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“Н.Д.Субуруускай аатынан Болтоҥо орто оскуолатын”
дошкольнай бөлөҕүн музыкальнай салайааччыта

“Леолаах Тигы кытта Саҥа дьыл”
Саҥа дьыллааҕы утренник сценарийа
Музыка тыаһыыр.
Бэhиэлэй музыканан доҕуhуоллатан маскарадтаах оҕолор киирэллэр.
Пантера:
Сылы быhа кэтэспит
Кэллэ күндү кэммит,
Күүтүүлээх Саңа Дьылбыт,
Аптаах кэрэ киэhэбит!
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Пантера:

Көрүҥ эрэ, оҕолоор!
Харыйабыт кэрэтиин!
Эчи оонньуура элбэҕиин!
Чэйиҥ эрэ, төгүрүччү тураммыт
Ырыабытын ыллыаҕыҥ!
Ырыа «Харыйа»

Пантера: Маладьыастар! Истиҥ эрэ оҕолоор, Саҥа дьыл биһиэхэ араас дьикти түгэннэри
бэлэхтиир, билигин биһиги остуоруйа дойдутугар ыалдьыттыахпыт. Чуумпуран
олорон көрүөҕүҥ.
Оҕолор миэстэлэригэр баран олороллор.
Музыка тыаһыыр. Лео уонна Тиг хаар төкүнүтэн киирэллэр.
Тиг: Харыйабыт кэрэтиин! Яралаах Мила олус да үчүгэйдик киэргэппиттэр!
Лео: Үчүгэйиин! Сотору Саҥа дьыл илдьитэ Завируха кэлиэҕэ, харыйабыт уотун уматыа.
Оччоҕо харыйабыт араас уотунан дьиримниэ.
Тиг: Онтон Моруос оҕонньор кэлиэҕэ, кэһиилэрин түҥэтиэҕэ. Миэхэ кэһиитин тугу эрэ
аҕалаар (ытыһын таһынар).
Иккиэн үнкүүлүүллэр.

Лео: Хаар чөмөхтөрбүтүн манна ууруохха, Тиг!
Тиг: Бэйи эрэ, өссө баран хаарда хомуйохха.
Лео: Оҕолоор, биһиэхэ көмөлөһүҥ эрэ, хаар чөмөхтөрү ким түргэнник хомуйар эбитий?
Оонньуу “Хаар хомуйуу»
Тахсан бараллар.
Музыка тыаһынан Харзылар үөмэн киирэллэр, эргийэллэр,
оҕолору көрөллөр, сибигинэһэллэр.
Харз: Көр эрэ харыйалара үчүгэйиин, Леолаах Тиг саҥа дьылы көрсөөрү бэлэмнэнэ аҕай
сылдьаллар.
Харз: Биһигини ыҥырбатахтар. Мин эмиэ сана дьыл бырааһынньыгар сылдьыахпын,
Мооруос оҕонньортон подарок ылыахпын баҕарабын.
Харз: Хайа, оттон бу тугуй? Хаар чөмөхтөр дуу?
Харз: Хата хаардарын уоран барыахха. Кэьэйдиннэр, биһигин наар куһаҕан санаалаах
Харзылар дииллэр.
Харз: Оҕолоор, кимиэхэ да этимээриҥ!
Тахсан бараллар.
Музыка тыаһыыр, Яра, Мила, Леонелла киирэллэр.
Умайар елка оонньуурдаахтар, үҥкүүлүүллэр. Оонньуурдарын харыйаҕа
ыйыыллар.
Яра: Көрүҥүтүүй! Харыйабыт өссө киэркэйдэ!
Мила: Завирухалаах Вьюжка кэлэллэрэ чугаһаата.
Леонелла: Хайа, бу кимнээх олороллоруй? Олус да кыраһыабайдар.
Яра: Кэлиҥ, пантера кыргыттар, аны эһиги үҥкүүлээҥ.
Пантералар үҥкүүлэрэ
Оҕолор олороллор.
Яра, Мила, Леонелла тахсан бараллар.
Пандига, Куба үнкүүлүү-үҥкүүлүү киирэллэр.
Пандига: Кэлэн иһэр,
Харзылар киирэллэр, кэннилэриттэн Лео уонна Тиг эккирэтэн кэлэллэр.
Хаары былдьаһаллар.
Пандига: Тохтооҥ эрэ, туох буоллугут?
Тиг: Харзылар хаарбытын уоран барбыттар.
Лео: Бэйэлэрэ буруйдаахтар.

