БОСКУОЙ КУО КҮРЭХ
СЦЕНАРИЙА
Туприна Ольга Николаевна,
3-с №-дээх «Тугутчаана»
оҕону иитэр тэрилтэ иитээччитэ
Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Анабаар улууһа, Үрүн Хайа бөһ.
Буолар күнэ: кулун тутар 20 күнэ 2016 с
Буолар сирэ: 3-с №-дээх «Тугутчаана» оҕо тэрилтэтэ, орто оскуола актовай залын сцената, задникка
тиэмэтигэр сөп түбэһиннэрэн кумааҕынан кырыллыбыт киэргэтии.
Ытааччылар: Туприна Ольга Николаевна
Туттуллар тэрил: музыкальнай центр, микрофон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, диопроектор,
экран, оҕуруо, жилка, муостаҕа тэлгэниллэр лего, бейджиктар – 10 шт., кыайыылаахтар лиэнтэлэрэ –
2 шт., сертификаттар, призтэр, короналар -2шт., муоста көбүөрдэрэ - 2, логическай боппуруостар,
жюри протокола, ручкалар
Салайааччы: Yтүө күнүнэн күндү ийэлэр, эбээлэр, эдьиийдэр! Эhигини ааспыт Аан дойду
дьахталларын күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит.
Хап-хара чаҕылхай харахтаах,
Чап-чараас тэтэркэй уостардаах,
Уп-уhун намылхай суhуохтаах
Бу дулгаан кыысчаана буолуохтаах.
Сып-сырдык, сып-сылаас мичээрдээх
Сайаҕас, амарах санаалаах
Элэккэй, эйэҕэс майгылаах
Бу дулгаан кыысчаана буолуохтаах.
Хайа баҕар норуот былыр былыргыттан кэрэчээн кыргыттары уустаан ураннаан хоhуйаллара.
Кыыс оҕону сааhын ситиэр, эйэ санаата туруктаныар диэри сир симэҕин, таас иhит курдук
харыстаан, бүөбэйдээн улаатыннараллара. Кырдьык да кыыс оҕо кыра эрдэҕиттэн нарын-намчы,
эйэҕэс-сайаҕас, көрсүө-сэмэй үтүө майгылаах буоллаҕына, кини иэримэ дьиэни иччилиир, төрүүр
оҕону төлкөлүүр. Күн күбэй ийэ, амарах эбэ буола улаатар.
Ийэ баар буолаҥҥын
Ийэ сир киэркэйэр,
Ийэ баар буолаҥҥын
Олохпут сарыала мичийэр.
Ийэ баар буолаҥҥын
Элбиибит эйэҕэс санаалаах,
Ийэ баар буолаҥҥын
Санаабыт олоххо дьулуурдаах.
( Н.Туприн-Кэhиилээх уола).
Ити курдук алгыс тылынан биhиги «Боскуой Куо» диэн ааттаах конкурспутун
саҕалыырбытын көҥүллээҥ. Бүгүн эhиги иннигитигэр кырачаан дулгаан кыргыттара тахсан
бэйэлэрин билиhиннэриэхтэрэ, туохха талааннаахтарын көрдөрүөхтэрэ. «Боскуой Куо» аатын
былдьаhыахтара.
Конкурспутун саҕалыахпыт иннинэ бастаан жюрины кытта билиhиннэриэм:
1.
2.
3.
Конкурспут биэс түhүмэхтэн турар.
1.Бэйэни билиhиннэрии. Визитка. (Слайд)

