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ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ: 

«МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД»

Николаева Христина Михайловна,
г. Якутск, воспитатель детского сада общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательно-речевому развитию 
детей №85 «Золотой ключик» 

Актуальность проекта: всем известно, что самый любимый 
праздник детей — это Новый год. Предновогодняя суета, пись-
ма Деду Морозу, украшение ёлки и долгожданные подарки под 
ней — все это не сравнится даже с днем рождения. При подготов-
ке к празднованию Нового года у детей часто возникали вопро-
сы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз настоящий? А где он 
живёт? А почему Дед Мороз разный в разных странах? А подарки 
Дед Мороз принесёт? Разобраться в этих вопросах поможет по-
исково-исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе 
реализации проекта «Мы встречаем Новый год».

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный, 
творческий.

Цель: приобщение к культуре новогоднего праздника, его 
традициям; развитие художественно-эстетического отношения к 
окружающей действительности, обогащение детских впечатле-
ний.

Задачи:
 y  формировать положительное отношение к семейным и об-

щественным праздникам. Знакомить со свойствами разных 
предметов и материалов, правилами безопасного поведе-
ния в новогодние праздники;
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 y  познакомить с разнообразием новогодних игрушек и тра-
дицией украшать новогоднюю елку;

 y  развивать художественно-эстетические способности, уме-
ния и навыки продуктивной деятельности:

 y  способствовать взаимодействию детей и родителей в изго-
товлении и коллекционировании новогодних елочек;

 y  формировать у детей познавательный интерес к традициям 
и обычаям празднования Нового года с ёлкой, Дедом Мо-
розом и подарками;

 y  познакомить детей с родиной Деда Мороза — Великим 
Устюгом, с его братьями, которые живут в разных странах;

 y  развивать у детей организаторские способности в подго-
товке и проведении праздника в детском саду и семье;

 y  совершенствовать познавательные и конструктивные уме-
ния наблюдать, рассматривать, сравнивать, анализировать, 
отражать результаты своих исследований в творческой де-
ятельности;

 y  способствовать развитию связной речи, воображения, же-
лания заучивать стихотворения, песни;

 y  создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во 
всех видах деятельности.

Объект исследования: Новый год как источник радости.
Предмет исследования: новогодние традиции нашей страны, 

новогодняя ёлочка.

Образовательные области:

 y Познавательное развитие
 y Социально-коммуникативное развитие
 y Художественно-эстетическое развитие
 y Музыкальное развитие
 y Физическое развитие

Срок реализации проекта: краткосрочный (3 недели).
Участники проекта: дети средней группы, родители воспитан-

ников, воспитатели группы.

Ожидаемый результат:

 y Для детей:
 9 развитие интереса к художественному творчеству;
 9 получение эмоционального отклика в ходе работы;
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 y Для педагогов:
 9 оформление проекта;
 y Для родителей:
 9  активное участие родителей в жизни детского сада и груп-
пы.

Продукт проекта:
1. Выставка «Лучшая Новогодняя ёлочка»
2. Новогодний утренник

Этапы реализации проекта:

I этап — подготовительный.

1. Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями.
2. Создание необходимых условий для реализации проекта.
3. Перспективное планирование проекта.
4. Разработка и накопление методических материалов по 

теме.

II этап — основной (практический).

1. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эф-
фективных методов и приёмов по расширению знаний до-
школьников о новогодних праздниках.

III этап — заключительный.

1. Оформление результата проекта в виде презентации.
2. Организация и участие родителей на выставке «Лучшая 

Новогодняя ёлочка».
3. Проведение итогового новогоднего утренника.

Завершение проекта:

1. Выставка детских рисунков и поделок,
2. Объявление благодарности самым активным родителям за 

участие в организации проекта на родительском собрании,
3. Новогодний утренник.
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(Таблица 1)

Содержание работы в процессе реализации проекта:

№ 
п/п

Этапы 
(сроки)

Основные направления реализации 
проекта (мероприятия)

Материалы и средства 
реализации проекта

1.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Подготови-
тельный
 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми:
Новый год — самый любимый 
праздник детей и взрослых
История возникновения празд-
ника в России. Знакомство с 
традициями празднования 
Нового года.
Почему к Новому году украша-
ют ель, а не другие деревья?
Чтение сказок, рассказов:
С. Козлов «Зимняя сказка»
В. Набоков «Зима», «Снегуроч-
ка», «Морозко», 
«Зимовье зверей»,
«Мороз Иванович», 
«12 Месяцев»,
«Госпожа Метелица».
Чтение стихов:
О. Иванова «Приключения 
Снежной бабы», 
О. Корнеева «Ждет нас ёлочка 
в лесу», 
Е. Михайленко «Снежная баба 
Франтика» и т. д.
Чтение потешек:
Ой, мороз, мороз не показывай 
свой нос…
Ах, ты зимушка-зима, к нам с 
морозами пришла и т.д.
Отгадывание загадок:
«Кто повесил на карниз все 
сосульки сверху вниз»,
«Кто, друзья, с большим трудом 
спрятал речку подо льдом» и 
т. д.
Игры и развлечения зимой:
Постройки: снежная крепость, 
снеговик, горка из снега,
Игры «Кто скорее расчистит 
дорожку от флажка до флажка», 
«Попади в цель» и др.
Дидактические игры:

беседы;
чтение;
рассматривание картин, 
иллюстраций, новогод-
них открыток;
плакаты;
мнемотаблицы;
лото;
пазлы;
различные виды театров;
картотека потешек, зага-
док, стихов;
лопаты, ведро, краски, 
морковка, веточки;
картотека игр;
картинки героев сказки, 
разрезанные на несколь-
ко частей;
использование в работе 
блоков Дьенеша и пало-
чек Кюзенера;
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Игра «Новогодняя елка»; «Под-
бери слово», «Что растет на 
елке», «Кто больше» и т. д.
Социально-коммуникативное 
развитие:
Составление рассказов по теме:
«Зима», «Как мы играли в снеж-
ки», «Как мы лепили Снегови-
ка», «Зимние забавы», «Как мы 
встречали Новый год», «Что мне 
подарил Дед Мороз».
Составление рассказа с данны-
ми словами: зима, морозы, елка, 
береза, Дед Мороз, подарки и 
т. д.
Разрезные картинки — составь 
рисунок из нескольких частей.
Познавательное развитие:
Учим сравнивать, различать, 
классифицировать, называть 
геометрические фигуры по 
цвету форме, размеру. Подбор 
заданий по теме «Зима».
Экспериментирование:
1. Набрать снега в формочки, 
заморозить в холодильнике, по-
ложить в теплое место. Наблю-
даем, что происходит со снегом. 
Что с ним стало? Какого цвета 
вода? Почему?
Работа с родителями:
беседы,
консультации,
рекомендации,
мастер-класс
Темы: Организация и проведе-
ние праздника, украшение груп-
пы к Новому году, совместные 
подёлки к празднику, органи-
зация и проведение выставки 
«Новогодняя ёлочка», «Что 
подарить ребенку на праздник», 
«Любимые занятия детей дома» 
и т.д.
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Основной 
этап

Художественное творчество
Рисование: «Маленькой ёлочке 
холодно зимой»
Лепка: «Ну и елка просто диво, 
как нарядна и красива»
Аппликация: «Ёлочка красавица 
всем ребятам нравится»,
Коллективная аппликация с 
использованием бусин, страз, 
пуговиц, пайеток и т. д. «Засвер-
кай огнями елка, нас на празд-
ник позови!»
Новогодние украшения своими 
руками: «Что растет на елке 
шишки да иголки!»
Аппликация: «Дедушка Мороз», 
«Снеговичок»
Лепка: «Снегурочка танцует».
Рисование зимних узоров: «Ой, 
зима — чудесница, кружевам 
ровесница»
Аппликация из мятой бумаги: 
«Он не мал и не велик снеж-
но-белый Снеговик»
Аппликация: «Бусы повесили, 
встали в хоровод, весело-весе-
ло встретим Новый год»
Ручной труд: «Бус красивей этих, 
нету в целом свете, сделали их 
сами, своими руками». Собрали 
елочку из бус

Иллюстрации, плакаты: 
«Новый год», «Празднич-
ная ёлочка», технологи-
ческие карты по рисова-
нию: «Елочка»
Материалы: бумага, крас-
ки, пластилин, каранда-
ши,
Шишки, тесьма, гуашь, 
клей с блестками.
Использование ваты.
Иллюстрации, плакаты: 
«Зимнее окно», «Време-
на года», «Зима»
Технологические карты: 
«Морозные узоры», 
«Зимнее окно».
Плакаты: «Зима», «Про-
гулки», «Времена года» 
Технологические карты 
по рисованию: «Наряд-
ные Снеговики».

Заключи-
тельный 
этап

Выставка детских работ.
Выставка совместных работ 
детей и родителей «Новогодняя 
ёлочка».
Награждение детей, принявших 
участие на выставке «Новогод-
няя ёлочка», на новогоднем 
утреннике.
Новогодний утренник.
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НОД ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ РИСОВАНИЮ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДОУ «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА»

Герасимова Татьяна Егоровна,
г. Якутск, логопед детского сада №88 «Академия 
детства»

Цель занятия: 
— познакомить детей с нетрадиционными техниками рисова-

ния: поролоном и ватной палочкой; 
— развивать эстетическое восприятие, воспитывать аккурат-

ность.
Задачи:
1. научить детей передавать в рисунке впечатления от ново-

годнего праздника, создавать образ нарядной ёлки, используя 
нетрадиционные техники рисования; закрепить умение рисовать 
ватной палочкой и поролоном;

2. развивать художественно-творческие способности, умение 
соотносить движение руки со зрительным контролем, образное 
восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета, образные пред-
ставления), мелкую моторику рук;

3. воспитывать аккуратность, эстетический вкус, создавать ат-
мосферу праздника.

Оборудование: елочки, вырезанные из картона для каждо-
го ребенка, гуашь, стаканчики с водой, палитры, поролоновые 
губки, влажные салфетки, ватные палочки, искусственная ёлоч-
ка, несколько елочных шариков, картинки с изображением на-
рядной елочки, музыкальная ёлочка, письмо от Деда Мороза, 
слайд-презентация «Почему наряжается ёлочка на Новый год».

Ход занятия

Воспитатель:
— Ребята, скажите мне, пожалуйста. какое время года сейчас? 
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(Зима.) Какой месяц? (Декабрь.) Что же интересного у нас проис-
ходит в декабре? (Праздник Новый год).

А что это за праздник такой? Что надо делать, когда наступает 
этот праздник? (Ответы детей).

(Стук в дверь.)
Воспитатель:
— Дети, слышите, кто-то стучит. Пойду, посмотрю. Вносит в 

группу мешок (Сюрпризный момент.)
Воспитатель: 
— Ребята, а кто это нам под дверью мешок оставил? И что там 

лежит, интересно? (Ответы детей.)
(Воспитатель достает из мешка письмо от Деда Мороза и 

читает его детям.)
«Здравствуйте, девочки и мальчики! Скоро наступит праздник 

Новый год, и я, Дедушка Мороз, отправляю вам сегодня елочку. 
Вы украсьте елочку и ждите от меня подарки. А чтобы вам было 
нескучно, оставляю вам музыкальную елочку. До свидания!»

(Смотрим на музыкальную елочку).
Воспитатель:
— Ребята, а чем можно украсить ёлочку? (Рассматривание 

елочных шариков).
— У меня есть елочные шарики. Какие они? (Круглые, большие 

и маленькие.) Какого цвета? Как можно украсить ими елочку? (По-
весить на ниточках.) Давайте повесим шарики на елочку. (Дети 
развешивают шарики.) Ой, какая нарядная и красивая ёлочка у 
нас получилась. (Воспитатель обращает внимание детей на 
мешок и достает оттуда елочки для каждого ребенка.) 

— Ребята, а это елочки для вас от Деда Мороза, только их тоже 
нужно украсить игрушками.

— Ребята, а давайте посмотрим еще и видеописьмо от Деда 
Мороза и узнаем, почему же именно елочки украшают на Новый 
год. (Смотрят слайд-презентацию.)

— А вы хотите сделать свои елочки красивыми и украсить её 
шариками? (Ответы детей.)

Тогда перед ответственной работой предлагаю сделать физ-
культминутку.

Физкультминутка:
Вот под ёлочкой зеленой скачут весело вороны. (Прыжки на 

одной ноге, на другой.)
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Кар-кар-кар. (Дети кричат « Кар-кар-кар» на выдохе.)
Целый день они летали, (Бег на месте с взмахами рук в сто-

роны.)
Спать ребятам не давали.
Кар-кар-кар. (Дети кричат « Кар-кар-кар» на выдохе.)
Только к ночи умолкают,
Вместе с нами засыпают, (Ходьба на месте.)
(Воспитатель рассаживает детей, на столах приготовлено 

все необходимое для рисования.)
Воспитатель:
— Посмотрите на столики. Чем мы будем раскрашивать елоч-

ки? (Красками.) А где же наши кисточки? (Их нет.) Наши кисточки 
спрятались, и сегодня у нас будет необычное рисование. Сегодня 
мы будем рисовать поролоном и ватной палочкой.

— Посмотрите, какая красивая елка изображена на этой кар-
тинке. Краску какого цвета использовал художник, чтобы нари-
совать эту елку. Какие краски художник применил для рисования 
игрушек? (Красную, желтую, синюю.)

— А мы будем раскрашивать елку с помощью поролона. По-
смотрите, как это нужно делать.

(Воспитатель показывает.)
— Поролон окунаю в воду и отжимаю. Гуашь на поролон на-

бираю немного, так, чтоб поролон был полусухой. Теперь акку-
ратно промачиваем поролоном сверху вниз. Посмотрите, какая 
яркая и красивая елка получилась. Ребята, как вы думаете, чего 
не хватает нашей зеленой красавице? (Новогодние украшения 
гирлянды, шары.)

— Окунаем кончик ватной палочки в краску и оставляем от-
печаток на нашей елочке. Выбирайте краску, которая вам нравит-
ся больше всего, можно использовать несколько цветов, чтобы 
ёлочка была нарядная.

(Дети украшают свои елочки ватными палочками. Воспита-
тель следит, оказывает индивидуальную помощь. В процессе 
работы спрашивает у детей, знают ли они стихотворения про 
елочку. Слушает детей, затем сама читает стихотворение.)

Воспитатель:
Мама елку украшала,
А я маме помогала,
Вешала игрушки
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Шарики, хлопушки!
А потом гостей позвала
И под елочкой сплясала!

— Вот какие нарядные елочки у вас получились, молодцы! Как 
вы думаете, Дедушке Морозу понравится? (Ответы детей.)

— Наши пальчики долго трудились, давайте сделаем для них 
зарядку. (Пальчиковая гимнастика «Елочка».)

Перед нами ёлочка: (Пальцы рук переплетены, из больших 
пальцев — верхушка «ёлочка».)

Шишечки, иголочки. (Кулачки, указательные пальчики вы-
ставлены.)

Шарики, фонарики, («Шарики» из пальцев вверх-вниз.)
Зайчики, и свечки, («Ушки» из указательного и среднего паль-

цев, обе ладони сложены, пальцы сжаты.)
Звезды, человечки. (Ладони сложены, пальцы расправлены, 

средний и указательный пальцы стоят на столе.)
Итог занятия
— Ребята, что мы сегодня с вами делали? (Ответы детей.) 

Сегодня мы потрудились на славу! Вы были внимательными и 
умелыми, елочки действительно получились очень красивые и 
нарядные, и мы сможем ими украсить наш уголок природы.
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«КЫҺЫҤҤЫ ТЫАҔА АЙАН»  
ВИРТУАЛЬНАЙ ЭКСКУРСИЯ КЭНИСПИЭГЭ

Гаврильева Валерия Валерьевна, 
Дьокуускай к., 88 №-дээх «Академия детства» оҕо 
уһуйаанын иитээччитэ

Бөлөҕө : оскуолаҕа киириэн иннинээҕи бэлэмнэнии бөлөх.
Сыала: оҕо билиигэ-көрүүгэ дьоҕурун, фантазиятын уонна  

өйүн-санаатын экскурсия нөҥүө сайыннарыы; дьыл кэмин туһу-
нан билиини түмүү.

Соруктар:
үөрэтии: тыаҕа сылдьан быһыы-майгы быраабылаларын саа-

һылааһын; 
иитии: элэккэй буолууга, бэйэ бэйэҕэ үтүө сыһыаннаһыыны. 

айылҕаҕа тапталы, харыстабыллаах сыһыаны иитии;
сайыннарыы: оҕо толкуйдуур, болҕомтолоох буолуутун, өйгө 

оҥорон көрөр дьоҕурун сайыннарыы.
Бэлэмнэнии үлэ: таабырыннары таайыы, быраабылалары ха-

тылааһын, хаартыыналары көрүү. 
Туттуллар матырыйаал: кэмбиэр иһигэр сурук, видео, хар-

тыыналар.
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ПУТЕШЕСТВИЕ С САНТА-КЛАУСОМ
(Занятие-развлечение по развитию речи) 

Захарова Сардана Юрьевна,
г. Якутск, воспитатель Центра развития
ребенка-детского сада №10 «Туллукчаан»

Цель: воспитание интереса к культуре другой страны.
Задачи:

 y  познакомить детей с рождественскими традициями в Ан-
глии; 

 y обогатить словарный запас; 
 y  научить детей отвечать полно, читать стихи с интонацией, 

выразительно, громко;
 y развивать память, мышление и творческие способности.

Оборудование: ноутбук, презентация, магнитофон, запись 
песни «Jingle Bells», волшебный чемоданчик Мэри Поппинс, 
атрибуты персонажей (гномов, эльфов), маскарадный костюм 
Санта-Клауса, Снеговика, бумажная елка для коллективной рабо-
ты, кружочки для раскраски, цветные карандаши, клей.

Предварительная работа:
Знакомство с традициями и обычаями страны изучаемого 

языка, разучивание рифмовок, стихотворений и песен на англий-
ском, русском, якутском языках. Приготовление рождественских 
пряников.

Центры: развитие речи, изостудия, музыка, кулинария.
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Ход занятия-развлечения

Этапы Содержание Методы,приемы время

1 Воспитатель: Hello boys and 
girls. 
Дети: Hello! 
Ребята, давайте поприветствуем 
наших гостей по-английски.
Стихотворение «Good Morning». 
Good morning, good morning
Good morning to you
Good morning, good morning
I am glad to see you.

Воспитатель: Дети, какой скоро 
праздник?
Дети: Новый год.

Воспитатель: Давайте прочи-
таем стихотворение про Новый 
год хором:

С неба падает снежок,
В воздухе кружится,
Дед Мороз берет мешок,
В сани он садится…

Организационный момент

Выразительное чтение.

Ответы на вопросы

Выразительное чтение

2 мин.

2 Воспитатель: В России все люди 
отмечают Новый год, а в Англии 
и во всех англоязычных странах 
скоро будет отмечаться празд-
ник Рождества — «Christmas».
Я сегодня побуду Санта-Клаусом
и расскажу о празднике. Мы с 
вами немного познакомимся с 
традициями и обычаями празд-
ника Рождества. 
Англичане Рождество празд-
нуют 25 декабря, но начина-
ют готовиться за 4 недели до 
праздника.
Самый 1-й символ — Ад-
вент-календарь (25 дней до 
Рождества).
Рождественские чулки — 
Christmas stockings.
Рождественская елка — 
Christmas tree.
Свечи (4) — Christmas candles.
Санта Клаус.
Рождественское печенье.

Показ слайдов
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Пожелания веселого Рождества, 
счастливого Нового года — 
Merri Christmas, Happy New 
Year!
Чтение стихотворений на ан-
глийском языке
Дед Мороз со Снегурочкой и 
якутские Чысхаан с внучкой 
Хаарчааной.
Чтение стихотворений на рус-
ском, якутском языках.  

Обратить внимание детей. 
Словарная работа.
Объяснить значение. 

5 мин.

4 Игра в снежки Попади в цель 1мин
5 (Входит Снеговик.)

Воспитатель: Ребята, кто же это 
к нам пришел?
Дети: Снеговик! 
Воспитатель: А как это будет 
по-английски?
Дети: А snowman!
Воспитатель: Давайте с ним 
поздороваемся! Hello!
Снеговик: Hello children! My 
name is snowman.
Воспитатель: Ребята, споем 
песню снеговику «Jingle Bells» 
на трех языках.

Сюрпризный момент.

Словарная работа

Пение под фонограмму на 
3 языках

2мин

6 (Физкультминутка со Снегови-
ком.)
«Head, shoulders, knees and 
toes».

Воспитатель: Давайте оденем 
эти новогодние предметы, вы 
будете эльфами-помощниками 
и тоже поможете Снеговику и 
Санта-Клаусу делать игрушки 
для елочки. (Вещи из чемодан-
чика.)

Отдых.
Сюрпризный момент

2 мин.

7 Практическая часть. Коллек-
тивная работа (Приклеивают 
елочные игрушки.)

 Напомнить, как правильно 
пользоваться клеем акку-
ратно.

5 мин.
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8 Итог.
Воспитатель: Какие новые ан-
глийские слова узнали? 
Рождественские чулки (Christmas 
stockings)
Рождественская елка (Christmas 
tree)
Рождественские свечи 
(Christmas candles)
А завтра мы испечем пряники.

Сладкое угощение от Сан-
ты-Клауса.

