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«ДЬУКААХТЫЫЛАР» ОСТУОРУЙАТЫНАН АЛЫН КЫЛААС ОҔОЛОРУГАР ДЬҮҺҮЙҮҮ  
 

Кириллина Александра Васильевна, 

Н.И. Прокопьев аатынан Хатыы орто оскуолатын 

саха тылын уонна литературатын учуутала 

Ньурба оройуона, Хатыы сэл. 

 

Сыала: Николай Якутскай «Дьукаахтыылар» остуоруйатын сценаҕа дьүһүйэн көрдөрүү 

Соруктара: 

1. Оҕо айар талаанын сайыннарыы; 

2. Көрөөччүгэ итэҕэтиилээхтик саҥарар, туттар-хаптар дьоҕуру иҥэрии; 

3. Оҕо ситимнээх саҥатын сайыннарыы, тыл саппааһын байытыы. 

 

Алын кылаас оҕото олоҕор ураты суолталаах дьоҕурдары, сатабыллары, кыахтары, олох, киһи, уопсастыба, аан дойду киһилии 

сиэрдээх, духуобунай кэриҥнэрин иҥэринэр.  Оҕо олоҕу, дьон сыһыанын, киһи олоххо тускутун гуманистическай, киһилии ис турук 

дьоҕурунан иҥэринэр, сыаналыыр; олох ис киилэ духуобунас, киһилии сиэр буоларын олох сүрүнэ оҥостор, киһилиини, сиэрдээх буолууну 

өрө тутар, ол туһугар туруулуһар кыахтанар.  

Сценаҕа оонньуур оҕо тугу иҥэриниэй? 

Тыл араас суолтатын, дэгэт суолтатын өйдүө, кэпсииригэр туһаныа. Саҥарар саҥа сүрүн көрүҥнэрин иҥэриниэ, санаатын, көрүүтүн 

толору быһааран этэр кыахтаныа. Айымньы ис  эйгэтигэр кэбэҕэстик киириэ. 

 

Туттуллар тэриллэр: Чыычаахтар уонна кутуйахтар таҥастара, кутуйах хороонун макета, «кырыалаах» лабаалар, музыкальнай фон. 

  



«Дьукаахтыылар» дьүһүйүү сценарийа 

 

№ Туох көстөрө Уота-күөһэ Туттар тэрил, 

көстүүм 

Музыката Саҥата Быһаарыы 

1 Сайыҥҥы айылҕа, 

хатыҥ, сибэккилэр 

Сырдык уот  Чыычаах саҥата. 

Сайын тыаһа 

  

2 Чыычаах кыргыттар 

үҥкүүлэрэ 

Сырдык Араҕас өҥнөөх 

тэлээркэй 

былааччыйа, 

төбөлөрүгэр 

чыычаах тумсулаах 

бастыҥа 

«Күөрэгэй» Олимпия 

ырыата 

  

3 Үҥкүүгэ кутуйах 

уолаттар 

холбоһоллор 

- Сиэрэй көстүүм, 

төбөлөрүгэр сиэрэй 

кутуйах мааската 

Музыка уларыйар.   

4  Кутуйах уол  уһун 

кутуруктаах эбит. 

Чооруос кыыһы 

сценаҕа хаалларар 

- - Сайыҥҥы тыас Кутуйах: 

-Чооруос, мин эйигинниин 

сүбэлэһээри гынабын ээ. 

- Ол тугу? - Чооруос 

дьиктиргиир. 

- Эн биһиги иккиэн бииргэ 

кыстыахха. 

Хаһааммыт хаһааспытын 

иккиэн үллэстэн сиэхпит. 

- Чэ буоллун даҕаны, бииргэ 

кыстыахха 

 

5 Хаһаас хомуйаллар. 

Үҥкүүлүүллэр. 

 Ыаҕайа 

тутуурдаахтар 

«Тыаҕа тахсан 

олоруохха» ырыа 

  

6 Күһүҥҥү  араҕас 

таҥастаах оҕолор 

киирэллэр.  

Күһүҥҥү айылҕа 

үҥкүүтэ. 

Сцена араҕас 

уоттанар. 

Араҕас 

сэбирдэхтээх 

лабаалары 

туппуттар, араҕас 

ачыкылаахтар  

«Күһүҥҥү долгураҥ» 

музыката 

Чооруос: 

- Оо, Кутуйах, күһүн 

күлүмнээн кэллэ. Аны атын 

сиргэ барыах, өссө хаһаас 

булунуох. 

Кутуйах: 

-Сөпкө этэҕин, Чооруос, 

барыах даҕаны. 

