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Зал иһэ сырдык, музыка тыаһыыр. Кутуйах киирэн елка тула үҥкүүлүүр... Үҥкүүлүү 

сылдьан оҕуһу ыҥырар. Иккиэн елка тула үҥкүүлүүллэр.  

Кутуйах: Хайа, доҕор, кэллин да? Мин барар кэмим кэллэ...  

Оҕус: Миэстэбитин атастаһар буоллахпыт... Ол эрэн, бүгүн бүтэһигин миэхэ көмөлөһөн 

баран барбаккын дуо?   

Кутуйах: Чэ, көмөлөһүүм. Оҕолору ыҥыртыыбыт дуо?  

Оҕолор киирэн кэлэн ыллыыллар, () ыллаан бутээт олороллор, хоһооннорун 

этэллэр.  

Таня, Марик, Г.Саша, Эрсан, Е.Егор, Валера, Айаан, Намина, Дарина, Н.Егор, 

Витя, Валя.

Таня  

Кэрии хара тыабытттан, 

Киллэрбиттэр харыйаны. 

Кэрэчээн да гына, 

Киэргэппиттэр кинини.  

Марик  

Оҕо аймах мустаннар,  

Оонньуу көрүн тарпыттар. 

Араас мааска кэтэннэр, 

Маскараадтаан сүүрбүттэр. 

Г.Саша 

Тымныы кыһын оҕонньор, 

Торуоската тоһурҕаан, 

Хаарчааналыын кытары 

Тиийэн кэлбит ол онно. 

Эрсан  

Харыйа тула хааманнар, 

Оҕолордуун сиэттиһэн, 

Үгүс элбэх ырыаны, 

Ыллаабыттар арааһы. 



Е. Егор 

Ыраах сиртэн аҕалбыт, 

Бэлэхтэрин түҥэтэн, 

Барыларын аатыттан, 

Барҕа махтал ылбыттар.  

Валера  

Саҥа дьылы уруйдаан, 

Алгыс тылын түһэрэн, 

Эһиэкэйдээн үҥкүүлээн, 

Эҕэрдэлээн турбуттар. 

Айаан 

Айаннаары сылдьаннар, 

Кэскил тылы эппиттэр. 

Эһиил кыһын бу кэмҥэ,  

Эргиллиэхпит диэбиттэр. 

Намина  

Кэлэр сылга баччаҕа, 

Күүстэ уохта эбиниҥ. 

Үөрэххитин кытаатыҥ, 

Үүнүҥ,сайдыҥ дэспиттэр. 

Дарина 

Онтон олус үөрэннэр,  

Ойуокалаан ыстанан, 

Харахтарын сыысчаана, 

Чоҕулуҥнуу умайбыт. 

 

Н.Егор  

Саҥа Дьылбыт уолчааммыт, 

Сүүрэн киирбит саалаҕа, 

Уруй, айхал элбээбит 

Үөрүү – көтүү үксээбит! 

Витя 

Это кто в мешке живет? 

Шишки и хлопушки? 

Это добрый дед мороз 

Дарит нам игрушки!  

Валя 

Харыйабын киэргэтиэм 

Саҥа Дьылбыт чугаһаан, 

Харыйаны туруоруом. 

Сулустары ыйааммын, 

Киэргэтэммин симиэҕим. 

 

Тымныы кыһын оҕонньор, 

Тиийэн кэлиэ детсаппар. 

Тутуһаммыт хаамыахпыт, 

Тула бары ыллыахпыт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хаарчаана: Дорооболорун, оҕолоор! Миигин умнубатыгыт ини. Дьэ мин принцесса 

игин буолбатахпын, мин кимминий оҕолоор? Мин эһиэхэ кыһыҥҥы тымныы остуоруйа 

дойдутуттан хаары хаар диэбэккэ ыксаан кэлэн турабын. Мин эһиэхэ дьикти кэһиилээх 

кэлэн турабын. Бу миэхэ аптаах фонарь баар. Бу фонарь боростуой буолбатах, кини 

тымныы уонна аптаах. Бу фонари тутан илииттэн илиигэ бэрсэн иһэҕит оччоҕо 

алыптаах сана дьылбыт тиийэн кэлиэ.  

Аптаах банаар эн умай 

Умай умай аптаах банаар 

Елкабытын уматыый 

Араас дьикти уотунан 

Дьиримнии эн умай. 