1 мин.
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НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(Конспект образовательной деятельности  

с детьми подготовительной к школе группы)

Бегулецкая Наталья Константиновна,
старший воспитатель Нижне-Бестяхского детско-
го сада общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением художественно-эстетического разви-
тия воспитанников «Солнышко», Мегино-Кангалас-
ский улус

Цель: создание условий для формирования представлений 
детей о праздновании Нового года.

Задачи: 
 y  познакомить с обычаями и традициями народов, предста-

вители которых ходят в группу детского сада, отмечать но-
вогодние праздники;

 y  углубить знания детей о праздновании Нового года у нас в 
стране;

 y развивать диалогическую речь детей;
 y  развивать мышление, память, внимание, координацию дви-

жений;
 y  воспитывать познавательный интерес и любознательность 

к проведению общенародного праздника — Новый год;
 y воспитывать толерантные отношения;
 y создать атмосферу праздничного настроения;

Оборудование: проектор, презентация, деревянные лыжи, 
разрезные картинки «Тарелочки с узбекским орнаментом».

Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:

Лес укрыла одеялом,
Льдом озера заковала,
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Застудила все дома,
Это к нам пришла…

Ответы детей: Зима.

Воспитатель: Правильно, зима. (На экране появляется кар-
тина Елены Уваровой «Зимние забавы».) За окном зима — время 
самых коротких дней и самых длинных ночей. А вы любите зиму? 
Почему?

Ответы детей: Можно играть в снежки, кататься на санках, лы-
жах, Дед Мороз приносит подарки.

Воспитатель: Да, это время года любят все дети во всех стра-
нах мира. Ведь именно зимой приходит самый сказочный, таин-
ственный праздник, который обещает исполнение всех заветных 
мечтаний каждому, кто верит в чудеса — Новый год. Это особен-
ный праздник, всенародный, потому что его отмечают все наро-
ды, живущие на нашей планете. И везде по-особому, ведь у каж-
дого народа есть свои отличительные черты и традиции. В нашей 
группе есть дети разных национальностей — якуты, русские, уз-
беки, киргизы, армяне. Предлагаю отправиться в новогоднее пу-
тешествие и узнать, как встречают Новый год в разных странах. 
Закройте глаза и представьте, что подул ветер, закружила вьюга. 
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(Звучит волшебная музыка, дети закрывают глаза, кружатся, 
музыка стихает.)

Воспитатель: первая остановка нашего путешествия — это Уз-
бекистан. (Появляется слайд с изображением Дедушки Корбобо 
и внучки Коргыз.) Посмотрите, кто это едет на ослике? (Ответы 
(предположения) детей.) 

Воспитатель: это снежный дедушка Корбобо в полосатом ха-
лате и красочной тюбетейке выезжает на ослике, гостя встречает 
внучка, которую зовут Коркыз. 

В Узбекистане есть традиция в Новый год — битьё старой по-
суды с трещинами. Жители верят, что это избавит их от несчастья. 

ИГРА «НАЙДИ И СОБЕРИ ТАРЕЛОЧКИ»

Воспитатель: А теперь отправимся дальше. (Звучит волшеб-
ная музыка, дети закрывают глаза, кружатся, музыка стиха-
ет.) Откройте глаза. Посмотрите, мы с вами оказались в столице 
Кыргистана Бишкеке на главной площади Ала-Тоо. (Появляется 
слайд площади Ала-Тоо.)
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Всю ночь здесь будут звучать музыка и поздравления. А Это 
Дед Мороз — Аяз Ата, Он встречает гостей с внучкой Аяз Кыз. 
Аяз Ата одет в белый войлочный халат «чапан», отделанный зо-
лотистыми узорами и носит белый головной убор. Он гуляет по 
домам и узнает, кто лучше всех себя вел и заслужил подарка. (По-
каз слайда.)
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Воспитатель: В Кыргызстане есть народная примета «Как 
встретишь год, так его и проведешь». Чтобы Новый год прошел 
у нас весело и интересно, предлагаю вам поиграть в кыргызскую 
народную игру.

ИГРА «АЛТЫН ШАКЕК» (ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО)

Дети рассаживаются в круг и складывают ладони «лодочкой». 
Далее в круг входит игрок, у которого в руках есть какой-нибудь 
маленький предмет. Дальше он незаметно подкладывает этот 
предмет одному из сидящих и кричит: «Алтын шакек, учуп чык» 
(Золотое колечко, вылети). Ребенок с предметом в ладонях после 
этих слов должен выбежать из круга, а остальные участники ста-
раются ему этого не позволить.

Воспитатель: А теперь пришла пора отправиться дальше. (Зву-
чит волшебная музыка, дети закрывают глаза, кружатся, му-
зыка стихает). Мы с вами оказались в гостеприимной Армении. 
(Показ слайда.)
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Армянского Деда Мороза зовут Дзмер Папи, имя которого пе-
реводится как «Морозный Дед», Снегурочку — Снежная Ануш. 
Окружают их сказочные существа: хлвлики — шумные и актив-
ные человечки и аралезы — наполовину животные, наполовину 
люди.

Новый год семьи встречают вместе, много путешествуют, от-
дыхают на горнолыжных курортах. Во время празднования попу-
лярны походы в горы, катание на сноубордах и лыжах.

ИГРА-ЭСТАФЕТА «ЛЫЖНИКИ»

Воспитатель: Нам пора возвращаться в Россию. Закройте гла-
за. (Звучит волшебная музыка, дети закрывают глаза, кружат-
ся, музыка стихает.) Ой, ребята, где мы с вами оказались? (Слайд 
«Красная площадь».)

Ответы детей: В Москве.
Воспитатель: А как вы догадались, что это Москва?
Ответы детей: Это главная площадь страны, Кремль.
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Воспитатель: Давайте вспомним, как у нас в России встречают 
Новый год.

Ответы детей: Украшаем елку. Поем песни про елочку, Деда 
Мороза. Запускаем фейерверки и т.п.

Воспитатель: Да, ребята, вы правы. А еще принято подводить 
итоги уходящего года. Обычно россияне вспоминают, что было 
в уходящем году. Рассказывают, что произошло в жизни важного. 
Давайте и мы с вами вспомним, что важного произошло в вашей 
жизни. Кто хочет поделиться?

Ответы детей: Наша семья переехала в новый дом. В этом 
году у меня родилась сестра, я стал старшим братом. Я впервые 
летал на самолете и увидел море и т.п.

Воспитатель: Вот как хорошо прошел ваш год, вы стали стар-
ше на год, узнали много нового. В жизни каждого произошли та-
кие замечательные события. А теперь нам пришла пора возвра-
щаться в нашу родную Якутию. (Дети закрывают глаза, звучит 
волшебная музыка, кружатся, музыка стихает.)

(Появляется слайд с изображением якутского Деда Мороза — 
Чысхаана и Снегурочки — Хаарчааны.)
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Воспитатель: Вот и вернулись мы с вами домой. Ребята, а вы 
знаете, кто это? Как их зовут? (Ответы детей.)

Воспитатель: Правильно, это Чысхаан и его внучка Хаарчаана. 
Главной традицией Нового года у нас является украшение елки. 
Эту зеленую красавицу наряжают шарами, гирляндами, светя-
щимися фонариками, шишками, конфетами, игрушками. Ёлка — 
символ новогоднего праздника.

(Показ слайда «Зажжение ёлки».)
Воспитатель: Якутия зажигает первую елку в России, здесь 

рождается холод и оживают древние легенды, на севере самый 
пушистый и хрустящий снег, здесь рождается сказка. Зима начи-
нается в Якутии!

Вот и закончилось наше новогоднее путешествие. Есть еще 
много традиций, о которых мы не успели поговорить. Например, 
украшение дома необычными снежинками. Наши снежинки — 
особенные. Мы сами вырезаем их из бумаги, сами наклеиваем 
на окна, чтобы атмосфера в доме стала еще более праздничной. 
Шитье носочков для сладкого подарка, которых вешаем на забо-
ре. Дед Мороз приходит, забирает их и приносит в новогоднюю 
ночь, наполненные сладостями. Поэтому у нас с вами до Нового 
года еще много дел, чтобы встретить его весело и празднично!
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ООННЬУУЛАР 
(Улахан бөлөх оҕолоругар)

Тимофеева Нюргуяна Анатольевна,
Дьокуускай к., 18 №-дээх Т.С. Комарова аатынан 
«Прометейчик» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

1.  «Үҥкүүлүү-үҥкүүлүү мэһэйи туораа». 10 киһи оонньуу тах-
сар. Мишураны икки өттүттэн туталлар. Муусука тыаһыыр. 
Уочаратынан үҥкүүлүү-үҥкүүлүү кэдэйэн ааһыахтаахтар. Са-
таан ааспатахтар туораан иһэллэр.

2.  Сана дьылга бэлэмнэнии. Сыанаҕа 3 кыыс, 3 уол тахсаллар. 
Муусука тыаһыыр. Уолаттар сааланы кэрийэ сылдьан дьон-
тон мал (былаат, мишура, маска уо.д.а) хомуйан кыыстарын 
баалга бэлэмнииллэр. Кимиэнэ ордук кырасыабай буолбут 
хотор. Кыайыылааҕы көрөөччүлэр быһаараллар. 

3.  «В лесу родилась ёлочка». Ырыаны аһаҕас дорҕооннорун 
«А», «И», «Э», «О», «У», «Я» эрэ саҥаран ыллыыллар. Оон-
ньуу бүтүүтэ бары биргэ фонограмманан ыллыыллар.

4.  «Хамсанан көрдөр». 5 кытааччы тахсар. Сорудахтары 
лиис кэ түҥэтиллэр. Көрөөччүлэр таайыахтаахтар. Муусука 
тыаһыыр. Ким саҥарбакка эрэ үчүгэйдик хамсанан көрдөр-
бүт кыайыылаах буолар.

Тиэмэлэр:
• ыарахан суумкалардаах киһи;
• эстрада ырыаһыта ыллыы турара;
• бэлэх тутан үөрбүт оҕо;
• дьиэтигэр ыксаабыт киһи;
• хомойбут оҕо.
5.  «Харыйаны киэргэтии». 6 киһилээх 2 хамаанда тахсар. 

Кыра харыйаны симииллэр. Хайа хамаанда түргэнник уонна 
кырасыабайдык киэргэппит кыайыылаах буолар.
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ХААР
(Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар логопед дьарыга)

Ширяева Людмила Ивановна,
Дьокуускай к., 10 №-дээх «Туллукчаан» оҕо уһуйаанын 
логопед учуутала

Сыала: [р] дорҕоону этиилэргэ чиҥэтии.
Соруктара:
1) үөрэтэр: 
— [р] дорҕоон сөпкө этиллиитин туһунан оҕолор билиилэрин 

чиҥэтии;
— тыл саппааһын байытыы;
— оҕо билэр-көрөр, чинчийэр дьоҕурун сайыннарыы;
2) көннөрөр:
— саҥарар аппарааты сайыннарыы;
— [р] дорҕоону өйдөөн истэр дьоҕуру сайыннарыы;
— салгыны сөпкө үрэргэ дьарыктааһын;
— [р] дорҕоону этиигэ сөпкө саҥарар сатабылы чиҥэтии;
— тарбах былчыҥнарын эрчийии;
3) иитэр:
— айылҕаҕа харыстабыллаах сыһыаны иитии;
— оҕолору кытта бииргэ үлэлииргэ, болҕомтолоох буоларга 

үөрэтии.
Туттуллар тэриллэр: проектор, документ-камера, «Көрдөөх 

тылчаан» уонна «Биир — элбэх» компьютернай оонньуулар, оҕо 
аайы сиэркилэ, «Үтүлүктэр» практическай босуобуйа, фишкалар, 
ыраас кумааҕы, корзина, «Кыһын» хартыына, иһиккэ хаар.
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Этаптар Ис хоһооно Ньымалар, 
албастар Туох ситиһиллэрэ

Тэрээһин 
чаас.
Тиэмэни би-
лиһиннэрии

— Бүгүн биһиэхэ олус интэ-
риэһинэй дьарык буолуо. [р] 
дорҕоонноох тылы эппит оҕо 
киирэн, миэстэтигэр олорон 
иһэр. Биһиги [р] дорҕоону 
этиилэргэ чуолкайдык саҥара 
үөрэниэхпит.
(Хаар киhи киирэр, хомойбут.)
— Дойооболойуҥ, оҕолоой! 
Мин Хаай киһи кэллим. 
— Оҕолоор, Хаар киhи 
ханнык эрэ дорҕоону сатаан 
саҥарбат быһыылаах дии. 
Ким өйдөөн иһиттэ? Сөпкө 
саҥарарга үөрэтэбит дуо? 
Хаар киhи, биhигини кытта 
дьарыктан, оҕолору көр.

Оонньуу 
ньымата. 
Соhуччу 
түгэн

Оҕону үлэлиир-
гэ бэлэмнээһин. 
Алтыһар сата-
былы сайынна-
рыы

2. Тыл эрчил-
лиитэ.

— Хас биирдии дьарыкпыт 
тыл эрчиллиититтэн саҕала-
нар. Эрчиллиилэр: «Хачыал», 
«Маляр», «Үөһээ тиискин 
сууй», «Үөһээ тиискин аах», 
«Тэллэй», «Гармошка», «Ат», 
«Барабаан», «Кумаар», «Мо-
туор».
Тылбыт үчүгэйдик хамсыыр 
буоллаҕына, биһиги чуолкай-
дык саҥарыахпыт. 

Сиэркилэ 
иннигэр үлэ.
ИКТ туттуу.

Саҥарар аппа-
раат былчыҥна-
рын сайынна-
рыы; тыл, уос 
сөпкө хамсанал-
ларын ситиһии

3. Дорҕоон 
артикуля-
цията

— [р] дорҕоону хайдах саҥа-
рабытый?
Уоспут ымайар, тылбыт 
төбөтө үөһэ тахсар уонна 
илигириир.

Уһуннук 
өйгө тутуу

[р] дорҕоон 
этиллиитин 
чиҥэтии
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4. Мимикаҕа 
үлэ

— Таабырыммын таайыҥ: 
Сир-дойду барыта маҥан 
суор ҕанынан бүрүллүбүт 
(хаар). Хаар туһунан кэпсэтиэ-
ҕиҥ.
Арай биирдэ сарсыарда уһук-
тан, түннүгүнэн таһырдьаны 
көрбүккүт, хаар бөҕө түспүт. 
Эһиги наһаа соһуйдугут. 
Хайдах соһуйдугут? Көрдөрүҥ 
эрэ. 
«Хата мин таһырдьа оонньуу 
тахсыам» диэн наһаа үөрдүгүт. 
Хайдах үөрдүгүт?
Таһырдьа тахсыбыккыт биир 
да оҕо суох эбит. Эһиги наһаа 
хомойдугут. Хайдах хомойду-
гут?

Оонньуу 
ньымата. 
Үтүктүү 
албаһа

Сирэй 
былчыҥнарын 
сайыннарыы, 
атын оҕо наста-
рыйыанньатын 
таайа үөрэнии

5. Салгыны 
үрүү

— Эмискэ үтүлүккүтүгэр 
хаар кыырпаҕа тэлээрэн 
кэлэн түстэ. Хаар кыырпаҕын 
көтүтүөҕүҥ. Салгыны дириҥ-
ник муннубутунан эҕирийэбит 
уонна оргууй аҕай айахпы-
тынан таһаарабыт, хаарбытын 
үрэбит. Салгыны үчүгэйдик 
үрэрбит саҥарарбытыгар 
көмөлөһөр.

Оонньуу 
ньымата

Салгыны сөпкө 
үрэргэ дьарык-
таныы

6. Дорҕоону 
тылга чиҥэ-
тии.
Оонньуу 
«Биир — 
элбэх».

— Кыһын буоллаҕына, 
сир-дойду барыта хаарынан 
бүрүллэр. Хаар анныгар туох 
саhан сытарый? «Биир — 
элбэх» диэн оонньуубутун 
оонньуоҕуҥ: күөл — күөллэр, 
өрүс — ..., үрэх — ..., хонуу — 
..., бадараан — ..., мас — ..., 
от — ..., сибэкки — ... . 
Хаар киhи: Ураа, мин [р] 
дорҕоону сатаан саҥарар 
буоллум. Баhыыбаларыҥ, оҕо-
лоор! (Хаар киһи тахсар.)

Көрдөрөн 
үөрэтэр 
ньыма. 
ИКТ туттуу.

Дорҕоону тылга 
сөпкө саҥарыы. 
Тылы ахсаа-
нынан сөпкө 
уларытыы
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Тылы 
дорҕоон-
норунан 
ырытыы 

— Хаар. Бу тыл хас сүһүөх-
тээҕий? Таһынабыт.
Бастакы дарҕооно ханныгый? 
([х] — бүтэй дорҕоон.)
Иккис дорҕооно? ([аа] — уhун 
аhаҕас дорҕоон.)
Бүтэhик дорҕооно? ([р] — 
бүтэй дорҕоон.)
Хас бүтэй, аһаҕас дорҕоон 
баарый?

Фишканан 
үлэ.

Тыл дорҕо-
оннорун таба 
истии. Аһаҕас, 
бүтэй дорҕоон-
нору арааран 
өйдөөһүн

8. Тарбахтары 
эрчийии. 

— Кумааҕыны имитэн төгүрүк 
хаардары оҥоробут. Тарбах-
тарбытын үчүгэйдик хамса-
табыт.
Хаар төкүнүтэ олорон, тылы 
уларыта оонньуоҕуҥ:
Мин хаар оҥоробун.
Эн … (хаар оҥороҕун)
Кини …, биһиги …, эһиги …, 
кинилэр …

Тутан-хабан 
оҥоруу

Ытыс туочукала-
рын массажтаа-
һын.
Тылы сирэйинэн 
сөпкө уларытыы

9. Хамсаныы-
лаах оонньуу

— Оҕолоор, хаарга ханнык 
оонньуулары оонньуулларый? 
(Хаҥкылыыллар, хайыhар-
дыыллар, салааскалыыллар.) 
Билигин биһиги сыалы таба 
быраҕарга күрэхтэһиэхпит. 
Ким хаары быраҕан, корзи-
наҕа киллэрэр эбитий?
Тугу гынныбыт?

Хамса-
ныылаах 
оонньуу

Оҕону сынньа-
тыы

10. Дорҕоону 
тыл ситими-
гэр чиҥэтии, 
тыл ситимин 
толкуйдаа-
һын.

— Оҕолоор, мин таһырдьат-
тан хаар киллэрдим. Чугастан 
көрүөҕүҥ эрэ. Хаар хайдаҕый? 
(Маҥан, ыраас … .)
Хаар хайыырый? (Хаар түһэр, 
көтөр, тэлээрэр, ууллар, хаа-
чыргыыр, кылабачыйар.)
Хаары чугастан улаатынна-
ран көрдөххө, наһаа элбэх 
кып-кыра кыырпахтартан 
турар эбит. Кинилэр олус 
кырасыабайдар. Хаар туhунан 
кэпсиэҕиҥ эрэ:
Ра-ра-ра — ыраас хаар.
Ры-ры-ры — хаарынан оон-
ньуубун.
Ру-ру-ру — хаары уруhуйдуу-
бун.
Рө-рө-рө — хаары көрөбүн.
Ар-ар-ар — маҥан хаар.

Көрдөрөн 
үөрэтэр 
ньыма. Кэ-
тээн көрүү
Документ— 
камераны 
туттуу

Дорҕоону тыл-
ларга чуолкай-
дык саҥарыы. 
Тыл ситимин 
сөпкө толкуй-
дааһын
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Ыр-ыр-ыр — кыра кыырпах.
Ур-ур-ур — куруһуба курдук.

11. Дорҕоону 
этиилэргэ 
чиҥэтии

— Кыhын туhунан этиитэ тол-
куйдааҥ. Этии хас тыллааҕый? 
Этии исхиэмэтин оҥоруҥ. 
Этии хас да тыллаах буолуон 
сөп. Этии саҕаланар улахан 
буукубаттан, этии бүттэҕинэ 
туочука турар.

Хартыына-
нан үлэ

Тылы сайынна-
рыы. Тыллары 
сөпкө ситим-
нээһин. 
Этии исхиэмэтин 
оҥоруу.

12. Дорҕоону 
ситимнээх 
саҥаҕа чиҥэ-
тии.
Хоһоону 
үөрэтии

Муус маҥан хаар түhэр,
Үҥкүүлээн тэлээрэр.
Дойдубун бүрүйэр,
Олуhун киэргэтэр.
Ханнык тылларга [р] дорҕоону 
иһиттигит?

Өйгө тутуу Ситимнээх 
саҥаҕа дорҕоо-
ну чуолкай-
дык саҥарыы. 
Дорҕоону истэр 
дьоҕуру сайын-
нарыы

13. Чинчийэр 
үлэ

— Хаарбыт хайдах буолбутуй? 
Ууллан хаалбыт, уу буолбут. 
Хаар уута ыраас дуу, кирдээх 
дуу?
Хаар уута кирдээх эбит. Хаары 
айахпытыгар укпаппыт, хаар 
уутун испэппит. 

Көрдөрөн 
үөрэтэр 
ньыма. Кэ-
тээн көрүү

Оҕо бэйэтэ 
түмүк оҥорор

14. Түмүк.
Сыанабыл

— Ханнык дорҕоону сөпкө 
саҥара үөрэннибит?
— Туох туһунан кэпсэттибит?
— Тугу ордук сөбүлээтигит?
Ханнык сорудаҕы толорорго 
уустук этэй?

