
Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго аналлаах саҥа дьыл 

бырааһынньыгын сценарийа 

 
Уолба орто оскуолатын 

 «Ыллык» алын сүһүөх кылаас учууталларын 

 методическай отдела 

Таатта улууһа, Уолба сэл.  

 
 

Оҕолор саастара – 5-6 

Буолар күнэ: Ахсынньы 28 күнэ, күнүс 2 чаастан. 

Сыала. 

1. Оҕоҕо бырааһынньыктааҕы үөрүүнү бэлэхтээһин, оҕо саҥарар 

толкуйдуур дьоҕурун  сайыннарыы, дьон иннигэр толлубакка саҥарар 

үөрүйэҕин иитии, билиитин кэҥэтии, доҕордуу сыһыаҥҥа үөрэтии. 

2. Төрөппүттэри кытта бииргэ алтыһан үлэлиир эйгэни тэрийии. 

Сүрүн  оруоллар. 

Ньургуйаана – ыытааччы, Ээчэ, Бээчэ, Көөчүк – Биһикчээн биэрии 

геройдара, Тымныы оҕонньор, Хаарчаана, Саҥа дьыл – ыалдьыттар, 

Дьэгэ Бааба – остуоруйа геройа,  Кутуйахчаан , Оҕусчаан  - сыл бэлиэлэрэ. 

Реламаҕа кыттар төрөппүттэр. 

Туттуллар мал-сал  Оҥоһуу телевизор экрана, Тымныы оҕонньор улахан 

мөһөөччүгэ, папка, экран, проектор, Дьэгэ Баба мөһөөччүгэ  иһигэр араас 

маллар, сорудахтаах суруктар, кумааҕынан оҥоһуу хаардар, муос биэдэрэлэр,  

оҥоһуу балыктар, күөгүлэр.  

 

(Сана дьыллааҕы киэргэммит залга төрөппүттэр мустар кэмнэригэр 

бырааһынньыктааҕы музыка тыаһыыр.Сыанаҕа оҥоһуу телевизор турар) 

Телевизор арыллар.“Биһикчээн“ музыката тыаһыыр. Телевизорга 

ыытааччы Ньургуйаана олорор: 

Ньургуйаана: Үтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар, оҕолор, төрөппүттэр! Тиийэн 

кэллэ кэтэспит кэммит, аптаах Саҥа дьылбыт бырааһынньыга!  Бүгүҥҥү 

үөрүүлээх күҥҥэ биһиги телевизорга Биһикчээн биэриигэ ыалдьыттыахпыт. 

Биһикчээн биэрии ыытааччылара бэйэлэринэн тиийэн кэлэн эһигини кытта 

оонньуохтара, ыллыахтара, үнкүүлүөхтэрэ, үөрүөхтэрэ-көтүөхтэрэ. Ытыс 

тыаһынан көрсүөххэйин Биһикчээн геройдарын Ээчэни, Бээчэни, Көөчүгү. 

(Киирэллэр, оҕолор үөрэ-көтө көрсөллөр) 

Ээчэ:Кэлэн иһэр саҥа дьылынан күндү доҕоттоор!  

Бээчэ:Бука барыгытын саргылаах Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибит. 

Көөчүк:Бырааһынньыгынан, оҕолоор!( хлопушка ыһаллар) 

Табаүҥкүүтэ.(7 таба көстүүмнээх  кыргыттар үҥкүлүүллэр.) 

Ньургуйаана: Оҕолоор,  табаларынан кимнээх кэлсибиттэрэ буолуой?  

Ээчэ: Биһи билбэппит ээ, кимнээх буолуой?  

Бээчэ: Кэтэһиилээх ыалдьыттарбыт буолуо... 



Көөчүк: Оҕолор таайаллара буолуо. Саамай сөп оҕолор таайдылар. 

 

Сана дьыллааҕы музыка тыаһыыр. Тымныы о5онньор, Хаарчаана, Саҥа 

дьыл киирэллэр. 

Т/О: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Уһун айаны айаннаан, эһигини эҕэрдэлээри,  

бырааһынньыккытыгар сылдьаары сиэннэрбинээн  эһиэхэ ыалдьыттыы 

кэллим. 

Оҕолор:Дорообо, Тымныы кырдьаҕас!(бары бииргэ улаханнык) 

Ньургуйаана: Дорообо, Тымныы кырдьаҕас, кэтэһиилээх күндү 

ыалдьыппыт! Чэ эрэ, оҕолоор, бары харыйабыт тула төгүрүччү туран 

ыалдьыттарбытын кытта хоробуоттуоҕун. 

(Оҕолор үөрүүнэн ыалдьыттары кытта хороводтууллар. Үөрэппит 

ырыаларын ыллыыллар.Лаглайбыт күөх харыйачаан. Саҥа дьыл ырыата. 

