
 Литература сылыгар аналлаах о5о кемускэлин кунун сценарийа 

   «А.С. Пушкин айымньыларынан баал» 
 

Степанова Сардана Прокопьевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад «Кунчээн» с. Кюндяе  

Сунтарский район Республика Саха (Якутия) 

 

Сыала:А.С. Пушкин уонна 19 уйэтээ5и композитордар айымньыларын нецуе о5ону кэрэ 

эйгэ5э уьуйуу. 

Соруктара:  

• бырааьынньыктаа5ы ке5у тэрийии 

• Кэрэни кэрэхсииргэ иитии 

• А.С. Пушкин уонна 19 уйэтээ5и композитордар айымньыларын кытта 

билиьиннэрии 

• Билэр-керер дьо5урдарын сайыннарыы 

Кыттааччылар: Уерэхтээх куоска - иитээччи 

О5олор: КыЬыл кемус балык 

Балда 

Улахан  черт 

Кыра черт 

Бухатыырдар 

Куба сарыабына 

Черномор 

Дамалар, кавалердар 

Туттуллар матырыйааллар: Дуб мас, сундуук, «аптаах кинигэ», муора долгуннара, 

лоскутнай аппликацияннан тигиллибит дьыл кэмнэрэ, классическай музыка. 

 О5олор музыканнан до5уЬуоллатан  залга киирэн олроллор. 

Ыытааччы: Бугун биЬиэхэ дьикти кун. Керуц эрэ, остуолга остуоруйа кинигэтэ сытар. 

Арыйан керуе5уц эрэ… 

   Муора хонно5ор, куех дууп маска 

Кемус сыап быа эриллибит: 

Ол сыап устун уерэхтээх куоска 

Кун- туун мэлдьи хаамар эбит. 

Уца диэки – наар ыллаан сыыйар, 

Хацас – остуоруйаны кэпсиир. 

Ол сиргэ тыа иччитэ сылдьар, 

Русалка маска биэтэцниир: 

Онно омоон ыллык дуомугар 

Арай куурусса ата5ар 

Аана, туннугэ суох дьиэ турар. 

 

 (В.А. Моцарт «Мэнуэт» музыкатынан Уерэхтээх куоска киирэн кэлэр)  



Куоска: Дорооболоруц! Миигин этэ5ит да? Мяу! Билсэн кэбиЬиэ5иц. Мин, Александр 

Сергеевич Пушкин «Руслан уонна Людмила» остуоруйатыгар баар Уерэхтээх Куоска 

буолабын. Мин остуоруйа кэпсиирбин наЬаа себулуубун. Оттон эЬиги остуоруйаны 

себулуугут да? 

О5олор: Себулуубут! 

Куоска: Бу кинигэ аптаах. Кинигэни аЬаммыт Остуоруйа алыптаах, дьикти дойдутугар 

баар буолан хааллыбыт. «Руслан уонна Людмила» поэма5а аптаах Черномор хайдах этэй, 

о5олоор, ким билэр? 

… 

(УЬун бытыгын соспутунан Черномор киирэр. Глинка «Черномор марша» музыканнан 

уцкуулууллэр)  

Куоска: Оттон керуц эрэ «Царь Салтан туьунан остуоруйа» 

  Муора тыала силбиэтэнэр, 

Долгуннарга тэбиэЬирэр, 

Баарыстары киэптии тиирэр, 

Хараабылы суурдэ урэр. 

Харааптаахтар кереллер: 

Арыы баара – се5еллер – 

Куорат ууммут дьэндэйэн. 

Бе5е-та5а бириистэнтэн 

Буускалар тицийэллэр, 

Тохтуурга куЬэйэллэр. 

Куоска: Дьэ эрэ, о5олоор, бу остуоруйа5а туох дьиктилэр бааллар этэй? 

1-кы дьиктини ким кэпсиир? 

О5о:  Дыбарыас иннигэр харыйа уунэр, 

  Курустаал таас дьиэтигэр 

  Дьиэтийбит тииц олорор, 

  Араас керу толорор! 

  Эриэхэни кини кирэр, 

Усумуруут таЬаарар, 

Оттон ха5ын хомуйар, 

Томточчу тэцнии кутар, 

ИЬиирбэхтээн ырыа тардар, 

ИЬиллэр ол бар норуокка: 

«Саатка уонна о5уруокка». 

(«Во саду ли в огороде» Н.А. Римскай-Корсаков музыката тыаЬыыр, о5олор музыкальнай 

инструменнарга оонньууллар, сорохтор уцкуулууллэр) 

2-с дьикти туох этэй? 

О5о:  Муора куестуу оргуйар, 

  Туллэ, туллэ улуйар, 

  ТыаЬаан-ууЬаан халыс гынар,  

Сул кумахха кутуллар, 

  Долгуннардыын тахсаллар 

  Килбэц уоттаах куйахтаахтар, 

  Отут ус бухатыырдар, 

  Кэрэмэн-кэрэ бэйэлээхтэр, 



Терел, уолан эрэттэр, 

Тэбис тэцнэр – кэккэ туруор, -  

Аар кырдьа5ас Чорномуор 

Кинилэрдиин тахсыЬар. 

