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Капа: Сылы быһа кэтэспит кэллэ күндү кэммит, күлүмүрдүүр харыйалаах Саҥа 

дьылбыт, аптаах кэрэ күммүт. Сана дьыл буолаары турда5ына араас дьикти-

дьиибэ буоларын билэ5ит? Холобура, ааттаталаан эрэ (дед мороз, ба5а санаа, 

подарок…) Бугун эмиэ биьиэхэ ыалдьыттыы ким кэлиэй? (Тымныы 

о5онньор, Хаарчаана) Онтон мин кимминий? Мин «Лунтик» мультиктан 

кэлбит Капа буолабын.  Миигин кытта бµгµн са²а дьыллыы кэллилэр Мила, 

Кузя, Пчелёнок уонна Лунтик, Онтон Пупсеннаах, Фупсень ханналарый? 

Лунтик: 

- Сотору кэлиэхпит диэбиттэрэ, биһигинэ суох бырааһынньыгы саҕалыы туруҥ 

диэбиттэрэ. 

Капа: 

-Бырааһынньыкпытын саҕалыахпытын туох итэҕэһий? ( Тымныы оҕонньор суох 

дии).  

Тымныы оҕонньор, Хаарчаана. 

Музыка тыаһыыр Дед Мороз Снегурочкатын кытта киирэн кэлэллэр. 

Дед Мороз: 

- Утуе кунунэн! Кэрэ-бэлиэ киэьэнэн, сылаас мичээр сыдьаайдаах мытырыспыт 

сирэйдэр! Истин мичээр бэлэхтээх чо5улуспут харахтар! Ыраах тымныы 

дойдуттан эьиэхэ э5эрдэ этээри сиэним Хаарчаананы кытта айаннаан ахан 

кэллибит. Бу оскуола5а олус да кууппуттэр эбит биьиги кэлэрбитин! Эчи 

бары мааныларын! Эчи бары уербуттэрин!  

Хаарчаана: О5олоор, барыгытын эьэбин кытта  

Иккиэн бииргэ: Сана Дьылынан Э5эрдэлиибит! 

Пчелёнок: 

- Тымныы оҕонньор, баһаалыста манна олор. 

Капа:  

- Иккис кылаас оҕолоро Тымныы оҕонньорго анаан ырыа бэлэмнээбиттэрэ. 



2кл. ыллыыллар. Шел по лесу Дед Мороз. 

Эмискэ хараҥара түһэр, Пупсеннаах Фупсень кэлэннэр, Тымныы оҕонньору илдьэ 

бараллар. 

Мила: 

- Хайдах Тымныы о5онньоро суох саҥа дьыллыыбыт? (ытаан барар) 

Кузя: 

- Бары көрдүү барыахха!!! 

Лунтик: 

- Мин телефоммар видеосообщение кэллэ. 

( Бары көрөллөр, экраҥҥа Тымныы оҕонньор устуулга бааллан олороро көстөр) 

Пупсень (экраҥҥа көстөр): 

- Тымныы оҕонньору ыыппаппыт, саҥа дьыл буолбатын, оҕолор 

бырааһынньыктаабатыннар. 

(Кулгаахтарыгар сибигинэһэллэр). 

Фупсень: 

- Ыт иччитин хайдах булбута буолуой диэн мультигы көрдөрдөргүт баҕар Тымныы 

оҕонньору ыытыа этибит. 

Пупсень: 

- Оҕолор саҥа дьыл аайы остуоруйа туруорааччылар, онон биһиги сорудахпытын 

кыайан толоруохтара суоҕа. Биһиги эһиги итиннэ тугу гынаргытын барытын бу 

аптаах сиэркилэнэн көрөн олоробут. 

Капа:  

- Оҕолоор, биһиги ити эппит сорудахтарын толорор кыахтаахпыт дуо? 

Оҕолор: 

- Толорон,толорон  

Капа: 

- Оҕолор, маладьыастар, дьэ Тымныы оҕонньорбутун ыытар энилэр. 