  

Хаарчаана банаары харыйага ыйыыр, харыйа уота умайар. 

Хаарчаана: Оо, тоҕо кэрэтэй харыйабыт уота умайда. Бары туран харыйа тула хоровод 

ыллыаҕын. (В лесу родилась елочка) 

(Хаарчаана флешка булар) 

Хаарчаана: Оҕолоор, бу аптаах харыйаҕа ким эрэ флешка хаалларбыт. Манна туох 

баарын холбоон көрөбүт дуо? Бары болҕойон олорон истиэҕин. «Убаастабыллаах 

«Хаарчаана» детсад иитиллээччилэрэ уонна детсад үлэһиттэрэ. Бу мин Тымныы 

кыһын Оҕонньор илдьиппин ыытабын. Эһиги сылы быһа күүппүт Сана дьылгыт 

бырааһынньыгар кыайан тиийбэт буоллум. Аара кэлэн истэхпинэ хара санаалаах 

Дьэгэ Бааба миигин уоран ылан хаайан кэбистэ. Мөһөөччүктээх кэһиим тиийбэт 

буолла. Көмөлөһүн! Эрэли кытта Тымныы Огонньор» (видео сюжет) 

Хаарчаана: Оо. Дьэ хайдах буолабыт? (айманар) Эмискэ музыка тыаһыыр уонна хаар 

үҥкүүтэ барар. Үҥкүүлээн бүтэн баран Таня Хаарчаанаҕа хаар кыырпаҕын туттарар.  

Таня: Бу хаар аптаах, манны илиигэр ууран баран үрэҕин, оччоҕуна Тымныы оҕонньор 

бу саалаҕа баар буолуоҕа.  



Хаарчаана хаары ылан ытыһыгар ууран үрээри турдаҕына эмискэ уот дьиримниир, 

кутталлаах музыка тыаһыыр, зал иһигэр Дьэгэ Бааба миинньиги миинэн көтөн кэлэр 

уонна Хаарчаанаттан хаарын былдьаан ылар) 

Дьэгэ Бааба: Ха-ха-ха-хаа! Тугуй, сана дьыллаары хороһон олороҕут да? Өссө миигинэ 

суох сана дьыллаары гыммыттар дии, ха-ха-ха-хаа! Хайа, тоҕо санарбаккыт? Сибилигин 

агай саҥаҕыт-иҥэҕит сүрдээх этэ дии. Дьэ мин эһиги бырааһынньыккытын барытын 

ыһыам! 

Мин унуох, тирии атахтаахпын 

Арба5ай баттахтаахпын 

Ардьайбыт тиистээхпин 

Барыгытын тутан ылыам,  

Барыгытын мантан ууруем! Ьа-ьа-ьа-ьааа! 

 

Кутуйах: Эмээхсин, хайдах буолан эмиэ оҕолору куттуу сылдьа5ын. Миинньиккэр 

олоро-олоро онно-манна ыраах көтүмэ диэн эйиэхэ хаста этиэххэ сөбүй. 

Миинньиккиттэн охтуон дии, ыалдьыан дии.  

Дьэгэ Бааба: Оннук, оннук. Эһиги тоҕо манна кэллигит? 

Оҕус: Мин эйиигин кердуу сатаан баран манна бара буолуо диэн сэрэйэн кэллим. 

Оголоор, Дьэгэ Баабаны үөрдүөххэйин оччоҕо кини санаата көнньүөрдэҕинэ эһиэхэ 

тымныы оҕонньору аҕалыа. Хата Дьэгэ Баабаҕа үҥкүүтэ бэлэхтээн.  

Уопсай үҥкүү  

Дьэгэ Бааба: Дьэ, учугэй үҥкүүнү көрдүм(үөрэр). Мин да эдэр сылдьан итиннээҕэр 

крутойдук үнкүүлээччим. (өһүргэммитэ буолар) 

Кутуйах: Эмээхсин иннэ диэмэ наьаа учугэй дии, иннэ диэмэ.  

Дьэгэ Бааба: Оссо, оссо миигин саататын, биир үнкуүүнэн сөп 

буолбаппын(кыыһырар).  

 

Утуу-субуу музыкальнай номердар киирэллэр: 

1. Хоһооннор (Р.Саша, Каролина, Нарыйа, П.Аким, Еремей, С.Аким) 



Р. Саша  

Былааччыйам 

Былааччыйам кэрэтиэн, 

Ойуулара арааһыан, 

Тэлэрийэн олуһуон, 

Киэргэллэрэ элбэҕиэн. 

