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Остуоруйаны 4 кылаас о5олоро уонна тɵрɵппүттэрэ иилээн-са5алаан ыыталлар. Атын 

кылаастар остуоруйаны ситэрэн, кылгас остуоруйалары кɵрдɵллɵр.  Кылаас  аайыттан тɵрɵппүттэр 

үҥкүү күрэ5эр кытталлар. 

Тэрээһин барыла: 

1. Киириитэ 

-  Елканы уматыы 

- Оскуола директорын э5эрдэ тыла 

- Уопсай оонньуу «Ураа уонна суох» 

- Киинэ сылын чэрчитинэн киинэ историятын туһунан иһитиннэрии 

- Оонньуу «Ытыс тыаһа» 

- 4 кылаас о5олорун үҥкүүтэ 

2. А) Остуоруйа. 4 кылаас о5олорун уонна төрөппүттэрин туруоруута: 

- Бремен музыканнара куоракка 

      - Бөтүүк оонньуута «Саамай үҥкүүһүт» 

      -  Король музыканнары үүрүүтэ 

     Б)  1 кылаас о5олорун представлениета «Ну, погоди!» 

     В) Остуоруйа салҕанар. 4 кылаас о5олорун уонна төрөппүттэрин туруоруута:: 

       -  Тыа5а 

       -  Разбойниктары үүрүү 

       -   Ыраахтаа5ыны тутуу 

       -   Бөтүүгү үөрүү 

      Г)  2 кылаас о5олорун представлениета «Доктор Айболит» 

      Д) Остуоруйа салҕанар. 4 кылаас о5олорун уонна төрөппүттэрин туруоруута:: 

        - Сыщик уонна музыканнар 

      Е) 2 кылаас о5олорун представлениета «Буратино» 

      Ж)  Остуоруйа салҕанар. 4 кылаас о5олорун уонна төрөппүттэрин туруоруута: 

              - Хаарчаананы көрсүү 

              -  Бөтүүгү булуу. 

      З) 4 кылаас о5олорун ырыата. 

 3. Кылаастарынан оонньуулары ыытыы 

         А)     1 кылаастарга Хаарчаана оонньуута 

         Б)      2 кылаастарга Бөтүүк оонньуута 

         В)     3 кылаастарга Санта Клаус оонньуута 

         Г)     «Елка оонньуурун» күрэ5э 

  4. Эһээ Дьылы көрсүү 

         А) Хоровод 

         Б) На5араадалар:  



            - «Бастыҥ маскарад» 

- «Елка оонньуура» 

- «Киэргэллээх мөһөөччүк» 

- «Бастыҥ үҥкүү» 

 

Ыытыллар күрэхтэр:  

- тɵрɵппүттэргэ үҥкүү күрэ5э,  

- мɵhɵɵччүк күрэ5э; 

- маскарад күрэ5э. 

 

 

I. Киириитэ 

1. Э5эрдэ тыл.      (Фанфары. Ыытааччы уонна 4 кылаас о5олоро киирэллэр) 

Ытааччы: Са5алыыбыт! Са5алыыбыт! Барыгытын бырааһынньыктаа5ы бал-маскарадка 

ыҥырабыт!   (Фоновая музыка) 

Күүтүүлээх түгэммит үөрүүтэ 

Кэллэ бу дьоро күн биһиэхэ 

Дьикти кэм кэлэрин кэтиибит 

Дьол-соргу туоларын кэтиибит. 

 Үтүө-мааны до5оттоор! Кэтэһиилээх ыалдьыттар! Бука барыгытын бүүс-бүтүннүү иһэр Саҥа 

дьылынан! Иһэр Саҥа дьолунан! Итии-истиҥ э5эрдэ!!!   

 Елка уотун уматыы (фоновая музыка) 

Ыытааччы:  Көрүҥ эрэ, о5олоор, киэргэммит харыйаны? 

Этиҥ эрэ, о5олоор,  тугунан киэргэппиттэрин!  

- Шоколадынан дуо? 

- Сыттыгынан, суор5анынан дуо? 

- Азбуканан, кинигэнэн дуо? 

-      Килбэчигэс шардарынан дуо? 

- Түүппүлэнэн, соппуосканан дуо? 

- Мас олоппосторунан дуо? 

- Уоттаах гирлянданан дуо? 