Кутуйах 

Чооруостуун 

тахсан бараллар, 

сценаҕа үҥкүү 

көстөр 



7 Кутуйах Чооруостуун 

киирэн кэлэллэр, 

тоҥмуттар. 

Сцена 

халлаан күөх 

уоттанар. 

Үөһэттэн 

хаар 

кыыдамныыр 

 Силлиэ тыаһа 

иһиллэр. 

Кутуйах: 

-Ыччуу-ычча, халлааммыт 

тымныытыан. 

Чооруос: 

- Чэ, хаһааспыт сөп буолла, 

кыстык уйабытыгар 

киириэх,.  

 

8 

 

 

 

 

 

Сцена хараҥаран 

сырдыырыгар, 

Кутуйахтаах Чооруос 

Хороон иһигэр 

олороллоро көстөр.  

Кыракый  

остуоллаахтар. 

Ортотугар самовар 

турар. Бэрт иллээхтик 

кэпсэтэллэр. 

Уот уйа 

иһигэр эрэ 

тыгар, имик-

самык. 

 

 

 

Уйа иһин 

уота 

хараҥарар. 

Сцена иһэ 

сырдыыр. 

Кутуйах хорооно 

сцена ортотугар 

турар. 

Остуол, икки талах, 

бэспиэһинньиктээх 

чүмэчи умайар,  

олоппос самовар, 

чааскылар, масс 

кытыйалар, ньуоска, 

ыскаап 

 Кутуйах: 

- Дьэ, Чооруос, бастаан эн 

муспут хаһааскын сиэххэ, 

онтон кыһын ортотуттан 

миэнигэр киириэхпит. 

Чооруос: 

- Ээ, сөп буоллаҕа дии. 

 

Чооруос бэйэтин 

хасааһыттан 

иһиккэ кутан 

аҕалан остуолга 

турар иһиттэргэ 

толору кутар. 

Кутуйах сиэн 

мотуйар. 

9 Хаар үҥкүүтэ.  

 

Сырдык уот 

тыгар 

 Ырыа «Хаар түһэр, 

хаар түһэр, кыс хаар 

түһэр, мин дойдубун 

киэргэтэр, симэтэр…» 

Сцена кэтэҕэр кыһын 

туһунан хоһоон ааҕыллар. 

 

10 Үҥкүүһүттэр 

тахсыыларыгар уйа 

уота тыгар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имик-самык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ыаҕайа, кытыйалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чооруос: 

- Мин хасааһым бүттэ, дьыл 

оройо буолла, анны эн 

хаһааскар киириэх. 

Кутуйах: 

- Чэ буоллун даҕаны. 

Чооруос: 

Хайа, Кутуйах дьукааҕыам, 

мин хаһааспын сиирбитигэр 

итинник кэмнээбэт этибит 

дии. Эн талбыккынан 

мотуйар этиҥ, аны бэйэҥ 

хаһааскын кутуруккар 

Ыарыы-ыарыы 

Кутуйах хасааһын 

көтөҕөн 

ыадалытан 

аҕалар. Уонна 

бэйэтин иһитигэр 

томточчу кутар, 

Чооруос 

кытыйатыгар 

кутарыгар 

кутуругар 

кэмниир уонна 

түгэҕэр эрэ кутар. 



Чооруос кутуйах 

уһун кутуругун 

кыыһыран ортотунан 

быһа тоҥсуйан 

кэбиһэр. 

 

Кутуйах уон 

тарбаҕын 

тыҥыраҕынан 

Чооруос батттаҕар 

түһэр. 

 

 

 

 

 

 

Сырдык-

хараҥа 

буолар 

Музыка тыаһа 

долгуйууну биэрэр, 

курус фон иһиллэр 

кэмнээн аһатаары гынныҥ 

дуо? 

 

 

 

 

Кутуйах: 

-Айаккаа, өссө хаарыан уһун 

кутурукпун быһа тоҥсуйбут 

буола-буола. Киэр буола 

тарт. Икки харахпар 

көстүмэ. 

 

 

 

 

 

 

 

Чооруос төбөтө 

хаан-билик 

буолар, Кутуйах 

быстыбыт 

кутуругун салгыы 

тута сатыыр. 

11 Иккиэн икки аҥы 

тахсан бараллар 

   Диктор: «Кэччэгэйтэн 

кэлтэгэй хамыйахтаах 

баһар».  

Кутуйах олус кэччэгэй, 

күтүр майгыныттан уһун 

кутуругуттан мэлийдэ, 

Чооруос үйэтин тухары 

оройо кытарда. 

Эһиги ким диэкигитий, 

оҕолоор? 

 

 