Каролина  

Ийэм тигэн биэрбитэ, 

Эбэм эбэн тупсарта, 

Ойуу-бичик түһэртэ, 

Иистэммитэ түүннэри. 

Нарыйа 

Оҕолорго көрдөрүөм, 

Үҥкүүлээммин ойуолуом, 

Муода курдук хамсаныам, 

Мичилийэ туттунуом. 

П. Аким  

Тиийэн кэллэ Саҥа Дьыл! 

Киирэн кэллэ Саҥа сыл, 

Курааннарбыт ньиргийдэ, 

Кэрэ кэми биллэрдэ! 

Ерема 

Бары этэн айхалаан, 

Баҕабытын тиэрдиэҕиҥ! 

Бүттүүн үөрэн туруоҕуҥ, 

Уруйбутун аныаҕыҥ! 

С.Аким  

Ёлка тула хаамыаҕыҥ, 



Ырыабытын ыллыаҕыҥ, 

Саргыбытын уунуоҕуҥ, 

Ситиһиини түстүөҕүҥ! 

 

2. Инсценировка “12 месяцев” 

Дьэгэ Бааба: Таак, ункуу кордум, ырыа-хоьоон иьиттим, аны тугу гыннарыах 

ба5айыбыный? Ээ, биллим. Мин таабырыммын таайын:  

1.  

2. 

3. 

Оодьэ, барытын таайан иһэҕит ди. Оччоҕо ким улаханнык уонна уһуннук «Саҥа 

дьылынаааан» диэн хаһытыыр эбитий?  

Кутуйах: Хайа эбээ. Сеп буолбатын да? Оҕолор барахсаттар үнкүү, ырыа, хоһоон, 

остуоруйа беҕө бэлэхтээтилэр дии. Чаһы ыраатта били аптаах хаары Хаарчаанаҕа биэр.  

Дьэгэ Бааба: Чэ-чэ, бары да маладьыастар, хаардарын биэриэм. Хаарчаана, мэ ыл!  

Хаарчаана хаары ылан үрэр, Дьэгэ Баба сүтэн хаалар, сана дьыллааҕы музыка тыаһыыр. 

Хаарчаана: Оҕолоор, көрүҥ, көрүҥ Тымныы Оҕонньор биһиэхэ иһэр! Улаханнык 

санарыман, Дьэгэ Баабабыт иккиһин эргиллэн кэлэн Тымныы Оөонньорбутун эмиэ 

уоран барыа.  

Кэтэьиилээх кэммит тиийэн кэллэ, сылы быьа кууппут Сана дьылбыт буолара буолла. 

Тымныы Огонньор торуоскатын тыаьатан, алыптаах бырааьынньыгы а5алла, уоруу-

кетуу уксээтэ, дьол-соргу тосхойдо!  

Тымныы Огонньор: Дорооболорун, о5олоор! Дьэ миигин быыьаабыккытыгар махтал 

буоллун. О5олорум, чыычаахтарым ырыаларын, хоьооннорун истээри бу куну кэтэстим 

да этэ. Ким са5алыыр? 

(Леон, Дамир, Саян, Кристофор, Герман, Власий, Арслан) 

Леон  

Кэрии хара тыабытттан, 

Киллэрбиттэр харыйаны. 

Кэрэчээн да гына, 

Киэргэппиттэр кинини. 

Дамир 

Оҕо аймах мустаннар, 

Оонньуу көрүн тарпыттар. 

Араас мааска кэтэннэр, 

Маскараадтаан сүүрбүттэр. 



Саян  

Тымныы кыһын оҕонньор, 

Торуоската тоһурҕаан, 

Хаарчааналыын кытары 

Тиийэн кэлбит бу манна. 

 

 

Кристофор 

Харыйа тула хаамсаннар, 

Оҕолордуун сиэттиһэн, 

Үгүс элбэх ырыаны, 

Ыллаабыттар арааһы. 

Герман 

Тымныы кыһын оҕонньор, 

Хоту сиртэн ыраахтан, 

Харчааналыын кытары, 

Тиийэн кэллэ бу манна. 

 

 

 

 

Власий  

Харыйа тула туруоҕуҥ, 

Илиилэртэн ылсыаҕыҥ. 