- Гирляндабыт уота то5о тыкпатый? Арааһа эһиги аптаах тылгытын кэтэһэр быһыылаах. 

Харыйабыт күлүмүрдэс уоттарын ча5ылыта оонньотуо5уҥ! 

 Бары бииргэ этиэ5иҥ:   (Елка уотун уматар музыка) 

- Харыйабыт барахсан умай, умай! (хатыылыыллар) 

- Эҥин араас өҥүнэн күлүмүрдээ, күлүмүрдээ! (хатыылыыллар) 

- Елка уота умайда! Дохсун ытыс тыаһа! 

 Директор э5эрдэтэ. (Музыка) 

Бүгүҥҥү биһиги үөрүүбүтүн үллэстэ уонна бэйэтин э5эрдэтин тириэрдэ кэллэ оскуолабыт директора 

Макарова М.П. 

 Оонньуу «Ураа уонна суох» (фоновая музыка) 

Ыытааччы: Ким оонньуон ба5арар? Оонньуубут аата «Ураа уонна суох» диэн  Мин этиибин кытар 

сөбүлэһэр буоллаххытына, таһына-таһына «Ураа!» диэн хаһыытыыгыт, сөбүлэспэт буоллаххытына 

атаххытынан дибдийэ-дибдийэ «Суох!» диэн хаһыытыыгыт.  Боруобалаан көрүө5үҥ эрэ. Чэ, 

оонньуо5уҥ! 

- Үөрбүт-көппүт о5олор мустубуттар 

- Кэрэ бэйэлээх кыргыттар кэлбиттэр 

- Сыыҥтаах-сырааннаах уолаттар мустубуттар 



- Бука бары икки сыаналаахпыт 

- Саргылаах Сана дьыл салаллан иьэр 

- Иккис чиэппэр буттэ, сынньалаҥ са5аланна 

- Каникулбут биир эрэ кун буолар 

- Тымныы о5онньор кэһиитин а5алыа 

- Ол кэһиибит барыта муус буолуо 

- Суох! Барыта минньигэс кэмпиэт буолуо. 

Ыытааччы: Бары да үчүгэйгит! 

                       Бары да маладьыаскыт! 

Бары да көхтөөххүт, 

Үөрбүт-көппүт көрүҥнээххит! 

 Киинэ туһунан кылгас иһитиннэрии. (Музыка «Сказка») О5олор плакаттары 

кердере-кердере кылгас иьитиннэрии онороллор. 

1 о5о: Быйыл Россия5а Киинэ5э сыла ыытылынна. Киинэ диэн хаhан үөскээбитэ буолуой? 

2 о5о: Аптаах түгэн барыта Сана дьыл киэhэтигэр буолар. Ол курдук ахсынньы 28 күнүгэр 1895 

сыллаахха Париж куоракка саамай бастакы киинэни көрдөрбүттэрэ. 

1 о5о: Ол аата киинэ үөскээбитэ бүгүн 121 сыла эбит ээ. 

4 о5о: Аан маҥнайгы киинэни бырааттыы Луи Жан уонна Огюст Люмьер бэйэлэрэ оҥорбут 

аппарааттарыгар көрдөрбуттэрэ. 

5 о5о: Бу аппараты «Синематограф» диэн ааттаабыттара. Дьоннор киинэни «хамсыыр хаартыскалар» 

диэн олус сөхпүттэрэ. 

6 о5о:  Мин мультиктары көрөрбүн сөбүлүүбүн. Мультфильм диэн хантан кэлбит тылый? 

7 о5о: Мультфильм диэн латыынныы «элбэтээьин» диэн ис хоһоонноох тыл. Билигин мультфильм 

диэн оннугар анимация дииллэр. Анимация диэн француз тылыттан «тыынаа5ымсыытыы» диэн. 

(Музыка. Сказка) 

Ыытааччы:  Дьэ, күндү ыалдьыттар, ол иһин бүгүҥҥү бырааһынньыкпыт о5о эрэ бары таптаан 

көрөр мультиктарыгар аныыбыт. Мультиктары көрөргүтүн сөбүлүүгүт дуо? 

 Оонньуу «Ытыс тыаһа» (фоновая музыка - 2) 

Ол иннинэ ирэ-хоро таарыйа ытыс таһынарга дьарыктаныахха.  

