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Оруолларга оонньууллар: Салайааччы:  

 Тымныы оҕонньор: 

 Хаарчаана: 

 Саҥа дьыл уол: 

 Дьэгэ-бааба: 

 Оҕонньор: 

 Эмээхсин: 

 Хаастар: 

 Үрэх: 

 Оһох: 

 Яблоня: 

 

Оҕолору салайааччы саалга киллэрэр 

 

Салайааччы: Оҕолоор бу ханна тиийэн кэллибитий? Туох дьикти кэрэ дойдутай? 

Остуоруйа дойдутугар кэллибит. Остуоруйа дойдутугар кэлбиччэ остуоруйа көрөбүт дуо, 

оҕолоор?  

 

«Хаастар» нуучча норуотун остуоруйата. 

 

Салайааччы: Арай биирдэ оҕонньордоох эмээхсин олорбуттара эбитэ үьү. Кинилэр 

Хаарчаана диэн кыыстаахтар, Cаҥа дьыл диэн уоллаахтар эбит. Эмээхсин кыыһыгар эппит: 

Хаарчаана бырааккын Саҥа дьылы үчүгэйдик көрөөр, биһиги үлэбитигэр бардыбыт, cотору 

кэлиэхпит  кэһиибитин аҕалыахпыт.  

Хаарчаана: Сөп ийээ үчүгэйдик көрүөм. Хаарчаана быраатын көрүөхтээҕин умнан кээспит, 

оонньуу сылдьыбыт. Бу кэмҥэ хаастар көтөн кэлбиттэр да Саҥа дьылы илдьэ барбыттар. 

Кыыс кэлэн көрбүтэ быраата суох, көрдөөбүт да булбатах. 

Хаарчаана: Саҥа дьыл, ханна бааргыный? Ауу-аууу (2 төгүл хатылыыр). Уой, оччого 

бырааппын хаастар илдьэ бардахтара дии, хайдах гынабыныый?  

 

Хаарчаана хаамыталыыр. Көрбүтэ оһох турар. 

 

Хаарчаана: Оһох-оһох, эт эрэ хаастар хайа диэки бардылар?  

Оһох: Мин хара бурдуктан оҥоһуллубут бэрэскиибин сиэтэххинэ этиэм. 

Хаарчаана: Мин хара бурдуктан оҥоһуллубут бэрэскини сиэбэппин. Биһиги сэлиэһинэй да 

бэрэскини сиэбэппит.  

 

Хаарчаана баран иһэр, иннигэр яблонялаах мас турар. 

 

Хаарчаана: Яблоня-яблоня эт эрэ хаастар хайа диэки бардылар?  

Яблоня: Мин дьаабылакабын сиэ, оччоҕо этиэм. 

Хаарчаана: Биһиги садка да үүнэр дьаабылаканы сиэбэппит.  

 



Хаарчаана хаамар-хаамар иннигэр кисиэл биэрэктэрдээх үүт үрэх уста сытар. 

 

Хаарчаана: Үүт үрэх, кисиэл биэрэктэр, этиҥ эрэ, хаастар хайа диэки бардылар? 

Үрэх: Мин үүттээх кисиэлбин ис – этиэм. 

Хаарчаана: Биһиги чөчөгөйү да испэппит.  

 

Арай көрбүтэ куурусса атахтаах дьиэ турар. Түннүгүнэн көрбүтэ дьиэ иһигэр Дьэгэ-Бааба 

уонна быраата олороллор. 

 

Хаарчаана:  Дорообо, эмээхсиэн! 

Дьэгэ-бааба: Дорообо, кыысчаан! Тоҕо мин харахпар хатанныҥ? 

Хаарчаана: Мин наһаа тоҥнум. Иттэ киирэбин дуо? 

Дьэгэ-бааба: Чэ бу сабы хата олор, мин баанньык отто бардым.  

Дьэгэ-бааба тахсан барар. 

Хаарчаана: Cаҥа дьыл манна бааргын эбит дии. Эйигин көрдөөтүм аҕай, барыахха.  

Кыыс быраатынаан үүт үрэххэ сүүрэн кэлбит. 

Хаарчаана: Үрэх-үрэх эбэккээ, миигин саһыар! 

Үрэх: Мин кисиэлбин иһиэҥ дуо? Кыыс ылан испит, махтаммыт. 

Үрэх кинини саһыарбыт. 

Дьэгэ-бааба: Хайа бу ханна бардылар Хаарчааналаах? Хаастар, хаастар көрдөөҥ эрэ!  

Хаастар кэлэн көтөн ааһаллар. 