(О5олор бухатыыр шлема кэтэн киирэллэр, илиилэригэр куйах, саабыла тута сылдьаллар. 

М.Глинка «Марш Черномора музыканнан уцкуулууллэр) 

 Оттон 3-с дьиктини  кэпсээц эрэ: 

О5о:  Баар, дииллэр этэ, 

  Хайгыыр харах арахпата, 

Кэрэмэн кэрэ сарыабыната. 

Кун сырдыгын баЬыйар, 

Тулук тууну сырдатар, 

СуЬуо5ун анныгар ый сырдыыр, 

Сулус сууЬугэр тырымныыр. 

Улуутуйа кынталдьыйар, 

Ырай кетерун санатар. 

(Куба кыыс уцкуулуур) 

Куоска: (кинигэни арыйар) Таак, аны «А5абыыт уонна улэЬит Балда туьунан 

остуоруйаны керуе5уц! ЭЬиги билэ5ит дуо, о5олоор? Дьэ, муора кытылыгар туох буолбут 

эбит? 

(куех ербех тардыллар, ол кэннигэр о5олор палочкаларга балыктары хамсаталлар, икки 

чертеноктар киирэллэр, музыка тыаЬа бутэригэр быа тыппыт Балда киирэр) 

Балда: Дьэ, муора кытылыгар олорон быабын эргитиэм, тебетун муора уутугар 

илитиэм… 

Чертеноктар: Балда, эн то5о биЬиэхэ кэллиц? 

Балда: ээ бу муора уутун дьалкытаары, эЬигини хаадьылаары! 

Чертеноктар: Ол то5о биЬигини хаадьылыыгын? 

Балда: Ессе то5о диигит?! Нолуоккутун телеебеккут! Дьэ, билигин кер бе5етун 

керуехпут, эЬигини сордуохпут. 

Улахан черт: Балда, муора уутун дьалкытыма, нолуоккун барытын телуехпут, тохтуу тус, 

сиэммин билигин ыытыам. 

Балда: Дьэ, кининнэн оонньуур манан а5ай буолбатах. 

Кыра черт: Дорообо, Балда. Туох нолуогун кэпсээтиц? БиЬиги хаЬан да нолуок диэни 

телеебетехпут. Чэ, буоллун эрэ, иккиэн суурэн куоталаЬыах, ким тургэнник муораны тула 

эргийэн кэлэр эбит? Бастакы кэллэххинэ  нолуоккун толору ылыац. 

Балда: хайдах миигин кытта куоталаЬаары гына5ын? Бастаан мин бырааппын кытта суур. 

Биир, икки, ус, суур! 

(музыка тыаЬынан Кыра черт уонна куобах суурэллэр, биир куобах миэстэтигэр хаалар, 

черт суурэн кэлбитигэр утары тахсан кэлэр) 

Балда: Оо, дьэ быраатым барахсан, сылайдыц да? (миэстэтигэр хаалбыт куоба5ы 

тебетуттэн имэрийэр). Сынньан. 

Кыра черт: Чэ,чэ, ба5арар буоллаххына нолуоккун ыл. 

Балда: суох, тохтоо, билигин мин уочаратым, мин сорудахпын толоруоц. Дьэ, теЬе 

куустээххин керуехпут! Ол аты кере5ун да? Ити аты санныгар сугэн баран биэрэстэ 

ацаарын бар. Оччо5о, нолуоккун бэйэц ылыац, кыайбатаххына бэйэм ылыам. 

(нуучча народнай ырыатынан палкалаах аты миинньибит о5о суурэккэлиир) 



Балда: Эрэйдээх черт, ат анныгар киирэн ере кете5е сатаан баран кыайбакка биир, икки 

атылы оцорон баран сууллан тустэ. Акаары, эн илиигинэн сатаан кетехпетуц, оттон мин 

кинини ата5ым икки ардыгар кете5ебун! ( мас аты миинньэн баран ыстацалыыр). 

Улахан черт: нолуоккун хомуйдубут, ылан илдьэ бар.(куулу киллэрэн Балда5а биэрэр) 

Балда: Дьэ, бу учугэй! 

Куоска: Дьэ, сити курдук Балда куулун сугэн А5абыытыгар барбыта. Ессе аны биир 

остуоруйа5а тиийэ сылдьыа5ыц. «Балыксыт уонна балык» туЬунан остуоруйа5а. КыЬыл 

кемус балык саарыстыбатыгар, уу анныгар туох буоларын керуеххэ. 

КыЬыл кемус балык:  Куех муора тугэ5эр, 

    Урук кемус долгуцца уйдаран, 

    Оонньуурбутун  себулуубут. 