Харыйа тула хаамсыаҕыҥ, 

Ырыабытын ыллыаҕыҥ. 

Витя 

Араас мааска буоламмыт, 

Оонньоон –көтөн үөрүөҕүҥ, 

Сырсыалаһа сүүрүөҕүҥ, 

Мичилиһэ көрүөҕүҥ. 

Арслан  

Кэһиилэри үллэстэн, 

Барҕа махтал этиэҕиҥ, 

Саҥа Дьылы көрсүөҕүҥ, 

Уруй, айхал этиэҕиҥ! 

 

Тымныы Оҕонньор: наһаа да үчүгэй хоһооннору иһиттим! Оҕолоор, мин 

эһигини барыгытын харыйа тула хороводка ыҥырабын! (Хоровод - 

Лаглайбыт күөх харыйачаан) 

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум маладьыастар!  

Мин оҕолорбор кэһиитэ суох кэлбэтим! (Мөһөөччүгүн киллэрэр) 

Мөһөөччүгүн арыйан биирдии-биирдии хостообута ХОБОРДООХ, НАСКЫ, 

МИИСКЭ ороон таһаарар. 

Пахаай, атын мөһөөччүкпүн аҕалан кэлбиппин дии. Аны дьиэбэр төпөрү 

барыахпын ырыых-ыраах баар дии! Бэрэ, кырдьык, даҕаны аптаах 

торуоскалаах этим дии...  

Оҕолор, бу хаары аптаан кэбиһэбит дуо? Бу хаар оннугар подарок баар 

буолан хааллын!  



Оҕолор бу хаары үрүөххэйин эрэ. (Торуоскатынан 3тэ охсор, оҕолор 

үрэллэр. Волшебнай музыка тыаһыыр, Оҕус уонна Кутуйах хаар сабыытын 

арыйаллар. Подароктар сыталлар эбит. Уааай диэн бары соһуйаллар.  

Тымныы оҕонньор: Оо, хата, бэлэх түҥэтэр буоллум! Олоппоһугар олорон 

оҕолору биир-биир ыҥыран туттарар.  

 

Тымныы оҕонньор: Оголорум маладьыастар! Эһиил эмиэ саҥа ырыа, 

хоһоон билэн тоһуйаарын. Билигин мин атын нэһилиэктэринэн, 

улуустарынан ыалдьыттыы бардым. Эһиилги сана дьылга диэри көрсүөххэ 

диэри!  

Уопсай хаартыскаҕа түһүү!  

 

 

«12 ый» туһунан остуоруйа сценаарыйа 

 

Оруолларга: 

Королева – Дарина 

Учитель – Ерема 

Солдат оҕонньор – С. Аким 

Солдат 1 – Арслан 

Солдат 2 – Айаан 

Мачеха – ННС 

Мачеха кыыһа – ЮЭА  

Кыыс – Каролина  

Бөрө – Кристафор  

Садовод – Шурик  

 

Январь – Егор Е. 

Февраль – Витя  

Март – Марик 

Апрель –  П. Аким  

Май - Валера 



Июнь - Саян 

Июль - Герман 

Август - Власий 

Сентябрь – Н. Егор 

Октябрь - Леон 

Ноябрь - Дамир 

Декабрь - Эрсан 

 

Таня – куобах 

Намина, Нарыйа, Саша, Валя - Тииҥнэр 

 

 

Маҥнайгы көстүү.  

Тыаҕа куобахтар тииҥнэр оонньуу сылдьаллар.  

Тииҥнэр(Намина, Нарыйа, Саша куо, Валя): Ыччуу-ычча! Таһырдьа тымныы эбит. Тоҥнубут 

аҕай! (бэйэ-бэйэлэрин кутурактарыгар иттэллэр)  

Куобах (Таня): Тииҥчээннэр, ирэ таарыйа оонньуоххайыҥ эрэ! (эккирэтиһэ оонньууллар, ол 

бириэмэҕэ кыыс (Каролина) киирэр)  

Оонньуу сылдьан куобах охтон түһэр. Тииҥнэр уонна кыыс куобаҕы күлүү гыналлар.  

Куобах (Таня): Тоҕо киһини күлүү гынаҕытый?!  

Кыыһы көрөннөр Тииҥнэр, куобах саһан хаалаллар.  

