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Сыала: Yѳрүүлээх, өрө  кѳтѳ5үүлээх бырааhынньыктаа5ы туругу, саңа 

сонун, сырдык иэйиини иңэрии, о5о саңатын байытыы, үчүгэй эттиккэ угуйуу. 

Саҥа Дьыл үөрүүлээх бырааһынньык буоларын өйдөтүү. 

 

Соруктара:  

1. Остуоруйа персонажтарын кытта до5ордоhуу 

2. Бииргэ оонньоон, үтүѳ санаа5а,аhыныгас майгыга иитии 

3. Саҥа сылга үктэниини өйдөтүү. 

 

Оруоллар: 

1. Олаф – хаар киһи 

2. Лол – куукула 

3. Гринч 

4. Тымныы о5онньор 

5. Хаарчаана 

6. О5ус 
 

Ыытааччылар: – Чэ эрэ оҕолор, сылы быһа кэтэспит кэллэ күндү күммүт, 

күлүмүрдүүр харыйабыт, Саҥа Дьыл аптаах, кэрэ киэһэтэ. Барыгытын 

эҕэрдэлиибит. 

Музыка тыаһыыр. 

Олаф муммуттуу киирэн кэлэр. 

Олаф – Хайаа, дорооболорун оҕолоор, һуу дьэ буллум дии эһигини. Кэлэн 

иьэр Сана Дьылынан э5эрдэлиибин. Мин эһиэхэ бырааһынньыккытыгар 

эһигини кытары күлэ-үөрэ, оонньуу кэллим. Миигин көрөн үөрдүгүт дуу? Чэ 

оччотугар о5олор оонньуубут дуо? 

Ыытааччылар – Чэ эрэ о5олоор, туран оонньуоххайын 

Оонньуу (хаар бырахсыы) 

Олаф - Ол гынан баран о5олоор, мин тугу эрэ умнубут курдукпун ээ 

(толкуйдуур). Эбэтэр кими эрэ дуу? Ээ, ойдоотум (кулэр). Мин дьуогэлээх 

этим ээ, аатын умнан кэбистим (кулэр) Арина да? Саманта ду? (толкуйдуур, 

кулэр). Ээ эьиги миэхэ комолоьун, таайын. Кини наьаа кырасыабай, уп улахан 

харахтаах, наар банчыктаах сылдьар уонна платьелаах, уонна оссо кыратык 

тобото улахан согус (кулэр). 



О5олор эппиэттэр – Лол куукула. 

Олаф – Ээ оннук этээ о5олор наьаа да ойдоохтор. 

Аптаах музыка тыаьыыр.  

Лол куукула тахсан кэлэр. 

Лол – Дорооболорун, о5олоор, иитээччилэр, табаарыьым Олаф. Кэлэн иьэр 

Сана Дьылынаан, Сана дьолунаан. Мин манна эьигини соьутаары, уордээри 

сюрприз онороммун киирэн олордум ээ.  

Ыытааччылар – Наьаа учугэй сюрприз онордун дии Лол-куукула, эйиигин 

эмиэ кэлэн иьэр Сана Дьылынан э5рдэлиибит. Биьиги бырааьынньыктаары 

эьигини ыалдьыттарбытын, Тымныы Моруос о5онньору Хаарчааналыын кэтэьэ 

олоробуут, ди  о5олор. 

Лол – Ээ, наьаа учугэй дии истэргэ биьигини кэтэьэллэр эбит дии о5олор, 

Олаф. Учугэйиин (Олафтыын уорэллэр). Чэ оччотугар о5олоор, бары туран 

ункуулуоххэйин. Мин наьаа собулуубун ункуулуурбун. 

Ункуу пааранан.   

Олаф – Наьаа маладьыастар о5олоор, ынырык учугэй ункууьут эбиттэр дии. 

Наьаа учугэй бырааьынньык. 

Ыытааччылар – Эьиги да5аны ынырык ункууьут эбиккит ээ. Ол эрэн 

биьиги бырааьынньыкпытыгар кимнээх эрэ тиййбэттэр ээ.  

Лол – Дии ким эрэ суох курдук туох эрэ тиийбэт. Эьиги ким тиийбэт дии 

саныыгт о5олоор. 

О5олор – Тымныы О5онньор уонна Хаарчаана тиийбэт 

Ыытааччылар – Саамай соп!  

Олаф – Оо кырдьык да5аны Хаарчааналаах Тымныы О5онньор суохтар 

эбит дии. Ээ мин кинилэри ыныра корсо барыым дии. (Олаф тахсан барар) 

Лол – Оннук гын, Олаф! Эн баран корус, онтон биьиги хаалан оонньуохпут.  

Музыка тыаьыыр 

Гринч кыыьыран киирэр. 

Гринч – Хайа! Туохха мустан олоро5ут бу?! Туох уоруутэ-котуутэ буолла?! 

Туох ааттаах улахан харыйата турарый бу?! Агаа, биллим ээ. Эьиги Сана 

Дьыллаары олорогут дуо?!(кыыьырар, сиргэнэр курдук туттар). Пахаай Сана 

Дьыл куьа5ан бырааьынньык бытта, эьиги собулуугут дуо? Туох учугэйдээ5ий?  

Ыытааччы – Хайа бу эн кимниинй? Туохха кыыьыран кэллин? 

Гринч – Эьиги миигн билбэккит дуо (кулэр). О5олор мигин билэ5ит дуо? 

Агаа, мин Гринчпын (киэн туттар). Мин ыраах хайа урдугэр олоробун со5отох, 

оннук учугэй ким да миэхэ наадыйбат. Уонна куьа5аны онорорбун собулуубун. 