Түмүгү таһа-
арыы. 
Хайҕабыл

Бэйэни сыана-
лааhын
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ТЫМНЫЫ ОҔОННЬОР СОРУДАХТАРА
(Улахан бөлөх оҕолоругар тылы сайыннарыыга аналлаах  

тэриллиилээх үөрэтэр дьарыктаныы) 

Ионова Алина Ионовна,
Бүлүү к., «Кустук» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Сыала: оҕолору тылы дорҕооннорунан ырытарга, айылҕа 
туһунан хоһоону уус-уран тылын өйдүүргэ, образтаан тириэрдэр-
гэ үөрэтии. 

Соруктар: 
—  дорҕоон тылга ханан турарын быһаарарга үөрэтии (саҕала-

ныытыгар, бүтэһигэр);
—  бүтэй, аһаҕас дорҕооннору хатылатыы, ньыкааларынан бэ-

лиэтэтии;
— тыл саппааһын байытыы;
—  хоһооҥҥо үөрүү, кэтэһии, үтүө санаа, кэрэни кэрээхсээһин 

курдук туруктары тириэрдии, өйдөтүү.
Матырыйааллар: кыһыҥҥы хартыына, айан ыйынньыга 

(маршрут), Тымныы оҕонньор, сурук, харыйалар, чыычаахтар, 
маҕан өҥнөөх мөһүүрэлэр; үс килиэккэҕэ араарыллыбыт 30х5 см 
кээмэйдээх маҥан кумааҕыга оҥоһуллубут тыл дьураата, төгүрүк, 
квадрат дорҕоон ньыкаалара, оһуордаах лиистэр, харандаастар. 

Дьарык саҕаланыыта:
(Иитээччи кыһыҥҥы араас хартыыналары көрдөрө-көрдөрө 

хоһоон ааҕар, оҕолор истэллэр.)
— Манна баар бары маҥан: 
Маҥан кырса, кырынаас, 
Маҕаҥҥа маҥанынан 
Маҥан хабдьы суруйар.

— Оҕолор, көрүҥ эрэ хартыыналары, ханнык дьыл кэмэ ойуу-
ламмытый? (Кыһын.) Кыһын хайдах өҥнөөҕүй? (Маҥан.) Маҥан 
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өҥнөөх кыыллары өссө ааттыаҕыҥ. (Кырынаас, куобах, кырса, 
хабдьы.) Кыһын таһырдьа тугу оонньуулларый? (Сыырга салаас-
канан сырылаан, хайыһардааһынн, хатыыскалааһын, хаар 
оҥоһуктары оҥоруу, хаарынан бырахсыы.) Сотору ханнык быраа-
һынньык буоларый? (Саҥа дьыл). Кими бырааһынньыкка саа-
май ордук кэтэһэҕитий? (Тымныы оҕонньор.) Тымныы оҕонньор 
билигин ханна сылдьара буолуой? (Ойуурга кыыллары, мастары 
көрө-истэ сылдьар буолуон сөп.)

Сүрүн чааһа
Иитээччи: Оҕолоор, билигин биһиги кыһыҥҥы ойуурга ба-

рыахпыт.
(Оҕолор иитээччилэрин кытта магнитнай доскаҕа ыйаммыт 

ыйынньыкка кэлэллэр. Ыйынньыкка хайдах бараллара уруһуй-
даммыт, ону оҕолор быһаараннар барыахтаахтар (ыйынньык 
быһаарыыта: көнөтүк барабыт — бастакы нүөмэрдээх дьиэҕэ 
тиийэбит, уҥа хайыһабыт — оптуобус тохтобулугар кэлэбит, 
киирэн олоробут, ойуурга айанныыбыт. Ойуур иһигэр киэҥ ыл-
лык суолунан баран иһэбит, бастакы харыйа маска кэлэбит, 
онтон биэс маһы ааҕабыт, Тымныы оҕонньор дьиэтигэр тиий-
эбит. Оҕолор ыйынньыгы өйдөөбүттэрин кэннэ иитээччини кы-
тары бараллар. Группа атын өттүгэр ойуур оҥоһуллубут.)

Иитээччи: Хайа, Тымныы кырдьаҕаспыт суох эбит дии. (Чөҥөчөк-
кө сурук сытарын булаллар, ааҕаллар.) «Күндү оҕолор, мин сотору 
кэлиэҕим. Эһиги кэлиэхпэр диэри соруктарбын толоруҥ, сөпкө то-
лордоххутуна, мин ханна тугу гынарбын быһааран өйдүөххүт. Апта-
ах холбуйабар көрөөрүҥ. Эһээҕит Тымныы оҕонньор».

(Иитээччи оҕолору кытта сундуугу арыйаллар, иитээччи 
ааҕан иһитиннэрэр, биирдиилээн сорудахтары толороллор.) 

Иитээччи: Бастаан таабырын таайабыт.
1. Тэҥкэҕэ, чараҥҥа, 
Тэтиҥҥэ, хатыҥҥа 
Тилигирэйэр хатаастан
Тэрэҥэлиир, чэрэҥэлиир 
— Таайыҥ ханнык кыылый? (Тииҥ)

2. Тыатааҕы диэн ааттахпын,
Тыаҕа ойуурга баарбын. 
Кыһынын утуйабын,
Арҕахха сынньанабын. (Эһэ)
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3. Куттас кыылчаан барахсан 
Кыра тыастан соһуйан, 
Онно-манна ойуолуур. 
Чөрөгөр кулгааҕын чөрөтөн, иһиллиир, 
Куруҥ тыаҕа тахсан кыыралдьыйа сүүрэр. 

(Куобах)
Иитээччи: Аны толкуйдатар оонньуу. Ханнык дорҕоон элбэх-

тик иһиллэрин таайыҥ. 
1. Халыҥ хара тыаҕа 
Хахха сиргэ, арбах дьиэҕэ 
Харах бөҕө буолан 
Хаххан көтөр олорор. (х) 

2. Чуочайбыт атахтаах
Чочуонай бэйэтэ
Чуочарыс-чуочарыс!
Чох хараҕа
Чоҕулус-чоҕулус!
Чуопчаарар ырыата 
Чурулас-чурулас! (ч)

(Иитээччи оҕо аайы дорҕооннору бэлиэтиир түннүктэрдээх 
лиис лоскуйдарын уурар, аһаҕас, бүтэй дорҕооннору бэлиэтиир-
гэ ньыкаалар иһиккэ сыталлар.) 

Иитээччи: Оҕолоор, билигин дорҕоон тылга саспытын булуох-
пут. (Тылы этэр, оҕолор хатылыыллар.) Хаар, хаххан. Бу тылларга 
бүтэй уонна аһаҕас дорҕооннору булан ньыкааларынан (фишка-
ларынан) бэлиэтиэхпит.

(Иитээччи улахан гына суруллубут тылы биирдиилээн 
көрдөрөр. Бары бииргэ суруллубут тылы ырыталлар, онтон 
бэйэлэрин лиистэрин түннүгэр ньыкаалары уураллар.)

Хамсаныылаах эрчиллии (муусука тыаһынан доҕуһуолла-
нар)

Иитээччи: 
Мөһүүрэлии кылбаарыйан, (уҥа-хаҥас илиилэринэн далбаа-

тыыллар) 
Кырпай түү хаар түһэр. 
Эргичийэн, тэлээрэн (бэйэни тула эргийии) 
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Хаар кыырпаҕа үҥкүүлүүр. (илиини үөһэ көтөҕөн атах 
төбөтүгэр эргийии) 

Кэрэлэрин чэбдиктэрин үллүктээн (төгүрүччү сүүрэллэр) 
Сир ньуурун киэргэтэллэр. 
Иитээччи: Тымныы оҕонньор тугу гына сылдьара буолуой? 

(Хоһоон ааҕар.) 
Ойуур тыаҕа, халыҥ сискэ, 
Кырыа буолбут бытыктаах 
Тымныы оҕонньор хаамар, 
Хонуу сиргэ, ойуурга 
Кырпай хаары түһэрэр. 
Хатыҥ, харыйа мастары
Көп хаарынан үллүйэр, 
Күөллэри, үрэхтэри,өрүстэри 
Халыҥ мууһунан бүрүйэр. 
Ыаллар дьиэлэрин тумнубат 
Көмүс мөһүүрэнэн киэргэтэр. 

— Хайа, Тымныы кырдьаҕас тугу гына сылдьарын биллигит? 
Тоҕо хаарынан бүрүйэрий? Оттон күөллэри? Ыаллар түннүктэ-
рин? (Оҕолор хоруйдууллар.) Иитээччи: Тымныы оҕонньор эһиэхэ 
сорудах хаалларбыт. «Оһуору ситэр» диэн оонньуу. (Оҕолор хас 
биирдиилэрэ лиискэ ойууламмыт «Тараах» оһуору ситэрэллэр.)

Иитээччи: Тымныы оҕонньорго барыахха, чугас кэлбит 
быһыылаах, чуораан лыҥкыныыр. (Тымныы оҕонньор турар си-
ригэр тиийэллэр, Хаарынан бүрүллүбэтэх харыйаҕа чыычаахтар 
олороллорун көрөллөр.) Барахсаттар тоҥмуттар дии, хаарынан 
бүрүйүөххэйиҥ.

(Иитээччи сундууктан планшет таһаарар, арыйан көрөллөр, 
истэллэр.) 

Тымныы оҕонньор саҥата: Оҕолор маладьыастар! Сорудах-
тарбын барытын сөпкө толорбуккут, чыычаахтарбар көмөлөстү-
гүт, куруук итинник үтүө санаалаах буолуҥ! Саҥа дьылга быра-
аһынньыккытыгар тиийиэҕим, кэтэһээриҥ. 

Иитээччи: Маладьыастар, Тымныы оҕонньор сорудахтарын 
бары толордубут. Кини олус үөрэн бу эһиэхэ кэһиитин хааллар-
быт. (Иитээччи кыра мөһөөччүктэн Тымныы оҕонньор открыт-
каларын таһааран оҕолорго түҥэтэр.)

Иитээччи: (микрофон тутан турар): Билигин суруналыыс 
буола оонньуохпут. Биирдиилээн ханна сылдьыбыккытын, тугу 
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көрбүккүтүн кэпсиигит. Ким суруналыыс буолуон баҕарар? 
(Иитээччи биир баҕалаах оҕоҕо микрофону туттарар, бейджик 
кэтэрдэр. Суруналыыс оҕо араас ыйытыктары биэрэр, атыт-
тар хоруйдууллар. Иитээччи оҕолортон толору эппиэттииллэ-
ригэр көмөлөһөр.) 
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КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД В СТРАНАХ МИРА
(Внеклассное занятие)

Максимова Лидия Яковлевна,
учитель географии Амгинской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-интерната 
VIII вида», Амгинский улус, с. Амга

Цель: познакомить учащихся с традициями и особенностями 
празднования Нового года в разных странах мира.

Задачи:
— расширить знания о национальной культуре народов мира;
— развивать толерантность и уважение к традициям других 

народов; 
— воспитывать чувство патриотизма, любви к родине, родно-

му краю.
Ход занятия.
Добрый день, дорогие дети!
Сегодня у нас необычное занятие на тему «Как встречают Но-

вый год в разных странах». Мы отправимся в путешествие по раз-
ным странам, узнаем много интересного об обычаях и традициях 
встречи Нового года. А также ответим на вопросы, отгадаем за-
гадки и решим кроссворд.

Новый год — любимейший праздник и у детей, и у взрослых. 
И пусть мы давно выросли из сказки, но в глубине души всегда 
хочется верить, что в новом году все сложится хоть немного, но 
лучше, удачнее, счастливее. Может быть, потому мы и готовимся 
к этому празднику так тщательно. С большим старанием выбира-
ем подарки, готовим вкусные блюда и устраиваем праздник для 
себя и своих близких.

Новый год отмечали в Древней Руси весной, в марте, когда 
природа просыпалась от зимней спячки. С XV века праздник на-
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чали встречать 1 сентября, после уборки урожая. Зимой Новый 
год стали отмечать при Петре I, в 1700 году. Царь Петр издал указ, 
в котором повелевалось Новый год встречать в ночь на 1 января. 
Он ездил вместе с певчими по домам бояр и поздравлял их. На 
улицах в это время разжигали костры, чтобы было много света 
и тепла. В этот день все поздравляли друг друга, украшали дома 
сосновыми, можжевеловыми и еловыми ветками, устраивали 
фейерверки, зажигали огни и свечи. В каждом доме ставили елку, 
украшенную игрушками. На Руси новогодние праздники длились 
две недели. Отмечали Новый год, Рождество и Крещение. Дни 
между Рождеством и Крещением назывались святочными, и в это 
время было очень весело.

На Севере России, где берет свое начало Северная Двина, рас-
положен небольшой городок с гордым именем Великий Устюг, 
ровесник Москвы и Вологды. Именем своим он обязан географи-
ческому положению: Устюг — то есть, расположен в устье реки 
Юг. История его уходит корнями в середину XII века. На протя-
жении восьми с половиной веков город играл разные роли. Бла-
годаря своему огромному вкладу в развитие торговли, в VI веке 
он получил свое звание «Великий», титул, который имеют лишь 
немногие города России.

В 11 километрах от города, в сосновом бору Дом Деда Моро-
за, где он живет круглый год, выезжая в конце декабря в Москву, 
чтобы зажечь главную елку страны.

Узнает Дед Мороз о желаниях ребятишек из их писем.
С тех пор, как у него появился почтовый адрес: «Великий Устюг, 

Деду Морозу», зимний волшебник получил уже тысячи писем. 
Конечно, одному ему с таким количеством не справиться, и по-
этому трудятся на почте Деда Мороза его помощники.

А как встречают Новый год в других странах мира?
В Италии Новый год начинается 6 января. В новогоднюю ночь 

из окон квартир в самую последнюю минуту старого года ита-
льянцы выбрасывают старую одежду и даже мебель. Вслед за 
ними летят хлопушки, конфетти, бенгальские огни. Принято счи-
тать, что если в новогоднюю ночь выбросить старую вещь, то в 
наступившем году купишь новую. Все итальянские ребятишки с 
нетерпением ждут добрую фею Бефану. Она прилетает ночью на 
метле, открывает дверь маленьким ключиком и. войдя в комнату, 
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где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально 
подвешенные к камину. 

В Англии за несколько дней до 1 января на улицы выходят 
музыканты и певцы, исполняющие народные песни. Всю ново-
годнюю ночь уличные торговцы продают игрушки свистульки, 
пищалки, маски, воздушные шары. В Новый год принято дарить 
не только подарки, но и открытки. Впервые новогодняя открытка 
была напечатана в Лондоне в 1843 году. Английские дети в ново-
годний вечер по традиции играют в прятки.

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит ночью и 
оставляет подарки в детских башмаках. Существует и второй — 
Шаланд, но он в отличие от других в мешке прячет не подарки, 
а розги для ленивых и капризных ребят. Обязательное блюдо на 
праздничном столе — большой пирог. Тот. Кому достанется запе-
ченный в него боб, получает титул «бобового короля», и в ново-
годнюю ночь все подчиняются его приказам.

В Швеции в день Нового года сжигают многометрового коз-
ла, а старый год прогоняют выстрелами в воздух. Устраивается 
веселый маскарад. А шведская детвора в новогоднюю ночь бьет 
старую посуду о двери своих знакомых. Папы и мамы тоже бьют 
посуду, правда, сидя за новогодним столом. Дети вместе с роди-
телями пекут традиционные пряники (по вкусу они отличаются от 
русских, но служат той же символической цели), делают домаш-
ние конфеты, украшения на елку. И, конечно же, с нетерпением 
ждут Юлтомте — шведского Деда Мороза. Снегурочки у Юлтомте 
нет, а помогает ему семья Юлниссе: и папа, и мама, и дети — до-
мовые.

В Японии в канун Нового года принято дарить открытки с изо-
бражением животного, под знаком которого наступает Новый 
год. Цифры 100 и 8 японцы считают счастливыми, поэтому в хра-
мах о наступлении Нового года извещают 108 ударов колокола. С 
каждым из них, считают Японцы, уходит все плохое. С последним 
ударом полагается ложиться спать, чтобы встать перед рассве-
том, выйти на улицу и встретить Новый год с первыми лучами 
солнца. Утром по центральным улицам проходит традиционная 
процессия «танцующего льва».

Родители дарят детям символ благополучия — монетку, по-
ложенную в бумажный конвертик. Встреча Нового года продол-
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жается в Японии целую неделю. На седьмой день сжигаются все 
праздничные атрибуты-украшения.

Новогоднюю ночь в Индии встречают не в полночь, а с восхо-
дом солнца. В этот день запрещается ссорится, сердиться. Утром 
надо встать рано, привести себя в порядок, не спеша вспомнить 
прошлое и подумать о будущем. Днем проводятся состязания по 
стрельбе из лука, запускаются воздушные змеи. В некоторых ра-
йонах Индии в день Нового года молодые люди обливают друг 
друга водой, сопровождая это поздравлениями и новогодними 
пожеланиями. В Индии роль украшений выполняют цветы. И 
чтобы вы думали они украшают? Нет, не елку, а коровий навоз.

В Монголии Дед Мороз одет в необычный костюм: на голове 
лисья шапка, а в руках длинный кнут, огниво, кремень и табакер-
ка. Это древние атрибуты кочевника. Новый год здесь называется 
«Праздником Белого месяца» и совпадает с праздником скотово-
дов. По всей стране проводятся состязания в силе, смелости, лов-
кости. Непременное угощение в этот день — вареная баранина и 
молочные продукты.

В Китае Новый год — это праздник фонарей. Они бывают раз-
личной формы, например, в виде овощей и фруктов. Фонари 
украшают рисунками.

В следующей части занятия будем отгадывать загадки, ответим 
на задания и решим кроссворд.

ЗАГАДКИ:

1. В каком городе живет Дед Мороз? (В Великом Устюге) 
2. Кто в России сопровождает Деда Мороза? (Снегурочка) 
3. В какой сказке в новогоднюю ночь встретились все месяцы 

года? («Двенадцать месяцев»)
4. Приходит один раз в году, сначала он старый, а через ми-

нуту новый. Что это? (Новый год)
5. Что за событие, когда люди превращаются в зверушек? 

(Маскарад)
6. Весь год лежит на полочке, а в Новый год под ёлочкой. 

(Подарок)
7. Мне у ёлки на макушке никогда не страшно, я сверкаю на 

макушке, как на Спасской башне. (Звезда)
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  
(НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ В СЛОВАХ ДЛЯ СПРАВОК ВНИЗУ)

1. Что является атрибутом праздника Нового года? 
2. Как называют Деда Мороза во Франции? 
3. Кто прилетает к детям в Италии? 
4. На кого похож монгольский Дед Мороз? 
5. С кем приходит Дед Мороз у финнов? 
6. С кем и с чем приходит на наш новогодний праздник Дед 

Мороз? 
7. Где находили подарки дети в России? 
(Ответы: Пэр Ноэль, на пастуха, новогоднее дерево, со Сне-

гурочкой и большим мешком подарков, добрая Фея Бефана, под 
ёлкой, с гномами)

РЕШИТЕ КРОССВОРД

1 8

2

3

4

5

6

7

1. В какой стране проходит процессия «танцующего льва»?
2. В каком городе зажигают главную елку России?
3. В какой стране новогодняя ночь не в полночь, а с восходом 

солнца?
4. В какой стране принято выбрасывать в новогоднюю ночь 

старую мебель?
5. Какой праздник отмечают в России 7 января?
6. В какой стране новый год — это праздник фонарей?
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7. В какой стране впервые было принято дарить не только 
подарки, но и открытки? 

8. Что принято дарить на Новый год друг другу? 

Наше занятие подошло к концу. Спасибо за активное участие.
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НОВОГОДНИЙ КВЕСТ  
ПО ПОИСКУ СЛАДКОГО ПОДАРКА ДОМА

Шепелева Лена Степановна, 
педагог-библиотекарь
Петропавловской школы,
Усть-Майский улус (район)

Дорогой пятиклассник!

Предлагаю пройти увлекательное путешествие в поисках 
сладкого подарка. Тебе будут предоставлены 10 заданий, пройдя 
которые ты узнаешь, где спрятан твой новогодний подарок. 

Условие: Ты должен пройти все задания по порядку. 
Итак, не теряя времени, приступай к выполнению заданий. 

Желаю удачи!!!!
«Свет мой …, скажи да всю правду доложи» Нужно вспом-

нить, из какой сказки это выражение, какой персонаж говорит, 
угадать пропущенное слово. Если догадался, подойти к …. Там ты 
найдешь 1 задание

ЗАДАНИЯ:
1 Разгадай ребус, Имя сказочного героя

  

2 Отгадай загадку:

Бежит по снегу, а следу нету
3

Составь из этого слова 15 новых слов. Запиши

 

2=К
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4

                                                    Отгадай слово, объединяющее эти 
картинки.

5 Чем угощалась в лесу Марфушка — Инна Чурикова в сказке Алек-
сандра Роу «Морозко»?

6 Из какого фильма этот кадр?

