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Кѳмүс күhүҥҥэ аналлаах аралдьытыы сценарийа
"Почтальон чыычаах"
(Кыра болох о5олоро)
Буолар кунэ:
Сыала: Кыра саастаах оҕолорго, күhүҥҥү айылҕа кэрэтин туhунан аралдьыйыы кѳмѳтүнэн
тириэрдии, кѳрдѳрүү. Айылҕаҕа харыстабылы, тапталы иитии.
Туттуллар тэрил: Сэбирдэхтээх үрүллэр шарик, кѳмүс күhүнтэн 5 ойуулаах сурук: 1 сурук күhүҥҥү сэбирдэх, 2. сурук - ардах, 3 сурук- муз. инструменнар (бубен, колокольчик,
маракас, погремушка), 4 сурук - корзинаҕа оҕуруот аhа, 5 сурук - театральнай сыана
«Эриэппэ» остуоруйа; хас биирдии оҕоҕо күhүҥҥү сэбирдэх; 3-4 корзинка, 15-20 тэллэй;
улахан зонтик; иhигэр кэмпиэттээх бутафорскай тэллэй;
Кыттааччылар: иитээччилэр, музыкалынай салайааччы, о5олор, ыалдьыттар улахан бѳлѳх
о5олоро 4 бѳлѳхтѳр.
Ыытааччы Почтальон Барабыай чыычаах, Кѳмүс күhүн.
Yҥкүү: «Сэбирдэхтээх үҥкүү»-о5олор
Оонньуу: «Тэллэйи хомуй», «Күн уонна ардах», муз. тэрилгэ оонньооhун.
Инсценировка остуоруйа «Эриэппэ»-о5олор
Күhүҥҥү ойуур; муостаҕа саhархай, оранжевай ѳҥнѳѳх сэбирдэхтэр сыталлар.
Ыытааччы: Кѳмүс күhүн биhиэхэ тиийэн кэллэ оҕолоор! Анаан-минээн эhиэхэ араас астар
үүммүттэр помидор, о5урсу, хортуоска, хаппыыста, моркуоп. Халыҥ тыа5а үүммүттэр
минньигэс отоннор, тэллэйдэр. Саhархай сэбирдэхтэр күлүмүрдээн кѳстѳллѳр. Бары
мастар ойуурга саҥа таҥас кэппиттэр. Күhүн кэлбит, күhүн кэлбит.
Залга, санныгар суруктаах улахан сумка сүгүүлээх, Почтальон Чыычаах киирэр.
Почтальон Чыычаах: Дорооболорун, оҕолоор! Бу күhүҥҥү сарсыарда, эhигини кѳрсѳн
үѳрдэхпиин. Мин боростуой чыычаах буолбатахпын, мин ойуур почтальона буолабын.
Мин бугун эhиэхэ Кѳмүс күhүнтэн элбээх элбэх сурук аҕаллым. (Сэбирдэх быhыылаах
суруктары таhааран оҕолорго ааҕан иhитиннэрэр)
1.

Бастакы сурукпар «Сэбирдэхтэр» диэн үкнкүүнү ыыппыт. Yҥкуу-о5олор

Почтальон Чыычаах : тоҕо үчүгэйдэрэй, тоҕо да бэртэрэй, оҕолор маладьыастар!
Кѳмүс күhүн иккис суругун аа5ыахха кѳрүҥ эрэ, сэбирдэх анныгар тэллэйдэр саспыттар.
Сылаас ардах кэнниттэн чараҥнарга, тыаларга тэллэй бѳҕѳ үүммүт.
2.

«Тэллэйдэр» - үҥкуу о5олор

Почтальон чыычаах (үhүс суругун таhаарар): Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, күhүн туhунан
остуоруйата кѳрүѳххэйин Кѳмүс күhүн «Эриэппэ» остуоруйаны ыыппыт-о5олор
3.
4.

«Эриэппэ» ост. Инсценировка.
«До5ордуу буолуохха» хоровод бары.

Ыытааччы: Күн тыгар кэмигэр дьыссааппытыгар биьиги күлэ-үѳрэ, бары бииргэ таhырдьа
оонньуу суурэбит. Хара былыт бурунэн ардах кэлэр кэмигэр зонтик анныгар саhыахпыт.
5.

Оонньуу «Кун уонна ардах»

Ыытааччы уонна чыычаах сиргэ тэллэй ыhаллар. 3-4 ого корзиналарыгар тэллэй
хомуйаллар.
6.

Аттракцион «Тэллэйдэ хомуй».

Почтальон: Чэ, мин барар кэмим кэллэ олус учугэйдик ыалдьыттаатым, сынньанным.
Кѳрсүѳххэ диэри! (Тахсан барар)
Ыытааччы: Кѳмүс күhүн күнүгэр ырыа хоhоон эттибит, күрэхтэhэн ыллыбыт, остуоруйа
кѳрдүбүт.
Кѳмүс күhүнү кытта быраhаайдаhар күммүт үүннэ (Кѳмүс күhүн тахсан барар).
Хаар түстэ, Хаар түстэ,
Оҕолор үѳрдүлэр,
Кыhын кэллэ, кыhын кэллэ
О5олор үѳрдулэр.
(Хаартыска5а түhүү, бѳлѳ5үнэн тар5аhыы)

