Холмогорова Марфа Константиновна,
Төхтүрдээҕи Мичил оҕону сайыннарар киин
үрдүк категориялаах иитээччитэ, Мэҥэ-Хаҥалас улууһа
Саҥа дьыллааҕы утренник сценария.
( Аптаах музыка тыаьыыр)
Биир сырдык, биир кэрэ дойдуга олорбуттара эбитэ уьу ус ини-бии сибиинньэ
оголоро. Кинилэр олус иллээхтэр, олус корсуо эбиттэр. Арай биирдэ….
(Музыка тыаьыыр. 1 сибиинньэ суурэн киирэр)
1 сибиинньэ: Кэлиин, кэлиин! Таьырдьа наьаа учугэй буолбуут! Хата тахсын,
оонньуоххайын эрэ!
( Икки сибиинньэ суурэн кэлэллэр.)
2 сибиинньэ: Кырдьык даганы! Учугэйиин!
3 сибиинньэ: Чэ эрээ, хаарынан бырахса оонньуубут да?
Бары: Оонньуоххайыын!
( Музыка тыаьыыр.Хаарынан бырахса оонньууллар. Бырааттара , 1 сибиинньэ,
икки эдьиийдэрин хаарынан быраган кыайар)
3 сибиинньэ: Бырааппыт тургэнэ, бэргэнэ бэрт буолан биьигини кыайда дии
(имэрийэр).
2 сибиинньэ: Мин бырааппын олус олус таптыыбын!
3 сибиинньэ: Мин эмиэ
( Ырыа «Бырааппын ……………………………»)
1 сибиинньэ: Эдьиийдээр, мин наьаа аччыктаатым!
3 сибиинньэ: Ээ соп,соп. Билигин киирэн аспытын астыахпыт, аьатыахпыт.
2 сибиинньэ: Чэ киириэххэйин дьиэбитигэр.
1 сибиинньэ: Эдьиийдээр, мин кыратык оссо да таьырдьа оонньуохпун
багарабын ээ
3 сибиинньэ: Ээ соп. Аспыт бэлэм буолуор дылы оонньоо.
2 сибиинньэ: Ол гынан баран ыраах барыма, дьиэн таьыгар сылдьаар.
( Бараллар. 1 сибиинньэ оонньуу хаалар. Музыка тыаьыыр. Боролор
киирэллэр. Ункуулууллэр. Сибиинньэ оготун илдьэ бараллар)

(Музыка. Сибиинньэлэр кэлэллэр. Бырааттарын кордуу суурэллэр)
( Ботууктэр ыллыыллар. Сибиинньэлэр суурэн киирэллэр)
3 сибиинньэ: Дорооболорун ботуукчээннэр!
Ботууктэр: Дорооболорун!
3 сибиинньэ: Биьиги бырааппытын сутэрдибит. Багар эьиги корбуккут
буолаарай?
1 ботуук: Оол урдук олбуор урдугэр олорон мин маагыын боролор
сылдьалларын корбутум. Багар кинилэр илдьэ барбыттара буолуо..
2 сибиинньэ: Оо, бу иэдээнии… Кытаатан сууруоххэ, бырааппытын
быыьыахха!
( Музыка. Бары тахсаллар)
( Тииннэр ырыалара, ункуулэрэ. Сибиинньэлэр суурэн киирэллэр)
3 сибиинньэ: Дорооболорун тиинчээннэр!
Тииннэр: Дорооболорун!
3 сибиинньэ: Биьиги бырааппытын боролор уоран илдьэ барбыттар.
Баьаалыста биьиэхэ комолоьун , боролор ханна олороллорун ыйан биэрин эрэ
1 тиин: Бу суолунан баран истэххитинэ, оол мас анныгар саьылчааннар
олороллор. Кинилэртэн ыйытаарын
Сибиинньэлэр: Баьыыбаларын!
2 сибиинньэ: Чэ сууруоххэ!
( Музыка.Тахсан бараллар. )
( Утулукчээн ырыа, саьыллар ункуулууллэр. Сибиинньэлэр суурэн киирэллэр)
Сибиинньэлэр: Дорооболорун саьылчааннар!
Саьыллар: Дорооболорун!
3 сибиинньэ: Биьиги бырааппытын боролор уоран илдьэ барбыттар.
Баьаалыста биьиэхэ комолоьун, боролор ханна олороллорун ыйан биэрин эрэ.
Саьыл: Оол, мыыраан анныгар куобахчаан олорор. Киниттэн ыйытаарын,
боролор ханна олороллорун билэрэ буолуо.
Сибиинньэлэр: Баьыыбаларын тиинчээннэр!
2 сибиинньэ: Чэ сууруоххэ!

