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Сана дьыллаа5ы о5олорго аналлаах аралдьытыы «Аптаах сана дьыл»
Иитэр –уорэтэр сыал: О5олорго сана дьыл аптаах бырааьыынньыгын тыынын биэрии,уоруунукотууну уксэтии. Сана дьыл туьунан ырыа,хоьоон,ункуу уорэтии. Остуоруйа аптаах геройдарын
кытта уорэ-кото оонньотуу.
Туттуллар матарыйаал:
Оруоллар:
1.Хаарчаана-Жиркова А.Н.
2.Тымныы о5онньор-Парников Е.Е.
3. Аптаах Феялар: 2 ведущие –Андреева Н.В.,Стрекаловская Т.С.
4. Гринч девочка –Григорьева В.А.
5. Гринч мальчик –Уваровская М.И.
Лео-Петрова М.Н.
6. Тиг-Лукина А.А.
7. Амонгас красный –Винокурова А.В.
8. Амонгас синий-Данилова А.В.
9. Эльза –Стрекаловская А.И.
10. Олов1-Николаева В.Р.
11. Олов2.-Мартынова К.В.
12. Тролли Цветан –Дураева М.И.
13. Тролли Розочка-Павлова М.Е.
14. Сказочный Патруль 1 кыыс – Чирикова Т.Н.
15. Сказочный патруль 2 кыыс –
16. Маша-Софоронова А.И.
17.Медведь-Ноев В.И.

Сана дьыл харыйата киэргэниэ5инэн киэргэнэн, симэниэ5инэн симэнэн, араас дьэрэкээн
уоттарынан дьиримнии ,сандаара,ыныра –тырымныы турар.
Бырааьынньык хаамыыта:
Сана дьыллаа5ы музыка тыаьыыр.О5олор бары араас маскарад буолбуттар,залга уорэ –кото
киирэллэр.Кинилэри Аптаах Феялар (АФ) корсоллор.

АФ1: Утуо кунунэн ,кунду ыалдьыттарым! Биьиги эьигини саамай аптаах, кэтэьилээх, куутуулээх
бырааьынньыкпытыгар Сана дьылы корсоору тиийэн кэллибит!
АФ2:Кэрэ дьикти оонньуурдаах
Кулумурдэс слустаах
Тиийэн кэллэ Сана дьыл
Сана дьылынан! Сана дьолунан ,биьиги кырачаан о5олорбут, кунду тороппуттэрбит. Эьигини
остуоруйа алыптаах эйгэтигэр ынырабыт.
Ырыа « Сана дьыл» (бэлэмнэнии болох о5олоро)(хас группа 1 ырыа ыллыыр).
АФ1: Эргийиэххэ хороводка,чуор ырыата ыллыахха,
Елка тула мустаммыт,дьиэрьитэ ыллыахха,дьиэрэнкэйдээн тэйиэххэ!
Хоровод «Дедушка »
О5олор феялары кытары хороводтаан бутэн истэхтэринэ Гринчар далбаатаннан киирэллэр.
Гринч Д : Эмиэ бырааьынньыкка мустубуттар! Мин тыаьы-ууьу,ырыаны-ункууну,кору –кулууну
отой собулээбэппин! (Баран о5олор диэки хаамар ата5ынан дибдийэр уонна тростунан
куттуур).
Гринч М: Туох ааттаах элбэх о5о мустубутуй бу! Тохтоон эр! (сыттан корор )Фуу, кинигэ ,харандаас
сыта кэлэр! (муннун буолэнэр)Туорт –биэс сыаналар сыттара кэлэр.
Гринч Д:Олох собулээбэппин ,учугэй уорэхтээх о5олору !Оссо кинилэр туйгуннук уорэммит буола
буолалар!(тинилэхтиир).
Гринч М: Биьиги курдук буолуохха наада !(туоьун охсунар) Биьиги куну-кунуктээн конул босхо
сылдьабыт,тугу ба5арбыппытын оноробут,гынабыт (тарба5ын чороннотор).
Гринч Д: Оссо биьигини ынырбатахтар! Бэйэлэрэ эрэ бырааьынньыктаары гыммыттар! Кор да
маны! Дьэ бээ, Тымныы о5онньору ,Хаарчаананы уонна кутуулээх подароктрагытын биьиги уоран
ылан бэйэбит пещерабытыгар кистээтибит! Ьа-Ьа-Ьа-ьа-Ьа-Ьа