         «1 ытыс» диэтэхпинэ биирдэ таһына5ыт,  

         «2 ытыс»  - 2-тэ,  

         «Дохсун ытыс» диэтэхпинэ бары күүскэ таһына5ыт,  

         «Дибдий атах» диэтэхпинэ атаххытынан дибдийэ5ит.  

Боруобалаан көрүө5үҥ! 

Онон о5олор ырыаларын-тойуктарын кэнниттэн «Дохсун ытыс, дибдий атах» диэтэхпинэ 

хайыыгытый? 

Сана дьылбыт баалын 

Остуоруйатын, дьиктитин 

Бары олус таптыыбыт. 

Бары олус күүтэбит. 

         Аптаах тыллары хатыылыа5ыҥ, остуоруйаны ыҥырыа5ыҥ! 

1,2,3 остуоруйа ыалдыттаа! (хатыылыыллар) 

1,2,3 остуоруйа са5алан! (хатыылыыллар) 

Музыка. Полька 

2.  Остуоруйа са5аланыыта.  Бастакы көстүү «Бременские музыканты куоракка».  

Музыка-Песенка друзей 

Бремен музыканнара үҥкүүлүү-үҥкүүлүү кирэллэр.  



Куоска: Мяу! Мяу! Бүгүн уонна бүгүн эрэ! Эһиги королевство5ытыгар! «Бременские музыканты» 

диэн Трубадур шоу-бөлө5ө эһиэхэ эрэ анаан саамай бастыҥ кэнсиэригэр ыҥырар! 

Осел: Иа-Иа! Барыгытын үҥкүүгэ ыҥырабыт.  

Трубадур: Ким үчүгэйдик үҥкүүлээбиккэ саҥа сыл хаһаайыныттан - Бөтүүктэн бириис! Бөтүүк 

са5алаа! 

Бетуук: Ку-ка-ре-кууу!!! (Музыка. Дискотека) 

Ыытааччы: Саамай бастын үҥкүүһүтүнэн буолар __________ (бириис туттарар)  

Ыытааччы: 1, 2, 3 остуоруйабытын сал5ыыбыт! 

 Иккис көстүү «Король музыканнары үүрэр».  Король кыыһын кытта киирэр. 

(Музыка. Выход короля) 

 Король: Бу туох бырааһынньыга миигинэ суох буолла?! Барыларын үүрэргэ! Ким истибэтэ5и 

төбөтүн быһарга! Стража, бу уулусса мусукааннарын барыларын үүртэлээ!  (Музыка. Стража 

музыканнары үүртэлиир, елка тула эккирэтиһэллэр) 

Принцесса: А5аа, ити көрдөөх-нардаах мусукааннары то5о үүртэлээтиҥ?    Хайдах эрэ тоска ба5айы 

буолла…Ыый, ыый! 

Король: Ии чыычаа5ым сыыһа!  Уучукучук! Санаар5аама. Хата мультик көрүөҥ дуо? Принцесса5а 

көрдөөх-нардаах мультикта! (Торуоскатын тоҥсуйар) 

 1 кылаас о5олорун представленията. «Ну, погоди!» мультик. Ыллыыллар, үҥкүүлүүллэр, 

төрөппүттэр күрэххэ кыттан үҥкүүлүүллэр.  

Ыытааччы: Дохсун ытыс тыаһа, атах битий!!! 

Принцесса: Наһаа учугэй артыыс о5олор эбит. Эмиэ баран хааллылар. Тоска….Ыый, ыый. 

(Атаҕынан дибидийэр) 

Король: Санаар5аама, хата үҥкүүлүөх! Музыкууууу!!!  (Музыка. Король и принцесса) Король, 

принцесса үҥкүүлүүллэр. Үҥкүүлүү-үҥкүүлүү тахсан бараллар) 

 Үһүс көстүү «Тыа5а». Музыка-тыа5а. Бременские музыканты елка тула хаамаллар. 

Бөтүүк: Бачча түүннэри үүрэн ыыттыллар! Ку-ка-ре-куу! 

Ыт: Хаһыытаама, Бөтүүк, тыа5а сылдьабыт дии, бөрөлөр кэлиэхтэрэ. 

Куоска: Мяууууу! Ыт буолан баран бөрөлөртөн куттана5ын дуо?  

Осел: Айдааран бүтүҥ. Ону-маны дой5охтоомоҥ! 

Куоска: Хата, эн осел, оту сиир эбиккин.  