( Музыка. Тахсан бараллар)
( Хаар ырыата, хаардар ункуулэрэ. Сибиинньэлэр суурэн киирэллэр)
2 сибиинньэ: Дорообо куобахчаан! Дорооболорун хаарчааннар!
Бары: Дорооболорун!
3 сибиинньэ: Биьиги бырааппытын боролор уоран илдьэ барбыттар.
Баьаалыста биьиэхэ комолоьун… Боролор ханна олороллорун билэргит
буолаарай?
Куобах: Боролор ханна олороллорун мин доготторум хаарчааннар билэр
буолуохтаахтар.
1 хаар: Биьиги билэбит… Оол ыккый ойуур быыьыгар кинилэр дьиэлэрэ баар.
2 хаар: Биьигини батыьын.. Биьиги сирдээн биэриэхпит
( Музыка тыаьыыр. Хаардары батыьан сибиинньэлэр тахсан бараллар)
( 1 Сибиинньэ кэргиллэн олорор. Боролор костер тула олороллор)
1 боро: Уу, аччыктаатахпыын… Хаьан уотпут учугэйдик умайан бу сибиинньэ
оготун сии охсобутуй…
2 боро: Ыксаама, ыксаама… Корууй, уотпут куодьуччу умайан эрэр дии.
Сотору аьыахпыт..
3 боро: Бээрэ, кимнээх эрэ иьэллэр быьыылаах дуу… ( иьиллиир) Кырдьык
кырдьык, иьэллэр, иьэллэр… ( доготторун кэннигэр кэлэн саьар)
( Музыка тыаьыыр. Сибиинньэлэр хаардары кытта киирэн кэлэллэр)
3 сибиинньэ: Боролоор, биьиги бырааппытын босхолуу охсун!
1 боро: Ээ суох… Аччык хаалыахпытын багарбаппыт…
2 сибиинньэ: Оо дьэ… Хайдах буолабыт?
Хаар: Санааргааман, доготтоор, биьиги эьиэхэ комолоьуохпут!
( Музыка тыаьыыр. Боролор биир сиргэ тумсэн олороллор, куттаналлар.
Хаардар кинилэр тула эргийэллэр. Боролор улуй да улуй буолаллар)
( Эмискэ музыка тохтуур. Аптаах чуораанчык тыаьыыр. Таба киирэн
ункуулуур)
( Бары соьуйан тураллар)
Таба: Хайа, манна туох аймалхана буолла?

3 сибиинньэ: Боролор биьиги бырааппытын аьаары-сиэри уоран барбыттар.
Ону быыьыы кэлбиппитин биэрбэттэр.
Таба: Истин эрэ, доготтоор! Мин хоту дойду табата, Тымныы огонньор
бырааьынньыгар эьигини ыныра кэлбитим. Онно утуо санаалаах, иллээхэйэлээх кыыллары барыларын ынырбыта.
Боролор: Онтон биьигини?
Таба: Боролоор, эьиги куьаган санаагытын киэр илгэн, сибиинньэлэр
бырааттарын босхолоон, утуо дьыала онордоххутуна Тымныы огонньор уорэкото эьигини эмиэ корсуо…
( Боролор субэлэьэллэр. Сибиинньэ оготун босхолууллар)
Боролор: Баьаалыста биьигини бырастыы гынын… Аны биьиги хаьан да
куьаган быьыыны оноруохпут суога…
Таба: Чэйин эрэ доготтоор, куох тыа кыыллара, бука бары мустаммыт, корунары тардыагын!
( Кыыллар бары киирэллэр. Флешмоб)

