Саҥа дьыллааҕы аралдьыйыы сценарийа.
Кыра бөлөх 3-4 саастаах оҕолорго.
«Моруос оҕонньор уонна бөрө».
Оруолларга оонньууллар:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ыытааччы
Моруос оҕонньор
Хаарчаана
Бөрө
Тураах
Хаар киһи

Аралдьыйыы барыыта: Группа иһэ бырааһынньыкка киэргэммит, оголор олоппоско олороллор.
Ыытааччы: Дорооболорун кунду комус о5олор, бу бугун биьиги саамай уоруулээх- кэрэ
бырааьынньыкпыт буолар чааьа тиийэн кэллэ.
(музыка тыаьыыр, Хаарчаана киирэн кэлэр).
Хаарчаана: дорооболорун оголоор! Мин Хаарчаана диэммин. Уай туох кырасыабай харыйата
турарый.ол эрэн туга эрэ тиийбэт курдук. Харыйабыт кулумурдэс дьэрэкээн уота тиийбэт курдук.
Харыйабыт уотун ким уматара буолуой? (Оголор эппиэттэрэ) –Моруос огонньор! Оголоор, мин
тымныыны, тыалы, буурганы, хаары наьаа собулуубун. Миигин кытары ункуулугут да?
1. Кыргыттар толорууларыгар “Хаар” ункуутэ.
Ыытааччы: Аргыыйын эрэ о5олор, туох эрэ тыаьыыр? Кимнээх эрэ санараллар?
Боро уонна тураах елка аттыгар саьан сыталлар, хаар быыьыттан уоран короллор.
Тураах: Конотук баран ис, ханас бар, тохтоо, конотук, уна хайыс, конотук!
Боро: Ыччуу-ычча тоннум, куну быьа ойуур устун хаар аннынан сыыллан сылйдым, аччыктааты.
Тураах: зато ким да биьигини корбото, корбуттэрэ буолар бары хаьытыа этилэр- “Бороо, бороо,
сэрэнин!”. Дьыалабыт хаахтыйыа этэ.
Боро: Ыраах да оссо?
Тураах: Тохтоо, бээ, бу кэллибит (хаар анныттан тахсаллар).
Боро: Оо, бу турар подарок. Бу барыта биьиэнэ!
(Харыйа таьыгар турар подарогы сугэн баран куотан хаалаллар).
Хаарчаана: Оо, дьэ, ункуулуул сылдьан боро,тураах иьэллэрин корбокко подарогы уордардым
дии (Хомойор).
(ол турдагына хаар киьи киирэн кэлэр).
Хаар киьи: туох буоллун Хаарчаана?
Хаарчаана: боро уонна тураах подарогы уоран бардылар. Оголорго Моруос огонньор тугу
бэлэхтиирий? (Сонньуйар).
Хаар киьи: хомойума Харчаана, мин эьиэхэ комолоьуом, борону, тураагы булан подарогы
агалыам. Барыам иннинэ оголору кытары кыратык оонньуом.
2. Оонньуу “Бумажные снежинки”. Оонньуу хаамыыта: оголор биир шеренгага тураллар.
Кинилэр иннилэригэр тэйиччи корзина турар. Хас биирдии огого кумаагы илииьэ
бэриллэр. Кумаагы илииьин имитэн хаар онороллор уонна корзинага быраган корзина
иьигэр табыахтаахтар.

(Хаар киьи тахсан барар).
Хаарчаана: оголоор эьиги хомойуман, Хаар киьи подарогы агалыа. Хата биьиги Хаар киьини
кэтэьэ таарыйа ырыа ыллыахха, хоьоон аагыахха.
3. Ырыа, хоьооннор.
Ыытааччы: (туннугу онойор) хайа бу сылдьаллар уоруйахтар. (Таьырдьаны туннугу онойоллор.
Боро, тураах подарогы сукпутунэн куотан иьэллэр, кэннилэриттэн хаар киьи сырсан иьэр. Ситэн
ылан сагаларыттан харбыыр. Уонна группага киллэрэр).
Хаар киьи: Бу сылдьаллар уоруйахтар.
Боро: оголор биьигини бырастыы гынын, аны хаьан да маннык уоруохпут суога.
(Хаар киьи моьооччугу онойон корор)
Хаар киьи: онтон оголор подароктара ханна баарый?
Боро: подарогы мин билэбин Тымныы огонньор агалар.
Тураах: оннук, оннук, хата биьиги Тымныы огонньору баран ынырабыт дуо?
Боро: Моруос огонньору агаллахпытына бырастыы гынагыт дуо?
Хаарчаана: Оголор, борону уонна тураагы бырастыы гынабыт дуо? Кинилэр Моруос огонньору
агалыахтара, подарок ылыахпыт ди.
(Тураах уонна боро тахсан бараллар).
Хаар киьи шаригынан оонньотор.
4. Шариктаах оонньуу.
Музыка холбонор
5. Санталар ункуулэрэ.
Бары бииргэ Моруос огонньору ыныраллар “Дед Мороз”.
Торуоска тыаьыыр. Моруос огонньор, тураах, боро киирэн кэлэллэр.
Моруос огонньор: Сана дьылынан оголор! Мин эьиэхэ ыксаан агай кэллим. Эьигини кытары
бииргэ кэрэчээн харыйа тула хоровод ыллаары.
Хаарчаана: Моруос огонньор, кор эрэ харыйабытын, биьиги харыйабыт наьаа кыраьыабай. Онтон
кини того уота суох турарый?
Моруос огонньор: Ээ оннук эбит ди, чээ эрэ оголоор, бары бииргэ этиэххэйин: “БИИР, ИККИ,
УС харыйабыт сырдаа!” (Моруос огонньору кытары хоровод).
6. Хоровод “Лаглайбыт куох харыйачаан...”
Хаарчаана: Наьаа да учугэй оголор эбиккит, Моруос огонньор эьиэхэ ыраахтан кэьиитин агалла.
(Моруос огонньор оголорго кэьиитин туттарар).
Ыытааччы: учугэйиин бары кэьии туттугут, тымныы огонньорго баьыбалыахха. Уонна
ункууутун ункуулээн бэлэх уунуоха
7. Бальнай ункуу.
Тымныы огонньор: Барыгытын Сана ууммут сылынан эгэрдэлиибин! Дьоллоох доруобай
буолун! Корсуоххэ диэри оголоор!
Ыытааччы: Тымныы огонньор! Хаарчаана! Корсуоххэ диэри!