Осел: Оттон эн да кутуйахтаан аһаа ээ! 

Куоска: Мяууу! Мин сүөгэй сиэхпин ба5арабын. Үчүгэйдик ыллаатахпына сүөгэй бэрсиэх 

буолбуттара да, үүрэн ыыттылар дии! 

Ыт: Чуумпуруҥ эрэ! Мин буруо сытын ыллым. Чугас дьиэ баар быһыылаах. 

Трубадур: Ол уот көстөр, хата хонор сирдэннибит! 

Бетуук: Тохтоо-тохтоо, Трубадур, маҥнай разведкалыахха! Дьиэ5э кимнээх бааллара буолуой? 

Түннүгүнэн көрүөххэ. 

      (Баран түннүгу өҥөйөллөр) 

 Төрдүс көстүү «Разбойниктары үүрүү». Музыка – Атаманша. Ийэлэр үҥкүүлэрэ 

Дьиэ иһигэр разбойниктар үҥкүүлүү сылдьаллар: Атаманша, 3 разбойник. Үҥкүүлүү сылдьан король 

портретын көрдөрөллөр, кинини уоралларын көрдөрөллөр.   

(Музыка- тыа5а) Бременские музыканты разбойниктары үүрээрилэр привидение 

буолаллар.(Таҥаһынан сапталлар, разбойниктар дьиэттэн куоталлар) 

Трубадур: Хата утуйар дьиэлэннибит! (Утуйардыы сыталлар) 

 Бэһис көстүү «Ыраахтаа5ыны тутуу».  

Сцена кэннигэр музыканнар утуйа сыталлар. Сцена иннигэр король, стражатын кытта. (Музыка – 

Ох рано) «Ох рано, встает охрана!» музыка тыаһыгар хааман иһэллэр, эмискэ (Музыка -

Разбойники, ортотуттан тыаһыыр) «Разбойники-разбойники» музыка тыаһыыр. Икки разбойник 



ыраахтаа5ыны тутан мишуранан эрийэллэр. Уһус разбойник стражаны елка тула эккирэтэр. Бары 

стражаны эккирэтэллэр, тахсан бараллар. 

Король: Сударь, эьиги миигин уорууга кыттыгастааххыт дуо? 

Трубадур: Оо, күндү ыраахтаа5ы, биһигини хайдах итинник саныыгытый! (ыраахтаа5ыны 

босхолуур) 

Бетуук: Биһиги кими да ата5астаабат мусукааннарбыт! Ку-ка-ре-кууу! 

Король: Хаһыытаама бөтүүк разбойниктар эмиэ кэлиэхтэрэ. 

 Алтыс көстүү «Бөтүүгү уоруу» 

Музыка -Разбойники тыаһыыр. Эккирэтиһии буолар. Разбойниктар бөтүүгү уоран бараллар. 

Куоска: Мяуу-мяуу! Бөтүүкпүтүн уордулар! 

Ыт: Ам-ам! Бөтүүкпүтүн уордулар! 

Осел: Иа-Иа! Миигин биир разбойник атахпын бааһырта. Айууу-айа!!! 

Трубадур: Айманымаҥ, до5оттоор! Ханнык ба5ар тугэнтэн тахсар суолу тобулуохпут! Маҥнай 

оселу эмтэтиэххэ. Үрдүк сололоох ыраахтаа5ыам, эһиги суудаарыстыба5ытыгар сүрдээх үчүгэй 

эмчит баар дииллэрэ. 

Король: Мин саарыстыбабар «Доктор Айболит» диэн кыыллар быраастара баар. Бу суолунан 

барыахха. (Музыка-Песенка друзей. Елканы тула эргийэллэр) 

 2 кылаас о5олорун представленията «Доктор Айболит». Ыллыыллар, үҥкүүлүүллэр. 

Төрөппүттэр күрэххэ кыттар үҥкүүлэрэ. 

Ыытааччы: Дохсун ытыс тыаһа, атах битий!!! 

 Сэттис көстүү «Сыщик уонна музыканнар».  

Музыканнар Доктор Айболикка махтаналлар. Салгыы айанныыллар 

Трубадур: Аны бөтүүкпүтүн булуохха наада!  

Куоска: Бөтүүкпүтүн буһаран сиэтилэр буолуо? Мяууу! 

Ыт: Эс! Ону-маны саҥарыма! 