Мила: 

- Уой миэхэ эмиэ видеосообщение кэллэ. 

Капа: 

- Көрүөххэ. (эмиэ экраҥҥа көстөр) 

Фупсень: 

- Өссө сорудах биэрэбит.  

Пупсень: 

- «Олорбута эбитэ үһү ыт» диэн мультигы мин наһаа сөбүлүүбүн, ону баҕас эһиги 

билбэт энигит?! 

Капа: 

- Хайа оҕолоор, хайыыбыт? 

- Ону биһиги билэбит. 

Кузя: 

- Сорудахтарын барытын толордубут дии, онон дьэ Тымныы оҕонньорбутун 

ыыталлар ини. 

Пчелёнок: 

- Аны миэхэ видеосообщение кэллэ дии. 

Пупсень: 

- Үһүс сорудахпытын сатаан толорбоккут буолуо (күлэр) 

Фупсень: 

- Барбоскиннары билбэккит. Ол мультигы көрдөрөр кыаххыт суох!!! (күлэр) 



Капа: 

- Хайа, оҕолоор? 

- Биһиги билэбит, көрдөрүөхпүт. 

Бүтээттэрин кытта уот барар, Тымныы оҕонньору илдьэ киирэллэр. 

Пупсень: 

- Сорудахпытын барытын толордугут дии, онон Тымныы оҕонньору аҕаллыбыт. 

Тымныы оҕонньор: 

- Оҕолорум бэртээхэй мультиктары көрдөрөҥҥүт миигин бу быһаатыгыт, 

махтанабын. 

Фупсень: 

- Саҥа дьыл диэн барааһынньык наһаа үчүгэй быһыылаах. 

Пупсень: 

- Биһигини, баһаалыста бырастыы гыныҥ! 

Фупсень: 

- Эһигини кытта бырааһынньыктыырбытын көҥүллээҥ. 

Капа: 

- Хайа, оҕолоор, бырастыы гынабыт дуо? 

- Бырастыы гынабыт. 

Хаарчаана: 

- Кэрэчээн харыйабыт уота умайбакка турар эбит дии. Миигин кытта хатылааҥ: 

«Биир, икки, үс – харыйабыт уота сандаар!» Аптаах палочканан далбаатыыр – 

харыйа уота умайар. 

 Капа: 

- Тымныы оҕонньор, эйигин оҕолор наһаа күүппүттэрэ уонна эйиэхэ анаан 

бэлэмнээбит нүөмэрдэрин көрдөрүөхтэрэ. 

1кл. Ырыа. 

3кл. Вальс снежинок. 

4кл. Новогодние игрушки. 

Кузя 

- Оҕолор төрөппүттэрэ элбэх күн араас мааскалары тикпиттэрэ ону к³рµ³ххэйи². 

Мода кордоруу: 

1кл., 2кл., 3кл., 4кл. 

Хаарчаана: 

- Эһиги кэлэр сыл туох сыла буоларын билэҕит дуо? 

- Ыт 

Капа: 

- Ыт мааскалаах оҕолору сыанаҕа ыҥырабыт. 

Муода көрдөрүү. 

Тымныы о5онньор: Хомо5ой хоьоонноох, ылба5ай ырыалаах о5олор эбиккит. 

Олуьун уердум, дуоьуйа сынньанным. Ба5а санааларгыт туолуохтара диэн 

эрэнэбин. Аны мин бэлэх уунар ирээтим кэллэ (подароктары биэрэр). 

Хаартыскаҕа түһүү. 

Хаарчаана: Эьэм биьикки салгыы барардаахпыт. Онон ыксыыбыт. Хомойумаҥ 

о5олоор, эьиил эмиэ кэлиэхпит. 

Тымныы о5онньор: Ессе биир сыл улаатан, уерэх-билии уктэллэнэн эьиил кэлэрбэр 

эмиэ бугунну курдук уерэ-кете керсеерун! Ырыа-тойук бэлэхтээриҥ! 

Керсуеххэ дылы о5олоор. 

 