Гринч М: Сана дьыллыаххытын ба5арар буоллахххытына, араас остуоруйа геройдарын
сорудахтарын толоруохтааххыт. Хас сорудах ахсын Сатаан толорботоххутуна
,бырааьынньыктаабаккыт!
Гринчтар кулэ-кулэ тахсан бараллар!
Аптаах музыка тыаьыыр.
АФ1: О5олоор,бол5ойон иьиттигит дуо? Гринчтар Тымныы о5онньору ,Хаарчаананы уонна сана
дьыллаа5ы бэлэхтэрбитин Гринчтар бэйэлэрин пещераларыгар кистээбиттэр.
АФ2: Араас остуоруйа геройдарын сорудахтарын толорботохпутуна ,биьиги кинилэри быыьыыбыт.
АФ1: Хас биирдии герой соруда5ын толордохпутуна Снежинка кыырпахтарын ыалдьыттарбыт
биэриэхтэрэ ону барытын холбоотохпутуна биирдэ эрэ Гринчтар Моруос о5онньору ,Хаарчаананы
уонна бэлэхтэри биэриэхтэрэ.
Тэннэ: Сана дьыл киэьэ барыбыт ба5а санаата туолар, Сана дьыл киэьэ аптаах остуоруйабыт
са5аланар!
Музыканнан Лео и Тиг киирэн ункуулуллэр уонна хоьоон аа5аллар.
Лео -Сана дьыл уоруутугэр
Сана дьыл бэлиэтигэр
Чээлэй куох харыйаны
Лаглаччы киэргэпиттэр!
Тиг - Элбэх араас мааскалар
Елка тула мустаннар,
Дьиэрэнкэйдээн тэбэллэр,
Дьиэрэьитэ ыллыыллар!
Лео: Тиг корууй! Биьиги остуоруйа дойдутугар тиийэн кэллибит быьылаах.
Тиг: Оо,кырдьык да5аны! коруоххэ эрэ, кимнээх баалларын.(о5олор маскарадтарын кордорон
ааттаталыыллар).
Лео: Ура! Ура! Ура1 Биьиги эьиги кимнээх буоларгытын биллибит.Аны эьиги биьигини кытары
ункуулээн!
Тиг: Давайте, бары миэстэ5итигэр турун уонна биьигини кытта тэннэ ункуулээн!
Флеш моб из Тик-Ток
Лео: Как круто вы танцуете!
Тиг: Молодцы

Лео: Биьигини кытта наьаа кордоохтук ,кохтоохтук ункуулээбиккит иьин «Снежинка кыырпа5ын
биэрэбит» о5олорго кордорор уонна мольбертка сыьыарар.
Иккиэн: До новых встреч…(тахсан бараллар).
Музыка тыаьыыр Сказочный патруль кыргыттар киирэллэр уоттаах палочкалаахтар,уматан
кыратык эргичиннээн ункулууллэр.
Сказочный Патруль1 : Уой !Биьиги ханна кэлэн хааллыбыт?
Сказочный Патруль2: Корууй, олус да кыраьыабай сир дии. Уот-куоьэ элбэ5ин ,тула отто
кылбачыйан олорор!
(эргийэр).
Сказочный Патруль 1: Иккиэ буолан ункулуур интириэьинэйэ суох.Кыраьыабай сирбит
олохтоохторун кытары ункуулээбэппит дуо?
Сказочный Патруль1: хата иннэ гыныахха! Остуоруйа олохтоохторо,биьигини кытта ункулуоххэ!
Флеш-моб____________________________________________________________________
Сказочный Патруль1: Олус учугэйдик ункуулээтибит дии! (ытыьын таьына –таьына оро
ыстаналыыр).
: Сказочный Патруль2: Махтал эьиэхэ остуоруйа дойдутун олохтоохтор
Биьигини кытта наьаа кордоохтук ,кохтоохтук ункуулээбиккит иьин «Снежинка кыырпа5ын
биэрэбит» о5олорго кордорор уонна мольбертка сыьыараллар.