Осел: Мин билэбин, бөтүүгү буларга ким көмөлөһөрүн. 

Бары: Кимий??? 

Осел: Көрүҥ, ол иһэр! (Сыщик үҥкүүлүү-үҥкүүлүү елка диэки кэлэр. Музыка - «Песня сыщика) 

Сыщик: Хайа, до5оттоор, то5о санаар5аатыгыт? Ырыа5ыт-тойуккут ханна баарый? 

Трубадур: Убаастабыллаах сыщик, биһиги до5орбутун бөтүүгү разбойниктар уоран илтилэр. 

Бөтүүгү буларга көмөлөһүөҥ дуо? 

Сыщик: (Лупатынан көрө-көрө) Маннай мин бары деталларын ырытыахпын наада. Стройся!  

Сыщик: (Куоска5а) Разбойниктар хаһыа этилэрий? 

Куоска: 1,2,3,4! Төрдүө эбиттэр. 

Сыщик: Сөөөөп! (Ыкка чугаһыыр, лупатынан көрөр) Разбойниктар хайа диэки барбыттарай? 

Ыт: Оооол диэки (ыйан көрдөрөр) 

Сыщик: (суолу лупанан көрө-көрө, оселга чугаһыыр) Бөтүүк диэн хайдах көтөрүй? 

Осел: Кыһыл тараахтаах, араас өҥнөөх уһун кутуруктаах. 

Сыщик: (Трубадурга чугаһыыр) Бөтүүк хайдах хаһыытыырый? 

Трубадур: Ку-ка-ре-кууууу! – диир 

Сыщик: Сөп! Өйдөөтүм! 

Бары: Хайдаааах? 

Сыщик: Элементарно! Разбойниктар ол диэки барбыттар, ол аата Карабас-Барабас театрыгар 

тиийбиттэрэ буолуо. Бардыбыт. (Музыка-Песенка друзей, елка тула хаамаллар) 

 3 кылаастар представлениялара «Буратино». Төрөппүттэр күрэххэ кыттар үҥкүүлэрэ.  

Ыытааччы: Дохсун ытыс тыаһа, атах битий!!! 

Трубадур: Дорооболоруҥ! 

Сыщик: Разбойниктары көрдүгүт дуо? 



3 кылаастар: Разбойниктар оооол диэки барбыттара. 

 Ахсыс көстүү «Бөтүүгү булуу».   

Трубадур: Мин биллим! 

Бары: Тугу? 

Трубадур: Бөтүүгү буларга ким көмөлөһөрун? 

Бары: Ким 

Трубадур: Бөтүүгү  буларга Хаарчаана көмөлөһүөн сөп. Хаарчаананы көрдүөххэ 

           Музыка-Песенка друзей тыаһыыр, елка тула эргийэллэр 

Бары: Хаарчаана! Хаарчаана! Хаарчаана! 

Музыка – Хаарчаана тыаһыыр. Хаарчаана үҥкүүлүү- үҥкүүлүү киирэр. 

Бары: Дорообо, Хаарчаана! 

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, о5олоор! 

Трубадур: Хаарчаана, биһиги до5орбутун Бөтүүгү разбойниктар уоран ыллылар. Биһиэхэ 

көмөлөһүөҥ дуо? 

Хаарчаана: Көмөлөһөн бө5ө буолла5а. Хайдах Саҥа сылбыт хаһаайына суох буолуой! 

       Музыка-Песенка друзей тыаһыыр, елка тула эргийэллэр. 

Разбойниктар Бөтүүгү соһон киирэллэр. Музыка -Костер оттуу 

Атаманша: Кэлиҥ манна! Костерда оттуо5уҥ! 

1 разбойник: Хата бүгүн бэркэ аһыыр буоллубут! 

2 разбойник: Түүтүн үргүүбүт дуу, суох дуу? 

3 разбойник: Түүтүн кытта сыата-арыыта барыа, түүлэри буһарыахха. 

Атаманша: Уоккутун күөдьүтэн биэриҥ. 

    Костер оттоллар. Костер тула ункуулууллэр.  

   Музыка. Хаарчаана киирэн кэлэр. 

Хаарчаана: Абрака-дабрака! Разбойниктар муус буолуҥ! (3 этэр, разбойниктар хайдах үҥкүүлээн 

испиттэринэн тоҥон хаалаллар) 

Бары: Ураа!!! Бөтүүкпүтүн быыһаатыбыт. 

