Кыра о5олорго сана дьыллаа5ы утренник сценарыйа
Оруоллар:
1.Моруос О5онньор
2.Хаарчаана
3.Хаар киьи
4.Эбиьээнэ
5.Ыытааччы
-(Музыка тыаьыгар киэргэтиллибит саала5а о5олор хааман киирэллэр).
Ы: Дорооболорун о5олоор
Дороолоболорун тороппуттэр
Уоруу-котуу уксээтэ
Тиийэн кэллэ Сана Дьыл!
Наьаа да учугэй о5олор, бары маскарад кэппиттэр. Мин маскарад кэтэн,
киэргэнэн бырааьынньыкка тиийэн кэллим. О5олоор, бугун туох
бырааьынньыга буолла? Ээ Сана Дьыл эбит дии!
-(Музыка тыаьыгар Хаар Киьи киирэр, ункуулуур)
Ы: Хайа бу ким киирэн кэллэ? О5олор,бу кимий? Ким биьиэхэ куулэйдии
кэллэ?(Хаар Киьи)
Ы: Ким миэхэ этиэй о5олор? Хаар киьи диэн кимий, кини туохтан
оноьулларый…..?(о5олор эппиэттэрэ)
Х-К: Кыраьыабай саала5а олус элбэх о5олор, араас маскараадтар
мустубуттар. Мин олус диэн уорэбин бырааьынньыкка сылдьарбыттан.
О5олор, миигин кытта оонньуоххутун ба5арагыт дуо?
(оонньуу «харыйа киэргэтии»).
Ы: Биьиэхэ Хаар Киьи кэлэн ыалдьыттаабыккар эйиэхэ махтанабыт,уонна
туран эрэ доргуччу ырыабытын ыллаан бэлэхтиибит.
(Ырыа «Тымныы О5онньор»)
Ы: Кыьыл Мурун, Кырыа бытык
Тымныы Моруос о5онньор
Торуоскатын тос-тос охсон
Кэлэн иьэр о5олоор
(Моруос о5онньор уо. Хаарчаана киирэллэр)

М-О: Дорооболорун о5олоор! ор да айаннаан дьэ тиийэн кэллим. Сана
Дьылынан, сана Дьолунан!
Х: Сана кэрэ Дьылынан
Сана утуо Дьолунан
Сана урдук кыайыыннан
Кунду о5олор э5эрдэ
Ы: Мооруос о5онньор, Хаарчаана, эьиги ыраах сиртэн айаннаан кэлэргитин
ор да кэтэстибит. (олоппоско олордон сынньатыахха). Эьиэхэ бэйэбит
бэлэхпитин бэлэмнээтибит. Билигин биьиги о5олорбут эьиэхэ анаан
хоьооннорун аа5ан иьитиннэриэхтэрэ.
(О5олор бары хоьоон а5аллар).
М-О: маладьыас да о5олор, учугэй да хоьооннору иьиттим
Х: Эьээ, бу сылдьан бука бары о5олорго биьиги бу туран харыйабыт уотун
бэлэхтиибит дуо?
М-О: Бэлэхтиибит бо5о буолла5а.
Биир, икки, ус
Харыйабыт араас уотунан сандаар!
(Харыйа уоттара тыгаллар. Музыка тыаьыгар эбиьээнкэ ункуулээн киирэр).
Э:Ким мин харыйабын ылаары гынна? Ьуу хата ким да тыыппатах эбит дии,
оо уордэхпин.
Ы: Дорообо, кэлэр сылбыт. Бу эйиигин корсоору биьиги о5олорбут олус да
киэргэнэн-симэнэн бырааьынньыкка олоробут.
Э: Ээ, коробун-коробун,наьаа да кырасыабай харыйа,наьаа да кырасыабай
о5олор. Мин эьигини кытта бу уоруулээх бырааьынньыкка ункуулуохпун
наьаа ба5арабын.
Ы: О5олор, ункуулуубут дуо эбиьээнэни кытта? Ункуулуоххэ, Моруос
о5онньор ункуулуурбутун корон олус диэн уоруо.
(ункуу)
Ы: Оо, наьаа да учугэйдик ункуулээтилэр о5олорум, кордун дуо Моруос
о5онньор?
М-О: Корон, о5олорбут наьаа маладьыастар, олус учугэйгик ункуулээтилэр.
Ы: Чэйин эрэ о5олоор, Мооруос о5онньор уонна Хаарчаана эьигини кытта
хороводтуохтарын ба5араллар, туран ыллыыбыт дуо?
(«Маленькой ёлочке» -ырыа)
М-О: Мин аптаахпын, бу кып-кыра Хаары билигин эргитэммин
улаатыннарыам уонна Улахан Хаар иьиттэн эьиэхэ кэьиилэрбин тунэтиэм

(кэьии тунэтиитэ)
Ы: Баьыыба Моруос О5онньор, баьыыба Хаарчаана
М-О: О5олор, аны биьиги билигин атын детсадка бардыбыт, онно биьигини
атын о5олор куутэллэр, эьиил эмиэ хайаан да5аны кэлиэхпит.
Корсуоххэ диэри!
(Тахсан бараллар).
Ы: - Манан биьиги сана дьыллаа5ы утренникпыт бутэр барыгытын кэлэн
иьэр сана дьылынан сана дьолунан. Тус бэйэ5ит олоххутугар дьолу-соргуну,
урдук ситиьиилэри.
Корсуоххэ диэри!