Музыка тыаьыыр Амонгастар киирэллэр. Хоьооннор.
Амонгас1:Ля-ля-ля…(ыллыыр)
Амонгас2:Оо ,дьэ Эмиэ тыла суох ырыатын ылаан эрэр.Ыллыан иннинэ бастаан хоьоон уорэтэллэр
ээ.
Амонгас1: Ля-ля-ля… (хоьоон курдук этэр).
Амонгас2: Сылайдахпыан… (колоьунун соттор, о5олор диэки корор). О5олоор, бука баьаалыста
комолоьун эрэ,бу табаарыс сана дьылаа5ы хоьоону ойдоон испэт.Эьиги хоьоон билэ5ит дуо?
(О5олор хоьоон этэллэр, выборочно олорор о5олорго микрофон биэрэн 1-2 хоьоону
аахтарыы).
Амонгас2: ытыьын таьынар ,эккириир.
Амонгас1: Хоьоон диэн тугун ойдоотум.Мин сана дьылаа5ы хоьооммун биллим.
Лаглайбыт харыйа
Симэ5э кэрэтиэн,

Дьэрэкээн онунэн
Дьиримнии умайар.
Амонгас2: Баьыыбаларын о5олоор ,биьиэхэ комолоспуккутугэр.
Амонгас1: Биьиэхэ хоьоон аа5арга комолоспуккутугэр «Снежинка кыырпа5ын биэрэбит»
(о5олорго кордороллор уонна мольбертка сыьыараллар).
Амонгас2: Корсуоххэ диэри!
Ункулуу –ункулуу тахсан бараллар.
Аан диэкиттэн мыыла хабахтара тахсаллар.
АФ1: Корун о5олоор, аан диэкиттэн туохтар котон тахсалларый?
О5олор эппиэттэрэ.
Тролли Розочка уонна Цветан музыканнан киирэн кэлэллэр.
Розочка: Дорооболорун о5олоор!
Цветан: Девчонки и мальчишки!
Розочка: Давай ооньуубут да!
Цветан: Мыльнай пузырьдары хаба?
Розочка: Даваай!

Мыльнай пузырьдарынан оонньотоллор
О5олору барыларын кытта ытыс-ытыска охсуьуннараллар. Музыканнан тахсан бараллар.
Цветан: Биьигини кытта наьаа кордоохтук ,кохтоохтук хабах хапса оонньообуккут иьин «Снежинка
кыырпа5ын биэрэбит»( о5олорго кордороллор уонна мольбертка сыьыараллар).

Тыал музыката тыаьыыр.
Снеговиктар Эльзаны киирэллэр хаарынан бырахса –бырахса киирэллэр. Залга хаарынан бырахса
оонньууллар.
Эльза: Олов, бэйэбит эрэ оонньуу сылдьыахпыт дуо? О5олору ыныртыахха,кинилэрдиин
оонньуохха!

Оонньуу «Хаар чомо5у мус».
Эльза: Эьиги билигин Снеговиктары кытта «Хаар чомо5у мус» диэн оонньуу оонньуохпут.Икки
хамаанда5а арахсабыт: Снеговиктар уонна о5олор. Ким элбэх чомо5у хаары хомуйбут ,ол кыайар.

