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(музыка тыаһыыр, Сүллүүкүннэр сүүрэн киирэллэр, ол киирэн иһэн оҕолор баалларын 

көрөн соһуйаллар. Инники сүүрэн иһэр сүллүүкүн тохтуу биэрэр, атыттара киниэхэ 

сааллаллар) 

1 сүллүүкүн: Хайыааа, бу ханна тиийэн кэллибитий аа? Тугун элбээбиттэрий?  

2 сүллүүкүн: Туох буоларый бу, оҕолоор? 

(оҕолор эппиэттииллэр) 

3 сүллүүкүн:  Эмиэ бу бырааһынньык да? Хас сыл аайы биири бырааһынньыктаа да 

бырааһынньыктаа, сөп буолбаккыт да? Ол күн биһигини син биир ким да санаабат. 

1 сүллүүкүн: Чэ, бэйи, кэлиҥ, кыргыттар, сабыс саҥа буруолуу сылдьар нуобас 

истибиккит дуо? 

(«Суох» диир биирдэрэ) 

1 сүллүүкүн: Оҕус төрөөбүт үһү. («Туох оҕуһа» - 3 сүл.). Ол мээнэ оҕус буолбатах, кини 

улааттаҕына Дьыл оҕуһа буолар үһү. Онтон биһиги ол оҕуһу уордарбыт эрэ бэйэбит Дьыл 

Сүллүүкүннэрэ буолуохпут этэ (күлэллэр). 

2 сүллүүкүн: Кинини улаатыаҕар дылы үс Тымныы Фея араҥаччылыы сылдьаллар үһү. 

3 сүллүүкүн:  Үстэр да? Биһиги эмиэ үспүт, биир тэҥ буоллахпыт, биһиэхэ эбиитин 

аптаах _____________________________(маллаахпыт). Бу барыга бары кубулуйуон сөп. 

2 сүллүүкүн: Так – таак, биһиги ол оҕуһу уоран ылан баран хата бэйэбит улаатыннаран 

сыарҕаҕа баайыахпыт(көлүйүөхпүт) уонна күнү супту хатааһылыы сылдьыахпыт 

(көрдөрөллөр уонна бэйэ – бэйэлэриттэн тутуһан баран үөрэ – үөрэ сүүрэн тахсан 

бараллар). 

( сказочнай музыка тыаһыыр) 

2 сыана 
(Тымныы феялар люлькалаах киирэллэр, оҕуһу саататаллар, үөрэллэр – көтөллөр) 

1 Тымныы фея: Оҕусчааммыт, эн улааттаххына, биһиги дойдубутун тымныы 

тыыҥҥынан бүтүннүү кып – кыраһыабай кырыа – ойуу оҥоруон. Оччоҕо кыһын 

буолла да оҕолорго кэтэһиилээх күннэрэ – Саҥа дьыл буолуо. 

2 Тымныы фея: Дьэ, оҕолор төһө эрэ үөрүөхтэрэ, чукучук (атаахтатар). Тымныы 

Моруос оҕонньор кэлэн кинилэргэ бэлэх биэриэ. 

(музыка тыаһыыр, Анжелика Аркадьевна ыллыыр, феялар люлькаларын тута 

тута үҥкүүлүүллэр. Ол үҥкүүлүү сырыттахтарына сыана кэнниттэн Сүллүүкүн 

кэлэн аптаах погремушканы быраҕар). 

3 Тымныы фея:  Кырыачаан (1 Фея), көр эрэ, хайдахтаах курдук кыраһыабай 

оонньуур сытарый. Хата, оҕусчааммытын саататыа. 

1 Тымныы фея: Тыый, өссө тыаһыыр дии. Көр эрэ, оҕусчаан (тыаһата олорон 

утуйан хаалаллар) 



 

(Сүллүүкүннэр музыкалара тыаһыыр, киирэн кэлэллэр) 

1 сүллүүкүн:  Кыргыттар, кэлиҥ, кэлиҥ, көрүҥ эрэ. 

(күлэллэр) 

2 сүллүүкүн: Тымныы феяларбыт утуйбуттар (ХА-Ха-ХА) 

3 сүллүүкүн: Оҕусчаан, оҕусчаан (дии дии тахсан бараллар). 

(Феялар уһукталлар, көрбүттэрэ оҕусчааннара суох) 

1 тымныы фея: Утуйан хаалбыпыт дии, хайа – а – а, оҕусчааммыт суох дии, бу 

оонньуур... ( диэн истэҕинэ) 

2 тымныы фея: Тыаһатыма, тыаһатыма, мин өйдөөтүм, бу оонньуур тыаһыттан 

утуйбуппут. Аптаах оонньуур эбит. 

3тымныы фея: Дьэ, хайдах буолабыт. 

1 тымныы фея: Оҕусчааммытын булбатахпытына кырыа кыһыммыт бүтэр кутталлаах, 

оччоҕо оҕолорго Саҥа дьыл буолуо суоҕа дии. Көрдүү барыах. 

(музыка улаатар, сыанаттан тахсаллар, атын өттүнэн тахсаллар) 

2 тымныы фея: Чэ, кэбис, өр да көрдөөтүбүт, булбатыбыт, оҕусчааммыт улааппыта 

буолуо. 