Күөх харыйа) 

Т/О: Үчүгэй ырыаһыт да оҕолор эбит, маскарадтара үчүгэйин. Хата, дьэ 

оҕолорбор бэлэхпин түҥэтиэм. Ээчэ, Бээчэ, Көөчүк – миэхэкөмөлөһүҥ, 

оҕолорго аҕалбыт кэһиибин киллэриҥ. Үөрэ-көтө кэһиибин түҥэтиэм этэ. 

(кэһиини соһон сыһан киллэрэллэр, аһаллар...Арай....Кутталлаах музыка 

тыаһыыр. Дьэгэ Бааба ойон тахсар) 

Дь./б.: Дорооболоруҥ! Хата мин эһиэхэ бэлэх буолан кэлэммин 

бырааһынньыкка сылдьар буоллум. Үөрдүгүт дуо, миигин көрөн, биллигит 

дуу киммин? (оҕолору кэриччи көрөр).  

Э.Бэ.К:(Соһуйаллар)Оттон оҕолор бэлэхтэрэ ханнаный? 

Дь.б:Көр эрэ,  миигинэ суох бырааһынньыктаары олорор эбиккит дии, 

миигин ыҥырбатаххыт, ол иһин Тымныы оҕонньор кэһиитин кистээн 

кэбистим. Барытын бэйэм сиэҕим. Оттон мин  бэлэхпин ылыаххытын 

баҕараҕыт дуо?(Мөһөөччүгүттэн уҥуох, ол-бу малы хостуур, оҕолор 

хомойоллор).Бэлэхтэр ханна баалларын мин эрэ билэбин.  Маны көрүҥ эрэ, 

араас сорудахтар бааллар, ону толордоххутуна эрэ дьиҥнээх бэлэхтэри 

ылыаххыт. Кыайан толорботоххутуна бэлэхтэн матаҕыт. Толорбоккут 

буолуо...(кумааҕы быраҕар, Э, Б, К көрөллөр, онтон Ньургуйаанаҕа 

биэрэллэр) 

Т/О. Оо, хаарыан бэлэхтэрбин, Дьэгэ Бааба уорбут. Хайдах буолабын? 

Нь:Санаарҕаама, Тымныы кырдьаҕас, биһиги оҕолорбут наһаа өйдөөхтөр, 

сорудаҕы барытын толоруохтара. Оҕолор, бастакы сорудахпыт таабырын 

эбит, таайыаххайыҥ эрэ. Сиэрэй дьүһүннээх, түүнүн тиҥсирийэр  баар үһү, 

тугуй оҕолоор? (таайаллар) 

- Саамай сөп кутуйахчаан. Тоҕо кутуйах туһунан таайтарбыта буолуой? 

(Оҕолор эппиэттэрэ)Саамай сөп, кутуйах сыла ааһан эрэр буолан. 

Музыка тыаһыыр. Кутуйах киирэр. Акробатическай нүөмэр көрдөрөр. 

Кутуйахчаан.  Мин сылым ааһан эрэр. Бу ааспыт сылга эһиги, оҕолоор үгүс 

элбэх ситиһиилээх эбиккит, ону кэпсиир папканы Тымныы кырдьаҕаска 

туттарабын.  

(Т/О папканы ылан көрөр. Ытыһын таһынар) 

Т/О.Үөрдэхпин, олус элбэх ситиһиилээхтэр эбит. 



Нь: Кырдьык даҕаны оҕолоор, наһаа элбэх ситиһиилээх эбиккит дии.  Эһиэхэ 

анаан эҕэрдэ ырыа.(Эҕэрдэ ырыа ыллыыллар) 

Нь: Хайа, Ээчэ, Бээчэ,Көөчүк оҕолор сорудаҕы толордулар бэлэх сыта кэлэр 

дуо?  

(Дьэгэ бааба үөмэн киирэр. Кумааҕы быраҕаат куотар. Э,Б,К ылаллар). 

Оҕолоор, 2с сорудахпыт тиийэн кэллэ.Остуоруйа геройдарын таайыы. 

(экраҥҥа көстөр хартыынаттан остуоруйа геройдарын таайаллар, 

Айболит, Карлсон, Винни Пух, Чебурашка) 

Т/О: Маладьыас да оҕолор, барытын сөпкө таайдыгыт. 

Нь: Оҕолор эҕэрдэлээн хоһоон этэллэр.(Саҥа дьыллааҕы хоһоон) 

Нь: Билигин телевизорбытыгар рекламаҕа тохтобул. (төрөппүттэр Домик в 

деревне рекламаны көрдөрөллөр.) 

(Дьэгэ бааба сүүрэн киирэр. Кумааҕы быраҕаат эмиэ  куотар. Э,Б,К 

ылаллар.) 

Нь:Үһүс сорудах тиийэн кэллэ. “Чуор кулгаах,сытымсах мурун” оонньуу-

сорудах. 