Король: Бал-маскарадпытын сал5ыыбыт! Музыку! (Геройдар сцена5а бары тахсаллар) 

 Музыка - Новый год. 4 кылаастар Саҥа дьыллаа5ы ырыаны ыллыыллар. 

 Кылаастарынан ооньуулар. Кылааьынан тахсан оонньууллар. 

 1 кылаастарга Хаарчаана оонньуута «Хаар кыырпахтарын хомуйуу». Элбэх снежинканы хомуйбут 

о5о5о - приз. 

 2 кылаастарга Бөтүүк оонньуута «Мин курдук ким хаһыытыыр баарый?». Саамай улаханнык 

хаһыытаабыкка - приз. 

 3 кылаастарга Санта Клаус оонньуута «Морозко». Санта Клаус таарыйбыт о5ото тоҥор,оонньууттан 

туоруур, бутэһик хаалбыт о5о5о приз. 

 Елка оонньуурун күрэ5э.  

Ыытааччы: Саҥа дьылбыт кэрэтин 

                       Уран тарбах киэргэтиэ 

                       Елка оонньуурун күрэ5ин  

                       Са5алаатахпыт буолуохтун.  

 Музыка-Новогоднее попурри. О5олор оҥорбут оонньуурдарын тутан киирэллэр. Жюри тумугу 

таһаарар. 

Ыытааччы: Бары да наһаа кыраһыабай оонньуурдары онорон а5албыккыт. Кыттыбыт о5олорго 

барыларыгар махтал буоллун. Дохсун ытыс! 

 Эһээ Дьыл киириитэ. Музыка –аттар туйахтара. 

Ыытааччы: О5олоор, истиҥ эрэ ким эрэ атынан айаннатан иһэр. Арааһа наһаа ыксаабыт 

быһыылаах. Ким буолуой? 



Бары: Эһээ Дьыл! 

      Музыка-фоновай музыка тыаһыыр, Эьээ Дьыл, Хаарчаана, Сана дьыл киирэллэр. 

Эһээ Дьыл: Дорооболоруҥ, о5олоор! 

Бары: Дорообо! 

Эьээ Дьыл: 

Хайалары уҥуордаан 

Ыраах сиртэн эһиэхэ 

Айаннаан дьэ кэллим 

Амма-Наахара оскуолатыгар. 

Саҥа дьылы көрсүһэ, 

Көрү-нары тардыһа, 

Көрсүбэтэхпит да ыраатта 

Номнуо 1 сыл ааста 

Оттон бу мин кырыйдым, 

Уһун кырыа бытыктанным, 

Тос-тос тыаһыыр тайахпын 

До5ор туттан хаамабын. 

Кэл эрэ сиэнчээним! 

Дьэ тугу кэпсиигин? 

Дьэ тугу этэрдээххин? 

Саҥа дьыл: (Ырыа ыллыыр, эҕэрдэлиир) 

Ыытааччы: Сана дьылбытыгар дохсун ытыс!!! 

Эһээ Дьыл: Хайа, сиэним кыыс, тугу этэрдээххин? 

Хаарчаана:    Үөрүҥ-көтүҥ, о5олоор! 

                       Ыллааҥ-туойуҥ, көрүлээн 

                       Елка тула Эһээ Дьыллыын 

                       Бары бииргэ үҥкүүлүөх! 

Ыытааччы:            Саҥа үөрүү кэһиилээх 

Саҥа дьылбыт кэлиитэ 

Елка тула эргийэн 

Хоробуоттаан хаамсыа5ыҥ! 

Мааскалары көрүө5уҥ! 

Жюри мантан бастыҥын 

Талан ылан үөрдүө5э! (хоровод попурри) 

Ыытааччы: Наһаа үчүгэй ырыа-үҥкүү буолла. Эһээ Дьыл, эн олор, сынньан. 

 Эьээ Дьыл: Дьэ о5олор миигин наһаа үөртүлэр. Мин үлэлиир бириэмэм бүтэрэ а5ыйах мүнүүтээ 

хаалла. Аны үлэбин Саҥа 2017 сылга туттарабын. Чэйиҥ, бэркэ олорун! Чэйиҥ, бэркэ үөрэниҥ! 

Дьоллоох буолуҥ, до5оттоор! 

Хаарчаана: Эһээ, онтон кэһиибитин о5олорго туттарбаппыт дуо? 

