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“Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат!”
Зал бырааһынньыктыы киэргэтиллибит, байыаннай ырыалар музыката
тыаһыыр. Проекторынан сэрии кэминээҕи презентация көстөр. Оҕолор заалга
маршировканнан «День Победы» музыканнан хааман киирэллэр.
Маршировка
Ыытааччы:

Ыам ыйын чаҕылхай халлаанын анныгар
Ньиргийэн биир ырыа тыллара тарҕанна.
Ол ырыа тыллара өй сүрэх ылларан
Эргиллэн кэлбэтэх саллааты аҕынна.
Уруй буоллун Кыайыы күнэ!
Өспөт сүҥкэн кэриэс күнэ!
Айхал буоллун көҥүл күнэ!
Өлбүт герой тиллэр күнэ!
Музыка «Вставай, страна огромная»

Ыам ыйын 9 күнэ Улуу Кыайыы өрөгөй күнэ бэлиэтэнэр бу күҥҥэ. 76
сыл анараа өттүгэр бэс ыйын 22 күнүгэр фашисткай Германия биһиги Ийэ
дойдубутугар саба түспүтэ.
Ийэ дойду көмүскэлигэр төрөөбүт дойдуларын харыстыыр ытык
иэстэрин толоро, биһиги биир дойдулаахтарбыт алаас-алаас аайыттан
ыҥырыллан, ыҥыыр аттарын миинэн, кэргэттэрин, аймахтарын кытта
быраһаайдаһан, кый ыраах илин-арҕаа өлөр-тиллэр охсуһууга, хабыр
хапсыпыһыыга аттаммыттара.
Биһиги Сахабыт сирин дьоно бу Улуу сэриигэ көхтөөхтүк кыттыбыта.
Ол күнү биһиги эһэлэрбит, эбэлэрбит үчүгэйдик өйдүүллэр, биһиги бары ол
күнү умнуо суохпут!
1 - оҕо:

Ыам ыйын 9 күнэ
Улуу кыайыы өрөгөйө
Үөрүҥ-көтүҥ оҕолоор
Күөрэгэйдиин ыллаһан
Көтө дайа үҥкүүлээҥ

2 – оҕо:

Аны сэрии буолбатын
Айдаан сиргэ кэлбэтин,
Ала буурҕа түспэтин,
Аламай халлаан сыдьаайдын

3 – оҕо:

Эҕэрдэ буоллун эйиэхэ
Хорсун хоодуот саллаакка
Биһиги дьолбут иһин
Тыыннын толук уурбуккар

4 – оҕо:

Киэн тутта хаамыахпыт
Геройдуу быыһынан
Холобур оҥостон
Эйэни харыстаан
Олоҕу уһатан
Дойдубут иннигэр
Айыахпыт тутуохпут,
Үйэттэн үйэҕэ махтана ахтыахпыт.

5 – оҕо:

Дьоннорун туһугар охсуһан
Тиийбит кини Берлинҥа
Кыайан өрөгөйүн уһатан
Турда төрөөбүт алааһыгар

Бары:

Албан аат эйиэхэ
Бэтэрээн буойуҥҥа
Кырдьаҕас саллаакка
Эйэлээх олохпут туһугар
Сэриигэ киирэҥҥин
өстөөҕү кыайбыккар!

Ырыа:

“Кыайыы” улахан бөлөх оҕолоро

Ырыа:

“Уолаттар марштара” орто бөлөх

Ыытааччы:

Сайылык дьиэлэрин аһаҕас аанынан
Буораах сыта эмискэ аҥылыйбыта…
Холорук курдук, өрө ытыллан,
соһумар сурах тарҕанан барбыта.
Күлэ – үөрэ турбут айылҕа күөҕэ
Ол күн тута кэхтэн түспүтэ.
«Сэрии» диэн тыл дьиэттэн дьиэҕэ
Харах уута аргыстаах киирбитэ.
Чуумпу сайылык дьиэтин боруогу
Сэрии тыйыс тыала атыллаабыта.
Улуу Аҕа дойдубут бар дьонун
Өстөөҕу утары турарга ыҥырбыта.