 

Иккис көстүү.  

Кыыс бу турдаҕына Солдат оҕонньор киирэр.  

Оҕонньор (С.Аким): Хайа, кыысчаан, туохха күллүн? Көмүс буллун дуо?  

Кыыс (Каролина): Суох, Манна тиинчээннэр уонна куобах куоталаһа оонньоотулар. Итэҕэйбэккин 

дуо? 

Оҕонньор (С.Аким): Хайдах итэҕэйиэм суоҕай. Саҥа дьылга араас аптаах түгэннэр буолаллар дии. 

Киһи туохха барытыгар итэҕэйиэн соп. Мин эһэм эһэтэ кэпсээбитэ: Саҥа дьылга 12 ый бииргэ 

мустубуттара. Биир кэмҥэ сааһы, сайыны, күһүнү, кыһыны барыларын бииргэ көрөн турардаах.  

Бачча тымныыга кыһын тыаҕа тугу гына сылдьаҕын?  

Кыыс (Каролина): Мачехам оһоххо оттор мас көрдөтө ыытта.  

Оҕонньор (С.Аким): Ээ, тулаайах эбиккин дии. Аҕал көмөлөһүөм. Онтон бэйэм дьыалабын 

ситиһиэм.   

Кыыс (Каролина): Онтон эн тыаҕа тугу гына сылдьаҕын?  



Оҕонньор (С.Аким): Мин Королеваҕа харыйа кэрдэ кэллим. Чэ, бардыбыт.  

Кыыс (Каролина): Мин эйиэхэ олус кыраһыабай елканы көрдөрүөм. Чэ, бардыбыт. (Тахсан 

бараллар) 

 

Үһүс көстүү.  

Королева үөрэнэ олороро көстөр. Учуутал Королеваҕа диктант суруйтарар.  

Учуутал (Еремей): диктовкалыыр “Мое величество” 

Королева (Дарина): “Мае виличиство” 

Учуутал (Еремей): Королева, сыыһа суруйбуккун. 

Королева (Дарина): Тоҕо наар мин суруйбуппун барытын сыыһа диигин, тоҕо мин 

саҥарбытым барыта сыыһаный?!!! Инник буоллаҕына мин эйиигин казнить 

гыннарыам!!!  

Учуутал (Еремей): Туох буруйум иһин? Оччоҕуна мантан иннэ наар барытын сөп диэҕим. 

Соп дуо?  

Королева (Дарина): Соп, маладьыас! Чэ, оччоҕуна сорудахтаргын биэрэн ис!!! 

Учуутал (Еремей): 3+3= хас буоларый?  

Королева (Дарина): 4 буолар.  

Учуутал (Еремей): Саамай соп, маладьыас!  

Учуутал (Еремей): 4+4= хас буоларый?  

Королева (Дарина): 6 буолар.  

Учуутал (Еремей): Саамай соп, маладьыас!  

Королева (Дарина): Куну быьа ыйыт да ыйыт буолагын, салтым! Лучше кэпсээ туохта эрэ, 

сана дьыл туьунан... 

Учуутал (Еремей): Соп мин королевам! 1 сыл, 12 ыйтан турар. Ыйдар уочаратынан биир 

биир кэлэн иһэллэр. Хас биирдии ый бэйэтэ туспа бэлэхтээх. Декабрь, Январь, Февраль  – 

саамай тымныы кэмнэр.  

Март ыйга – хаар ууллан саҕалыыр. Апрельга хаар анныттан маҥнайгы сибэкки 

Ньургуһун үүнэр.  

Королева (Дарина): Кырдьык дуоо? Оччоҕуна билигин Апрель буолуон баҕарабын. Мин 

ньургуһуннары олус таптыыбын.  

Учуутал (Еремей): Оннук хайдах даҕаны сатаммат.  

Королева (Дарина): Эмиэ мөккүһэн эрэҕин дуо??!!! 

Учуутал (Еремей): Оо, мин королевам, ити мин буолбатах - ити айылҕа сокуона.  

Королева (Дарина): Оччотугар мин саҥа айылҕа сокуонун таһаарыам. Суруй ... (Учуутал 

суруйар)  



 

Солдат 1 (Арслан) – Королева саҥа айылҕа сокуонун таһаарда: Бу күнтэн ыла Апрель ый 

буолар. От-мас көҕөрөр, ньургуһуннар үүнэллэр.  