7 Из этих букв нужно составить имена сказочных героев. Всего 8 
имен. Сфотай.
Минальва – 
Ушколаз – 
Чмокайводю – 
Бурчекаша – 
Ушиванка – 
Салоручка – 
Госкуречан – 
Гонесквик – 

8

 Нужно найти не менее 
20 слов, начинающихся 
с буквы «П». Записать на 
обороте листа, сфотографи-
ровать.
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9  Каждое слово заменено противоположным по смыслу, ваша зада-
ча отгадать оригинал песни:

Большому дубу жарко летом

10

3 = О
Отгадайте ребус. Он является ключом к подсказке, где лежит твой 
ПОДАРОК

У тебя получилось!!! Ты выполнил (а) все задания КВЕСТА 
«НОВЫЙ ГОД ДОМА»!!! Молодец!!!
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ДОРОГОЙ РОДИТЕЛЬ!

Для использования НОВОГОДНЕГО КВЕСТА ДОМА, ниже при-
ведена Инструкция.

1. Необходимо распечатать документ «Задания НОВОГОД-
НИЙ КВЕСТ ДОМА» (далее — квест)

2. Приветствие нужно дать ребенку перед прохождением 
квеста. 

3. Те задания, что в таблице, вырезать.
4. ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ с ребусом должно находиться на ЗЕР-

КАЛЕ (свернут в трубочку, вклеен в открытке, тут на ваше 
усмотрение)

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО нарисуйте область поиска заданий (карту 
комнаты, дома, участка). Карту можно поместить с первым 
заданием на зеркале (отправная точка).

6. Далее вы размещаете задания по порядку, и их метки 
должны совпадать с тем, что вы пометили на КАРТЕ.

7. Для начала пройдите «КВЕСТ» сами, так вы можете найти 
ошибки, если они будут. 

8. Если вы все сделаете верно, должна получится логическая 
цепочка.

9. Десятое задание, последнее, здесь ответ — СТОЛ. Подсказ-
ку можно разместить под скатерть, под столешницей снизу 
на скотч. Подсказку места, где у вас спрятан подарок, вы 
делаете сами.

10. Письмо, адресованное ребенку, вложите в подарок. Так я 
узнаю обратную связь. Спасибо.

Желаю вам удачи, и надеюсь, ваш ребёнок интересно прове-
дет время!!!
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ОТВЕТЫ НА КВЕСТ ДОМА

0. Зеркало 
1. Пиноккио
2. Ветер
3. Весть, нос, известь, тост, тень, сень, сени, тон, совесть, стон, 

сон, осень, сеть, зев, сев, тезис, ост, низ, новь, вино, сито, 
сезон и мн.других

4. зима
5. Яблоками
6. Один дома
7. Минальва – (Мальвина)
Ушколаз – (Золушка)
Чмокайводю – (Дюймовочка)
Бурчекаша – (Чебурашка)
Ушиванка – (Иванушка)
Салоручка – (Русалочка
Госкуречан – (Снегурочка)
Гонесквик – (Снеговик)
8.  Пальма, пеликан, пират, повязка, пиранья, плот, поплавок, 

пароход, плавник, письмо, пробка, парус, палка, пистолет, 
пояс, полоски, пузыри, пасть, полотно, петля, припасы, под-
шив, пар, пение, пушка, поза, платок, плоды, порыв ветра, 
покрышка, птица, плавание, поворот, пляж, перья... и др

9. Маленькой ёлочке холодно зимой

10. Стол 
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В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕЙ ЁЛКИ
(новогодняя квест-игра в средней группе совместно  

с родителями и детьми)

Бессонова Надежда Егоровна, 
воспитатель центра развития ребенка — детский 
сад «Сардаана», с.Амга, Амгинский улус 

Цель: Организация совместного интересного досуга для детей 
младшего дошкольного возраста и их родителей.

Задачи:
1) Создать радостное настроение у всех участников квеста.
2) Способствовать укреплению доброжелательных, довери-

тельных отношений между родителями, воспитателями и детьми.
3) Развивать речь, память, воображение, ловкость детей.
4) Развивать уверенность детей в себе.
Ход квест-игры:
1 пункт — отправной (группа)
Воспитатель обращает внимание детей на то, что ёлочка про-

пала, спрашивает у детей и родителей, не знают ли они, кто бы 
мог её взять. (Версии детей и их родителей)

Дети и родители (при необходимости воспитатель) обнаружи-
вают, что на месте, где стояла ёлочка, лежит письмо, на конверте 
написано следующее: «Ёлочку с легкостью найдете, если на по-
иски все вместе вы пойдете! Конверт откройте прямо сейчас — 
там будет первая подсказка для вас!»

Воспитатель зачитывает подсказку № 1:
«Они есть у дедушки, они есть у бабушки,
Они помогают смотреть и читать,
Они очень веселые и ярко украшены,
Подскажут, где елочку вам отыскать!»
(Самостоятельно, либо с подсказкой воспитателя, родители 
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и дети приходят к выводу, что в загадке говорится про очки, 
а их нужно искать на организованной в д/саду выставке дет-
ско-родительского творчества «Такие разные веселые очки», в 
которой родители со своими детьми, незадолго до квеста, при-
няли активное участие.)

2 пункт — выставка новогодних очков.
У выставки всех встречает Снеговик (второй воспитатель):
«Здравствуйте, ребятишки — девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, уважаемые родители!
А, что, собственно, от меня хотите вы?
Дети, родители и воспитатель:
— «У нас ёлочка пропала!»
— «Мы елочку ищем!»
Снеговик:
«Я веселый Снеговик-почтовик
Письма вручать всем привык,
Поиграйте со мною в «кричалки»,
И тогда, где искать елочку,
Будет вам подсказка-выручалка!»
(1 «кричалка» детям и воспитателю) «Весёлый хоровод»:
Снеговик: Во дворе у ёлки в Новый год
                   Идет веселый хоровод.
                   Усевшись крепко на суку,
                   Кричит петух….
Дети: Ку-ка-ре-ку!
Снеговик: И каждый раз в ответ ему
                   Мычит корова….
Дети: Му-уу, му-уу!
Снеговик: Сказать певцам хотела «браво»,
                   Но вышло лишь у кошки….
Дети: Мяу!
Снеговик: Не разобрать никак слова,
                   Твердят лягушки…
Дети: Ква-ква-ква!
Снеговик: И что-то шепчет снегирю
                   Смешная хрюшка…
Дети: Хрю-хрю-хрю!
Снеговик: А это кто, там на ветке?
                  Кукушка крикнула…
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Дети: Ку-ку!
Снеговик: Вот такой веселый хоровод
                  Во дворе у ёлки в Новый год!
 
(2 «кричалка» для родителей) «Загадки-кричалки»:
Снеговик: А теперь, для вас, взрослые ребятки,
                  Новогодние загадки.
                  Я начну-вы продолжайте,
                  Хором, дружно отвечайте,
                  Возле ёлки в каждом доме,
                  Дети водят хоровод.
                  Как зовется этот праздник?
                  Ну конечно… (Новый год)
Промчалось солнечное лето,
И белым снегом все одето,
Явилась в гости к нам она-
Сама красавица…(Зима)
                 Все девчонки и мальчишки,
                 Мамы, папы, бабушки,
                 Когда были малышами,
                 Все играли в …(Ладушки)
Двери настежь, точно в сказке,
Хоровод несется в …(Пляске)
И над этим хороводом
Говор, песни, звонкий смех,
Поздравляем с Новым…(Годом)
С новым счастьем сразу…(Всех)
Снеговик вручает воспитателю подсказку № 2:
«Идите туда, не знаю куда
Вас встретит то, не знаю, что,
Морковка вам укажет путь,
Собрать её в корзинку не забудь!»
Снеговик: Вот вам корзинка, соберите туда всю морковку, ко-

торую вы найдете по пути!

Пункт № 3 — спортзал
(Вход в зал через тоннель — проползают все)
Встречает Зайка (помощник воспитателя):
Всем привет! Я шустрый Зайка-по сугробам побегайка!
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Что ко мне вас привело? Много дел или одно?
Родители, дети и воспитатель:
— Зайка, мы ищем нашу елочку! Ты не видел ее? Помоги нам 

елочку найти!
Зайка: А что это у вас в корзинке?
Дети и родители: Это морковка! Угощайся пожалуйста!
(Зайка берет морковку, делает вид, что поскользнулся и па-

дает, рассыпая морковку по всему залу)
Заяц: Вот спасибо!
          Ой-ой, ай-ай,
          Я поскользнулся,
          Скорей морковку собирай!
(Дети собирают морковку)
Зайка: Ну спасибо вам, ребята! Так вы елочку ищете? Может я 

и смогу вам помочь…Только сначала повеселитесь со мной, а то 
мне одному скучно…

Танец «На полянке зайки танцевали» (танцуют все)
Зайка: Спасибо, что поиграли со мной, вот вам подсказка, а я в 

лес побегу. Удачи вам! До свидания! Спасибо за морковку!
Воспитатель читает подсказку № 4:
«Ёлочку свою найдете, если вместе вы пойдете,
К большой елке в светлый зал!
Где же это?....( Музыкальный зал)
Встретит вас там вас краснонос —
Самый веселый в мире Дед Мороз!»

Пункт № 4 — музыкальный зал.
(Входит Дед Мороз (воспитатель), спит у елочки. Воспита-

тель предлагает детям разбудить ДМ, потормошить, пощеко-
тать за нос и щеки)

Дед Мороз проснулся:
Здравствуйте, ребятишки!
Мои маленькие шалунишки!
Вас я видеть очень рад, своих маленьких ребят!
Собирайтесь возле ёлки, подходите посмелей,
Лисы, зайки, белки, волки, веселитесь подружней!
Если я скажу «снежинка!», то по залу ты кружись,
Если крикну я «сугроб!», обнимайся с мамой, вот!
(Игра «Снежинки и сугробы»)
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Воспитатель: Весело с тобой, Дедушка Мороз! Да некогда нам 
играть — у нас ёлочка пропала, и мы все вместе ищем ее.

Дед Мороз: Вот беда! А не ваша ли ёлочка пробегала в сто-
рону кухни? Вы знаете, где у вас кухня, где вам кушать готовят? Я 
вас провожу!

(Дети, родители, воспитатель идут в сторону кухни, Дед 
Мороз провожает их, находят ёлочку)

Повар: Ваша ёлочка пришла попросить у меня чай для чае-
пития!

(Все возвращаются в группу, ставят ёлочку посередине груп-
пы, и все вместе поют ей песенку «Хоровод у ёлочки», чаепитие).
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САҤА СЫЛЫ КӨРСӨӨРҮ

(Кырачааннарга Саҥа дьыллааҕы квест-аралдьыйыы)

Попова Алена Анатольевна, 
6 нүөмэрдээх «Солнышко» уһуйаан кыра бөлөҕүн 
иитээччитэ

Оруоллар: Тымныы оҕонньор, Хаарчаана, Хаар киһи, куобах-
тар, оҕолор — Хаар дьоннор, харыйачааннар. 

Зал киэргэтиллибит. Музыка тыаһыыр. Харыйа уота умай-
бакка турар. Оҕолор музыканан киирэллэр. Киирээттэрин кыт-
та музыка тохтуур.

Зал ортотугар чөҥөчөк турар. Чөҥөчөккө сурук сытар. (Бөрө, 
саһыл суруйбуттар). 

Хаар киһи ааҕар: «Биһиги, саһыллаах бөрө, Тымныы оҕон-
ньору уонна Хаарчаананы аптаан кэбистибит уонна бэлэхтэрин 
бэйэбитигэр ыллыбыт. Ха-ха-ха! Сорудахтары толордоххутуна 
Тымныы оҕонньору уонна Хаарчаананы аҕалыахпыт. Бастакы со-
рудахпыт — хаар типпит, бу хаары дьаһайдаххытына, атын сору-
даҕы билиэххит»

1 сорудах — «Хаар хомуйуута»
Табалар сыарҕаларыгар сытар кэмбиэри булан, Хаар киһи 

ааҕар: «Ойуурга баар харыйа туһунан хоһоонно ааҕыҥ».
2 сорудах — Харыйа туһунан Хоһооннору ааҕыы. 
Харыйа анныгар сытар кэмбиэртэн Хаар киһи 3 сорудаҕы 

ааҕар: «Чысхааннаах тыаллыын оонньооҥ»
3 сорудах — Ким хаара ыраах көтөр (кумааҕы хаары ытыска 

ууран баран үрэллэр).
Камин үрдүгэр сытар кэмбиэри Хаар киһи булан оҕолорго 

ааҕар: «Харыйаҕыт уотун сырдатыҥ»
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4 сорудах — Оҕолор, харыйабыт уотун хайдах уматарбыт буо-
луой? (оҕолор таайаллар) «Ёлкабыт биһиэнэ» ырыаны толорол-
лор, ол кэмҥэ харыйа уота тыгар.

Бары «Саҥа дьылынан» диэн хаһытыыллар.
Хаарга атах хаамар тыаһа иһиллэр.
Тымныы оҕонньор Сиэн кыысчааны кытары киирэн кэлэл-

лэр.
— Дорооболоруҥ, оҕолор. Саҥа Дьыллааҕы үөрүүлээх кэм 

кэл лэ.
Хаар киһи уонна оҕолор: Тымныы оҕонньор уонна Хаарчаа-

на, дорооболоруҥ! 
«Биһиэхэ ыалдьыттыы Тымныы оҕонньор кэлбит» (хоро буот)
Тымныы оҕонньор: Оҕолоор, мин сиэним Хаарчаана эһиги-

ни эҕэрдэлээн ырыа ыллаан бэлэхтиэ. (Хаарчаана ырыата)
(Чөҥөчөккө куобах охсуолуур тыаһа иһиллэр)
Хаар киһи: Киммит тоҥсуйара иһиллэрий?
Тымныы оҕонньор: Куттанымаҥ, оҕолор. Ити кэлэн иһэр 

Саҥа дьыл бэлиэтэ иһэр.
(Куобахтар киирэллэр. Үҥкүүлүллэр. Эҕэрдэлииллэр).
Хаар киһи: Биһиги бырааһынньыкпытыгар ыалдьыт бөҕө кэл-

лэ. (Үөрэн ытыһын таһынар).
Кырачаан хаар дьоннорбун үҥкүүгэ ыҥырабын.
(Хаар дьоннор үҥкүүлэрэ)
Кыраһыабай харыйачааннар да хаалсыбаттар, нарын намчы 

үҥкүү көрдөрүөхтэрэ.
(Харыйачааннар үҥкүүлэрэ).
Хаар киһи: Биһиги оҕолорбут өссө харыйа туһунан ырыа би-

лэллэр. «Саҥа дьыл»
Куобахтар: Биһиги эмиэ эһигини кытта үҥкүлүөхпүтүн баҕара-

быт. Флешмоб «Новогодний паровозик»
(Бары ытыс таһыналлар).
Тымныы оҕонньор: Наһаа да үчүгэйдик ыллыыгыт, үҥкүлүү-

гүт, оҕолор. Биһиги эһиэхэ эмиэ бэлэх туттарыахпытын баҕарабыт 
(бэлэхтэри туттарыы)

Аны мин эһигини кытта хоробуоттуохпун баҕардым.
(Хоробуот: «Киммит аата тыбыырталыыр»).
Тымныы оҕонньор: Оҕолорбун кытары үөрдэхпин-көттөхпүн, 

дьэ биһиги барыахпыт, өссө да кэлиэхпит, улаатыҥ, элбэх ырыата, 
үҥкүүтэ үөрэтээриҥ, көрсүөххэ диэри.
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НОВОГОДНИЕ КНИЖНЫЕ НАРЯДЫ
(Творческий конкурс)

Чирикова Аина Егоровна,
педагог — библиотекарь
Адычинской школы имени В.С. Чирикова»
с. Бетенкес Верхоянского района

Цель конкурса: Предоставить учащимся начальных классов 
возможность самовыражения путем создания книжных закладок 
по новогодней тематике.

Задачи: 
— выявление и развитие творческих способностей детей;
— привить интерес к книгам и чтению;
— предвкусить радость встречи Нового года;
Участники конкурса: учащиеся с 1 по 4 классы. 
Требования к работе:
—  закладки делаются из любого материала, не повреждающе-

го книгу;
— с одного участника одна работа;
— соответствие теме конкурса;
— креативность — неожиданные, творчески оригинальные 

решения.
Подведение итогов конкурса состоится вовремя новогоднего 

утренника.
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ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
(Конкурс-акция в рамках экологического конкурса поделок «Преврати 

мусор в красоту!»)

Хабарова Акулина Васильевна,
педагог-библиотекарь
Тебюляхской школы им. А.Ф. Старкова, Момский улус

Конкурс-акция «ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ» проводится в рамках 
проведения недели МО естественно-политехнического цикла в 
школах

Цель конкурса:
Привлечь внимание детей к проблемам загрязнения бытовым 

мусором окружающей среды.

Задачи конкурса:
— Воспитание экологической культуры детей.
— Формирование правильного экологического мышления.
— Активизация творческих способностей детей к вторичному 

использованию бросовых материалов.
— Усилить совместную работу школы с родителями и учени-

ками.

Условия конкурса:
1. Ёлочные игрушки должны быть изготовлены из вторичного 

сырья.
2. Размер не больше 10 см, количество в наборе от 4 штук.
3. Игрушки должны иметь петельку для подвешивания на ёлку.
4. Все работы будут использованы во время новогодних празд-

ников (работы не возвращаются).
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Участники конкурса:
Принимаются семейные работы.

Критерии оценки:
1. Соответствие целям и задачам конкурса.
2. Полнота раскрытия авторского замысла.
3. Оригинальность идеи, творческий подход.
4. Уровень техники исполнения, эстетика оформления работы.

Подведение итогов конкурса:
Победители конкурса будут награждены Дипломами.
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«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА 
(организация совместной деятельности детей и родителей в до-

школьном учреждении)

Ионова Аксиния Семеновна,
воспитатель
детского сада № 40 «Солнышко»
городского округа «город Якутск»

Прекрасное время года — зима! Замечательна она и тем, что 
пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную 
красоту, хочется творить!

В нашем детском саду № 40 «Солнышко» города Якутска ста-
ло доброй традицией на праздники проводить выставки, смотры, 
конкурсы поделок.

В последний месяц уходящего года в подготовительной группе 
«Белоснежка» прошёл конкурс новогодних поделок «Волшебный 
сундучок», участниками которого стали воспитанники и их ро-
дители. Сундучки будут использоваться для хранения игрушек, 
тетрадей, ручек, карандашей и т.д. Все поделки, представленные 
на конкурсе, были изготовлены с душой. Они поражали своей 
неповторимостью и яркостью, разнообразием материала. Участ-
ники конкурса проявили творчество, фантазию и мастерство. 
Для детей и родителей — любителей мастерить, фантазировать, 
творить — это выставка была особенно интересна! Подёлки ока-
зались настолько разнообразны и интересны, что жюри было в 
замешательстве — кто же лучший?! 

Все участники выставки были награждены дипломами 1, 2, 3 
степени и именными календарями. 

Благодарим семьи за участие, творчество и фантазию! Огром-
ное спасибо родителям, которые не остались равнодушными к 
выставке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА КНИЖНЫХ ЗАКЛАДОК  

«НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

Никифорова Туйаара Егоровна,
Амгинский улус, с. Амга,
педагог-библиотекарь Амгинской средней
общеобразовательной школы №1 им. В.Г. Короленко

Даже такое увлекательное занятие как чтение требует время. 
Чтобы не терять драгоценное время на поиски нужной страницы 
и была изобретена закладка для книг. Книжные закладки появи-
лись еще в 13 веке, делались они из кожи и велюра, позже из 
ткани и плотной бумаги. 

В нашей школе конкурс книжных закладок проводится 3 год. 
В конце Года чтения в сфере образования в нашей республике, 
объявленного министром образования и науки Любимовой И.П., 
этот конкурс стал еще актуальнее. Каждый раз работы прибавля-
ются и удивляют разнообразием и вариантом исполнения. И хотя 
книжных закладок сейчас в продаже очень много, мы предлага-
ем придумать и смастерить книжную закладку своими руками, 
что будет не только увлекательно в канун волшебного Нового 
года, но и полезно. По согласованию с участниками, родителя-
ми конкурсные работы оставляем себе для вручения в качестве 
приза на других мероприятиях школьной библиотеки. Конкурс-
ные работы будут выставлены на выставке в школьной медиате-
ке-библиотеке. 

Цель конкурса: пробуждение, привитие, активизация инте-
реса к чтению. 
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Задачи: 
1. содействие творческому самовыражению, совместной де-

ятельности с родителями;
2. развитие творческих умений;
3. воспитание бережного отношения к книгам
Модератор конкурса: педагоги-библиотекари школы
Участники: обучающиеся начальных классов МБОУ «Амгин-

ская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП» 
Дата, время приема конкурсных работ: с 1 по 16 декабря 

2022 года классные руководители сдают работу в школьную 
библиотеку. Заполняют регистрационный лист: указывают ФИ, 
класс, ФИО классного руководителя. 

Требования к конкурсным работам:
1. С каждого класса по 5 работ, приветствуется совместная 

работа детей и родителей.
2. Соответствие тематике.
3. Практическая значимость.
4. Предоставляя свою работу, участники дают право модера-

тору конкурса на публикацию предоставленной работы в 
СМИ и социальных сетях. 