Ырыа:
Ыытааччы:

“Хайыһар”

Сахам сирин саллаата,
Аҕа дойдуну көмүскүү
Өлөргүн кэрэйбэккэ,
Олоххун толук уура,
Күүстээхтик сананан,
Барбытыҥ сэриигэ.
Бастаккыннан ыҥырыллан
Сахам сирин саллаата,
Ытык иэскин толоро,
Толлон турбакка,
Олохтон охтубакка,
Саалаахтан саллыбакка,
Хардарбытыҥ хапсыһыыга
Хорсуннук туруулаһан
Сахам сирин саллаата,
Ийэ сиргин иччилии,
Чөлүгэр түһэрсэ,
Өстөөххүн үлтүрүтэн,
Герой аатын сүгэҥҥин,
Төннүбүтүн дойдугар
Кыайыыны уһансан.

Ырыа:
Хоһоон:

“Хоһуун” улахан бөлөх уолаттара
«Кыһыл былаах» орто бөлөх

Ыытааччы: Түөрт сыл түүннээх күн тохтоло суох күүдэпчилэммит Аҕа
дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ советскай норуот элбэх киһини сүтэрбитэ.
Ырыа:
Хоһоон:

“Сэрии аны буолума” - орто бөлөх
«Махтал». улахан бөлөх оҕолоро

Ыытааччы: Кыайыы иһин олохторун толук уурбут бар дьоммутугар уонна
бу күҥҥэ тиийбэтэх сэрии, тыыл бэтэрээннэригэр үйэ – саас тухары албан аат!
Эргиллибэтэх буойуннары – байыастары кэриэстээн төбөбүтүн
хоҥкутан саҥата суох 1 мүнүүтэ кэриэстиэҕиҥ.
Минута молчания
Сэрии бүппүтэ ырааттаҕын
Сыл – күн аастаҕын аайы
Кырыктаах өстөөҕу кыайар туһугар
Кыа – хааннарын тохпут

Өрөгөйдөөх кыайыыны аҕалсыбыт
Өрүөл буойуннарбыт
Өлбөт – сүппэт үтүө ааттара
Үтүмэн үгүс үйэлэр тухары
Үрүҥ күннүү сырдыа.
Албан ааттара айхалланыа!
Ким да умнуллубат!
Туох да умнуллубат!
Орто дойдубут олоҥхолоох олоҕун оҥкулун уурбут хорсун-хоодуот
санаалаах эһээлэрбитигэр, сэрии, тыыл ветераннарбытыгар хоолдьуктаах
бэйэбит хоҥкуйан, сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран кинилэр үрдүк
ааттарын сырдык ыралаах Барҕа махтал буолуохтун!
Эһиги иннигитигэр оҕолор сэриигэ сылдьыбыт эһээлэрэ…
Кинилэр эйэни аҕалбыт, көҥүлү түстээбит кэскиллээх дьыалалара
биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар, олохпутугар сөҥөр.
Ким да умнуллубат,
Туох да умнуллубат!
Ырыа:

“Сэрии геройдарыгар” – улахан бөлөх

Сут-кураан сылларыгар, тыылга, дойдуларыгар хаалбыт дьон, үксэ
дьахталлар, оҕолор Улуу кыайыыны уһансыбыттара. Дьоллоох оҕо сааспыт
туһугар хорсуннук охсуспут сэрии, тыыл ветераннарыгар ис сүрэхтэн
махтанан туран ырыабытын аныыбыт.
Ырыа:
Ыытааччы:

“Барабаанньыт” – орто бөлөх

Бүгүн биир киһилии сэриини утарабыт!
Оҕо барахсан көҥүллүк көччүйдүн,
Сибэкки барахсан силигилии үүннүн,
Күөрэгэй чыычаах уһуннук ыллаатын!
Сэрии суох буоллун!
Айхал, Улуу Кыайыы күнүгэр!

Улуу кыайыыны уһансыбыттарга, Эйэ, Дьол туһугар хорсуннук
охсуспут сэрии, тыыл ветераннарбытыгар ис сүрэхпититтэн махтанан туран
бары сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн тураммыт ыллыаххайыҥ.
Ырыа:

«Сэрии буолбатын»

Ыытааччы: Манан Кыайыы күнүгэр аналлаах утренникпыт түмүктэнэр!
Куруутун эйэлээх олох, күөх халлаан чэлгийэ турдун!

