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Цель и задачи сценария – закрепить и обогатить знания детей о временах года, 

воспитывать любовь, интерес к природе, окружающей среде. Учить замечать происходящие 

в природе изменения. Учить видеть красоту окружающего мира. Активизировать и 

обогащать словарный запас у детей старшего возраста, развивать устную речь. Воспитывать 

интерес к музыкальной и танцевальной деятельности. Доставить детям радость, вызвать у 

них эмоционально положительный отклик. 

Данный сценарий праздника Осени рассчитан на детей старшего дошкольного 

возраста. В празднике участвуют ведущий (воспитатель), Золотая Осень (родитель), 3 месяца 

Осени (родители). В сценарий вошли стихи, песни, танцы на осеннюю тематику. 

Предварительно для родителей с детьми проведен конкурс на лучшую поделку из природных 

материалов. Этот праздник Осени способствует объединению участников в один большой 

коллектив, созданию взросло-детской общности. Проведена совместная работа с родителями, 

что способствует сближению, доброжелательному контакту в начале учебного года.  

Сценарий “Көрсүөххэ диэри, көмүс Күһүн!” может быть полезен воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

«Көрсүөххэ диэри, көмүс күһүн!»  бырааһынньык сценарийа. 

 

Кыттыыны ылаллар: 

Ыытааччы – иитээччи 

Көмүс Күһүн – төрөппүт  

Күһүҥҥү ыйдар – Балаҕан ыйа, Алтынньы ый, Сэтинньи ый (төрөппүттэр) 

Группа оформлениета – группа иһэ саһархай сэбирдэхтэринэн киэргэтиллибит. 

Остуолларга оҕуруот астара, сир астара арааһа тэлгэммиттэр. Күһүҥҥү ойуулар, 

хартыыналар ыйаммыттар. Айылҕа матарыйаалыттан оҕолор төрөппүттэрин кытта оҥорбут 

үлэлэринэн быыстапка оҥоһуллубут. Экраҥҥа күһүн туһунан презентация көстөр. 

Музыкальнай фон – «Осенний лес»  Н. Разуваева музыката, Т. Башмакова тыллара 

ырыаларын фонограммата, тыал тыаһа, чыычаахтар саҥалара, хаастар саҥалара, «Осенний 

вальс» А. Джойс музыката. 

Туттуллар тэриллэр -  ИКТ, оҕуруот астаах корзина, оҕуруот астара (атрибуттар), чыычаах 

атрибуттара, сэбирдэхтэр, хортуоскалар, сир, оҕуруот астара, оҥоһуктар быыстапкалара. 

 

Бырааһынньык хаамыыта:  

 

Күһүҥҥү нарын музыка  “Осенний сон” холбонор. (фоновай музыка) 

 

Ыытааччы. Үтүө күһүҥҥү күнүнэн, күндү оҕолорбут, төрөппүттэрбит. Күһүҥҥү көмүс 

күнүнэн барыгытын итиитик – истиҥник эҕэрдэлиибит. Баҕарабын күһүн курдук чаҕылхай, 

баай, дэлэй олоҕу. 

Күөх сайын бүтэһик күннэрэ, 

Тымныыта, тыала да сүрдээх, 

Үргүбүт үөр чыычаах кэриэтэ, 

Үрэллэ көттө сэбирдэх. 

 



Хара тыа саһарбыт киистэтин, 

Сахсыйан анныгар тэлгээтэ, 

Сапсыйбыт сыгынньах лабаатын 

                         Сиккиэр тыал хачайдаан бигээтэ.  (Г. Данилов) 

 

Айылҕаҕа түөрт бэйэ – бэйэтигэр майгыннаспат дьүһүннээх, майгылаах, бииртэн 

биир кэрэ дьыл кэмнэрэ бааллар. Ол Кыһын, Саас, Сайын, Күһүн .Кинилэртэн билигин 

биһиэхэ көмүс Күһүн барахсан күлэн-оонньоон мичилийэн, ыалдьыттаан барда. Күһүн от-

мас хагдарыйан, сэбирдэх түһэн, мутукча таммалаан, тыа харалаан ыраахха диэри 

дьэҥкэрэн сырдаан көстөр. 

 

Үчүгэйиэн, күһүҥҥү, 

Үрүҥ көмүс хартыына. 

Сахам сирин күөх түүҥҥү 

Саамал, чэбдик салгына. 

Үчүгэйиэн, күһүҥҥү 

                         Үрүлүйэр көмүс дуй!    (М. Ефимов). 

 

«Осенний вальс» А. Джойс музыкатыгар о5олор «Күһүҥҥү вальс» үҥкүүлүүллэр. 

 

Чэпчэки тыал тыаһа суугунуур. Көмүс Күһүн киирэр. 