АФ2. Маладьыастар!О5олоор, биьиги Эльза5а уонна Снеговиктарга ырыабытын бэлэх уунабыт
дуо?
Ырыа:____________________________________________________________________
Музыканнан Лео и Тиг киирэллэр о5олорго викторина ыыталлар.
Тиг: О5олоор таабырыммытын,ыйытыыларбытыгар эппиэттээн.
Лео: Сана дьылы Россия5а хас сыллаахтан бэлиэтиир буолбуттарай? (петр 1 ыйаа5ынан 1700 сыл
тохсунньу 1 кунуттэн).
Тиг: Тымныы о5онньор туох талааннаа5ый? (уруьуйдуур дьо5урдаах туннуктэри ойуулаан
киэргэтэр).
Лео: Россия Сана дьылы кимнээх бастакыннан корсоллоруй ?(Чукотка олохтоохторо).
Тиг: Сана дьыллаа5ы ункуу.(хоровод)
Лео: Тымныы кырдьа5ас бэргэьэтэ (Боярка)
Тиг: О5олор маладьыастаргыт да5аны ! Биьиги ити таабырыннары таайа сатаабыппыт да5аны
кыайбатахпыт.
Лео: Таабырын таайарга комолоспуккут иьин «Снежинка кыырпа5ын биэрэбит» о5олорго
кордороллор уонна мольбертка сыьыараллар.
Иккиэн :Махтал! (тахсан бараллар).
Маша и Медведь музыката тыаьыыр.
Медведь киирэр уонна ону-маны корутэлиир,Машаны кордуур уонна саьар сир кордуур.
Медведь: О5олоор,Машаны кордугут дуо? (О5олоор: Суооох!) Ьуу! (Колоьунун соттор).
Мин билигин саьыам ,эьиги ханна саспыппын Машенька5а этимэн.(Елка кэннигэр баран саьар).
Маша суурэн киирэр ,ункулуур.
Маша(хаьыытыыр)Мишка, давай танцевать! Мишка давай танцевать! МИИИШКААА!!!
О5олору корор,соьуйар.
Маша: О5олоор, Мишканы кордугут дуо? (О5олор Суооох!)
Маша оро тыынар.
Маша : Мин ункулуохпун наьаа ба5арабын да Мишка миигин кытта ункулээбэт.(Хомойон умса
туттар).
Эмискэччи тоботун кото5ор.
Маша: О5олор ,миигин кытта ункуулугут дуо? (О5олор:ункуулуубут!)
Флеш –Моб (ункуу)

Ункуулээн бутээттэрин кэннэ елка кэнниттэн Мишка тахсан кэлэр.
Мишка: Кордун дуо,Маша, о5олор миигиннээ5эр имигэстик хамсанан ункуулуллэр эбит дии.Эн
буолла5ына киьини сордоо да сордоо…
Маша: Мишка хомойума, мин эйиигин син биир ункуулуургэ уорэтиэм!
Мишка:СУООООХ!!!
Маша: Биьигини кытта наьаа кордоохтук ,кохтоохтук ункуулээбиккит иьин «Снежинка кыырпа5ын
биэрэбит» о5олорго кордороллор уонна мольбертка сыьыараллар.
Мишка куотан о5олор диэки куотар,Маша кэнниттэн эккирэтэр.
АФ1: О5олоор, корун снежинкабыт туолла,уота тыкта оол аата биьиги остуоруйа геройдарын
сорудахтарын толордубут !
АФ2: Маладьыастар,Гринчтары кыайдыбыт!
Бубенчиктар тыаьыыллар,таба туйа5ын тыаьа иьиллэр.
АФ1:О5олоор чумпуран истиэххэ эрэ.Туох эрэ тыаьыыр дии. Туох буолуой ити?
О5олор эппиэттэрэ.
Бубенчики музыката тыаьыыр.
Тымныы о5онньор,Хаарчаналыын киирэн кэлэллэр.
Хаарчаана: Утуо кунунэн ,о5олоор! Ханнык да сана дьыл дьиктитэ-дьиибэтэ суох ааспат.Эьиги
,до5отторгут остуоруйа геройдара баар буолан ,бу кэлэн ыалдьыт буолан турабыт.
ТО: Дорооболорун,о5олоор! Биьиги араас моьоллору туорааммыт, до5отторгут кырачаан
остуоруйа геройдарын комотунэн Гринчтар пещераларыттан нэьиилэ босхолоннубут.Сыл устата
олус да улааппккыт,элбэх ырыа, хоьоон билбиккит,билиигит кэнээбит. Маладьыастар!
ТО санарар кэмигэр аанна туох эрэ хамсыыр,Гринчтар ононнууллэр.
АФ2:О5олоор корун эрэ, аан аттыгар туох хамсыырый?
О5олор эппиэттэрэ.
ТО: Бачча учугэй бырааьынньыкка этиьэр табыллыбыт.Гринчтары бырастыы гынабыт дуо?
О5олор эппиэттэрэ.
Гринчтар: Бука баьаалыста биьигитини бырастыы гынын!
ТО: Сана Сана дьылынан,сана Сана дьолунан ,сана ууммут дьылынан Уруй айхал буолуохтун!
Ырыа –тойук дьиэрэйдин,хороводка туруо5ун!
Бары геройдары кытары о5олор хороводтууллар «В лесу родилась елочка».