(Лолу, о5олору дьээбилиир), бу харыйа оонньуурдарын алдьатабыт дуо 

о5олоор, ээбэтэр Тымныы О5онньоору киирэн истэгинэ хаарынан быра5ыахха 

(кулэр).  

Ыытааччы – Ээдьэ хайдах оннук буолуой, биьиги о5олорбут 

бэрээдэктээхтэр, дьонно учугэйи онороллор. Сана Дьыл саамай аптаах 

уоруулээх бырааьынньык. Бары Тымныы О5онньору кэтэьэбиит, кэьии подарок 

ылабыт.  

Гринч – Подарок дуо? Даа, оччо5о миэхэ эмиэ биэрэр дуо? 

(интириэьиргиир) 



Лол – Биэрэн бого буо, ол эрэн эн бэрээдэккин коонорунуоххун наада, 

учугэйи оноро, дьонно комолоьо сылдьыаххын наада. Оннук буола5ын дуо, 

бэрээдэккин конноорунэ5ин дуо? 

Гринч – Коннорунэбин бого буо. Сип билигин учугэйи оноруохпун соп. 

Туох учугэйи онорорбун этэбин дуо, о5олору кытта оонньуубун. О5олоор, 

оонньуубут дуо? Оонньуоххайын кэлин, турун. 

Оонньуу “Ким тургэний?” 

Ырыа “Кэтэьэбит, Чысхааны”  

Гринч – Учугэйиин, элбэх буолан бырааьынньыктыыр. Мин эмиэ 

кэтэьэбиин Тымныы О5онньору. Наьаа да учугэй, аны мин отой куьа5аны 

оноруом суо5а, учугэйгэ кэрэ5э эрэ уорэниэм. 

Музыка тыаьыыр. 

Тымныы О5онньор, Хаарчаана, Олаф киирэллэр. 

ТО – Дорооболорун о5олор. Кэлэн иьэр Сана Дьылынан э5эрдэлиибит 

биьиги сиэмминээн Хаарчаналыын. Сылы быьа кэтэьэн, о5олор эьигини 

уордээри ыраах тымныы сиртэн айаннаан кэллибит. Эьиги оголор кэтэстигит 

агай дуо? Бары бэрээдэктээхтик сырыттыгыт ини, тороппуттэргит, 

иитээччилэргит тылын истэ сырыттыгыт ини. 

Хаарчаана – Оннуук, эьээ. Биьиги, о5олоор эьиэхэ ыксаан а5ай кэллибит. 

О5олорбутун уордээри, бырааьынньык бэлэхтээри. Чэйин эрэ о5олоор турун 

оонньуоххайыын, биьи ахтан, суохтьаан а5ай кэллибит эьигини.  

Оонньуу “Муус-хаар” 

Ыытааччы – Дьэ наьаа учугэйдик оонньоотубут, Хаарчаана наьаа да араас 

оонньуулары оонньотогун наьаа учугэй. Эьээбит Тымныы Моруос сылайдын 

буолуо кэл манна олорон сынньана тус. Онтон биьиги эьиэхэ бэйэбит 

бэлэхпитин, истин тыллаах хоьооннорбутун уунабыт. 

О5олор толорууларыгар хоьоон: 

“Сана Дьыл” 

“Новый год” 

ТО – Аата учугэйин, о5олорум наьаа учугэй кэьиилээхтэр. Баьыыбаларын. 

Хаарчаана -  Хайаа онтон бу кэрэчээн харыйабыт, то5о наьаа хомойбуттуу 

уоту куоьэ суох турарый? 

Ыытааччы - Оо кырдьык да5аны, чэйин эрэ оголоор Харыйа тулда туран 

ыллыаххайын харыйабыт оччо5уна дьэрэкээн уоттарынан кулумнуо. 

Ырыа “Ёлочка, гори” 

Харыйа умайар, уоруу – котуу. 

О5олор олороллор. 

ТО - Онтон о5олор, эьиги бу уунэн иьэр кэлэр сыл туох сыла буоларын 

билэ5ит дуо? 

О5олор эппиэттэрэ. 

ТО – Саамай соп, о5ус сыла. Одьэ о5олорум наьаа да ойдоохтор. 

Музыка тыаьыыр. О5ус сундук соьон киирэр. 

О5ус – Дорооболорун о5олоор, манна баар ыалдьыттар. Ьуу дьэ кэллим ээ 

мин эьиэхэ. 



ТО – Дьэ дорообо о5усчаан. Биьиги эйиигин кэтэьэ олоробут. Бэйи эн мин 

сорудахпын толордун дуо? А5аллын дуо о5олорбор кэьиибин? 

О5ус – А5алан, а5алан. Туман быыьынан соьон сыьан а5ай кэллим. Ол эрэн 

бырастыы гынын бу улахан сундук иьигэр укпутум онтум кулуустээх эбит, ол 

кулуустэрин буккуйан кэбистим. Бу 5 кулуустэн хайата эбитэ буолуой, о5олор 

миэхэ комолоьуоххут дуо? Миэхэ 5 о5о наада. 

Ыытааччы – Комолоьон бо5о буо дии о5олор. 

      О5олор тахсаллар кулуус талаллар. Биир кулуус соп тубэьэр. 

Сундук арыллар, аптаах музыка тыаьыыр. 

Уоруу – котуу. 

ТО, Хаарчаана,Олаф, Лол,Гринч,О5ус  – О5олорбутун оссо биирдэ 

э5эрдэлээн тураммыт кэьиибитин туттарарбытын конуллээн. 

Подарок туттарыы, уоруу котуу. 

Ыытааччы – Чэйин эрэ о5олор, кунду ыалдьыттар уорбуччэ коппуччэ бары 

бииргэ унукулуоххэйин. 

Ункуу. Флеш-моб “Новый год” 

Хаартыска5а туьуу. 

 

 