5. Решение жюри оформляется протоколом. 
Критерии оценки: 
1. Практическая значимость, соответствие тематике.
2. Оригинальность замысла.
3. Дизайн, эстетика, сочетание цветов.
Награждение: 

 y Всем участникам выдается сертификат об участии.
 y  Родителям и классным руководителям — благодарственное 

письмо.
 y Победителям вручаются грамоты.
 y  В целях популяризации чтения итоги конкурса подводятся 

среди 2,3,4 классов (параллелей) отдельно. 
 y  Церемония награждения участников конкурса состоится на 

общешкольной линейке.
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«СКОРО НОВЫЙ ГОД!»
(Кроссворд)

Бочкарева Светлана Георгиевна, 
воспитатель детского сада №3 «Мюрючээнэ»
с. Борогонцы Усть-Алданского улуса 
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По горизонтали:
1. Какая игрушка стреляет как пушка?
2. Внучка Деда Мороза.
3. Какая красавица лишь один раз в год наряжается?
4. Они висят не для красы: считают время нам.
5. В небесах она сверкает, нашу ёлку украшает, не померкнет 

никогда в новогодний день.
6. Вижу льва, кота, собак, вот принцесса и пират, это детский 

… 
7. Зимний транспорт.
По вертикали:
1. Лежит под ёлочкой тихо, хозяина дожидается, а суть его 

очень лихо за упаковкой скрывается.
2. Подвешивается на ёлку для украшения.
3. Мороз для Снегурочки.
4. Человечек непростой, появляется зимой, а весною исчеза-

ет, потому что быстро тает. 
5. Великаны-Сапоги по любым снегам беги…
6. Без рук, без ног, а рисовать умеет.
7. Белоснежная пушинка — это нежная….
8. В вечернем небе расцвёл букет, потом увял, оставив след.

Ответы:

По вертикали: 
1. Хлопушка
2. Снегурочка
3. Ёлка
4. Часы 
5. Звезда
6. Маскарад
7. Санки

По горизонтали:
1. Подарок
2. Шар
3. Дедушка
4. Снеговик
5. Лыжи
6. Мороз
7. Снежинка
8. Салют
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НОВОГОДНИЙ СКАНВОРД

Ермолаева Матрена Васильевна,
воспитатель детского сада
Игидейской школы им. Э.К. Пекарского,
с. Дебдирге Таттинского улуса
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КРОССВОРД «НОВЫЙ ГОД»

Попова Айна Васильевна,
тьютор детского сада №3 «Мюрючээнэ» с.Борогон-
цы Усть-Алданского улуса
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По горизонтали:
1. Внучка Деда Мороза, хрупкая…. 
2. Этот фрукт под Новый год каждый в дом к себе зовет. 
3. Грохочет огоньками, нет покоя там и тут. 
4. В небесах она сверкает, нашу елку украшает. 
5. Праздник с елкой и салютом. 
6. Звездочка, тающая на ладошке. 
7. Вокруг ёлки вьётся разноцветная змея. 
8. Что принес нам Дед Мороз. 
По вертикали:
1. Снежный ком с морковным носом. 
2. Рисует, как художник, он узоры на окне. 
3. С посадскою в сугроб, летит быстрее ветра. 
4. Возле ёлки танец водят, взявшись за руки все ходят. 
5. Белый, пушистый, но не душистый. 
6. Волшебная палка, в руках Деда Мороза.
7. Полотно, на котором рисует Мороз. 

Ответы по горизонтали:

1. Снегурочка. 2. Мандарин. 3. Салют. 4. Звезда. 5. Новый год. 6. 
Снежинка. 7. Гирлянда. 8. Подарок.

Ответы по вертикали:

1. Снеговик. 2. Мороз. 3. Сани. 4. Хоровод. 5. Снег. 6. Посох. 7. 
Стекло.
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ТААБЫРЫННАРЫ ТААЙ, КРОССВОРДУ ТАҺААР

Васильева Галина Михайловна,
Дьокуускай куорат 13№ «Светлячок» уһуйаанын 
иитээччитэ

1

2

3

4

5

6

1.  Кыһын сылытар, саас ирэр, сайын сүтэр, күһүн тиллэр баар 
үһү. 

2. Кыһын сүүрэр, сайын утуйар баар үһү.
3. Кыһын, сайын биир өҥнөөх баар үһү. 
4. Иһиирэрэ иһиллэр, бэйэтэ көстүбэт баар үһү. 
5. Туохтан да тутааҕа суох ыйанан турар баар үһү. 
6. Улаҕата-уһуна биллибэт улуу муора баар үһү.

Эппиэттэрэ: 1. Хаар. 2. Салааска. 3. Харыйа. 4. Тыал. 5. Ый. 6. 
Халлаан. 
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КРОССВОРД «НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН»

Барашкова Мария Романовна,
учитель русского языка и литературы
Бахсытской школы имени Д.Г. Барашкова,
Чурапчинский улус 

Данный кроссворд предназначен для обучающихся началь-
ных классов. Его можно использовать на тематических классных 
часах, во внеклассном мероприятии в качестве интеллектуаль-
ной игры. 

Цель кроссворда: расширение кругозора младших школьни-
ков. Для того чтобы отгадать кроссворд, нужно прочитать про-
нумерованные задания по горизонтали и вертикали. Ответы за-
писать в таблицу — сетку кроссворда. Если кроссворд отгадан 
правильно, то в закрашенных клеточках дети прочитают слова, 
относящиеся к теме «Новый год». Разгадывание кроссворда — 
увлекательное занятие, которое не только развивает мышление, 
но и поднимает настроение.

По горизонтали:
1. Неожиданный подарок.
4. Русская народная сказка.
6. Самая новогодняя песенка «В лесу родилась…»
8. Оливье.
10. Огромный фейерверк на небе.
11. Автор сказки «Снежная королева».
14. Цитрус с запахом Нового года.
15. Очень шумная игрушка — Новогодняя …
18. У него нос–морковка.
20. Длинная палка Деда Мороза.
По вертикали:
2. Танец вокруг елочки.
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3. Мигающие огоньки на ёлочке.
5. Антоним слова зима.
7. Американский Дед Мороз — Санта…
9. Костюмированный бал.
12. Имя прилагательное от слова снег.
13. Они бьют ровно в 12.
16. Новогодняя передача «Голубой …».
17. Город, где живет Дед Мороз — Великий ….
19. Его приносит Дед Мороз.

2 9

3 5 Н
1 6 О 7

В
4 О 10

Г

 11 12 О 8

Д
С Е Р П А Н Т И Н

13 И 19

 14 Й

 

 15 16 17

20

18

Ответы:

По горизонтали:
1. Сюрприз.
4. Морозко.
6. Ёлочка.
8. Салат.
10. Салют.
11. Андерсен.
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14. Мандарин.
15. Хлопушка.
18. Снеговик.
20. Посох.
По вертикали:
2. Хоровод.
3. Гирлянда.
5. Лето.
7. Клаус.
9. Маскарад.
12. Снежный.
13. Часы.
16. Огонёк.
17. Устюг.
19. Подарок.
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ СОРУДАХ

Дьячковская Надежда Семеновна,
Амма улууһа, Амматааҕы анал (коррекционнай) оску-
ола-интернат
саха тылын, ааҕыытын учуутала

Сыала: оҕолор билиилэрин көҕүлээһин.
Соруктар:
— толкуйдуур, анаарар дьоҕуру сайыннарыы;
— болҕомтолоох буолууга үөрэтии;
— биирдиилээн уонна бөлөхтөһөн үлэлиир дьоҕуру сайыннарыы.

Сорудахтар:

1.  Көппүт аһаҕас дорҕооннору туруор. (Хаар, бэлэх, харыйа, 
Чысхаан, Хаар киһи, Хаарчаана, бырааһынньык)

2. Төрүт сахалыы дорҕооннору бул. (һ, ннь)
3. Хас «Х» буква баарый? (6)
4. Киирии тыл ханнык баарый? (бырааһынньык)
5.  Бу тыллар ханнык бырааһынньыгы кытта ситимнээхтэрий? 

(Саҥа дьыл)

х р

х л х

х р й

ч с х н

х р к һ

х р ч н

Б р һ н н ь к
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ВИКТОРИНА

Саввина Любовь Егоровна,
Амма улууһа, Амматааҕы анал (коррекционнай) ос-
куола-интернат учуутала

1.  Хаһааҥҥыттан Саҥа дьылы ахсынньы 31 күнүттэн бэлиэтиир 
буолбуттарай? (1699 с.)

2.  Бэйэ-бэйэҕэ бэлэх бэрсиини ким киллэрбитэй? (Екатерина 
II)

3.  Хас сыллаахха Эргэ Саҥа дьылы бэлиэтиир буолбуттарай? 
(1918)

4.  Харыйа төбөтүгэр иилэр сулус тугу туоһулууруй? (Вифлеем 
сулуһа)

5.  Аан бастаан электрическэй гирлянданы ханна умаппытта-
рай? (Америка)

6. Дед Мороз терема ханна баарый? (Великий Устюг)
7. Санта-Клаус дойдута. (Лапландия)
8.  Хас сыллаахха харыйалаах Саҥа дьылы көҥүллээбиттэрэй? 

(1935)
9. «В лесу родилась ёлочка» ырыа автора? (Раиса Кудашева)
10.  Саҥа дьыллааҕы харыйаны хаһааҥҥыттан киэргэтэр буол-

буттарай? (1825 с.



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

76

«САҤА ДЬЫЛ ТУҺУНАН ТӨҺӨ БИЛЭҔИТИЙ?»  
ВИКТОРИНА 

Ховрова Матрена Петровна,
Уус-Алдан улууһуа, Бороҕоннооҕу 3 №-дээх 
«Мүрүчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Сыала: Саҥа дьыл туһунан эрдэ үөрэппит билиилэрин чиҥэ-
тии.

Соруга: Билэр-көрөр дьоҕурдарын сайыннарыы, бырааһын-
ньык бэлэмигэр күргүөмүнэн айар, үлэлиир баҕаларын эппиэтин-
эстээхтик түмүктүүллэригэр иитии. 

Эрдэ бэлэмниир үлэ: «Саҥа дьыл» туһунан бэсиэдэ, хантан 
төрүттэммитин туһунан видеопрезентация, хоһоон, ырыа үөрэ-
тии, оҥорон таһаарар үлэ, таабырын таайтарыы.

Ыйытыылар:

1. Улахан да киһи, оҕо да саамай үөрэ кэтэһэр бырааһынньыга 
ханныгый? (Саҥа дьыл)

2. Күүтүүлээх Саҥа дьылбытыгар сүрүн тутаах ыалдьыппыт, 
бырааһынньыгы салайааччы ким буоларый? (Тымныы 
Оҕонньор)

3. Сахалар Тымныы Оҕонньорбут ким диэн буоларый? (Чыс-
хаан)

4. Саҥа дьылбыт сүрүн киэргэлэ тугуй? (Харыйа)
5. Араас уоттаах лаампалардаах, харыйаҕа ыйанар киэргэл 

туох дэнэрий? (Гирлянда)
6. Ааспыт сыл бэлиэтэ (символа) тугуй? (Ханнык сыл түбэһэ-

ринэн)
7. Бу үүнэр сылбыт бэлиэтэ (символа) тугуй? (Ханнык сыл 

түбэһэринэн)
8. Харыйабыт ханна үүнэрий? (Тыаҕа)
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9. Тымныы Оҕонньор сиэнэ кыыһа кимий? (Хаарчаана)
10. Араас кыыл, остуоруйа дьоруойдардара көстүүмнэрдээх 

баал туох диэн ааттанарый? (Маскараат)
11. Тымныы Оҕонньор бэлэхтэрин ханна угарый? (Мөһөөччүк)
12. Россия Тымныы Оҕонньоро ханна олороруй? (Великий 

Устюг)

Таабырыннар:

1.  Салгыҥҥа көтөн эргийэллэр,
Ытыспар түһэн ууллаллар,
Үрүҥ баата курдуктар,
Дьэрэкээн оһуордаахтар. (Хаар)

2. Саҥа дьыл остуолун киэргэлэ,
Хараҥа араҕас дьүһүннээх,
Саҥа дьыл сыттаах,
Элбэх туһалаах битэмииннээх. (Мандарин)

3. Элбэх улахан дьон,оҕолор сиэттиһэн,
Харыйа тула ыллыы-ыллыы хаамар үҥкүүбүт туох дэнэрий? 

(Хоробуот)
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АЛЫПТААХ САНА ДЬЫЛ

Бурцева Лариса Михайловна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 
15 №-дээх «Кэскил» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Сыала: Саҥа дьыл бырааһынньыгын туһунан оҕолор билиилэ-
рин чиҥэтии.

Соруктара:
— Оҕолор толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы;
— Тыл саппааһын байытыы.

1. Ханнык кырасаабысса сылга биирдэ киэргэнэрий?
А. Принцесса
Б. Харыйа
В. Мама

2. Тымныы Оҕонньор тугунан айанныырый?
А. Табаларынан
Б. Аттарынан
В. Массыынанан

3. Тымныы Оҕонньор бэлэҕин туохха угарый?
А. Рюкзакка
Б. Мөһөөччүккэ
В. Чемодаҥҥа

4. Тымныы Оҕонньорго тугу суруйалларый?
А. СМС
Б. Сурук
В. Кинигэ
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5. Тымныы минньигэс ас:
А. Хаар
Б. Мороженай
В. Кэмпиэт

6. Харыйа тула ханнык үнкүүнү үнкүүлүүллэрий?
А. Вальс
Б. Хоровод
В. Кадриль

7. Хаар киьи бэргэһэтэ:
А. Бэргэһэ
Б. Былаат
В. Биэдэрэ

8. Тымныы Оҕонньор бытыга туохтан оноһулларый?
А. Баата
Б. Хаар
В. Крем

9. Тымныы Оҕонньор бэлэҕин ханна уурарый?
А. Харыйа анныгар
Б. Орон анныгар
В. Остуолга

10. Хаарчаана Тымныы Оҕонньорго кимий?
А. Кэргэнэ
Б. Балтыта
В. Сиэнэ
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ТААЙБАРАҤ 

Говорова Мавра Петровна,
Дьокуускай к., 4 №-дээх «Солнышко»
уһуйаан иитээччитэ 

Сыала: оҕо толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы, тылын саппаа-
һын байытыы, Сана дьыллааҕы үөрүүнү үксэтии.
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Таайбараҥ эппиэттэрэ:
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ВИКТОРИНА «НОВОГОДНЯЯ»

Портнягина Мария Михайловна, 
Амгинский улус, с. Амга,
учитель начальных классов Амгинской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-ин-
терната

Цель: обобщить знания детей о новогодних сказках, развить 
умение узнавать сказки и их героев, развить творческое воображе-
ние, ассоциативную память, воспитать любовь к чтению, сказкам. 

Задачи:
1 блок вопросов по русской народной сказке «Заюшкина из-

бушка»:
1. Из чего была сделана избушка зайца? (Лубяная)
2. Из чего была сделана избушка лисы? (Ледяная)
3. Почему заяц остался без избушки? (Лиса выгнала)
4. Кто не смог ему помочь? (Собака, бык, медведь)
5. С кем стал жить заяц в конце сказки? (С петухом)

2 блок вопросов по русской народной сказке «Лиса и волк»:
1. Сколько рыб наловил дед? (Целый воз) 
2. Как лиса перехитрила деда? (Притворилась мертвой)
3.  Что пел волк, чтобы поймать рыбу? (Ловись, рыбка, и мала 

и велика…)
4. Почему волк остался без хвоста? (Приморозил в проруби)
5. Что пела лиса, когда волк нес ее? (Битый небитого везет…)
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3 блок вопросов по сказке «Двенадцать месяцев» Самуила 
Яковлевича Маршака:

1. Кто отправил девочку в лес зимой? (Мачеха)
2.  За чем девочку отправили в лес? (За корзиной подснежни-

ков)
3. Кого она встретила в лесу у костра? (12 месяцев)
4. Кто из братьев-месяцев помог девочке? (Апрель)
5. Что подарил месяц-апрель девочке? (Кольцо)

Блок общих вопросов про Новый год: 
1. Как зовут внучку Деда Мороза? (Снегурочка)
2.  Засыпая в новогоднюю ночь, каждый ребенок больше всего 

ждет… (Подарков) 
3. Где мы находим новогодние подарки? (Под ёлкой)
4. Колются иголки у зелёной… (Ёлки)
5. «Всех других она белей
И намного холодней.
После осени приходит
Вокруг ёлок хороводит.
То сурова, то нежна
Снежная царит …» (Зима)
6.  Праздничный есть фрукт один. Это сочный, это спелый, но-

вогодний... (Мандарин) 
7. Новогодний праздник с масками это? (Маскарад)
8. Родина Деда Мороза — город Великий…? (Устюг)
9.  Что пишут все дети, чтобы рассказать о своих желаниях Деду 

Морозу? (Письмо)
10. Отгадай ребус. (Дед Мороз)
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11.  Что дарят дети Деду Морозу взамен на подарки? (Стихи и 
песенки)

12. Зимой звезда, а летом вода? (Снежинка)
13. Где родилась ёлочка? (В лесу)
14.  Что делает каждый в новогоднюю ночь, когда бьют куран-

ты? (Загадывает желание)
15. Сколько раз бьют куранты? (12 раз)
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ВИКТОРИНА «ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД»

Васильева Наталья Владимировна
учитель начальных классов
Сунтарской начальной общеобразовательной школы 
им. В.Г. Павлова, Сунтарский улус.

Цель: развитие познавательного интереса у детей, любозна-
тельности, умения работать в команде посредством мультиме-
дийной викторины.

Викторина предназначена для учащихся 2-4 классов. Класс 
заранее делится на 4 команды по 4-5 человек. Имеются четыре 
темы: «Сказки», «Символы Нового года», «Деды Морозы», «Ребу-
сы, загадки». Каждая тема содержит по пять вопросов. Каждому 
вопросу соответствует определенный балл, по степени их слож-
ности. Команды по очереди выбирают тему и номер вопроса: на-
пример, «Сказки», 3. Для обдумывания дается время. Обсуждают 
в группе, дают ответ. Если ответ верный, получают соответствую-
щий балл. Игра переходит ко второй команде и т.д. В ходе игры 
каждая команда отвечает на 5 вопросов. Побеждает команда, на-
бравшая наибольшее количество баллов.

Сказки 1 2 3 4 5
Символы Нового года 1 2 3 4 5
Деды Морозы 1 2 3 4 5
Ребусы, загадки 1 2 3 4 5

«Сказки»

1. В какой сказке дед и баба слепили девочку из снега? (Сне-
гурочка)

2. В какую новогоднюю игрушку превратил Король мышей 
молодого принца в сказке Гофмана? (Щелкунчик)
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3. Какие цветы собирала падчерица из сказки «Двенадцать 
месяцев»? (Подснежник)

4. Какое слово складывал Кай из льдинок в замке Снежной 
Королевы? (Вечность)

5. Сказка о том, как два брата Красный нос и Синий нос пыта-
лись заморозить барина и мужика? (Два Мороза)

«Символы Нового года»

1. Снежная скульптура из трёх комков снега. (Снеговик)
2. Бывает электрической, состоит из последовательно соеди-

ненных проводов и ламп. (Гирлянда)
3. Этот символ появился в нашей стране благодаря Петру I в 

1699 году. (Ёлка)
4. Волшебное приспособление, с помощью которого зажига-

ют новогоднюю ёлку разноцветными огнями. (Посох)
5. Один из главных символов. Более двух тысяч лет тому на-

зад она возвестила рождение Христа. (Звезда)

«Деды Морозы»

1. Якутский властелин холода, старец с длинной бородой. 
(Чысхаан)

2. Якутский Дед Мороз. (Эһээ Дьыл)
3. Где находится поместье Российского Деда Мороза? (Вели-

кий Устюг)
4. Каких животных впрягает в сани Дед Мороз? (Лошади)
5. Когда день рождения у Деда Мороза? (18 ноября)

«Ребусы, загадки»

1. Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой. (Лыжи)

2. На деревья, на кусты
С неба падают цветы.
Белые, пушистые,
Только не душистые. (Снежинки)
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3. 

      (Подарки)

4.

      (Маскарад)

5. 

      (Мишура)

Источники:

1. Изображения из сети Интернет
2. Загадки. http://lubimiedeti.ru/novogodnie-zagadki-dlya-detej/
3. Ребусы. https://www.hobobo.ru/zagadki/novogodnie-rebusy-2/
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НОВОГОДНИЙ ТЕСТ ПО СТРАНИЦАМ  
ЛЮБИМЫХ КНИГ

Корякина Анна Дмитриевна,
учитель русского языка
Амгинской специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной
школы-интерната, Амгинский улус

1. В рассказе Зощенко «Ёлка» что разбил Минька, когда тянул 
к ёлке стул?

А. Вазу
Б. Куклу
В. Тарелку 

2. В рассказе Зощенко «Ёлка» почему Минька ел только яблоки?
А. Он был маленького роста
Б. Он любил яблоки
В. Он был болен и нуждался в витаминах 

3. В рассказе А.П. Чехова «Ванька» в какой день пишет письмо 
Ванька?

А. В Крещение
Б. В свой день рождения
В. На рождество 

4. В рассказе А.П. Чехова «Ванька» какой адрес написал Ванька?
А. До востребования
Б. На деревню дедушке
В. Главпочтамт
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5. Сколько дочерей было у мачехи в русской народной сказке 
«Морозко»?

А. Одна
Б. Две
В. Три

6. Кем был Морозко в русской народной сказке «Морозко»?
А. Дедом Морозом
Б. Лихим скакуном
В. Красным молодцем

7. Какие цветы мечтала получить Королева на Новый год в 
сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»?