Хаарчаана: Яблоня-яблоня миигин кистээ. 

Яблоня: Мин дьаабылакаларбыттан сиэ. 

Хаба тардан ылан сиир,яблоня кистиир. 

Хаарчаана: Оһох эбэккээ, миигин саһыар! 

Оһох: Мин хара бурдук бэрэскибин сиэ. 

Хаарчаана бэрэскини айаҕар укта охсор, оһох кистиир. 

 Дьэгэ-бааба хаастарын кытта кэлэр. 

Дьэгэ-бааба: Ханна баарый Саҥа дьыл, Хаарчаана? Көрбүккүт дуо, оҕолоор? 

Торуоскатын тоҥсуйар. 

Оҕолор: Суох.  

Ыытааччы: Хайа бу туох айдаана буолла? Дьэгэ-бааба манна саҥа дьыл буола турар ээ, 

Хаарчаана кэлиҥ-кэлиҥ, биһиги бары Дед Моруоһу күүтэбит ээ. 

Дьэгэ-бааба:  Күүтүмэн даҕаны мин кинини күлүүһүнэн хатаабытым, бу баар күлүүһүм, ким 

да кыайан арыйбат, күлүүс миэхэ баар.(оҕолорго көрдөрөр). 

Ыытааччы: Дьэгэ-бааба көрүүй, оҕолорбут Дед Моруоһу күүтэллэр аҕай ээ, баран арыйан 

кэлиий, Хаарчаналаах Саҥа Дьыл эйиигин кытта барыахтара бырааһынньыкка 

сырытыннарыахпыт, подарок биэриэхпит дии оҕолор? 

Дьэгэ-бааба: Чэ,буоллун даҕаны, бардыбыт Дед Моруоһу аҕалыахпыт. 

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ оҕолор билигин оонньуохпут.  

– Быйыл туох сыла кэлэн эрэрий?  

– Ыт сыла. 

Оонньуу «Ыттар» 

 

Ыытааччы: Туох тыаһа иһиллэрий, оҕолоор? Уой, Дед Моруоспут кэлэн иһэр быһылаах. 

Бары ыҥырыаххайын эрэ «Дед Мороз» (киирэн кэлэллэр). 

Дед Мороз: Здравствуйте ребята, Здравствуйте гости! 

                        Я настоящий Дед Мороз, 

                        Я вам известие принѐс, 

                        Что новый год уже в дороге 

                        И скоро будет на пороге! 

                        Вы чуда ждѐте? Чудо будет! 



                        Ведь Дед Мороз не позабудет. 

                        Подарок каждому положен, 

                        Заботливо в мешок уложен, 

                        Завязан, упакован ярко, 

                        Ведь каждый ждет сейчас подарка, 

                        Чудес и сказок к Январю, 

                        И это всѐ я вам дарю! 

Ыытааччы: Здравствуйте, Дедушка Мороз! Сейчас наши дети для вас поют свои песенки, а 

сейчас всех приглашаем в хоровод «Елочка». 

Ыытааччы: Саргылаах Саҥа Дьыл  

                      Салаллан кэлбитинэн,  

                      Күүтүүлээх кэрэ кэммит, 

                      Күлүмүрдээн кэлбитинэн. 

                      Эһиэхэ анаан ырыа «Кэрэчээн харыйа». 

Ыытааччы: Кэрэтиэн Саҥа Дьылбыт сандааран кэлиитэ, ким бары ыллыыр-туойар, дьол 

үөрүү биһиэхэ ыалдьыттыыр. 

Хоһоон «Тымныы Эһээ оҕонньор». 

Быйыл туох сыла үүнэн эрэр этэй? Эһиги иннигитигэр ыттар үҥкүүлэрэ. 

Ыытааччы: Эһигини эҕэрдэлиир ырыа «Доҕор» 

Хоһоон «Саҥа Дьыл». Ааҕар. 

Таба үҥкүүтэ 

Ыытааччы: Лаглайбыт күөх харыйа тула хороводтаан барыаҕыҥ «В лесу родилась елочка». 

Тымныы Моруос оҕонньор, Хаарчаанатын кытары эҕэрдэ эгэлгэтин этээри биһиэхэ 

кэллилэр. 

Дед Мороз: Я веселый Дед Мороз! 

Я подарки вам привез, 

Я привез вам море смеха, 

Море счастья и успеха, 

С новым годом поздравляю! 

И всем вам я пожелаю! 

Долго-долго в счастья жить, 

Много вам здоровья счастья, 

И живите без ненастья! 