(КыЬыл кемус балык уонна тебелеругэр балык бэргэЬэни кэппит кыра о5олор 

уцкуулууллэр) 

 КыЬыл кемус балык: БиЬиги кыЬаллан уцкуулээтибит, 

    Кыратык сылаар5аатыбыт, 

    Уубут тугэгэ5эр чуумпуга 

Сынньана, сыта туЬуехпут 

Куоска: Дьэ, остуоруйалаах кинигэбит буттэ. Аны билигин баал буолуо5а. Онно миигин 

Куосканы киллэрбэттэр. Керсуеххэ дылы, А.С. Пушкин остуоруйалаах кинигэтигэр. 

Ыытааччы:    Урэр тыалга бигэнэр, 

    Урдуу-намтыы куегэйэр, 

Учугэйкээн сибэккилэр 

Уцкуулэрин утуктэн, 

Уерэ-дьуерэ уктуе5уц, 

    Алыптаах кэрэ музыка5а 

  Аргыый наллаан 

  Уцкуулээн наскылдьыйыа5ыц. 

(Дамалар уонна кавалердар вальс уцкуулууллэр) 

Ыытааччы: бугун биЬиги бырааЬынньыкпытыгар хартыыналар, оцоЬуктар 

быыстапкалара тэрилиннэ! Бу хартыына А.С. Пушкин ханнык саамай таптыыр дьылын 

кэмин кэпсиирий?.  

О5олор: КуЬуну  

Ыытааччы: КуЬун туЬунан хоЬоону истиэ5иц: 

О5о:   Санньыаран дьэ кэм да кэм! Харах уерэр эрэ! 

   ТиЬэх киэргэниигин олус себулуугун –  

   Таптыыбын мин айыл5а симэнэн кэхтэрин, 

   саЬыл са5ынньахтаах кемус тыаллаах куммун, 

Курдары охсор тыал кулгаахпар сипсийэрин, 

Былыттардаах халлаан бадыа-будуе дьуьунун, 

Сэдэхтик кун керерун, бастакы хаЬыцмын 

Уонна кыЬын кырдьа5ас ыраахтан саанарын. 

(о5олор «КуЬуццу вальс» уцкуулууллэр, Ф.Ф. Шопен «Вальс №7) 

Ыытааччы: оттон бу хартыына дьял ханнык кэмин кердереруй? 

О5олор: КыЬыны кэпсиир 

 

О5о:   Хотуттан былыт курас тыалга 



   Уурдэрэн кэллэ, тымныйда, 

   Аптаах кыЬын ацылыйда. 

   КыраЬа туЬэн, тиийэн кэллэ, 

Дууп мас урдэ кемне5урдэ; 

Долгуннаах уруц уллуктэннэ 

Тула толоон, хайа урдэ; 

Ерус кытылыныын тэцнэннэ, 

Уруц кеп сабыытын уллуннэ; 

Тымныы ча5ыллар. Уерсэбит, 

Дьиибэлээх КыЬын ийэбит. 

(о5олор «КыЬын» уцкууну уцкуулууллэр, Г.В. Свиридова «Вальс») 

Ыытааччы: Оттон манна хонууга бастакы ньургуЬуннар тыллыбыттар. Дьыл ханнык 

кэмэй? 

О5олор: Саас! 

   Сааскы дьыбары уЬугуннара, 

   Хахсаат тыаллар ессе да урэллэр, 

   Саца тахсыбыт харалдьык урдугэр 

   Ньургуьуннар сандааран тураллар; 

Дыргы сыттаах муеттээх боскуобай уйа 

Дьиктилэрдээх саарыстыбатыттан 

Бастакы ыцырыа тахсаат да, 

Кэрэ саас туьунан ыйыталаЬа –  

Ол хаЬан кэлэрин сураЬа, 

Хаьан хатыц силимнээх лабаата 

Куех сэбирдэхтэринэн тылларын, 

Бэс чагда дабаххайдаах сытынан 

Хаьан дьэ туймааран кэлэри 

Билээри-керееру кетте, кетте. 

(о5олор ыцырыа уцкуутун толороллор) 

Ыытааччы: бу хартыына5а туох барыта тыллыбыт, сырдаабыт. Ол аата туох буолбутуй? 

О5олор: Сайын буолбут. 

О5о:   Илин саЬар5а кытара кыыста, 

   Ерус уцуор дьиэлэр уоттара умулунна, 

Хонуу сибэккилэрэ сиигинэн угуттаннылар, 

Куех оттоох сыЬыыларга ынахтар турдулар, 

Уруц туман былыкка ере кетте, 

Дьоннор уьуктан хотуурдарын сугэннэр 

Сыьыыларга ыксаатылар. 

Кун та5ыста, сир-дойду уЬугунна!  

 («Сардаана» муода-студия «Сир симэхтэрэ» коллекцияларын кердереллер) 

Ыытааччы: баалбыт манан тумуктэнэр, дуоЬуйа уцкуулээтибит, ыллаатыбыт, 

остуоруйалары кердубут. 

   Кун мэлдьи бу курдук керуехтун 

  Киэц халлаан кулумнуу кулуехтун 

Чэп-чэгиэн доруобай буолаарыц 

Чэ, бары дьоллоохтук сылдьыа5ыц! 