Эьээ Дьыл: Оо дьэ, кырдьан хаалан умнуган буолаахтаабыппын! Туттаран бөҕө буолла5а, бачча 

үчүгэй о5олорго! Маннай бастыҥ маскарадтаах о5олору э5эрдэлиибин уонна бастыҥнарга 

бэлэхпин туттарыахпын ба5арабын! Музыка –Э5эрдэ. 

Ыытааччы: Ханнык да Саҥа дьыл маскарада суох буолбат. Көрүҥ эрэ хайдах курдук араас 

остуоруйа геройдара кэлэн олороллорун. Дьүүллүүр сүбэ түмүгүн истиэ5иҥ. 

Ыытааччы: Бастыҥ маскарадтаах о5олор сыана5а ынырабыт (6 шт) 

3 м – 1 кыыс, 1 уол_________________________________________________ 

2м –  1 кыыс, 1 уол_________________________________________________ 

1 м – 1 кыыс, 1 уол_________________________________________________ 



Эһээ Дьыл: Миэстэлэспэтэх о5олор хомойумаҥ. Мин эһиэхэ анаан бэйэм бэлэхпин туттарыам. 

(миэстэлэспэтэх хас биирдии о5о5о приз туттарар) 

Ыытааччы: Аны билигин уран тарбахтаах ким буолбутун билиэхпит. Ким «Бастыҥ елка 

оонньуурун» оҥорбут эбитий! Дохсун ытыс, атах битий!!! 

Ыытааччы: Аны биьиги төрөппүттэрбит үҥкүүлэрин түмүгүн истиэ5иҥ. Үҥкүү күрэ5ин 

дьүүллээтилэр 4 кылаас төрөппүттэрэ. (1 приз, 3 грамота)  Дохсун ытыс, атах битий!!! 

Ыытааччы: О5олоор, көрүҥ эрэ бу дьикти бэйэлээх араас киэргэллээх мөһөөччүктэри. Эһээ Дьыл, 

бу мөһөөччүктэри хантан ыллыҥ? 

Эһээ Дьыл: Ээ, бу мөһөөччүктэри эһиги уран тарбахтаах ийэлэргит оҥорон миэхэ улахан көмө 

буолбуттарыгар истиҥник махтанабын! 

Ыытааччы: «Бастыҥ киэргэллээх мөһөөччүк» күрэ5ин кыайыылаа5ынан буолла______кылаас 

коллектива. 

 

Эһээ Дьыл: О5олоор, бу мөһөөччүккэ баар бэлэхтэрбин эйэлээх ба5айытык үллэстээрин.  

Ыытааччы: Эһээ Дьылга эйиэхэ махталбыт бастыҥа! Биһиги эмиэ эйиэхэ бэлэхпитин туттарабыт! 

Дохсун ытыс тыаһа! (приз) 

Хаарчаана:  Саргыланнын Саҥа дьылбыт! 

          Уруйданнын Саҥа сылбыт! 

Ыытааччы: Хаарчаана5а, Саҥа дьылга махталбыт бастыҥа! Биһиги эмиэ эйиэхэ бэлэхпитин 

туттарабыт! Дохсун ытыс тыаһа! (приз) 

Эьээ Дьыл: Ыраах айан дьоно айанныырбыт уолдьаста, сылдьар ыырбыт киэҥ. Кэтэһэллэр ыраах-

чугас эһиги курдук о5олор!  

    Музыка -фоновая. Эһээ Дьыл, Хаарчаана, Сана дьыл тахсан бараллар. 

Ыытааччы:    Үүнэр дьылга үтүө ба5а! 

Өрүү үүнэ үрдүүу турдун! 

Сана дьылбыт э5эрдэтэ 

Санаа хоту туола турдун! 

Бөтүүк сылыгар төрөөбүт дьон айыл5аттан тобулла5ас толкуйдаахтар, мындыр өйдөөхтөр. Талан 

ылбыт идэлэригэр олус бэриниилээхтэр. 

Бары Саҥа дьылы уруйдаан, Бөтүүк курдук хаһыытыа5ыҥ! 

Музыка –Ку-ка-ре-кууууу!!!! 

Эһигини күүтэллэр араас аттракционнар, лотереялар уонна минньигэс астаах буфет. Барыгытыгар 

үөрүүнү-көтүүнү!!! 

         

 


