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Ийэ кунугэр аналлаах аралдьыйыы
Музыка тыаьыыр, о5олор иккилии буолан сиэттиьэн киирэн олоппосторго
олороллор.
Ыытааччы: Утуо кунунэн кунду о5олор, ийэлэр, эйэ5эс эбээлэр! Биьиги бугун
ийэлэр куннэрин бэлиэтээри муьуннубут.
Ийэттэн са5аланар киьи тордо, аал уот, алаьа дьиэ. Кинини кытта биьиги саамай
истин сырдык иэйиилэрбитин ситимниибит. Ийэбит моссуонун хас
биирдиибитсурэхпитигэр илдьэ сылдьабыт. Ийэбит куустээх тапталын уонна
кыьамньытын уурбутун хаьан да умнуо суохтаахпыт.
Кундутук саныыр, кун кубэй ийэлэрбитигэр, эбээлэрбитигэр анаммыт
«Ийэм кэлиэн иннинэ» диэн ырыаны ыллаан иьитиннэриэхтэрэ.
Ыытааччы: Тус хоту олохтоох
Олонхо дойдулаах,
Оьуохай ырыалаах
Сахалар биьиги
Урдуктэн ситимнээх
Сайа5ас санаалаах
Омуктар буолабыт.
Кун тэнэ киьини
Ийэни чиэстиибит
Кун сирин кэрэтэ
«Ийэ» баар дэьэбит.
Ункуу «Сурэхтээх» бэлэх туттарыы
Хоьооннор (иитээччи талыытынан)
Оонньуу: «Куолаьынан, о5о5ун таай»
Ыытааччы: о5олоргут куолаьын эьиги, ийэлэр кыра эрдэхтэриттэн корбут
истибит дьон олох эндэппэккэ билэр буолуохтааххыт (ийэлэр о5олоругар
кохсулэринэн биир эрээтинэн олороллор).
Билигин эьиги о5олоргут «ийэ» диэн санарыахтара ону эьиги ким о5ото
буоларын таайыахтааххыт.
Дьэ, маладьыастар бары сопко таайдыгыт.
Ыытааччы: куьуммутун, ийэлэр куннэрэ, куьунну дэнэрин быьыытынан, ахтан
санаан ааьыа5ын.
(Куьун киирэр)
Куьун: О5олоор ийэлэр куннэрэ куьун буолар. Сайыны быьа ийэлэрбит
о5уруокка тугу олордоллоруй?
Оонньуу «О5уруот астарын бул».
Ыытааччы: Чээлэй куох сибэкки
кэрэтин талан
ийэбэр бэлэхтиэм
истинник иэйиэм

Ийэкэм барахсан
мин биэрбит бэлэхпин
сурэ5эр тутуо.
Портрет Оонньуу.
Кыьын киирэр. Кыьын о5олор хаар туьэр, ийэлэр хаар оноруохтара.
Оонньуу «Салфетканан хаар»
Ыытааччы: билигин аны таабырынна таайсыа5ын.
быалаах шариктары мээрэйдиэххитин ба5ара5ыт дуо?
Кинилэр наьаа учугэйдэр ийэ5ит шкатулкатыгар сыталлар (о5уруолар)
кустук араас онунэн кулумурдуу оонньуур Ийэ кулгаа5ар иилинэр кыраьыабай
киэргэл (Ытар5а)
кини кытыытын хонуута дииллэр, онно сибэккилээх тобо5о кэтиллэр ийэ5э
баар дииллэр (Сэлээппэ)
 Уу кутуллан оьоххо ууруллар тумустаах тутаахтаах аьыырга остуолга хайаан
да ууруллар (Чайник)
кунуьун эбиэккэ тэриэлкэ5э кутуллан бастакынан иьиллэр ийэ буьарбыт аьа
(Миин)
Ырбаахыны, буруукэни имиллибитин коннорор дьиэ5э уокка туьалаах эрэллээх
до5ор (Отуук)
кобуору, диваны тургэнник ыраастыыр уьун шланга муннулаах быылы
барытын оборор дьиэ5э комолоох (Пылесос)
Ырыа: «биьиги маамабыт»
Флэшмоб.
Ыытааччы: биьиги ийэлэрбитин наьаа таптыыбыт, ийэ — саамай чугас, кун
курдук киьи буолар. Эьиги баар буоланныт- олох сал5анар, тапатал уонна махтал
ананнын эьиэхэ.
Ба5арабыт эьиэхэ бар5а махтал тылларынан, сахабыт сирин алмааьыныы
кытаанах бигэ доруобуйаны сырдык ыраас тапталы, саппа5ырбат ыра санааны
уоруу котуу аргыстаах уьун уйэлээх дьоллоох оло5у.