2.Оҕуруо тиhиитэ (имигэс тарбах). Кыра бөлөх оҕолоругар «лего» таҥыы.
3.Авангарднай көстүүм (туhаҕа таhаар). Костюмы народов мира.
4.Ыйытыыга хардарыы (булугас өй).
5.Талаан
Ити курдук «Боскуой Куо» конкурс түhүмэхтэрин билиhиннэрдим.
Дохсун ытыс тыаhынан көрсүөҕүҥ дулгаан кыргыттарын.
1.
2.
3.
……
9.
10.
Үчүгэй даҕаны сандал саас кэлиитэ,
Харалдьык тахсыыта, ньургуhун тыллыыта,
Сааскы күөх сарсыарда күн үөhэ ойуута,
Дьиримниир дьэргэлгэн дьиэрэҥкэй тэбиитэ.
Үтүө күнүнэн! Күндү көрөөччүлэр, ытык-мааны ыалдьыттар, кырачаан оҕо саадын
иитиллээччилэрэ уонна иитээччилэр эhигини барыгытын сандал саас салаллан кэлбитинэн, сааскы
бырааhынньыктарынан ис сүрэхтэн иэйэн туран итиитик-истиҥник эҕэрдэлиирбитин көҥүллээҥ .
Конкурсаннары сыанаҕа нүөмэрдэрин таллара ыҥыртыыбыт.
1.Түhүмэх. Бэйэни билиhиннэрии.
Тахсар күммүт сардаҥата,
Туолбут ыйбыт ыйдаҥата,
Таҥара биэрбит чыычаахтараЭбээ,Эhээ сиэннэрэ.
Манна кыргыттар биирдии-биирдии тахсан бэйэлэрин билиhиннэрэллэр.
Сыанаҕа бэйэни билиһиннэриигэ бастакы нүөмэрдээх кыттааччы:
2 Түhүмэх. «Оҕуруо тиhиитэ». Имигэс тарбах.
Долган омук биир искусствотынан буолар, оҕуруоннан оhуор анньыы. Биhиги, долганнар, хоту
тымныы дойдуга олорон күнү аҕыйахтык көрөрбүтүттэн буолуо, кыра сааспытыттан араас өҥү эрдэ
арааран үөрэнэбит. Дьүкээбилбит сэттэ өҥүн олуhун диэн харыстаан, өҥүн-өҥүгэр дьүөрэлээн
туттабыт. Өбүгэ үгэстэрин тутуhан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ салгыы баран иhиэхтээх. Кыргыттар
тахсаннар, мүнүүтэҕэ оҕуруо тиhиэхтэрэ. Ким элбэх оҕуруо тиспит, кыайылааҕынан ааҕыллар.
Бастакыннан кыра бөлөх оҕолорун «Лего» таҥыытыгар ыҥырабыт. Ким элбэх легоны ууран,
түргэнник бүтэр эбит.
Музыкальнай нүөмэр:
Ийэ күнүнэн кэрэ киhибит
Күүскэ-күүскэ кууhан ылыам
Уонна сылаастык сымнаҕастык
Сыллаан ылыам аргыыйдык кистээн.
3 Түhүмэх: Авангарднай муода түhүмэҕэ тиийэн кэллэ. Манна кырачаан дулган кыргыттара, ийэлэрэ
уус тарбахтарынан оҥорбут таҥастарын кэтэн-тахсан биhиэхэ көрдөрүөхтэрэ. Дохсун ытыс
тыаhынан көрсөбүт кыргыттарбытын (кыргыттар биирдии-биирдии тахсан муода көрдөрөллөр).
4 Түhүмэх: «Булугас ой» ыйытыыга хардарыы. Бу түhүмэххэ оҕолор боппуруоска эппиэттииллэр,
толкуйдуур дьоҕурдара үлэлиир. Сөпкө эппиэт биэрбит оҕоҕо очкуо эбиллэр.
Улахан бөлөх оҕолоругар: «Булугас өй»
Кыра бөлөх оҕолоругар: «Мозаика»

5 Түhүмэх:

Тунал маҥан кыргыттар
Туттан-хаптан,хамсанан,
Кыталыктыы сапсынан,
Хонкулдьуhан бардылар.
Кырасыабай да кыргыттар
Кэрэ дьикти бэйэлээхтэр,
Кыталыктыы дайдылар,
Кынталдьыhа көттүлэр.
Маннык тылларынан бэhис түhүмэхпитин арыйабыт. Бу түhүмэххэ биhиги кэрэчээн
кыргыттарбыт ыллаан, үҥкүүлээн көрдөрүөхтэрэ, бэйэлэрин талааннарын арыйыахтара.
/Кыттааччылар талааннарын көрдөрөллөр/.
6 Түһүмэх: Национальнай көстүүм
Түмүк: Манан конкурспут түмүктэнэр. Жюри түмүгү таhаарыар дылы музыкальнай нүөмэр.
Улахан бөлөх оҕолорун толорууларыгар ырыа «Мама моя»
Ыытааччы: Күрэхпит долгутуулаах уонна күүтүүлээх түгэнэ тиийэн кэллэ. Түмүгү
билиhиннэрэллэригэр тылы биэрэбит убаастабыллах дьүүллүүр сүбэҕэ.
(фанфары)