(алта оҕо тахсан оонньууллар) 

Т/О: Олус да үчүгэйдик оонньоотулар. Оҕолорбор махтанабын. 

Муз.эҕэрдэ. Бальнай үҥкүү. 

Реклама – 3 төрөппүт тахсан Милки вэй шоколад рекламатын 

көрдөрөллөр. 

(Дьэгэ бааба саһан  киирэр. Кумааҕы быраҕаат куотар. Э,Б,К ылаллар.) 

Нь: Сорудахпыт эмиэ тиийэн кэллэ. Оонньуу. Ким элбэх хаары хомуйар. 

(Оонньуу илик оҕолортон 5 оҕо тахсар. Харахтарын баайаллар. Биэдэрэҕэ 

ыһыллыбыт оҥоһуу хаардары хомуйаллар) 

Т/О: Олус ла сымса оҕолор эбит. Түргэннэрин, үчүгэйдэрин. 

Нь.Рекламаҕа тохтобул көрүөххэйиҥ. 

Реклама – 4 төрөппүт, Фруктовый сад сок рекламата. 

Нь: Эһиэхэ анаан эҕэрдэ ырыа.( Музык нүөмэр) 

(Дьэгэ бааба үөмэн киирэр. Кумааҕы быраҕаат куотар. Э,Б,К ылаллар.) 

Нь: Дьэгэ Бааба сорудаҕа эмиэ тиийэн кэллэ. Сорудахтан куттанабыт дуо, 

оҕолоор? Суох. Сорудаҕы үөрүүнэн толоробут. 

( 6оҕо тахсар.Балык хаптарыыта оонньуу-сорудах. Ыһылла сытар 

балыктары күөгү оонньуурунан хаптарыы, ким элбэҕи хаптарар эбитий) 

Т/О: Балыксыт да оҕолор, иһиттэрин бары толордулар. 

Нь: Рекламата көрүөххэйиҥ эрэ.  

(4 төрөппүт Йогурт рекламатын көрдөрөллөр.) 

Нь: Эһиэхэ анаан эҕэрдэ ырыа. 

(Дьэгэ бааба үөмэн киирэр. Кумааҕы быраҕаат куотар. Э,Б,К ылаллар). 

Нь.Сорудахпыт Кэлэн иһэр сыл бэлиэтин баар гыныҥ диэбиттэр. Кэлэн иһэр 

сылбыт ханныгый оҕолоор, Саамай сөп Оҕусчаан сыла. 

(Э, Б, К уонна оҕолор Оҕусчааны булан сиэтэн киллэрэллэр.) 

Оҕусчаан: Барыгытын кэлэн иһэр саҥа 2021 сылынан эҕэрдэлиибин. 

Доруобай буолуҥ, бэрээдэктээх, элбэх билиилээх буолуҥ. Эҕэрдэ үҥкүүбүн 

бэлэхтиибин. 



( Оҕусчаан үҥкүүтэ) 

Дь.Б: Оҕолор мин сорудахпын барытын толордулар. Тымныы кырльаҕас 

бэлэхтэрин биэрэбин. (Тахсан барар бэлэхтэри соһон киллэрэр) 

Тымныы кырдьаҕас, оҕолор миигин баһаалыста бырастыы гыныҥ, аны мин 

хаһан да куһаҕаны оҥоруом суоҕа. Оҕолору олус сөбүлээтим. 

Т/О: Оҕолор эйиигиттэн куттамматылар. Сорудахтары үөрүүнэн толордулар, 

оонньоон үөрдүлэр. Бүгүн бырааһынньык,  ким да хомойбот. Бары үөрдүбүт. 

Эйиигин бырастыы гынныбыт. Үөрэ-көтө бэлэхтэрбин түҥэтэбин. Ээчэ, 

Бээчэ, Көөчүк, көмөлөһүҥ. Ким да саҥа дьыллааҕы бэлэхтэн маппат. 

Нь: Күндү оҕолор төрөппүттэр, барыгытын өссө төгүл эҕэрдэлиибит. 

( музыка тыаһыыр, бары туран үҥкүлүүллэр) 

Т.О: Дьэ бэркэ сынньанным, үөрдүм-көттүм, санаам көннө. Билигин эһиэхэ 

анаан сиэннэрим эҕэрдэ хоһооннорун этиэхтэрэ. 

 (хоһоон ааҕыыта) 

Т.О:Аны билигин атын сиргэ, атын оҕолорго бырааһынньыктыы бардым. 

Эһиил өссө улаатан, тупсан көрсөөрүҥ. Көрсүөххэ дылы. 

Нь.Ээчэ, Бээчэ, Көөчүк түмүктүүллэр:  

Саҥа сылбыт 

Дьолу-соргуну уһаттын, 

Дьоллоох олоҕу кэҥэттин, 

Үөрэн-көтөн саҥа дьылы 

Өссө үчүгэйдик көрсөөрүҥ! 

 

 

 

 

 