Ийэ кунугэр аналлаах аралдьыйыы сценарийа
Орто болох группата

Ийэ кунугэр аналлаах аралдьыйыы сценарийа
Музыка тыаьыыр, о5олор иккилии буолан сиэттиьэн киирэн олоппосторго
олороллор.
Ыытааччы: Утуо кунунэн кунду о5олор, ийэлэр, эйэ5эс эбээлэр! Биьиги бугун
ийэлэр куннэрин бэлиэтээри муьуннубут.
Ийэттэн са5аланар киьи тордо, аал уот, алаьа дьиэ. Кинини кытта биьиги саамай
истин сырдык иэйиилэрбитин ситимниибит. Ийэбит моссуонун хас
биирдиибитсурэхпитигэр илдьэ сылдьабыт. Ийэбит куустээх тапталын уонна
кыьамньытын уурбутун хаьан да умнуо суохтаахпыт.
Кундутук саныыр, кун кубэй ийэлэрбитигэр, эбээлэрбитигэр анаммыт «Ийэм
кэлиэн иннинэ» диэн ырыаны ыллаан иьитиннэриэхтэрэ.
Ыытааччы: Тус хоту олохтоох
Олонхо дойдулаах,
Оьуохай ырыалаах
Сахалар биьиги
Урдуктэн ситимнээх
Сайа5ас санаалаах
Омуктар буолабыт.
Кун тэнэ киьини
Ийэни чиэстиибит
Кун сирин кэрэтэ
«Ийэ» баар дэьэбит.

Ункуу «Сурэхтээх» бэлэх туттарыы
Хоьооннор.
Оонньуу: «Куолаьынан, о5о5ун таай»
Ыытааччы: о5олоргут куолаьын эьиги, ийэлэр кыра эрдэхтэриттэн корбут
истибит дьон олох эндэппэккэ билэр буолуохтааххыт (ийэлэр о5олоругар
кохсулэринэн биир эрээтинэн олороллор).
Билигин эьиги о5олоргут «ийэ» диэн санарыахтара ону эьиги ким о5ото
буоларын таайыахтааххыт.
Дьэ, маладьыастар бары сопко таайдыгыт.
Ыытааччы: куьуммутун, ийэлэр куннэрэ, куьунну дэнэрин быьыытынан, ахтан
санаан ааьыа5ын.
Ырыа «______________»
ыытааччы: Чээлэй куох сибэкки
кэрэтин талан
ийэбэр бэлэхтиэм
истинник иэйиэм.
Ийэкэм барахсан
мин биэрбит бэлэхпин
сурэ5эр тутуо.
Хоьооннор.
Э5эрдэ ункуу «Вальс»
Ыытааччы: билигин аны таабырынна таайсыа5ын.
быалаах шариктары мээрэйдиэххитин ба5ара5ыт дуо?
Кинилэр наьаа учугэйдэр ийэ5ит шкатулкатыгар сыталлар (о5уруолар)
кустук араас онунэн кулумурдуу оонньуур Ийэ кулгаа5ар иилинэр кыраьыабай
киэргэл (Ытар5а)
кини кытыытын хонуута дииллэр, онно сибэккилээх тобо5о кэтиллэр ийэ5э
баар дииллэр (Сэлээппэ)
 Уу кутуллан оьоххо ууруллар тумустаах тутаахтаах аьыырга остуолга хайаан
да ууруллар (Чайник)
кунуьун эбиэккэ тэриэлкэ5э кутуллан бастакынан иьиллэр ийэ буьарбыт аьа
(Миин)
Ырбаахыны, буруукэни имиллибитин коннорор дьиэ5э уокка туьалаах эрэллээх
до5ор (Отуук)
кобуору, диваны тургэнник ыраастыыр уьун шланга муннулаах быылы
барытын оборор дьиэ5э комолоох (Пылесос)
хоьоон.
Ырыа: «Ийэм кэлиэн иннинэ»
оонньуулар: «Баттах оруу» и.т.д и.т.п.
Ырыа «Эбээ»
бэлэх туттарыы
Ыытааччы: биьиги ийэлэрбитин наьаа таптыыбыт, ийэ — саамай чугас, кун
курдук киьи буолар. Эьиги баар буоланныт- олох сал5анар, тапатал уонна махтал
ананнын эьиэхэ.

Ба5арабыт эьиэхэ бар5а махт ал тылларынан, сахабыт сирин алмааьыныы
кытаанах бигэ доруобуйаны сырдык ыраас тапталы, саппа5ырбат ыра санааны
уоруу котуу аргыстаах уьун уйэлээх дьоллоох оло5у.