Харз: Биһиэхэ эмиэ хаар киһи наада.
Тиг: Бэйэҕит оҥоруҥ ээ.
Пандига: Кэбис, мөккүһэн бүтүҥ! Бачча үчүгэй Саҥа дьыл үүнэр күнүгэр этиһэр,
куһаҕаны оҥорор олох табыллыбат! Мооруос оҕонньор үтүө санаалаах, эйэлээх
оҕолору сөбүлүүр.
Куба: Хата эйэлэһиҥ, бары бииргэ Саҥа дьылы көрсүөҕүҥ!
Леолаах Тиг, Харзылар эйэлэһэллэр.
Ол кэмҥэ Куба, Пандига үҥкүүлүүллэр.
Пандига: Үҥкүүһүт да оҕолор бааллар эбит манна. Аны эһигини, тигреноктар хайдах
үҥкүүлүүллэрин көрүөхпүтүн баҕарабыт.
Тигреноктар үҥкүүлэрэ
Лео: Чуумпуруҥ, истиҥ эрэ!
Силлиэ тыал иһиирэр!
Завируха Вьюжка киирэллэр, үҥкүүлүүллэр.
Завируха: Дорооболоруң, о5олор, Саңа Дьылынан, саңа дьолунан!
Вьюжка: Кэллибит биһиги эhиэхэ
Бырааhынньыкка ыалдьыттыы,
Аптаах киэhээни бэлэхтии.
Мыльнай шоу
Вьюжка: Кэрэчээн харыйа уота умайбакка турар эбит дии, миигин үтүктэн хатылааң:
«Биир, икки, үс – харыйабыт уота сандаар!»
Завируха аптаах палочкатынан харыйа тула сылдьан далбаатыыр, лабааларын,
оонньуурдарын таарыйар – харыйа уота умайар.
Тиг:
Ураа! Харыйабыт уота умайда!
Саҥа дьылбыт саҕаланна!
Моруос оҕонньор айаннаан истэҕэ!
Лео: Ыҥырыаҕыҥ эрэ бары!
Дед Мороз! Дед Мороз!
Мооруос оҕонньор Хаарчааналыын киирэр
МООРУОС ОҔОННЬОР:
Дорооболоруҥ, оҕолоор!
Үргэл сулус илдьиттэнэн,
Араҥас сулус аргыстанан,

Кыыдам дьыбар кымньыыланан
Тиийэн кэллим эһиэхэ!
Көрсүбэтэхпит сыл буолла, о5олор улааппыккыт, маладьыастар.

Онтон миигин

кэтэстигит дуо? Миигин кытта хоробуокка эргийиэҕиҥ эрэ!
Хоровод «Раз, два, три”
Лео: Мооруос оҕонньор, сылайбытыҥ буолуо кэлэн олор.
МООРУОС ОҔОННЬОР: Оҕолорбор кэһиибин аҕаллым. Чэйиҥ эрэ хоһооҥҥутун
тардан кэбиһиҥ.
Пантера оҕолору биир-биир ыҥырар.
Оҕолор хоһоон ааҕаллар, подарок туталлар.
Макарова В.В. подарога
Конкурс түмүгэ
МООРУОС ОҔОННЬОР: Махтал барыгытыгар оҕолоор, мин салгыы айаннаатым!
Эһиил баччаҕа өссө улаатан, ырыа-хоһоон кэһиилээх көрсөөрүҥ! Көрсүөххэ диэри.
Хаартыскаҕа түһүү