Солдат 2 (Айаана) – Сарсыҥҥааҥҥы диэри 1 корзина ньургуһуну үргээн аҕалбыт киһиэхэ, 

оччо корзина көмүһү биэриэхтэрэ.  

Куһаҕан кыыс (ЮЭА) – Ийээ, биһиэхэ орубуна саамай улахан корзиналаахпыт дии...  

 

Төрдүс көстүү.  

Мачеха (ННС) -  Бу корзинаҕа элбэх көмүс киириэҕэ.  

Куһаҕан кыыс (ЮЭА) – Корзинабыт баарын баар, онтон ньургуһуннары хантан булабыт 

диэн боппуруос? 

Бу олордохторуна Кыыс мас көтөҕөн киллэрэр. 

Мачеха (ННС) – Чэ, ирдин ьыһылаах аны өссө биир сиргэ баран кэл.  

Кыыс (Каролина) – Ханна ол? 

Куһаҕан кыыс (ЮЭА) – Тыаҕа... ньургуһуннуу...  

Кыыс (Каролина) – Хантан бачча кыһын ньургуһуну булабын? Таһырдьа кыһын дии... 

Мачеха (ННС) – Бар! Ньургуһуна суох төҥнүмэ даҕаны!  

(Кыыс тахсан барар. Таһырдьа буурҕа бөҕө түһэ турар. Кыыс тыа устун ньургуһун 

көрдүүр) 

Кыыс (Каролина) – Аууууу...  

Ол сылдьан бөрө иһэрин көрөр. Мас кэннигэр саһар.  

Бөрө (Кристофор) –  

Бу саҥа дьыл саҕана тыа норуота бары утуйаллар...  

Соседтарым утуйа сыталлар...  

Эһэлэр утуйа сыталлар...  

Арай мин эрэ утуйбаппын, 

Тоҥнум, аччыктаатым.  

 

Бай, киһи сыта кэлэр дуу. Бэрэ, уот көстөр эбит, ол диэки бара сылдьыахха... (Тахсан 

барар) 

Кыыс (Каролина) – Кырдьык уот көстөр эбит дии.  

(Костер тула 12 ыллыы тураллар. Кыыс олорго иттэ тиийэр) 

Кыыс (Каролина) – Үтүө киэһээнэн, уоккутугар иттэ түһэбин дуо? 



Январь (Е. Егор) – Итин доҕоор. Бу кыһыннары корзиналаах ханна бардын? Эриэхэ 

хомуна дуо? 

Кыыс (Каролина) – Суох эриэхэ хомумаппын.  

Сентябрь (Н.Егор) – Тэллэйдии сылдьаҕын дуо? 

Кыыс (Каролина) – Суох тэллэйдии буолбатах, сибэккилии. Мачехам ньургуһун үргэтэ 

ыытта.  

Июль (Саян) – Иһиттин дуо, Апрель эйиэхэ кэлбит ыалдьыт эбит? Көрүс... 

Кыыс (Каролина) – Королева ньургуһун булан аҕаллаххытына көмүс биэриэм диэбитигэр 

Мачехам ньургуһун көрдөтө ыытта.  

Январь (Е. Егор)- Билигин Январь ый дии, Апрель буолбатах.  

Кыыс (Каролина) – Билэбин эрээри хайдах да гынар кыаҕым суох. Чэ, баһыыбаларын мин 

бардым.  

Апрель (П.Аким) – Тохтоо доҕор, ыксаама. Январь убайым аҕыйах кэмҥэ миэстэбитин 

атастаһа түһүөххэ эрэ?  

Январь (Е. Егор) – Атастаһыам этэ даҕаны, Февраль, Март иннинэ Апрель буолбат 

буоллаҕа. Февраль, Март сөбүлэһэҕит дуо?  

Март (Марик) – Ээ, сөбүлэһэн бөҕө буоллаҕа. Февраль туох дии саныыгын?  

Февраль (Витя) – Чэ,буоллун сөбүлэһэбин!  

Январь (Е. Егор) – Чэ, Апрель мэ, эн сокуоҥҥунан буоллун!  

(Январь торуоскатын Апрельга биэрэр) 

Апрель (П.Аким) –  

Үрүйэлэр устун,  

Хаардар ууллун 

Тыатааҕылар уһуктун 

Чыычаахтар ыллаан! 