А. Розы
Б. Ромашки
В. Подснежники

8. Почему братья-месяцы решили помочь падчерице в сказке 
С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»?

А. Им стало жалко её
Б. Их заставили
В. Девочка заплатила им

9.В сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева» кто создал 
зеркало, в котором все доброе уменьшалось, а все злое вы-
пирало и делалось еще гаже?

А. Лапландка   
Б. Тролль 
В. Снежная королева  

10. «Ишь какая славненькая, жирненькая! Орешками откорм-
лена!» Кто так говорил о Герде в сказке Х.К. Андерсена «Снежная 
королева»?

А. Маленькая разбойница 
Б. Снежная королева
В. Старуха разбойница
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ЗИМНЯЯ ВИКТОРИНА 

Павлова Роза Александровна, 
воспитатель детского сада № 8 «Родничок», г. 
Якутск

Цель: развитие познавательного интереса у детей 3-4 лет
Задачи:
— развить логическое мышление;
— расширить кругозор и словарный запас;
— содействовать развитию творческих способностей.
— Участники: дети второй младшей группы
Предварительная работа: 
— оформление группы рисунками детей, аппликациями на 

зимнюю тему.
— подготовить жетоны с изображениями снежинок, шишек и 

елок,
— провести беседы на темы «зима», «дикие животные», 

«праздник — Новый год» 
1 задание. «Доскажи словечко». Кто доскажет слово, тот 

получит жетоны со снежинкой.
1) Наступили холода,

Обернулась в лёд вода,
С неба падают снежинки
Это значит наступила … (Зима)

2) Лишь зимой они бывают,
Дома — сразу же растают.
Красота, как на картинке:
С неба падают ... (Снежинки)

3) Красный нос, в руках метёлка. 
Проживает рядом с ёлкой. 
К холодам давно привык.
Наш веселый … (Снеговик)
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2 задание. Загадки «Лесные жители». Тот, кто быстро отга-
дает, получит жетоны с шишкой.

1) Любит мед и ягоды
Всю зиму спит в берлоге. (Медведь)

2) Он в лесу дремучем рос,
Серой шерстью весь оброс.
В зайцах вкусных знает толк
Злой, голодный серый …(Волк)

3) Что за зверь такой лесной?
В белой шубке он зимой.
Любит есть морковку
Всех боится зверь-трусишка.
Как зовут его? (Заяц)

4) По веткам скачет, да не птица,
Рыжая, а не лисица.
В дупле на старом дубе
Орешки грызет. (Белка)

5) Что за зверь опасный
Ходит в рыжей шубке,
Хитрая сестричка
Обманула Колобка и съела его она. (Лиса)

3 задание. Все самое интересное еще впереди… Кто бы-
стро ответит, получит жетоны с ёлочкой.

1) Вьюга по двору гуляет, 
В доме ёлочка сверкает. 
Дети водят хоровод. 
Что за праздник? (Новый год)

2) «Новый год встречаем с ней
В свете праздничных огней.
Любим мы её иголки —
Украшаем нашу …» (Ёлку)

3) «На ёлке всё, что хочешь, есть:
Игрушек там — не перечесть.
Конфеты, дождик и хлопушки,
Гирлянды, звезды и верхушка.
Среди блестящей мишуры
Сверкают круглые …» (Шары)
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4) С мешком подарков, с бородой,
Весёлый взгляд и красный нос.
Он приходит к нам зимой
Добрый дедушка … (Мороз)

5) К детям в гости Дед Мороз 
Внучку на санях привез. 
Снежная девочка — 
К нам придет... (Снегурка)

5) Надел на голову ведро,
На плечи белый пуховик.
Из морковки сделал нос
Толстый белый … (Снеговик)

6) Дед мороз спешит на елку,
Тянет за собою санки.
А на них мешок тяжелый,
И в мешке лежат … (Подарки)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «АССОРТИ»

Халтанова Анна Германовна,
учитель начальных классов МОБУ СОШ №27, г. Якутск

Цель: формирование нравственной культуры, развитие твор-
ческих и познавательных интересов учащихся.

Задачи:
— способствовать формированию коммуникативной компе-

тенции — владеть основными приемами устной речи, высказы-
вать свои суждения, давать развернутые и короткие ответы на 
вопросы.

— развить логическое и аналитическое мышление, умение со-
средоточиться на вопросе;

— привить учащимся чувство прекрасного.
Форма занятия  — игра.
Приобретаемые навыки детей: отработка навыков работать 

самостоятельно, самостоятельный поиск и обработка информа-
ции, самооценка, формулировка выводов, планирование даль-
нейшей работы по изучению новых произведений, создание 
банка тестов и вопросов по прочитанным произведениям.

Технологические особенности: компьютер, интерактивная 
доска, презентация к занятию, фотоаппарат.

Ход игры

Мы с вами на игре «Ассорти». Я рада приветствовать вас на 
нашей телевизионной игре «Ассорти». Встречаем команды — 
участников нашей игры. (3 команды)

Итак, начинаем нашу интеллектуальную игру. Каждая команда 
имеет три карточки с цифрами 1, 2, 3. Я буду задавать вопро-
сы и давать на каждый вопрос по три варианта ответа. По моей 
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команде команды одновременно поднимают карточку со своим 
номером варианта ответа. Переходим к конкурсным вопросам.

Первый конкурс — «Звездный час». 

В каких странах как зовут новогодних дедушек?
Выбери из предложенных вариантов один.
1.

Санта-Клаус (Норвегия, США, Испания)

2.

Тосигами (Китай, Италия, Япония)
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3.

Юлеманд (Норвегия,Бельгия, Польша)

4.

Пер Ноэль (Норвегия, Франция, Испания)

5.

Вайнахтеман (Индия, Турция, Австрия)
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2. Второй конкурс — «Счастливый случай».

Для каждой команды предназначено по два вопроса. Достают 
«заморочки из бочки» по очереди. (Из мешочка достают бочон-
ки с номерами)

1. Страна первой украшенной ёлочки. (Германия)
2. Первые стеклянные игрушки для ёлочки появились… (в 

Швеции)
3. Какой праздник справляется два раза в год? (Старый год и 

Новый год). 
4. Зимняя забава. (Снежки) 
5. Новогодняя Кремлевская башня? (Спасская башня)
6. Как ласково называют Деда Мороза в некоторых русских 

сказках? (Морозко) 

3. Третий конкурс — «Поле чудес».

Мы проведем сейчас новогоднюю телепередачу «Поле чудес»
Когда-то очень давно на знаменитых римских карнавалах 

было принято бросать друг в друга маленькие конфетки, вернее, 
засахаренные орешки. А более 100 лет назад владелец одного 
парижского казино придумал бросать не конфетки, а что-то дру-
гое. Что? (Конфетти)

4. Четвертый конкурс — «Что? Где? Когда?»

Для каждой команды предназначено по шесть вопросов.
Познакомимся с правилами участия в викторине.
Правила участников викторины.
— Время на обдумывания ответа не отводится.
— На поставленный вопрос можно дать как однозначный от-

вет, так и развернутый ответ, но который обязательно должен со-
держать информацию на поставленный вопрос.

1. В каком зимнем слове есть немножечко от жаркого юга? 
(Вьюга)

2. Волшебные маленькие персонажи, помощники Санта-Кла-
уса — кто они? (Эльфы)

3. Для чего люди дарят новогодние подарки? (Подарок — 
это знак внимания, это радость, это любовь)

4. Как зовут повелительницу снега? (Снежная Королева)
5. Какой длины шуба у российского Деда Мороза? (До пят)
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6. Какое дерево является символом Нового года? (Ель)
7. Сколько в году зимних месяцев? (4)
8. Чего боится Снегурочка? (Огня)
9. Что имеется не только у собак и кошек, но и ёлки? (Лапы)
10. Как называется палка, с которой ходит Дед Мороз? (Посох)
11. Какое прозвище у Деда Мороза? (Красный нос)
12. Кто пел знаменитую песенку «Расскажи, Снегурочка, где 

была»? (Волк)

5. Пятый конкурс — «Умники, умницы».

Отгадайте загадки:
В тропиках растут бананы,
Любят кушать их мартышки,
А у нас на наших елках
Вырастают только... (Шишки)

Очень теплые, удобные,
Для сугробов — бесподобные,
И из моды не выходят.
Дед Мороз всегда в них ходит. (Валенки)

Самый первый зимний месяц
Называется январь.
А про все, про остальные
Нам расскажет... (Календарь)

Они искрят, они шипят,
В восторг приводят всех ребят.
Как маленький салют они,
Горят... (Бенгальские огни)

Висит на ёлке и искрится,
Поможет всем желаниям сбыться,
Есть у него особый дар —
Веселье дарит яркий шар! (Ёлочная игрушка)
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5. Пятый конкурс — «Брейн-ринг».

Игра «Узнай предмет» . Вы должны угадать, из какой сказки 
этот предмет.

Подснежник («12 месяцев»), часы («Золушка»), роза в горшке 
(«Снежная королева»), щука («По щучьему веленью»), кони («Мо-
розко»), костёр («Снегурочка).

Подведение итогов.
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ШАБЛОНЫ ГРАМОТ, СЕРТИФИКАТА,  
ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

Лаппарова Айталина Лазаревна,
г. Якутск, учитель начальных классов
МОБУ СОШ № 31 

1. В помощь коллегам предлагаю шаблон новогодней грамоты.
Праздник будет вдвойне приятней, если детишки получат не 

только сладкие подарки, но и похвальную грамоту «Хайҕал су-
рук» за успехи в учебе, за активное участие в жизни класса, за 
победу в олимпиадах и различных конкурсах. Каждого ребёнка 
найдётся за что похвалить!

2. Шаблон сертификата пригодится для награждения участни-
ков разнообразных новогодних конкурсов, викторин.

3. Шаблон для новогоднего письма. Письмо главному волшеб-
нику, Дедушке Морозу (Эһээ Дьыл) обязательно должно быть на-
рядным. Тогда он точно исполнит все, что пожелает детская душа.

Примечание:
Автор Чысхаана — художник Марина.
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НОВОГОДНЯЯ ГОСТИНАЯ
(Мастер-класс для педагогов)

Матвеева Ольга Витальевна,
воспитатель центра развития ребенка-
детский сад №86 «Колокольчик»

Цель: помочь педагогам в организации праздничных меро-
приятий для воспитанников.

Снегурочка: Здравствуйте, хозяева! Здравствуйте, хозяюшки!
Гости, сидящие прямо и с краешка.
Вас с Новым годом поздравим, как водится! 
Со счастьицем новым и новым здоровьицем!
Хотим подарить в праздник вам настроеньице 
Много улыбок и много везения!
Чтобы праздник ваш — просто класс!
В новогоднюю гостиную приглашаем сейчас!
Игры, песни, хороводы приготовили для вас,
Чтобы праздник у детей получился веселей!

А где же Дедушка Мороз? 
Без Дедушки Мороза снежинки не летят
Без Дедушки Мороза узоры не блестят, 
Без Дедушки Мороза и ёлки не горят 
И нет без мороза веселья для ребят.

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие взрослые!
С наступающим Новым годом вас поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Не чихать и не болеть, здоровье крепкое иметь.
На ёлке весело смеяться, Деду Морозу улыбаться.
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Снегурочка: В нашей новогодней гостиной вашему вниманию 
мы хотим предложить интересные песни, игры, хороводы и сюр-
призные моменты.

Дед Мороз: А сейчас все вместе споем песню! (на выбор вос-
питателя)

Снегурочка: Чудесно спели песню!
А чтоб пелось целый год, заводите хоровод!

(танец с Дедом Морозом)
Снегурочка: Стало жарко в нашем зале

Славно с вами поплясали 
А теперь пора нам охладиться, на морозе порезвиться.

(Игра «Снег, лёд, кутерьма»)
Снегурочка: Очень ждали, Дед Мороз, мы тебя на вечер

До чего же рады мы новогодней встрече!
Хоровод мы заведём, песню для тебя споем. 

(Песня на выбор)
Снегурочка: Дед Мороз прислал нам ёлку, огоньки на ней зажег
                       И блестят на ней иголки, а на веточках снежок.
Дед Мороз: Давайте поиграем в игру «Новогодняя гирлянда»
Снегурочка:  Возле ёлки будет бал! 

 Новогодний карнавал!
(хоровод «Новогодний Карнавал»)

Снегурочка: Славно пели и плясали и немножечко устали. 
Не пора ли прокатиться на новогоднем экспрессе Деда Мороза?

(Игра «Новогодний паровозик»)
Снегурочка:       Снежинки танцуют, летают и кружатся 

На солнце в морозный денёк серебрятся 
Ажурные платья, резные косынки 
Волшебное зимнее чудо — снежинки. 

(вальс снежинок)
Дед Мороз:       Я желаю в Новый год 

Вам достичь больших высот, 
Чтобы всё, о чём мечталось, 
Исполнялось без забот, 
Чтоб худелось без диет, 
Чтобы тихим был сосед, 
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Чтоб на сложные вопросы, 
Был всегда готов ответ. 

(«Новогодний хоровод» на выбор)

Дорогие друзья! И конечно, Новый год, не обходится без по-
дарков! Сейчас мы презентуем вам интересные сюрпризные мо-
менты появления подарков на празднике. 

— «Теремок»
— «Телефонный разговор»
— «Котёл»
— «Клубок Деда Мороза» 
На этом наша новогодняя гостиная закрывается. Спасибо вам 

за участие, веселое настроение, смех и улыбки! Желаем вам в на-
ступающем Новом году отличного настроения, здоровья, счастья, 
творческих успехо

Приложение

ИГРЫ НА НОВОГОДНЕМ УТРЕННИКЕ

«СНЕГ, ЛЁД, КУТЕРЬМА»

Дети идут по кругу: Снег, лёд, кутерьма. 
    Здравствуй, зимушка-зима 
Дед Мороз: 
Парами вставайте, спинками примерзайте! (животиками, ла-

дошками, щечками)

«НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА»

Снегурочка и Дед Мороз с двух сторон берут за руку одного 
ребёнка и обегают ёлку. Затем берут в «гирлянду» ещё одного 
ребёнка, обегают; третьего и так далее. Чья гирлянда быстрее со-
берется?
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«ХОРОВОД –ПУТАНИЦА»

При слове «Мороз» — поднять руки вверх, «Ёлка» — подпры-
гнуть, «Снегурочка» — присесть. Дети водят хоровод, а Дед Мо-
роз путает: ёлка — руки вверх, мороз — подпрыгнуть и так далее. 

Как вариант — голова, плечи, колени. 

«НОВОГОДНИЙ АУКЦИОН»

Дети под быструю музыку передают снежок. Когда музыка 
останавливается, у кого в руках оказался снежок — называет лю-
бое зимнее слово. 

«САМЫЙ ЛОВКИЙ»

Дети делятся на две команды. В руках у Деда Мороза и Сне-
гурочки «Волшебные обручи». Кто больше снежков забросит в 
обруч?

Сюрпризный момент — появление подарков.

«ТЕРЕМОК»

На утреннике появляется Теремок. Голос из Теремка:
— Дед Мороз, Дед Мороз! Стоит Теремок, он не низок, не вы-

сок.
Дед Мороз: Кто в Теремочке живет? Кто там дедушку зовет?
Теремок: Пусть подует ветерок, теремок к тебе придет. 
Дети дуют, Теремок бежит вокруг ёлочки. 
Дед Мороз: Теремочек повернись и ребятам покажись! Зачем 

ты дедушку звал, вокруг ёлочки гулял?
Теремок: Ты подарки детям нёс, добрый Дедушка Мороз. 

Сильный снег с утра пошел, твой мешок в лесу нашел. Чтоб сне-
жок его не намочил, я в теремке его укрыл. Ты в окошко постучи 
и подарки получи!
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«КОТЁЛ»

Дед Мороз: 
— Несите мне большой котёл. Поставьте вот сюда на стол.
Соль, сахар и чуть-чуть воды, немного снега, мишуры.
Добавлю и смешинок я, одну минуточку, друзья! 
В котле все надо нам смешать, волшебные слова сказать:
— Снег, снег, снег! Лёд, лёд, лёд! Чудеса под новый год!
Посох мой мне помоги, все в подарки преврати!

«РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ»

Дед Мороз: 
— Алло! Алло! Лес? Кто у телефона? Лиса Патрикеевна? Те-

бя-то мне и надо! Не видала ли ты в лесу большой мешок с по-
дарками? 

— Что? На сучке качается? Меня дожидается? Попросила бы 
достать зайку ….

Прыгнул разок. Не достал мешок?
Попросила бы мишку. 
Лез да упал… мешок не достал. Говоришь, у мишки под глазом 

шишка?
Попросила бы бёлочку … Белочка-умелочка. 
Что говоришь? Вмиг на дерево прыг! Хвостом махнула, мешок 

столкнула?
Везите его вчетвером, да скорей, бегом!

«ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОЧЕК» 

Дед Мороз бросает волшебный клубок: 
Ты лети, клубок витой, 
Мой волшебный, золотой. 
Выпрямляйся, удлиняйся, мой мешок найти старайся!
Вытягивает огромный черпак.
Ты чего, клубок, проказник, 
Пошутить решил на праздник? 
Ты на поиски лети,
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Больше с Дедом не шути!
Вытаскивает валенок. 
Снова шутишь, озорник?
Я к такому не привык!
Если не найдешь подарки, 
Спрячу я тебя подальше!
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ТЫА КЫЫЛЛАРА САҤА ДЬЫЛЫ КҮҮТЭЛЛЭР
(Саҥа дьыллааҕы түннүгү киэргэтиигэ маастар-кылаас)

Кононова Наталия Ивановна,
Амма улууһун Амма нэһилиэгин
«Сардаана» уһуйаан иитээччитэ

Сыала-соруга: Бу үлэ оҕо-уруу барыта долгуйа кэтэһэр Саҥа 
Дьыл бырааһынньыгар анаан, оҕо алыптаах бырааһынньыкка, 
остуоруйаҕа итэҕэйэр, үөрэр-көтөр, сүргэтин көтөҕөр сыаллаах 
оҥоһуллар.

Маннык иһирэх-истиҥ эйгэҕэ сылдьар оҕо майгыта-сигилитэ 
сымнаҕас, көнө, тулалыыр эйгэҕэ истиҥ, дьоҥҥо-сэргэҕэ иһирэх 
буола улаатара саарбаҕа суох. Ону тэҥэ оҕо толкуйдуур, бэйэтэ 
оҥорон көрөр дьоҕура сайдан, ииникитигэр айар, творческай эй-
гэҕэ сыһыаннаах идэлэри талалларыгар олук буолар.

Үлэ өҥнөөх акварель кыраасканан, альбом илииһигэр уруһуй-
данар. Бэриллибит теманы толору арыйарга анаан, дьыл кэми-
гэр сөп түбэһиннэрэн сүрүн дьоруойдартан уратыларын маҕан 
дьүһүннээх кумааҕыттан кырыйан оҥоһуллар. Уруһуйбутун бары-
тын кырааскалаан, кырыйан, өр уонна хаста да туттулуннун диэн 
ламинаттаан бөҕөргөтүөххэ сөп. Түмүгэр бу уруһуйдарбытын ба-
рытын түмэн түннүккэ ыйыыбыт, иитээччи бэйэтин көрүүтүнэн 
араастаан ситэрэн-хоторон биэриэххэ сөп.
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ГОВОРЯЩИЕ ВАРЕЖКИ «ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА»
(Мастер-класс для педагогов)

Миронова Марианна Ивановна,
воспитатель центра развития ребенка-детский сад 
№10 «Туллукчаан» г. Якутска 

В современном мире стали преобладать электронные устрой-
ства, ни для кого не секрет, что увлечениями современных детей 
являются гаджеты, планшеты, телефоны, которые стали необхо-
димостью современного мира. Как результат, повышенная лю-
бовь детей к электронным устройствам, ограничение общения, 
неумение детей найти себе интересные творческие увлечения и 
занятия. Очень мало ребят сегодня увлечены чтением и рисова-
нием.

А можно ли отвлечь детей от гаджетов, телефонов и помочь 
найти ребятам новое не менее интересное увлечение?

Конечно, можно!
Ведь все дети любят творить, мастерить, изобретать, высту-

пать. Можно им предложить создать собственный кукольный 
театр. Ребята обожают смотреть сценки, которые показываются 
при помощи кукол. Эти выступления интересны, ярки и вызыва-
ют чувство восторга. А уж если привлечь ребят показывать эти 
сценки своим младшим товарищам — чувствам и эмоциям ребят 
не будет предела.

Однако кукольный театр — это не только забава для веселого 
времяпровождения. Такой театр дает воспитательные уроки де-
тям, обучая их правилам общения, дружбы, любви, трудолюбия, 
правды, добра и зла. У ребят формируется свое определенное от-
ношение к таким свойствам характера. Дед Мороз и Снегурочка 
имеют самый добрый, самый весёлый, самый позитивный смысл. 
У меня сшились из фетра Дедушка Мороз и Снегурочка. Их осо-
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бенность в том, что дети могут их держать и при этом Снегурочка 
и Дед Мороз приоткрывают рот. С этим можно уже делать диа-
лог, общение, можно делать сюрпризные моменты. Но это все 
должно исходить от детей. И дети, видя, как у Дедушки Мороза 
шевелится рот, с удовольствием общаются, играют, очень актив-
но используют в своих кукольных театрах, что развивает связную 
речь, словарный запас, кругозор. И такие кукольные театры, за-
нятие творчеством благотворно влияют на развитие наших детей. 
Можно их занять вот такими различными играми. 
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НОВОГОДНЯЯ КАРТИНА «СНЕГОВИК И ЁЛОЧКА»
(Мастер-класс по пластилинографии)

Капитонова Ольга Фёдоровна, 
воспитатель детского сада «Ручеёк» 
городского округа «Жатай» 

Разрешите представить вашему вниманию мастер-класс, по 
изготовлению новогодней картины для детей среднего дошколь-
ного возраста.

