Сценарийы бэлэмнээтэ
Назарова Надежда Софроновна,
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МБДОУ ЦРР-д/с “Туллукчаан”
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"Дорообо, Сандал Саас" сааьы керсуу сценарийа.
Оруоллар: Ыытааччы, Саас, Кыьын, Водяной, Дьэгэ Баабалар, Снежная Королева,
Снеговик, скоморохтар, шуттар.
Детсад учаастага бырааьынньыктыы киэргэтиллибит, саас туьунан музыка тыаьыыр.
Иитээччилэр толорууларыгар "Лебедушка "ункуу.
Ыытааччы: Ааhар тыаллыын аргыстаьан,
Халын хаары чарааhатан
От-мас быыhын ардын аа5ан
Сылааhынан сайа тыынан.
Саас иhэр, саас иhэр,
Кулэн-оонньоон саас иhэр!
1Скоморох: Эhигини куутэллэр кор-кулуу оонньуулар, бэhиэлэй ункуулэр, дор5оонноох
ырыалар!
2Скоморох:Чэйин эрэ, о5олоор, Сандал саас бырааhынньыгын уорэ-кото ылыаххайын!
Кыра белех о5олорун толоруутугар "Солнышко и дождик" хамсаныылаах ырыа.
Ыытааччы: Чэйин эрэ, оголоор, Сааьы ынырыаххайын! Саас кэл! Саас кэл!Саас кэл!
Буур5а тыаьыыр. Кыьын киирэн кэлэр.
Кыьын: Тыынарым буруолаах ,
Тымныыкам омуннаах:
Иэдэскитин ытырар,
Илиигитин аhытар.
Этин эрэ, о5олоор,
Ким буолабыный, мин?
-Эьиги миигин ынырдыгыт дуо?
О5олор: Суоох!
Кыьын: Миигин тула мин кемелеьееччулэрим мустун!
Снежная Королева киирэн кэлэр.
Снежная Королева: Тымныы кыьын кыыьа, муус дойду мааныта Хаар Королевата
буолабын! Ким манна Сааьы ынырда?! Сааьы уонна эьигини мууьурдан кэбиьиэм!
Кыьын: Хаар киьи!Снеговик!Кэлэ тарт!
Музыканан Снеговик киирэр

Кыьын: Бу оголору хаарынан тамнаан хаарынан буруйэн кэбис!
Снеговик:Биьиги кыьынныын сылдьарбыт учугэй! Кыьын барбата, Саас кэлбэтэ буоллун,
биьиги хаьан да ууллуо суох этибит.
(О5олору хаарынан быра5ар)
Кыьын: Ырыа ыллаатаххытына, хоьоон аахтаххытына эрэ барыахпыт!
Ыытааччы: Чэйин , оголор, ырыата ыллаан, оччого Кыьын барыа.
Орто белех о5олорун толоруутугар "Саас кэллэ" ырыа.
Кыьын: Оголор, наьаа учугэйдик ыллыыр эбиккит! Аны кыьын керсуеххэ диэри!(
Кемелеьееччулэрин кытары быраьаайдаьан барар)
Саас иьэрэ кестер. Музыканан Водяной киирэн кэлэр, Сааьы куелгэ тардан тимирдэ
сатыыр.
Водяной: Аххаххаа! Мин Сааьы билигин бадараанна тимирдэн кэбиьиээм! Эйигин о5олор
эрэ быыьыыр кыахтаахтар! Хоьоон аа5ан иЬитиннэрдэхтэринэ ыытыам!
Ыытааччы: Оо, о5олор, Водяной Сааспытын хоьоон аахтаххытына ыытар уьу! Чэйин эрэ
улахан белех оголорун толоруутугар ырыа истиэххэйин!
Улахан белех оголорун толорууларыгар «Саас » хоьоон
1 о5о: Кэрэтиэн кэрэ саас
Салаллан кэлиитэ,
Мастарбыт ке5ерен
Дыргыйар сыттара.
2 о5о: Халлаацца чыычаахтар
Куерэйэ кетеллер,
Онноо5ор сылгылар
Уербуккэ дылылар.
3 о5о:
Тулалыыр эйгэбин
Кэрэхсии керебун.
Мин эмиэ айыл5а
О5ото буолабын.
Водяной: Оо, наьаа учугэйдик ыллаатыгыт, Сааьы босхолуом! Быраьаайдарын!
«Бабки –Ежки» ырыа тыаьыыр, Дьэгэ -Баабалар киирэн ункуулууллэр, о5олору
куттууллар, Сааьы быанан баайаллар.
Дь.Б: Хаххаххаа, Сааьы баайдыбыт , уонна эьиэхэ Саас кэлиэ суо5а!

Бэлэмнэнии белех о5олорун "Веснянка" ырыа (Ол бириэмэгэ Дьэгэ Баабалар
кулгаахтарын буелэнэн куоталлар)
Саас быаттан босхолонон оголорго кэлэр.
Саас: Сааскы кун сандаарыйан,
Сылааhынан сылаамньытан,
Кулум-ча5ыл ыйданаран
Тиийэн кэллим Саасчаана!
-Дорооболорун о5олоор! Наhаа да уордум эhигитини корсоммун! !О5олоор, эьиги элбэх
ырыа ыллаан, хоьоон аа5ан миигин ынырбыккытыгар, босхолообуккутугар
махтанабын!(бокулуоннуур) Уонна барыгытын сылаас буолбутунан итиитик-истинник
э5эрдэлиибин!Чэйин бары уеруубутун биллэрэн ыллыах, ункуулуех!
«Весняночка» Сааьы кытары хоровод
Ыытааччы: Кэллэ, кэллэ кэрэ Саас
Кулумурдуур ча5ыла,
Мэник -тэник о5о саас
Тэбэнэттээх кулуутэ!
1Скоморох: Уердубут-кеттубут! Саас кэлэн тыыммыт уьаата, харахпыт сырдаата, учугэй
да5аны биьиэхэ-саас кэлбит тугэнэ!
2Скоморох: Турун! Туойун! Ункуулээн!
Скоморохтары кытары флешмоб,кыттыбыт геройдар ыалдьыттары,
о5олору блиныннан кундулууллэр.

