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Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, о признаках осени 

Задачи:  

-формировать навыки самостоятельного исполнения выученных стихов, песен и 

танцев; 

-создавать праздничное настроение у участников праздника; 

- формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности 

Данный сценарий развлечения рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. Во 

время развлечения дети читают стихи, исполняют песни и танцы на осеннюю тематику. В 

музыкальном оформлении праздника используется классическая музыка, в роли Осени и 

Старичка-Лесовичка участвуют педагоги. Проводится предварительная работа: организация 

фотовыставки «Осень золотая», конкурс детских поделок «Осенняя фантазия». После 

развлечения родители организуют ярмарку – продажу «Дары осени».  

Данный сценарий  может быть использован педагогами дошкольных образовательных 

учреждений.  

 

 

Бырааһынньыктыы киэргэммит уһуйаан. Музыка тыаһыыр. Детсад үлэһиттэрэ төбөҕө 

кэтиллэр атрибуттаах (отоннор, тэллэйдэр, оҕуруот, сир астара) ыалдьыттары көрсөллөр. 

 

1. «Көмүс күһүн» хаартыска быыстапката. 

2. «Күһүҥҥү фантазия» оҕолор оҥоһуктарын быыстапката. 

3. «Күһүн бэлэхтэрэ» ас дьаарбаҥката 

 

«Күһүҥҥү мозаика» дьүһүйүү сценарийа 

 

Ыытааччы ыалдьыттары күһүҥҥүлүү киэргэммит саалаҕа ыҥырар. Музыка («Осенняя 

песнь» П.И. Чайковский) тыаһыыр.Ыалдьыттар киирэн олороллор. 

Ыытааччы:  

Көмүһүнэн күлүмнээн 

Хаһыҥынан хаарыйан 

Отон, тэллэй кэһиилэнэн 

Оту-маһы хагдарытан 

Тиийэн кэллэ көмүс күһүн 

Көмүс күһүн, күндү күһүн 

 

Экраҥҥа күһүҥҥү айылҕа көстүүлээх слайд . 

«Осенний вальс» Ф. Шопен. Көмүс Күһүн киирэн кэлэр. Оҕолоор мин кимминий? (Оҕолор 

эппиэттииллэр) 

Хоһоон ааҕар: 

Хаһыҥ түһэн сарсыарда 

Хатыҥ чараҥ кырыарда 

Сэбирдэхтэр туруттан 

Сиргэ дайан түстүлэр 

Кустар хоту дойдуттан  



Күһүгүрүү көттүлэр 

Эриэн ситим быа хатан 

Эймэннилэр үөр хаастар. 

 

- Оҕолоор, таайыҥ эрэ: Бу ханнык дьыл кэмэй? Күһүн бэлиэлэрин ааттаталаан. (Оҕолор 

эппиэттииллэр). 

Көмүс Күһүн оҕолорго оонньуу ыытар: 

- Тарбах иминэн таай (оҕуруот астара) 

- Ким элбэх сэбирдэҕи хомуйар? 

- Мозаиканы хомуй (оҕуруот астара) 

Ыытааччы: 

Көмүс күһүн тыала 

Күүскэ сайа үрдэ 

Араҕас сэбирдэх 

Аллараа тэлээрдэ 

 

«Осенние листья». Сэбирдэхтэр үҥкүүлэрэ 

Экраҥҥа: күһүҥҥү тыа слайд. 

«Старичок Лесовичок» музыка тыаһыыр. Көмүс Күһүн: оҕолоор ким эрэ иһэр, көрсүөҕүҥ 

эрэ! 

Тыа  Иччитэ оҕонньор торуоскалаах, корзинаҕа кэһиилээх киирэн кэлэр: 

-Дорооболоруҥ оҕолоор! Мин ыраах тыаҕа олорорТыа Иччитэ оҕонньор буолабын. 

Корзина толору кэһиилээх кэллим. Мин таабырыннарбын таайдаххытына корзинабар туох 

баарын билиэххит: 

 

1. Бэргэһэ иччитэ буолбут Бээгэй оҕонньор баар үһү. (тэллэй)  

2. Тыытаайы тыҥырахтаах, тэтэркэй сибэккилээх туох баар? (дөлүһүөн) 

3. От-мас аһылыктаах ойуоккалаан оҕонньор баар үһү. (куобах) 

4. Сайын көҕөрөр, күһүнүн көмүстүйэр, кыһынын кырыатыйар баар үһү.( тиит) 

 

- Ыраахтан айаннаан кэлэн сылайдым. Бу чөҥөчөккө олорон сынньана түһүүм.(чөҥөчөккө 

олорор) 

Экраҥҥа: тыа олохтоохторо слайд. Куобахчааннар сүүрэн киирэллэр. 

Ыытааччы: 

Көрүҥ эрэ биһиэхэ 

Куобахчааннар кэлбиттэр 

Кулгаахтарын чөрөтөн 

Ойуоккалаан барбыттар 

 

«Зайчики» М. Раухвергер. Куобахтар үҥкүүлэрэ. 

Ыытааччы: Куобахчааннары кытта хоробуоттуоххайыҥ. «Куобахчааннар ырыалара» 

Н.Бубякина, Г.Данилов. (куобахчааннар оҕолору кытта хоробуоттууллар) 

Ыытааччы: 

Сайын түһэр сылаас ардах 

Сири, оту ньүөлсүтэр 

Сырдык сылаас сайын түүнэ 

Тэллэйдэри сөргүтэр 

 

«Полянка» русская народная мелодия. Тэллэйдэр үҥкүүлэрэ. 

Экраҥҥа: оҕуруот астара слайд. 

Ыытааччы: 

Көмүс күһүн 



Күндү күһүн 

Күлэн-үөрэн 

Көстөн кэллэ 

Отон, тэллэй 

Олус дэлэй 

Отоннуохпут, 

Тэллэйдиэхпит 

Дьоммутугар  

Туһалыахпыт 

Музыка «Огородная хороводная» Б. Можжевелова. 

Детсад улэһиттэрэ төбөҕө кэтиллэр атрибуттаах (отоннор, тэллэйдэр, оҕуруот, сир астара) 

киирэн төгүрүччү хаамаллар. 

Ыытааччы : Көмүс күһүнү уруйдаан ырыата ыллыаҕын эрэ! 

 

Ырыа «Осень» А. Арутюнова 

«Урожай собирай» А. Филиппенко. «Күһүн бэлэхтэрэ» сэлээппэ муодата. 

Ыытааччы: 

Ардах кэннэ иэҕиллэн  

Арылыйда уот кустук 

Сэттэ өҥнөөх дуганан 

Ыраах, ыраах ыҥырда 

«Сэттэ өҥнөөх кустукчаан». К. Семенова. Кустук үҥкүүтэ. 

Ырыа «Күһүн» Р. Аянитова. 

 

Ыытааччы, Көмүс Күһүн, Тыа Иччитэ оҕонньор оҕолору, үлэһиттэри, төрөппүттэри «Күһүн 

бэлэхтэрэ» ас дьаарбанкатыгар ыҥыраллар. 

 