(Диэн баран Торуоскатынан саайар ол саайбытын кэннэ сайын буолан хаалар.  

Чыычаахтар уһуктан ньургуһуннар үүннэллэр.  

Кыыс соһуйар, ньургуһуннуур.  

 

Кыыс (Каролина) – Баһыыба Апрель!  

Апрель (П.Аким) – Баһаалыста! Доҕоччуок, мэ, эйиэхэ бэйэм көлүүскэбин бэлэхтиибин! 

Туох эмэ алдьархайга түбэстэххинэ “Көлүүскэ көмөлөс” диэн сибигинэйээр оччоҕуна 

биһиги эйиэхэ көмөҕө кэлиэхпит!  

Январь (Е. Егор) – Ол гынан баран биһиэхэ кэлэр суолу кимиэхэ да көрдөрүмээр! 

Кыыс (Каролина) – Суох, куттанымаҥ, этиэм суоҕа! Көрсүөххэ диэри!  



Ыйдар бары: Көрсүөххэ диэри!  

Апрель – Январь убайым кыһыммытын төптөрү аҕалыахха (Торуоскатын төптөрү 

биэрэр) 

Январь торуоскатын саайдаҕына төптөрү кыһын буолар.  

(Бары тахсан бараллар) 

 

Бэһис көстүү.  

Дворец көстөр. Королева учууталын кытта үҥкүүлүү сылдьаллар. Ол үҥкүүлүү 

сырыттахтарына Мачеха уонна кыыһа ньургуһуннары аҕалан кэлэллэр.  

Садовод (Шурик) – Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!  

Королева (Дарина) – Ньургуһуннары аҕала иликкитинэ Саҥа дьыл буолбат! Ньургуһун 

аҕалыаххытыгар диэри Декабрь ый бүтүө суоҕа,  32, 33 ол курдук бара туруоҕа! 

Садовод (Шурик) – Хайдах оннук буолуоҕай! Январь ый иннинэ хайдах даҕаны апрель ый 

кэлбэт. 

Солдат1 (Арслан) – Күндү Королева, эн укааскынан бу балар биир корзина ньургуһун 

аҕалбыттар!   

Королева (Дарина) – Уааай! Наһаа үчүгэй! Хантан буллугут?  

Мачеха – Тыа устун баран истэхпитинэ күөл баар этэ.  

Мачеха Кыыһа – Төп-төгүрүк тарелка курдук күөл !  

Мачеха – Ол күөл таһыгар элбииих-элбэх ньургуһун бөҕө үүнэн турар эрэ.  

Королева (Дарина) – Аата үчүгэйин! Миигин түргэнник онно сирдээн!  

Мачеха уонна кыыһа – Оо, Королева бырастыы гыныҥ! (тоҥкөннүүллэр) Биһиги суолу 

билбэппит. Иитиэх кыыһым билэр. Кини ньургуһуннаан кэлбитэ.  

Королева (Дарина) – Кини ханна баарый? 

Мачеха – Манна таһырдьа күүтэ турар! 

Королева (Дарина) – Ыҥырын кыыскытын! 5 мүнүүтэнэн баар буолуохтаах!  

(Мачеха уонна кыыһа төҥкөнүү2 кыыһы ыҥыра бараллар)  

Мачеха төҥнөн кэлэр уонна этэр 

Мачеха: Кыыспыт ньургуһуннары үргээн аҕалыам диэтэ ол оннугар суолу көрдөрбөппүн 

диэтэ! Ону биһиги киитэрэйдиэххэ! Уоран кэнниттэн батыһан барыахха! 

Тахсан бараллар...  

 

Алтыс көстүү.  

Кыыс тыа устун баран иһэр. Кэннитин эргиллэн көрбүтэ балтыта батыһан иһэрин 

көрө биэрэр.  

 



Кыыс (Каролина) – Хайа бу хантан кэллин? Киһини албыннаан батыһа сылдьаҕыт дуо?!!! 

Бардыбыт төптөрү! 

Мачеха кыыһа – Төптөрү кыайан барбаппыт, Королева бэйэтинэн манна кэлэн иһэр!  

Королева үлэһиттэрин кытта кэлэллэр. (солдаттар Арслан, Айаан) 

Королева (Дарина) – Эн билэҕин дуо ньургуһуннар ханна үүнэллэрин? Миигин түргэнник 

сирдээ!  

