү, аптаах
сыыпарабытын буларбытыгар. Белоснежка, принц Фердинанд,
эрэллээх доҕотторгутун кытта тахсыҥ эрэ, күндү таастары көрдүү
барыаххыт
Оонньуу: «Собери камни»
Шкатулка түгэҕиттэн сыыппара булан чаһыга иилэллэр.
Настя, Валерий, Уйгулаана, Антон хоһоон ааҕаллар.
2-ис Ыытааччы: Уой, миэхэ Атлантическай океантан Ариэль аҕата Тритон
эрийэр.
Ноутбукка Тритон көстөр, оҕолору кытта кэпсэтэр.
- Дорооболоруҥ оҕолоор, мин сорудахпын толоруҥ эрэ: көрүҥ
тулаҕытын, аквариум баар буолуохтаах, иһигэр сымыыт баар, ол
сымыыты аквариумҥа илиигитин укпакка, илиигитин илиппэккэ сатаан
ыллаххытына, көрдүүргүтүн булуоххут
1-кы Ыытааччы: оҕолоор, хайдах гынан аквариумтан шаригы ылабыт, арай
уу кутан көрдөххө?
Аквариумтан шаригы ылыы. Шарик иьиттэн сыыппара тахсар, чаһыга
иилэллэр
Айтал, Лана, Арсен, Саина хоһоон ааҕаллар.
Ырыа “Салааска”
Цветомузыка холбонор, уот умуллар, Джинн киирэн кэлэр:
- Миигин биллигит дуо оҕолоор? Мин джиммын, мин хаһаайыммын
Аладдины көрдүү сылдьабын. О, мой господин, туохтан санаарҕаатыҥ?
Мин көмөлөһүөм.
Оонньуу оонньотон сыыппараны таһаарар
Айына, Арчын, Туяра, Тема хоһооннорун ааҕаллар
Хос иһиттэн Чудовище хаһыыта иһиллэр:
- Ким мин сибэккибин ылла?! Мин сибэкким тиһэх лепестога сиргэ
түстэҕинэ мин өлөбүн! Мин розабын буларга карта көмөлөһүө,
көрдөөҥ картаны…
Оҕолор көрдөөн, колбалаах розаны булаллар.
- Баһыыбаларын, үтүө санаалаах оҕолор, розам анныгар туох
эрэ сыыппарата баар этэ, баҕар эһиэхэ наада буолуо.
Сыыппараны буланнар чаһыга иилэллэр.

Вальс.
Сюзи, Арчылан, Алиана, Алмаз хоһоон ааҕаллар.
2-ис Ыытааччы: оҕолоор, бу башня үрдүгэр туох баара буолуой?
Рапунцель башнятыгар хайдах тахсаллар этэй?
«Заплети косички» оонньуу. Өрүллүбүт баттахтарын холбуу туттаран
башня үрдүгэр тириэрдэллэр, онтон
сыыппара булан чаьыга иилэллэр.
2-ис Ыытааччы: Урааа!!! Бүтэһик сыыппарабытын буллубут, циферблатпыт
туолла. Ол аата саҥа сулус халлааҥҥа сыдьаайдаҕа, Тымныы оҕонньорбут
Хаарчаанатынаан кэлэр буоллулар.
Чэйиҥ, үҥкүүлүөҕүҥ!
Флешмоб «Белоснежка и месть гномов» киинэ финальнай музыкатынан Фея
Петровна үҥкүүлэтэр
1-кы Ыытааччы: Истиҥ эрэ оҕолоор, торуоска тоһургуур, ол аата ким иһэрэ
буолуой?
Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр
Ааһар тыаллыын аргыстаһан, тоҥуу хаардары кэһэн, араас моһоллору көрсөн
да буоллар оҕолорбутугар дьэ кэллибит!
Кэпсээҥ, төһө улааттыгыт, тугу биллигит-көрдүгүт, ийэҕит-аҕаҕыт,
иитээччилэргит тылларын төһө иһиттигит?
Бары бэрээдэктээхтик сырыттыгыт дуо?
2-ис Ыытааччы: оҕолорбут улаатаннар, быйыл көмөлөрө элбэх, өссө
Малефицента моһоллорун туораан, чаһыбыт сыыппараларын барытын
бэйэлэрэ буллулар, Саҥа дьыл үүнэрин түстээтилэр.
Хаарчаана: Эһээ, оҕолорбут харыйалара уота суох эбит дии, үөрүүлэрин
үксэтэн уматабын дуо, уотун. Биир, икки, үс – харыйа уота умай!
Ырыа: “Харыйа”
Сандаара уонна Тимур хоһоон ааҕаллар
Чэйиҥ эрэ оҕолор, хороводка туруоҕуҥ
Тымныы Оҕонньор: Оҕолорбор кэһиилээх кэлбитим эбээт, киллэриҥ эрэ!
Бэлэхтэри түҥэтии
Барар кэммит кэллэ, оҕолорум улаатан оскуолаҕа бараргыт чугаһаабыт эбит,
эһиил эһигини көрсө оскуолаҕа кэлиэхпит, сиэмминээн Хаарчааналыын.
Тымныы Оҕонньору, Хаарчаананы атаарыы, хаартыскаҕа түһэрии