В своей работе я использую нетрадиционную технику изо-
бразительного искусства — художественную пластилинографию. 
Занимаюсь с детьми среднего дошкольного возраста, осваивая 
простейшие приёмы отщипывание, сплющивание, раскатывания.

Пластилинография представляет собой создание лепных кар-
тин с изображением более или менее выпуклых объектов на го-
ризонтальной поверхности. Можно создавать несложные кар-
тины с детьми, изображая один или два предмета. Это техника, 
принцип которой заключается в создании пластилином лепной 
картины на бумажной, картонной или иной основе.

Назначение: новогоднее украшение для группы, картину 
можно повесить на стену, украсить уголок для дома в прихожей.

Новый год дети ассоциируют с Дедом Морозом, Снегурочкой, 
ёлкой, снежинками, снеговиком, подарками, салютами. И вот я 
решила изготовить картину «Снеговик и ёлочка», доступную для 
детей среднего дошкольного возраста.

Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие детского во-
ображения, мышления, снятие мышечного напряжения.

Задачи: 
Образовательные — учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина; формировать умения раскатывать комочек пласти-
лина круговыми движениями ладоней для изображения предме-
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тов круглой формы; учить сплющивать шар, сдавливая его паль-
чиком на горизонтальной поверхности. 

Развивающие — развить интерес детей к лепке; развивать чув-
ство воображения, цвета, мёлкую моторику рук. 

Воспитательные — самостоятельность к творчеству, аккуратно 
пользоваться материалом.

Для работы нам понадобятся:
 y картон белого цвета формата А4;
 y  гуашь белого и синего цвета, кисточка или кусочек поро-

лона;
 y шаблон ёлочки и снеговика из картона;
 y пластилин разного цвета;
 y файл 1 шт;
 y карандаш простой; 
 y ножницы;
 y мишура длиной 80 см.

КАРТИНА « СНЕГОВИК И ЁЛОЧКА».

Этап работы:

1. Предварительная работа: Зара-
нее подготавливаем картон бело-
го цвета А4, тонируем светло-си-
ним цветом, даем ему просохнуть. 
Приготовить салфетки влажные и 
сухие для того, чтобы вытирать 
руки во время работы, баночки 
с водой для смачивания паль-
чиков. Рисуем контуры ёлочки и 
снеговика, затем вырезаем, по-
лучаем шаблоны ёлочки и снего-
вика, для того чтобы легче было 
рисовать на подготовленном 
картоне (Фото 1).

2. На основе подготовленного кар-
тона А4 светло-синего цвета, об-
водим контур ёлочки и снеговика 
(Фото 2).
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3. Детям раздаю кусочки цветного 
пластилина, для того чтобы они 
приготовили маленькие пласти-
линовые шарики, путем отщи-
пывания и раскатывания между 
ладонями. Готовые пластилино-
вые шарики откладываем на от-
дельные тарёлочки, разложив 
их по цветам, причем зелёного 
цвета для ёлочки, и белого цве-
та для снеговика делаем больше 
остальных цветов, цветные для 
украшения ёлочки и снеговика 
(Фото 3).

4. Затем, не выходя за контуры ри-
сунка, начинаем сверху лепить 
ёлку. Берем маленькие шари-
ки пластилина зелёного цвета, с 
макушки путем сплющивания и 
смазывания ряд зарядом лепим к 
поверхности рисунка (Фото 4).

5. После того как елочка готова, 
дети берут маленькие шарики 
пластилина разного цвета, путем 
сплющивания шариков украша-
ют нашу ёлочку разноцветными 
огоньками. (Фото 5).

6. Таким же способом, что и ёлку, 
начинаем лепить снеговика. Так 
же, не выходя за контуры рисун-
ка, круговым способом сплю-
щиваем и примазываем шарики 
пластилина белого цвета, начи-
ная с туловища и краев рисунка. 
(Фото 6).
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7. Лепим ведро таким же способом 
что и ёлку, шариками пластилина 
темно-синего цвета. (Фото 7).

8. Так же лепят глазки и пуговички 
для снеговика. Для этого дети бе-
рут маленькие шарики пластили-
на чёрного цвета и лепят на ри-
сунок путем сплющивания. (Фото 
8).

9. Нос для снеговика делаем оран-
жевым цветом пластилина, ска-
тываем маленькую колбаску, и 
один конец немного сплющива-
ем. Красным цветом лепим губы 
снеговика. (Фото 9).

10. Наша поделка к Новому году го-
това. Края картины можно укра-
сить, обклеив их цветной бумагой 
или пластилином на свой выбор. 

11. Вставляем картину в файл. Так 
картина не будет пачкаться пла-
стилином. Завязываем мишуру к 
файлу. Картину можно повесить 
на стену. (Фото 10).
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«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» САҤА ДЬЫЛЫ БЫЫҺЫЫР

Артемьева Надежда Николаевна,
Чурапчы улууhа, Мындаҕаайытааҕы «Ымыы» 
оҕо сайдар киинин иитээччитэ

Оруоллар:

Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана 
Дьэгэ-Бааба
Райдер
Гончик
Скай
Крепыш 
Рокки
Маршалл
Эверест
Трекер
Куобах
Туттар тэриллэр: аптаах туораах, харыйалар, талахтар, Дьэгэ-

Бааба дьиэтэ, талах сиппиир, мэтээллэр, хлопушка, бенгальскай 
уот, музыкальнай инструменнар (оркестр).

1-гы чааһа

Райдер: Үтүө күнүнэн, күндү доҕоттор! Бүгүн биһиэхэ Саҥа 
дьыл бырааһынньыга буолуохтаах этэ да, Тымныы Оҕонньор то-
руоскатыгар баар аптаах туорааҕын сүтэрэн кэбиспит! Аптаах 
туо раах суох буолан, Тымныы Оҕонньор харыйабыт уотун сатаан 
умаппат, онон биһиги Саҥа дьыллааҕы бэлэхпитин ылбат буол-
лубут. Хайдах гынабытый? Ээ, кимнээҕи көмөҕө ыҥырарбын бил-
лим! (Төлөпүөнүнэн эрийэр.)

(Музыка тыаһыыр, «Щенячий патруль» дьоруойдара киирэллэр)
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Маршалл: Үтүө күнүнэн! Саҥа дьыл бырааһынньыгар тиийэн 
кэллибит. 

(Бары үҥкүүлүүллэр)

Райдер: Доҕотторум көмөҕө кэлбиккитигэр махтанабын. Чэ-
йиҥ, түргэнник Тымныы Оҕонньор аптаах туорааҕын көрдүү ба-
рыаххайыҥ! (Салгыны сытырҕалыыр.) Миигин батыһыҥ!
(Сыана тула эргийэллэр, тыаҕа тиийэн кэлэллэр. Музыка тыаһыыр — 

тыал үрэр)

2-c чааһа

Райдер: Тыаҕа тиийэн кэллибит. 
Маршалл: Хайа, туох суол-иис баарый?
Гончик: Мин суолларын сүтэрэн кэбистим.
Скай: Манна тыаҕа суол эрэ элбэх ди.
Райдер: Аптаах туорааҕы ким ылбыта буолла...  Мин, арааһа, 

биллим быһыылаах…
Хара тыа хаһаайына
Тыаҕа, ойуурга сылдьар.
Сайынын отоннуур, сугуннуур,
Күөллэргэ балыктыыр. Тугуй? (Оҕолор эппиэттииллэр)

Рокки: Эһэ кыһын арҕахха киирэн утуйар, онон туорааҕы 
ылбат.

Райдер:  Ээ, мин биллим, аптаах туорааҕы ким ылбытын!
  Иистэммэт да,
  Иннэлэрдээх баар үһү. Тугуй? 

(Оҕолор эппиэттииллэр)
Эверест: Дьуос ылбат, туораах кытаанах буоллаҕа ди…
Райдер. Оннук эбит. Оччоҕуна:

Тииттэн тииккэ ыстанар, 
Тииттэринэн айанныыр.
Эриэхэ, туораах аһылыктаах,
Баар үһү, тугуй? (Оҕолор эппиэттииллэр)

Трекер: Тииҥ ылбыта буолуо, кини наар туорааҕы хомуйар ди. 
Рокки: Оо, дьэ! Аптаах туораахпытын аны сиэн кэбиһэрэ 

буолуо!
Крепыш: Тииҥчээни хантан көрдөөн булабытый?
Райдер: Үөһэ тахсан көрүөххэ наада.
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(Музыка тыаһыыр. Куобах тиийэн кэлэр. Ыттар үөрэ көрсөллөр, үрэн 
ылаллар.)

Куобах: Ыт оҕолоро, дорооболоруҥ! Эһиги бу тугу гынаҕытый, 
тыаҕа мунан хааллыгыт дуо?

Скай: Куобахчаан, Тымныы Оҕонньор аптаах туорааҕын 
сүтэрэн кэбиспит, ону көрдүү сылдьабыт. Эн санааҕар аптаах 
туорааҕы ким ылбыта буолуой?

Куобах: Оо, Дьэгэ-Бааба ылбыта буолуо, атын ким ылыай? 
(Толкуйдуур.) Арааһа, кини моһуоктаабыта буолуо. Дьиэтэ ол 
диэки баар. (Ыйан көрдөрөр.)

Райдер: Чэ, оччоҕо Дьэгэ-Баабаны көрдүү барыаҕыҥ.

3-с чааһа

(Дьэгэ-Бааба дьиэтэ көстөр: Саҥа дьылга бэлэмнэммит, талах 
сиппииргэ аптаах туорааҕы ыйаабыт)

Бары (сибигинэйэн): Оо, аптаах туораахпыт бу баар эбит!
Гончик: Хайдах ылабытый?
Крепыш: Ким сатаан ыларый, мин куттанабын! Маршалл, эн 

ыл!
Маршалл: Тоҕо мин, Скай бардын ээ.
Бары (Мөккүһэллэр): — Эн бар! —Кини бардын!
Райдер: Чэ, мин ыла бардым.

(Райдер үөмэн тиийэн миинньиги харбаан ылар, туорааҕы туурар. Ол 
кэмҥэ Крепыш ытырдар)

Крепыш: Апчхи!!!
(Дьэгэ-Бааба истэн оҕолорго сүүрэн кэлэр)

Дьэгэ-Бааба: Оо, бабат-татат! Туораахпын былдьаатылар. Бу 
туораах миэнэ! Аҕалыҥ!

Райдер: Бу Тымныы Оҕонньор аптаах туорааҕа дии. Уһуйаам-
мытыгар Саҥа дьыл бырааһынньыга буолаары турар. Тымныы 
Оҕонньор харыйабыт уотун уматыахтаах...

Дьэгэ-Бааба: Туораахпын былдьаатыгыт дии! (Хомойор.) Мин 
эмиэ Саҥа дьыллаары сылдьыбытым. Миигин бырастыы гыныҥ.

Райдер: Саҥа дьыл бары бырааһынньыкпыт. Оҕолоор, Дьэгэ-
Баабаны бырастыы гынабыт дуо?

Бары: Сөп! (Бары бараллар.) Ура! Аптаах туорааҕы буллубут, 
Саҥа дьыллыыр буоллубут! 
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Райдер: Тымныы Оҕонньорго уонна Хаарчаанаҕа Саҥа дьылы 
көрсө  барыаҕыҥ!

4-с чааһа

(Музыка тыаһыыр, оҕолор саалаҕа киирэн кэлэллэр. Тымныы Оҕонньор 
уонна Хаарчаана оҕолору көрсөллөр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ! Мин аптаах дойдубар 
күндү ыалдьыт буолуҥ! Ол эрээри торуоскам аптаах туорааҕын 
сүтэрэн олоробун. (Хомойор.)

Райдер: Дорооболоруҥ, Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана!
Маршал: Аптаах туораах бу баар!
Крепыш: Буллубут, буллубут!
Скай: Дьэгэ-Бааба эн аптаах туорааххын уоран ылан бэйэтэ 

Саҥа дьыллаары сылдьыбыт эбит.
Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум барахсаттар, маладьыастар, 

баһыыбаларыҥ! Хата оҕолорбун кытта Саҥа дьыллыыр буоллум, 
торуоскам аптаах туорааҕа баар буолла. Аата, үөрдэхпин! 
Чэйиҥ эрэ, доҕоттоор, Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпытын 
саҕалыаҕыҥ! Харыйабыт уотун уматыаҕыҥ! Биир, икки, үс! Харыйа 
уота, умай! 

(Музыка тыаһыыр, харыйа уота умайар).
Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, Саҥа дьылбыт туһу-

нан ырыабытын-тойукпутун тардан кэбиһиэҕиҥ!



Электронный сборник методических разработок

125

ТЫМНЫЫ ОҔОННЬОРГО БЭЛЭХПИТ

Борисова Туяра Александровна,
Амма улууһа, Амматааҕы «Хатыҥчаана»
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Бэлэмнэнии үлэ: оҕолор Тымныы Оҕонньорго ыҥырыы сурук 
суруйан ыыталлар, киниэхэ анаан оҥоһук оҥороллор.

Оруоллар:

Ыытааччы
Хаарчаана
Саҥа дьыл уолчаан
Хоһуол оҕото
Ийэ хоһуол
Белоснежка
Таба
Хаар кыырпаҕа
Хаар Сарыабына
Тымныы Оҕонньор

(Саала бырааһынньыктыы симэммит. Харыйа уота умайбат. Оҕолор 
киирэн олороллор)

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Сылы быhа кэтэспит 
күндү күммүт, күлүмүрдүүр харыйалаах Саҥа дьылбыт, аптаах 
кэрэ кэммит тиийэн кэллэ! Бүгүн биhиги бырааhынньыктаары 
муһуннубут. Ыыппыт сурукпутун тутан сотору Тымныы Оҕонньор 
Хаарчааналыын кэлиэхтэрэ. 

(Алыптаах музыка тыаһыыр.  Хаарчаана Саҥа дьыл уолчаанныын 
сиэттиһэн киирэллэр.)

Саҥа дьыл уолчаан: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!
Хаарчаана: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Наһаа да үчүгэйдик 

киэргэммит хоско араас мааскалары кэтэн олороҕут. Эһигини 
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көрөн үөрдэхпиин! Эһиги ыҥырыыгытын ылынаммыт эһэбиниин 
Тымныы Оҕонньордуун айаннаан кэллибит. Эһэм атын уһуйаан 
оҕолоругар бэлэх биэрэ барда, сотору кэлиэҕэ. Кэлиэр диэри мин 
эһигинниин оонньуоҕум. Хайа, бу үчүгэй да харыйа турар! Симэҕэ, 
оонньуура элбэҕиин! Оттон уота тоҕо умайбатый? (Соһуйар, 
эргиччи хааман көрөр.) Араас уотунан күлүмнүүрүгэр мин апта-
ах палочкам көмөлөһүөн сөп. Ол иннинэ эһиги «Харыйа уота, 
умай!» диэн үстэ хатылыаххытын наада. Оччоҕо харыйабыт уота 
күлүмүрдүү оонньуоҕа.

(Оҕолор хатылаабыттарын кэннэ харыйа уота умайар.)
Ыытааччы: Хаарчаанабыт Саҥа дьыл уолчаанныын  кэллилэр, 

харыйа уота умайда, күүтүүлээх ыалдьыппыт Тымныы Оҕонньор 
сотору кэлиэҕэ. Биһиги эһэбитигэр бэлэхпит — оҕолор оҥорбут 
оҥоһуктара күүтэн турар. (Көрбүтэ — оҥоһуктара уурбут 
сирдэригэр суох буолбут) Хайа, бэлэхпит ханна барда? Оо! 
(Айманаллар) Эһэбит кэлиэр диэри оҥоһукпутун булуоххайыҥ! 
Хаарчаана, эн аптаах палочкаҥ биһиэхэ көмөлөһүө дуу? 

Хаарчаана: Көмөлөһүөн сөп, ыйытыахха. (Палочкаҕа 
сибигинэйэр) Ыраах-ыраах тыа саҕатыгар кырачаан дьиэҕэ 
хоһуоллар олороллор эбит. Кинилэр көрбүт буолуохтарын сөп. 
Бу суолунан барыахха!
(Ыытааччы Хаарчааналыын тыа саҕатыгар турар дьиэҕэ тиийэллэр. 

Ийэ хоһуол оҕолорун кытта үҥкүүлүүллэр.)
Ыытааччы: Дорооболоруҥ! Биһиги Тымныы Оҕонньорго 

анаан оҥорбут бэлэхпитин сүтэрэн кэбистибит. Баҕар, эһиги 
көрбүккүт, булбуккут буолаарай?

Хоһуол оҕото: Биһиги сур бөрөттөн куттанан дьиэбититтэн 
ырааппаппыт. Онон эһиги кэһиигитин көрбөтөхпүт. 

Ийэ хоһуол: Суох. Көрбөтөхпүт. Ол эрэн көмөлөһүөхпүтүн 
сөп, миэхэ аптаах баайыы саба баар. Бу сап эһиэхэ суолгутун 
көрдөрүөҕэ.

(Сап төкүнүйэр. Батыһаллар.)
Бары: Хаарчаана. Махтал! Ыксыыбыт, бардыбыт. Көрсүөххэ 

диэри!
(Сап гномнар хаспахтарыгар сирдээн аҕалар. Белоснежка уонна 7 

гномнар үҥкүүлээн киирэллэр. Кэккэлэһэ туран «Саҥа дьыл» ырыаны 
ыллыыллар.)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ! Биһиги Тымныы Оҕонньорго 



Электронный сборник методических разработок

127

оҥорбут бэлэхпитин сүтэрэн кэбистибит. Баҕар, эһиги көрбүккүт, 
булбуккут буолаарай?

Белоснежка: Биһиги көрбөтөхпүт. Ол эрэн аптаах фонарь 
биэриэхпитин сөп, фонарь эһиэхэ көмөлөһүөҕэ, суолгутун ыйан 
биэриэҕэ. 

Ыытааччы: Махтал! Тымныы Оҕонньор кэлэ илигинэ 
кэһиибитин була охсуохха. Барыахха!

(Фонарь тутан бараллар. Сыыһа бараары гыннахтарына фонарь 
уота умуллар, сөптөөх суолга умайар, сырдатан биэрэр. Кыһыҥҥы 

тыа көстөр. Табалар тахсан кэлэллэр, үҥкүүлүүллэр)
Ыытааччы: Дорооболоруҥ, табачааннар! Биһиги Тымныы 

Оҕонньорго оҥорбут бэлэхпитин сүтэрэн кэбистибит. Баҕар, 
эһиги көрбүккүт, булбуккут буолаарай?

Таба: Оо, көрбөтөхпүт, билбэппит.Эһиэхэ чуорааны биэриэхпит. 
Бу чуораан сөптөөх суолу ыйан биэриэҕэ.

Хаарчаана: Махтал буолуохтун! 
(Музыка тыаһыыр — тыал үрэр. Хаар кыырпахтара сүүрэн, эргичийэн 

киирэллэр.  «Белый снег» диэн ырыаны ыллыыллар) 
Хаарчаана: Үтүө күнүнэн! Биһиги Тымныы Оҕонньорго 

оҥорбут бэлэхпитин сүтэрэн кэбистибит. Баҕар, эһиги көрбүккүт, 
булбуккут буолаарай?

Хаар кыырпаҕа: Биһиги үөһэттэн көрдөхпүтүнэ, Хаар 
Сарыабына ылан ааһан эрэрэ. Киниэхэ тиийиҥ.

Ыытааччы. Махтал буоллун! 
(Тымныы саарыстыбаҕа тиийэллэр. Троҥҥа Хаар Сарыабына олорор.)

Ыытааччы: Дорообо, Хаар Сарыабына! Оҕолор Саҥа дьылы 
көрсөөрү Тымныы Оҕонньорго анаан оҥорбут оҥоһуктарын 
көрбүтүҥ дуо? Ону көрдүү сылдьабыт.

Хаар Сарыабына: Ааһан иһэн наһаа үчүгэй оҥоһук турарын 
көрөммүн  ылбытым. Куруук Тымныы Оҕонньорго эрэ бэлэх 
оҥороҕут. Миэхэ хаһан да, ким да бэлэх биэрэ илик. 

Хаарчаана: Санааҕын түһэримэ, Хаар Сарыабына. Биһиги 
оҕолорбут оҥорбут оҥоһуктарыттан эйиэхэ эмиэ бэлэхтиэхтэрэ. 

(Атын оҥоһугу Хаар Сарыабынаҕа бэлэхтииллэр.)
Хаар Сарыабына: Иэхэйбиин! Миэхэ анаан кэһии бэлэхтээтигит 

дии. Улахан махтал! Үөрдэхпиин!
Ыытааччы: Сарыабына, биһигинниин бырааһынньыкка 

барыс. Оҕолор ырыаларын-хоһооннорун истиэҥ, оонньуохпут!
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(Оҥоһуктарын аҕалан миэстэтигэр уураллар. Бу бириэмэҕэ тыал 
тыаһа, хаар хаачыргыыра иһиллэр.)