 

Көмүс Күһүн.  Дорооболоруҥ, күндү оҕолорум, көмүс күннэрим. Мин эһигини 

көрөрбүттэн, көрдөөх күлүүгүтүн истэрбиттэн, оонньуургутун көрө-көрө наһаа үөрэбин. 

Онтон эһиги мин киммин билэҕит дуо? (о5олор эппиэттиилэр). Маладьыастар, мин 

Күһүммүн. Оҕолоор, мин ыйдарым ааттарын билэҕит дуо? Мин ыйдарым ааттара Балаҕан 

ыйа, Алтынньы ый, Сэтинньи ый. Бу ыйдарым миигин кытта кэлсибиттэрэ, 

ыҥырыаххайыҥ эрэ. (оҕолор ыйдары ааттаан ыҥыраллар) 

 

Үс күһүҥҥү ыйдар үҥкүүлүү – үҥкүүлуу киирэллэр. 

 

Балаҕан ыйа.  Мин Көмүс күһүн бастакы ыйа – Бала5ан ыйа буолабын. Самаан 

сайыны атааран, көмүс Күһүнү  саҕалааччы – мин буолабын. Мин кэллим да от-мас 

саһаран, хагдарыйан барар. Уһун тымныы ардах аргыстаахпын. Күннэр тымныйан, куйаас 

күннэр бүтэллэр. Дьоннор оҕуруоттарыттан үүнүүлэрин хомуйаллар. Сирим аһыттан бар 

дьоммор хото бэрсэбин. Ыйдартан эрэ баай, дэлэй мин буолабын. Мин бүгүн эһиэхэ араас 

сирим астарыттан оҥоһуллубут барыанньа кэһиилээх кэллим. Оҕолорбор амсатыам, 

доруобуйаны бэлэхтиэм.(оҕолор амсайаллар) 

 

Ыытааччы. Оҕолорбут эйиэхэ анаан “О5уруот астара” көрдөөх үҥкүүнү 

көрдөрүөхтэрэ 

 

Үҥкүү «Оҕуруот астара”  (оҕолор атрибуттаах үҥкүүлүүллэр) 

 

Күһүн. Оҕолоор, миэхэ аптаах корзина баар. Билигин мин эһиэхэ таабырын 

таайтарыам. Таабырын таайыылара бу корзинам иһигэр бааллар. 

 

Күһүн таабырыннары таайтарар, сөпкө таайбыт оҕолорго “таайыылары” биэртэлиир. 

 

Таабырыннар: 

1. Кыһыл кыыс хараҥа5а олорор да батта5а таһырдьа сытар үһү (моркуоп) 

2. Элбэх сонноох да, биир да тимэҕэ суох үһү (хаппыыста) 



3. Түннүгэ да, аана да суох дьиэ иһигэр тобус толору дьоннор бааллар үһү (оҕурсу) 

4. Кырбаабат да, мөхпөт да киниттэн бары ытыыллар үһү (луук) 

5. Кирээдэҕэ күөх уктар үүнэллэр, онтон кинилэр оҕолоро кып кыһыллар үһү (помидор) 

 

Ыытааччы. Күһүммүт элбэх да баайдаах, быйаҥнаах эбит. Билигин биһиги 

хортуоска хомуйан оонньуохпут. Чэ эрэ, ким элбэҕи хомуйар эбитий? 

 

Кыра хамсаныылаах оонньуу “Хортуоска хомуйуута”. Хортуоска муоста5а ыһыллар, ким 

элбэҕи хомуйбут хотор, көмүс Күһүнтэн бэлэх ылар. 

 

Ыытааччы. Аны билигин, оҕолор, Алтынньы ыйы истиэххэйиҥ. 

Алтынньы ый. Мин Күһүн иккис ыйа буолабын.  Алтынньы ый диэн ааттаахпын. 

Мин кэллим даҕаны, таһырдьа улам-улам тымныйан барар. Көтөрдөр, чыычаахтар соҕуруу 

итии дойдуга көтөллөр. Күөллэр, үрэхтэр уулара тоҥон мууһунан бүрүллэр. Маҥнайгы 

хаары түһэрэн оҕо аймаҕы үөрдэбин. («Хаар» ыһар) 

 

Ырыа «Маҥнайгы хаар». (оҕолор бары ыллыыллар) 

Куобах түүтэ хаар түһэн, 

Нуһараҥмыт халыйда. 

Боллох, хаспах бүрүллэн, 

Дойдум ньуура туртайда. 

 

Томтор сиргэ бөлөхтөөн, 

Томуоруһа көтүөхпүт. 

Түспүт хаары чөмөхтөөн, 

Төкүнүтэ сүүрүөхпут. 

 

Салааскаҕа тиэйсиһэн, 

Сосуһуохпут, оонньуохпут, 

Хатыыскалаан тэлээрэн, 

Хонуу хаарын оймуохпут. 

 

Ыытааччы. Билигин саха биллиилээх поэта Михаил Тимофеев суруйбут «Күһүн»  

диэн хоһоонун истиэххэйиҥ. 