Кыыс (Каролина) – Бырастыы гыныҥ, королева, кыайан сирдээбэппин.  

Королева (Дарина) – Өссө диэ! Оччоҕуна соҥҥун уонна үтүлүккүн устуом! Кыыс сонун 

уонна үтүлүгүн былдьаан ылар. Үтүлүгүн устубутугар кыыс тарбаҕыттан биһилэх түһэн 

кэлэр!  

Королева (Дарина) – Уаай, наһаа да үчүгэй биһилэх! Хантан ыллын? 

Кыыс (Каролина) – Эппэппин... 

Королева (Дарина) – Оччоҕуна мэ (диэн баран биһилэҕи быраҕан кэбиһэр) 

Кыыс биһилэҕин эккирэтэн тиийэн саҥарар “Төкүнүй 2 Биһилэҕим, көмөлөс, 

абыраа!!!” 

Иннэ диэбитин кытта 12 ый бары тиийэн кэлэллэр! (кыыьы илдьэн баран хаалаллар) 

Апрель торуоскатынан охсон сааһы аҕалар. 4 дьыл кэмэ барыта буолан ааһаллар.  

Сайын буолбутугар бары итииргээн соннорун усталлар. Күһүҥҥү тыалга сонноро 

көтөн хаалар.  

Онтон төптөрү кыһын буолар. Соно суох тоҥон киирэн бараллар. (Солдаттар 

Арслан, Айаан куотан хаалаллар) 

Январь (Е. Егор) – Дьэ. Сана дьылга ким тугу ба5арарый? 

Учуутал (Ерема) – Мин барыта бэйэтин кэмигэр буолуон баҕарар эбиппин.  

Королева (Дарина) – Уччуу... Ый барыта биир кэмҥэ буоллаҕына наһаа куһаҕан эбит. Мин 

дьиэбэр барыахпын баҕарабын да тугунан барабын...? 

Январь (Е. Егор) – Барыан  

Мачеха кыыһа – миэхэ сибилигин шуба наада, ыт да тириититтэн буоллун  

Январь (Е. Егор) – мэ, бу эьиэхэ, ыт тириитэ оруобуна барсар! (Быраҕан биэрэр) 

Мачеха -  уой ахаары, саатар киис шубатын көрдүөххун(этиьэллэр, этиспитинэн ыт буолан 

хаалаллар) 

Солдат оҕонньор (С.Аким)- мин костерга иттиэхпин баҕарабын 

Январь (Е. Егор)- ол диэкки костер баар онно баран итин. (каралеваны, учууталы илдьэ 

барар) 

Костерга тиийбиттэригэр 12 ый кыыьы кытта костер тула тураллар.  

Солдат оҕонньор (С.Аким) – хайа доҕоор, киьи эйиигин билбэт буолбут дии, королева 

курдук буобуккун дии. 

Королева (Дарина) – Королева буолан, дьэ сэрэнээр!  



Март (Марик)- чэ доҕоор тыал, буурҕа түһэ илигинэ дьиэлии оҕус. 

Солдат оҕонньор (С.Аким)- Ээх, биһигини эмиэ илдьэ бараллара буолла... Королева 

ыйытаҕын дуо?  

Королева (Дарина)- Биһигини илдьэ бар, эйиигин көмүһүнэн наҕараадалыам. 

Кыыс – миэхэ наадата суох эһиги көмүскүт!  

Королева (Дарина)- өссө миэхэ атказтыыгын дуо? 

Декабрь (Эрсан)- Эн кусаҕаннык эттин, үчүгэйдик, атыннык ыйытан көр. 

Королева (Дарина)- Миигин баһаалыста идьэн бараҕын дуо? 

Кыыс- чэ барыахха, эһиэхэ өссө сылаас шуба биэриэм, төттөрү былдьыам суоҕа. 

Ноябрь (Дамир) – көрсүөххэ диэри доҕоттор! Сымнаҕас айаны багарабыт 

Бары- көрсүөххэ диэри бырааттыылар 12 ыйдар 

Июнь (Саян) - Көрсүөххэ диэри биһи бары син биир, биир – биир уочаратынан 

ыалдьыттыы кэлиэхпит...   

 

Сыанаҕа бары киирэллэр, Саҥа дьыл туһунан ырыа ыллыллар. 

Бары бииргэ сыана иннигэр бокулуоннууллар!  

 

 

 

 