3 тымныы фея: Кырдьаҕаспытын Тымныы Моруоһу ыҥырыахха, кини хайаан да 

көмөлөһүөхтээх. 

1 тымныы фея: Оҕолоор, Тымныы Моруоспутун ыҥырарбытыгар көмөлөһөҕүт дуо?  

( бары ыҥыраллар) 

Тымныы Моруос: Дорооболоруҥ,оҕолоор, дорооболоруҥ, тымныы феялар. Туох буолла? 

Тоҕо эрдэ ыҥырдыгыт?  

1 тымныы фея: Саҥа төрөөбүт дьылбыт оҕусчаанын уоран илдьэ барбыттара. Бэйэбит 

көрдүү сатаан булбатыбыт. 

2 тымныы фея: Кимнээх буолалларын билбэппит. Биһигини аптаах оонньуур көмөтүнэн 

утутан кэбиспиттэр. 

Тымныы  Моруос: Хайыа, бу оонньуур буолбатах, туохха баҕар кубулуйар 

Сүллүүкүннэр аптаах маллара. 

3  тымныы фея: Сүллүүкүннэр даа? Кинилэри хайдах, хантан булабыт? 

Тымныы Моруос: Мин билэбин, кинилэр ойбонтон тахсаллар, онно баран 

харабыллаатахпытына оҕусчааммытын хайаан да булуохпут. 

( музыка тыаһыыр, тахсан бараллар. Биир сүллүүкүн сүүрэн киирэр) 

3 сүллүүкүн: Һуу, ити оҕусчаан улаатан отой ситтэрбэт буолбут. 

(бары сүүрэн кэлэллэр, оҕусчааны тута оонньууллар) 

2 сүллүүкүн: Бэйи эрэ, таһырдьа туох эрэ тыаһыыр, тахсан көрүөм.  

(ааны арыйаатын кытта Тымныы Моруос киирэн кэлэр, бары соһуйаллар, оҕусчааны 

кэннилэригэр кистииллэр) 

1 сүллүүкүн: Тымныы Моруос, дорообо, туох буолан биһиэхэ кэллиҥ?  

Тымныы Моруос: Сүллүүкүттэр, дорооболоруҥ! Хайа, туох ааттаах аҕалаатыгыт? 

Туохтан сылайдыгыт? 

3 сүллүүкүн: Ээ, бэйэбит манна эккирэтиһэ оонньоотубут. 

Тымныы Моруос: Сөп, сөөп. Кыра оҕусчаан сүппүтүн туһунан истибиккит дуо?  

- Суох, суох! 

Тымныы Моруос: Оҕусчааммыт улаатан Дьыл оҕуһа буолуохтаах этэ. Кинини 

булбатахпытына кыһымыт бүтэр кутталлаах. Оччоҕо оҕолорго сылы быһа күүппүт 

бырааһынньыктара буолбат. 

2 сүллүүкүн: Ооо, биһиги тугу да билбэппит, Тымныы Моруос (музыка... оҕусчаан сүүрэн 

тахсар, эккирэтэ сатыыллар, сиппэттэр). 

( Моруос кууһан ылар, Тымныы феялар киирэн кэлэллэр) 

Тымныы Моруос: Дьэ, сэрэниҥ, эһигини бүтэһик сылга тупсубуттар, саҥа дьылга бэлэх 

биэртэлиэм дии сылдьыбытым. Олох да куһаҕаны оҥоро сылдьар эбиккит дии. 



Сүллүүкүннэр: Бэлэх да? (бэйэ бээлэрин көрсөллөр) 

1 сүллүүкүн: Биһиги эмиэ бэлэх ылыахпытын сөп этэ да? 

2 сүллүүкүн: Бырастыы гын, Тымныы Моруос, биһиги эмиэ бэлэх ылыахпыт этэ. 

Оҕусчааммыт  дьыл оҕуһа буоллун, биһиги кинини тыытыахпыт суоҕа. 

Тымныы Фея: Оҕолоор, бырастыы гынабыт да? Бары эйэлээхтик саҥа дьыллыыбыт дуо?  

(оҕолор сөпсүһэллэр) 

Тымныы Моруос: Чэ, сөп, оҕолор сөбүлэһэр буоллахтарына бырастыы гынабын. 

Сүллүүкүннэр: Ура-а-а-а-а. Баһыыбаларыҥ, оҕолоор, биһиги кырдьык – кырдьык 

куһаҕаны оҥоруохпут суоҕа. Баһыыбаларыҥ! 

-Урааа! (бары үөрэллэр, музыка тыаһыыр, поклон, бары тахсан бараллар, Тымныы 

Моруос Хаарчаанатынаан хаалаллар) 

Вед: Тымныы Моруос, Хаарчаана, эһиги кэлбэтэххит буоллар Дьылбыт оҕусчаанын 

булуохпут этэ дуо, махтал көмөлөспүккүтүгэр. Ыраахтан кэлбит ыалдьыттарбыт манна 

кэлэн олоруҥ.  

 

 

 


