Сценарий «Новый год»
Старшая группа
«Друзья Деда Мороза и Снегурочки»
Роли: Эльф - Василина, Майя
Крыса хоруола - Роза
Эьээ Дьыл- Проня
Хаарчаана-К.Маша
Ирка-педагог
Дети костюмы: девочки «Снежинки», мальчики-любой костюм
Вступление: О5олору залга киллэрэн олордобут.
Ирка: Утуо кунунэн, утуо чааьынан кунду о5олор уонна ыалдьытта. Тыый наьаа да
учугэйдик киэргэтиллибит саала дии. Дьикти алыптаах остуоруйаны куоттарыам
диэммин ыксаан а5ай кэллим дии, Онтон эьиги о5олоор тоьо сана дьылы кууттугут?
О5олор эппиэтииллэр:
Ирка: Дьэ бугун бу улахан харыйа5а Чыысхааннаах Хаарчаананы корсоору
бэлэмнэнэн кэллэххит дии. Хоьоон, ырыа, ункуу уорэттигит дуо?
О5олор эппиэттииллэр:
Ирка: Маладьыастар. Дьэ эрэ о5олоор хоьоонно аа5ан иьиттиннэрин эрэ.
Э5эрдэ хоьооннорун аа5аллар: Иванова Куннэй, Ушканов Алдан «Сана дьыл
аптаах киэьээтэ»
Ирка: Оо о5олорум наьаа да учугэй хоьоон аахтылар дии. Тыый о5олоор
истин эрэ, атах тыаьа тыаьыыр дии, (иьиллииллэр) Ким ата5ын тыаьа буолуой
о5олоор?
О5олор эппиэттииллэр:
Эльфтар: Эльфтар киирэллэр, айманан, хомойон
Ирка: Хайыы Чыысхаан диэбиппит Эльфтар эбит дии.
Э Василина: О5олоор, иэдээн буолла Эьээ Дьылы уонна Хаарчанабытын Крысалар
хоруоллара уоран илдьэ барда. Эьиги комо5ут наада буолла.
-Эьиги биьиэхэ комолоьрго собулэьэ5ит дуоо?!
О5олор:
-Аьаа, биьиги комолоьуохпут!
Эльф Майя:
-О5олоор, Крыса5а тийэргитигэр, хоторгутугар ыспытаанньа аьыахтааххыт.
Ыспытаанньа ус корунтэн турар: 1. Код булуохтааххыт 2. Буквалартан тыл
таьарыахтаххыт 3. Устэ Эьээ Дьыл уонна Хаарчаана ааттарын этиэхтээххит.
О5олор: О5олор сомо5олоьон туран, биьиги барытын ааьыахпыт диэн этэллэр.
Эльфтар: Ыспытаанньалаах оонньу бара турар
•

Ооньуу бутуутугэр, Крыса хоруола тийэн кэлэр

Крыса хоруола:
-О5олоор миэхэ кэллигит да?
О5олор: Аьаа, биьиги Эьээ Дьылы уонна Хаарчаананы босхолуу кэллибит дииллэр.
Крыса хоруола:
-Эьээ Дьыл уонна Хаарчаана мин дыбарыаспар хаалаллар, мин манна Сана
Дьыллыыбын со5отох (диэн хомойор).
О5олор:
-Биьиги Эьээ Дьылы уонна Хаарчаананы босхолуохпутун наада. Эн биьигитинниин
барыс, Сана Дьылы бары бииргэ корсуоххэйин.

Крыса хоруола:
-Оччо5уна О5олоор, билигин бары улаханнык ынырыаххайын Эьээ Дьылбытын уонна
Хаарчаанабытын.
-Дед Мороз, Снегурочка
-Дед Мороз, Снегурочка
-Дед Мороз, Снегурочка
Эльф: санарар
-Ураа, ураа. Эьээ дьылбытын уонна Хаарчаанабыт босхолоотулар. Сана Дьылбыт
кэллээ. О5олор маладьыастар!!!
•
Ырыа тыыьыыр
Эьээ Дьыл:
-Дорооболорун о5олоор, биьигитини босхолообуккутугар улахан махтал!!!
Ыспытаанньаны ааьан бары биир сомо5о буолбуккут, маладьыастар!!!
Эльф Василина:
-Билигин бары Елка тула туран сиэттиьэбит уонна Елкабыт умайарын туьугар. Елочка
гори диэн улаханнык иккитэ этэбит.
О5олор:
-Хомуллан туран улаханнык хаьыытыллар
•
Елка уота холбонор
•
О5олор хоробуоттуууллар, Елка тула эргийэн
•
Ырыа тыыьыыр
•
Эльф Майя: Билигин биьиги о5олорбут кыракый нуомэрдэрин кордоруохтэрэ
1.- Билигин ким эрэ Хоьоон этиэ
2.- О5олоор биьиги Снежинкаларбыт Укуулээн кордоруохтэрэ «Хаар ункуутун»
Эльф Василина:
-Наьаа учугэйдик кытыннылар о5олор маладьыастар.
3.- Аны билигин бары бииргэ ыллыыбыт!
О5олор: Ыллыыллар
4.- Хоьоон этиэхтэрэ о5олор
Эьээ Дьыл:
-Наьаа маладьыастар о5олор, таланнаах ба5айыгыт бары. Учугэй ба5айытык
ыллаатыгыт, ункулээтигит уонна хоьоон этигит.
Эльф Василина:
-О5олоор билигин ункулуохпут
•
Музыка флешмоб, тик-ток
Эьээ Дьыл:
-Хо-Хо-ХО тириттэхпиин, о5олоор миигин быьаабыккытыгар махтанабын, аныскыга
дылы корсуоххэ диэри!!
Эльф Майя:
-Эьээ Дьыл тугу эрэ умуннун быьылаах? О5олорго подароктарын биэртэлииргин
умуннун

О5олор:
-Аьаа, подарокпытын!!
Эьээ Дьыл:
-ЭЭЭ, кырдьык да5аныы умна сыыстым.
Хаарчаана:
-О5олоор биирди-биирди кэлэбит уонна подарокпытын ылабыт.
-Дьээ о5олоор, манан подарогым буттэ. Бары бу сылга истигэн ба5айы о5олор буола
сылдьыбыккыт, маладьыастар.
Эльф Василина:
-О5олор бары Эьээ дьыл уонна Хаарчаана аттыгар турабын, хаартыска5а туьуохпут.
-Аны со5отохтуу эмиэ туьэбит
Эьээ Дьыл: О5олоор мин табаларым куутэн тураллар, дьиэбэр айанныыбын билигин.
Аныыскы Сана Дьылга дылы. Эьиилги дылы корсуоххэ диэри!