 

Фоновай музыка холбонор (көтөрдөр, хаастар саҥалара иһиллэр) 

 

Хоһоон «Күһүн» 

 

                                                  1 оҕо.  Хаһыҥ түһэн сарсыарда 

Хатыҥ чараҥ кырыарда. 

Сэбирдэхтэр туруттан 

Сиргэ дайан түстүлэр. 

 

2 о5о.  Кустар хоту дойдуттан 

Куһугуруу көттүлэр, 

Эриэн ситим быа хатан, 

Эймэннилэр үөр хаастар. 

 

 

Алтынньы ый. Чэ эрэ,  оҕолоор, чыычаахтар буолан оонньуоххайыҥ, көтүөххэйиҥ 

эрэ. 



Хамсаныылаах оонньуу «Чыычаахтар» 

Ыытааччы. Билигин күһүммүт үһүс ыйын Сэтинньи ыйы көрсүөххэйиҥ. 

Сэтинньи ый. Оҕолоор, мин көмүс Күһүн үһүс ыйа буолабын. Сэтинньи ый диэн 

ааттаахпын. Мин Балаҕан ыйын сиэнэбин, Алтынньы ый уолабын, кырыа Кыһыҥҥа 

төрөппүт аҕата буолабын. Мин кэллим да күүстээх тымныылар буолаллар. Кыстык хаары 

үллүктүү түһэрэбин. Оттору – мастары, киэҥ ходуһалары халыҥ хаар суорҕанынан 

бүрүйэбин. Күммүт кылгыыр, эрдэ хараҥарар. Дьоннор кыһыҥҥы ичигэс таҥастарын 

таҥналлар. Уһун түүннэрдээх кырыа кыһын саҕаланар. 

Ыытааччы. Маҥнайгы хаар... Салгын хайдах эрэ сөрүүдүйбүт, бэл сыттыын 

уларыйбыт. Хаамтахха сып-сымнаҕас хаар хаачыргыыр. Сир үрдэ, дьиэлэр сарайдара, от-

мас, киһи көрөрө барыта мап-маҥан, сып-сымнаҕас уонна сабыс-саҥа курдук буолбут. 

Тулабыт эрчиччи ып-ыраас, сып-сырдык.  Оҕолоор, хаар эмиэ Күһүммүт биһиэхэ бэрсэр 

бэлэҕэ буолар.  

Күндү Сэтинньи ый, оҕолорбут эйиэхэ анаан хоһоон кэһиилэрин ааҕыахтара. 

 

Хоһоон «Маҥан дьиэ» (о5олор бары аа5аллар) 

Хаар түстэ, хаар түстэ 

Оҕолор үөрдүлэр, 

Хаар дьиэни оҥосто 

Таһырдьа сүүрдүлэр. 

 

Хас эмэ буоланнар, 

Хаар күрдьэн мустулар. 

Хаһаннар,хайаннар 

Хаар дьиэни туттулар. 

 

Кыыма суох оһохтоох, 

Кырыа хаар оронноох – 

Барыта маҥан дьиэ 

                          Баар буола оҕуста.   (А. Николаев) 

 

Ыытааччы. Ити курдук, Күһүммүт биһиэхэ араас элбэх сир аһын, оҕуруот астарын 

бэрсэр эбит. Ону биһиги үөрэ-көтө сиибит, кыһыҥҥыга хаһаанабыт. Онон оҕолоор, көмүс 

Күһүҥҥэ, кини ыйдарыгар ис сүрэхтэн махтаныаххайыҥ, кини куруук элбэх астаах, дэлэй 

үүнүүлээх, быйаҥнаах, баайдаах буоллун диэн баҕарыаххайыҥ  (оҕолор махтаналлар).  

Ыытааччы. Оҕолор, Күһүммүт ыраах-ыраах хорҕойо, сынньана бараары ыксаабыт. 

Күһүммүтүн атаарыахпыт иннинэ кинини кытта үҥкүүлүөххэйиҥ. 

 

Үҥкүү “Сэбирдэхтээх үҥкүү ” 

 

Күһүн. Оҕолоор, мин бүгүн эһигиттэн наһаа үөрдүм. Эһиги олус үчүгэйдик 

таабырыммын таайдыгыт, ыллаатыгыт, үҥкүүлээтигит, хоһоон аахтыгыт. Билигин мин 

эһигинниин быраһаайдаһан, ыраах-ыраах дьиэбэр сынньана, күүс-уох ыла барабын. Аныгыс 

дьылга эмиэ күүлэйдии кэлиэҕим. Өссө улаатан, элбэҕи билэн көрсөөрүҥ. Көрсүөххэ диэри, 

күндү оҕолорум! 

 

Оҕолор быраһаайдаһан сэбирдэхтэринэн далбаатыы хаалаллар. 
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