Хаарчаана: Тымныы Оҕонньор кэллэ!
Ыытааччы: Тымныынан бурҕачыйан, туманы бүрүнэн Тымныы 

Оҕонньор торуоскатынан «тос-тос» тоҥсуйан тиийэн кэллэ!
(Тымныы Оҕонньор киирэр.)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор!  Саҥа дьылынан 
барыгытын эҕэрдэлиибин! Наhаа да кырасыабай таҥастаах оҕолор 
мустубуттар манна. Мин эhиэхэ ырыых-ыраах Хотугу дойдуттан 
ыалдьыттыы кэллим. Эhиги төhө улааппыккытын көрөөрү, төhө 
элбэх ырыа-хоhоон үөрэппиккитин истээри ыксаан кэллим.

Ыытааччы: Сыл устата улааттыбыт, элбэҕи биллибит, 
үөрэттибит. Эйиэхэ анаан ырыа-хоһоон бэлэмнээтибит.

(Оҕолор хоһоон ааҕаллар. «Кыһын» диэн ырыаны ыллыыллар. «В лесу 
родилась ёлочка» ырыанан хоробуоттууллар.)

Тымныы Оҕонньор:
                                   Дьэ, оҕолорум, улааппыккыт,
                                   Элбэх ырыа-хоhоон билбиккит,
                                   Бэлэх оҥорон күүппүккүт.
                                   Мин эмиэ эhиэхэ кэhиилээхпин. 
                                   Түҥэтэрбин көҥүллээҥ. 
(Тымныы Оҕонньор аҕалбыт сундуугун арыйар. Арай, сундуук иһэ 

толору хаар эбит. Соһуйар.)

Тымныы Оҕонньор: Хайа, бу хаар манна хантан кэллэ? Дьэ, 
оччоҕо оонньуоҕуҥ, ким элбэх хаары хомуйар эбитий?

(Оонньуу — «Ким элбэҕи хомуйарый?»)

Тымныы Оҕонньор: Бээ, аптаах торуоскам көмөлөһөр ини? 
Хаары ууллар, толору кэһии оҥор!
(Торуоскатынан сундуугу таарыйар, аптаах тыллары этэр. Арыйар. 

Бэлэх түҥэтиитэ.  Хаартыскаҕа түһүү.)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, быраhаайдаhар чааспыт кэллэ. 
Атын оҕолорго бардым. Эhиил хайаан да кэлиэҕим, улаатыҥ, 
ыалдьымаҥ, бэрээдэктээхтик сылдьыҥ!

Саҥа дьыл уолчаан. Саҥа сылга бары доруобай буолуҥ, үөрэ-
көтө сылдьыҥ! Көрсүөххэ диэри!
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«ЗОЛУШКА» ОСТУОРУЙА

Пахомова Ульяна Дмитриевна,
Амма улууһа, Амматааҕы «Хатыҥчаана» 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы
Петрушка
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана
Золушка
Маачаха 
Капризуля
Воображуля
Принц
Король
Миниистир
Фея
Саллааттар
8 гномнар
Сулустар 
Илиҥҥи дойду кыргыттара

Туттар тэриллэр: ширма, хаар (харыйа оонньуура), Петрушка 
колпага, камин, миискэ, сиппиир, сиэркилэ, трон, чаһы, түүппүлэ 
сыттыга, слайд (карета, дыбарыас ис көстүүтэ)

(Музыка тыаһыыр. Оҕолор саалаҕа киирэн харыйаны тула эргийэн 
тураллар.)

Ыытааччы: 
Үтүө-мааны күнүнэн, күндү оҕолоор!
Үргэл сулус илдьиттээх,
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Араҕас сулус аргыстаах,
Үрүҥ туман миҥэлээх,
Кыыдаан дьыбар кымньыылаах
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Саҥа саргы салалынна!

Оҕолоор! Харыйабыт наһаа кырасыабай дии! Харыйабытын 
араас өҥнөөх саарыктар, кыырпахтар, оонньуурдар киэргэппит-
тэр. 

(Ырыа ылланар, оҕолор олоппосторго олороллор.)

Петрушка (Ширма кэнниттэн): Уой-ой-ой!
Ыытааччы: Ким саҥарарый?
Петрушка (Ширма кэнниттэн):
Кыһыл бэргэһэлээхпин, погремушка оонньуурдаахпын.
Ким миигин билэрий, ким диэний, мин аатым?
Оҕолор: Петрушка!

(Музыка тыаһыыр. Петрушка ширма кэнниттэн тахсар.)

Петрушка: Бу мин, Петрушка, эһиэхэ кэллим. Саҥа дьылгыт 
бырааһынньыгын өссө киэргэтээри!

Ыытааччы: Биһиги наһаа үөрдүбүт. Эн биһиги бырааһын-
ньыкпытыгар сылдьа илигин буолуо?

Петрушка: Суох, мин эһиэхэ сылдьа иликпин. Оҕолоор, 
харыйаҕыт уота тоҕо суоҕуй?

Ыытааччы: Оо, харыйабыт уота суох эбит ди.
Петрушка: Петрушка баар буоллаҕына, харыйа уота эмиэ баар 

(Ыытааччыга фонарик биэрэр). Бу фонаригы ылаҥҥыт харыйа 
уотун уматыҥ! Оччоҕуна Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын 
кэлиэхтэрэ!

(Саала уота умуллар. Ыытааччы ылан фонаригы харыйаҕа ыйыыр, 
харыйа уота умайар.)

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр, эҕэрдэ этэллэр.)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, ыраах айантан сылайдаҕыҥ 
буолуо. Биһиги оҕолорбут эйиэхэ анаан остуоруйа бэлэмнээ-
биттэрэ.

1-гы чааһа

(Музыка. Гномнар киирэллэр, үҥкүүлүүллэр.)

1 гном: Аптаах дойдуттан биһиги, кэллибит остуоруйа кэпсии,
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Болҕойон олорон истиҥ «Золушка» остуоруйаны!
2 гном: Ханнык эрэ саарыстыбаны, ханнык эрэ судаарыстыбаны

Уол оҕолоох хоруол салайан олорбута.
Бэйэтин салҕааччытыгар король коронатын кэтэрдээри,
Кэргэн кэпсэтиэн баҕарбыта.

3 гном: Саамай улахан дыбарыаска бэһиэлэй баал тэриллэр,
Ол иһин миниистир ыҥырыы сурук түҥэтэр.
Оттон биир дыбарыаска, мас кэрдээччи олорбут.
Соҕотох кыыһын хаалларан, ийэлэрэ суох буолбута.

4 гном: Мас кэрдээччи кэргэнин олус да ахтара,
Кыыһын аһынан, тулаайах диэн ааттыыра.

5 гном: Сыллар ааһан испиттэрэ, кыыс ийэтин ахтара.
Дьэ туран мас кэрдээччи, кыыһыгар ийэ гынаары
Кэргэн ылыан баҕарбыта,
Икки кыыстаах огдообону дьиэтигэр көһөрөн аҕалбыта.

6 гном: Маачаха ийэ куһаҕан майгылааҕа —
Тулаайах кыыһы таптаабакка Золушка диэн ааттаабыта.

7 гном: Дьиэ ыарахан үлэтин Золушка үлэлиирэ —
 Оһоҕу отторо, иһити сууйара, таҥаһы барытын Золушка 
сууйара.

8 гном: Золушка бэйэтин дьиэтигэр хамначчыт буолбута —
Сынньанар туһунан кыысчаан букатын умнубута.

(Музыка. Гномнар тахсан бараллар.)

2-с чааһа

(Золушка камин иннигэр миискэ сууйа олорор. Маачаха ийэ киирэр.)
Маачаха: Золушка! Эмиэ тугу да гымматаххын! Муостаҕын 

харбаабатаххын, кирээдэҕин көмпөтөххүн, уоккун умаппатаххын! 
(Капризуля, Воображуля киирэллэр тыыллаҥныыллар, дьааһыйаллар.)

Маачаха: Уой! Чыычаахтарым миэннэрэ уһуктубуттар. Төһө 
бэркэ утуйдугут, оҕолоруом?

Капризуля: (Иһин имэринэр) Сарсыардааҥы аһылыкка 
ыҥырбыккыт дуо?

Маачаха: Оҕолорбор бэрэски биэртэлиэм.
(Золушка подностаах киирэр. Воображуля уонна Капризуля биирдии 

бэрэскини ылан айахтарын тыаһата-тыаһата сииллэр.) 
(Ааны тоҥсуйаллар. Золушка ааны аһар. Миниистиир киирэр, 

тоҥхойор.)
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Миниистир: Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! 
Эһигини барыгытын баалга күүтэбит.
Кэрэчээн кыргыттары король ыҥырар!

Маачаха: Баһыыба, биһиги наһаа үөрдүбүт. Баалга хайаан да 
тиийиэхпит. 

(Миниистир тахсан барар.)
Маачаха: (Өттүк баттанар.) Золушка! Былааччыйаларбытын 

барытын бэлэмнээ, биһиги үһүөн барабыт!
(Маачаха кыргыттарын кууһар. Золушка сцена иннигэр киирэн 

олорор, иистэнэр. Капризуля, Воображуля сиэркилэ иннигэр олороллор, 
киэргэнэллэр.) 

(Музыка. Золушка лиэнтэ өтүүктүүр, эдьиийдэрин баттахтарын 
тарыыр, дьууппаларын кэтэрдэр.)

Золушка: Барыта бэлэм буолла. Эдьиийдэриэм, мин эмиэ 
баалга барыахпын наһаа баҕарабын...

Воображуля: Король соһуйуоҕа.
Капризуля: Кирдээх кыргыттары ыҥырбатаҕа.

(Кыргыттар ийэлэрин кытта тахсан бараллар. Музыка. Золушка 
сиппиирин кытта үҥкүүлүүр. Эмискэ тохтуур, олорон эрэн ытыыр.)

Золушка: Дыбарыаска барыахпын баҕардым. Дьэрэкээн араас 
өҥнөөх уот умайдаҕа... 

(Музыка. Эмискэ Фея киирэр.)
Фея: Ытаама, кыысчаан! Эн баалга барыаххын баҕараргын 

билэбин. Мин билигин көмөлөһөөччүлэрбин ыҥырыам, кинилэр 
эйиэхэ кэһиилээх кэлиэхтэрэ.

(Золушка саала ортотугар турар. Фея аптаах палочкатынан 
далбаатыыр.) 

(Музыка. Сулустар киирэн Золушка тула үҥкүүлүүллэр уонна 
Золушкаҕа сабыс-саҥа кэрэ былаачыйа кэтэрдэллэр, тахсан 

бараллар.)

Золушка: Баһыыбаларыҥ! Махтанабын эһиэхэ, мин баҕа 
санаам туолла.

Фея: Иһит эрэ, Золушка! Мин эйиэхэ биири этэбин. Чаһы 12 
чааһы охсон эрдэҕинэ, эн дьиэҕэр баар буолуохтааххын, хойутаа-
таххына, эн урукку дьүһүҥҥэр кубулуйуоҕуҥ!

Золушка: Өйдөөтүм, чаһы 12 чааһы охсон эрдэҕинэ 
дыбарыастан тахсыахтаахпын.

Фея: Эйигин карета күүтэн турар. (Слайд — карета)
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3-с чааһа

(Музыка. Дыбарыас саалата (слайд). Король троҥҥа олорор, принц 
уонна миниистир тураллар. Ыалдьыттар киирэллэр.)

Король: Уолчааныам, араас сиртэн кыыс бөҕөтө кэлбит. Эн 
сүрэҕиҥ сөбүлүү, хараҕыҥ хайҕыы көрбүт кыыһын кэргэн ылар-
гар сүбэлиибин.

Миниистир: Көҥүллээҥ эрэ! Илиҥҥи дойду чөмчүүктэрэ!
(Восточнай үҥкүү)

Миниистир: Дьэ, билигин мин эдьиийдэрбин көрүҥ.
Принц: Оо, дьэ...Парад иһэрин курдук ди!
Король: Уолчааныам, ыксаама.

(Капризуля, Воображуля тыастаахтык үктэнэн үҥкүүлүүллэр.
Саллааттар киирэллэр. Фанфар тыаһыыр.)

Король: Туох буолла? Быһаарыҥ! Ыалдьыт кэллэ дуо?
Миниистир: Билбэт ыалдьыппыт кэллэ. Кимий? Хантан? 

Буолар да эбит!
(Золушка троҥҥа чугаһыыр, тоҥхойор. Принц утары хардыылыыр. 

Музыка.)

Принц: Эн биһиги баалбытыгар кэлбиккэр наһаа үөрдүм. 
Үҥкүүгэ ыҥырыахпын син дуо?

(Музыка. Ыалдьыттар саала икки өттүгэр тураллар. Иккиэн 
үҥкүүлүүллэр.)

(Чаһы тыаһыыр.)

Золушка: Быраһаай, принц! Мин ыксаатым.
Принц: Кыратык хаала түспэккин дуо?
Золушка: Суох, бырастыы гын!

(Гномнар киирэллэр. Золушканы саһыаран кэбиһэллэр.)

Король (Тронтан турар): Принцесса ханна баарый?
Принц: Куотан хаалла.
Король: Туох диэтэ эйиэхэ? Аатын эттэ дуо? Уолаттар, кэлиҥ 

манна! 
(Золушка эргэ былааччыйалаах сүүрэн ааһар. Саллааттар түүппүлэ 

тутан киирэллэр.)

Миниистир: Бэйэтэ сүтэн хаалла, арай түүппүлэтин эрэ 
буллубут.

Король: Хантан да буоллун, булуҥ түргэнник!
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(Миниистир, саллааттар түүппүлэни баалга мустубут 
кыргыттарга кэтэрдэн көрөллөр.)

4-с чааһа

(Золушка дьиэтэ. Золушка оһох иннигэр олорор, түүппүлэтин көрөр. 
Маачаха кыргыттарын кытта киирэр. Золушка фартугун сиэбигэр 

түүппүлэтин уктар.)

Воображуля: Наһаа үчүгэй баал буоллаа! (Өрө тыынар) 
Эйигин аһынабын эрэ.

Капризуля: Өссө эн көрүөҥ этэ, принц биир кыыстыын 
үҥкүүлээбитин.

Маачаха: Былааччыйата үчүгэйиин!
Капризуля: Принц таптаан кэбиспит. Бары итинник дииллэр.
Маачаха: Оруобуна түүн ортотугар куоппута, ол иһин ким да 

көрбөтөҕө.
Капризуля: Түүппүлэтэ эрэ хаалбыт этэ.
Маачаха: Кыргыттарга барыларыгар түүппүлэни мээрэйдээҥ 

диэбит король. Кимиэхэ сөп түбэспит, ол принцка кэргэн тахсар 
үһү. 

(Ааны тоҥсуйаллар.)

Воображуля:  Ким эрэ ааны тоҥсуйар!
(Миниистир, саллааттар түүппүлэни сыттыкка тутан киирэллэр.)

Миниистир: Эһиги дьиэҕитигэр кыргыттар бааллар дуо?
Маачаха: Бааллар-бааллар. Капризуля, түргэнник олор, 

түүппүлэни кэтэн көр! 
(Воображуля түүппүлэни кэтэ сатыыр.)

Маачаха: Воображуляя, түргэнник олоро оҕус, атаҕыҥ 
тарбаҕын токурут, түүппүлэни кэт!

Миниистир: Оттон ол ким оһох таһыгар олороруй? 
Маачаха: Ньирээхи кыыс, мантан түргэнник бара оҕус!
Миниистир: Суох, кини барбатын, мин бирикээһи толоробун.
(Золушка түүппүлэни мээрэйдиир, кэтэр. Онтон түүппүлэтин 

аҥаарын сиэбиттэн ылан кэтэр.)

Миниистир: (Үөһэ тыынар, үөрэр.) Һуу! Түргэнник принцка 
тиийэн этэ охсуҥ, мин кыыһы көрүөҕүм.

(Саллааттар тахсаллар.) 
(Музыка. Фея киирэр, палочкатынан далбаатыыр.  
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Сулустар киирэн үҥкүүлүүллэр.) 
(Золушка таҥаһа уларыйан киирэр. Король, принц киирэллэр.)

Принц: Бу дьолбун! Принцессабын буллум.
(Музыка. Бары тахсаллар. Бокулуоннууллар.)

5-с чааһа

Тымныы Оҕонньор: Наһаа үчүгэй остуоруйаны көрдүм, 
маладьыастар!

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, биһиги оҕолорбутун кытта 
оонньуугун дуо? 

(Оонньуу — «Үтүлүк». 2 оҕо оонньуур. Тымныы Оҕонньорго сүүрэн 
кэлэн үтүлүгүн урут кэтэрдибит оҕо кыайар.)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, оҕолорбутугар кэһиигин аҕал-
лыҥ дуо?

Тымныы Оҕонньор: Петрушка, кэл эрэ!
Ыытааччы: Петрушкабыт суох, баран хаалбыт.
Тымныы Оҕонньор: Оо, оччоҕо кэһиилэрим суохтар.
Ыытааччы: (Ширмаҕа Петрушка колпага ыйанан турарын 

ылар.) Петрушкабыт бэргэһэтэ эрэ хаалбыт. Иһигэр туох эрэ баар. 
(Бэргэһэттэн хаар оонньууру таһаарар, Тымныы Оҕонньорго 
биэрэр.)

Тымныы Оҕонньор: Бу аптаах хаар. Бу хаар ханна төкүнүйэр 
да, мин кэһиилэрим онно бааллар.
(Тымныы Оҕонньор хаары икки төгүллээн харыйа диэки төкүнүтэр — 

бэлэхтэр суохтар, камин диэки төкүнүтэр — күрдьүккэ бэлэхтэр 
бааллар). 

(Бэлэхтэри туттарыы. Хоробуот саҕаланар.)
Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да бырааһынньыкка сырыттым. 

Оҕолоор, барар чааһым тиийэн кэллэ. Суолбут да уһун, айаммыт 
да ыраах. Эһиил көрсүөххэ диэри!
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КЫҺЫҤҤЫ КОРОЛЕВА БААЛЫГАР

Васильева Венера Нестеровна,
Ньурба улууһа, Ньурбатааҕы «Кэскил» 
оҕо сайдар киинин иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы
Королева
Бөтүүк
Ыт
Сибиинньэ
Крыса
Оҕус
Тигр
Кролик
Дракон
Эриэн үөн
Ат
Коза
Эбисийээнэ
Хаарчаана
Тымныы Оҕонньор

(Саала хос киэргэтиллибит, музыка тыаһыыр, араас өҥнөөх 
сыттыктар сыталлар. Глашатай тахсар.)

(Королева саала иһигэр киирэр, эргийэр уонна тронугар олорор.)
Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, Кыһыҥҥы Королева!
Кыһыҥҥы Королева (Турар): Эһиги мин муус дыбарыаспар 

кэлбиккититтэн олус диэн үөрдүм!
Мин — Кыһыҥҥы Королевабын, кэрэбин-нарыммын,
Мин — Муус сарыыссатабын!
Мин — Тымныы Королевабын!
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Тымныыны, буурҕаны сөбүлүүбүн. (Тохтуур)
Болҕойон олорон мин уураахпын истиҥ: бириэмэни туппакка 

эрэ, үөрүүнү-көтүүнү саҕалааҥ!
Ыытааччы. Дыбарыаспыт араас да уотунан умайар. Билигин 

Саҥа дьыллааҕы баалбыт саҕаланар. Кэрэ да музыка тыаһыыр!
Кыһыҥҥы Королева: Барыгытын хоробуокка ыҥырабыт, 

үөрэ-көтө Саҥа дьылы көрсүөҕүҥ!
(Хоробуот — «Что за дерево такое»)

Ыытааччы: Бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥэ ыллыахпыт, үҥкүүлүөхпүт, 
харыйабытын симиэхпит! Истиҥ эрэ, чаһыбыт эргийдэр эргийэн 
иһэр 

(Музыка тыаһынан Бөтүүк киирэн кэлэр. Үҥкүүлүүр.)

Бөтүүк: Үтүө күнүнэн, Кыһыҥҥы Королева уонна оҕолор! 
Бу кэлэн иһэр Саҥа дьылы эһигини кытары көрсөөрү ыраах 
дойдуттан айаннаан кэллим. Кэрэ ырыаларгытын, үҥкүүлэргитин, 
хоһоонноргутун истиэхпин баҕарабын. (Бастакы сыттыкка 
тиийэн олорунан кэбиһэр.)

(Ырыа — «Кыһын кэллэ»)

(Чаһы эргийэр. Музыка тыаһыыр, ыт үҥкүүлээбитинэн киирэн кэлэр).

Ыт: Эҕэрдэ буолуохтун Кыһыҥҥы Королеваҕа! Үтүө мааны 
дьоҥҥо, мин эһиэхэ үҥкүү кэһиилээх кэллим! (Иккис сыттыкка 
баран бөтүүк аттыгар олорор)

(Үҥкүү — «Хотугулуу»)

(Чаһы эргийэр, Сибиинньэ киирэр.)

Сибиинньэ: Эһиги үөрүүгүтүгэр кыттыһаары тиийэн кэллим! 
Мин эмиэ ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин! (Үһүс сыттыкка тиийэн 
олорор)

(Ырыа — «Хайыһар») 
(Чаһы эргийэр.Үҥкүүлээбитинэн крыса киирэр.)

Крыса: Оҕолоор, мин ханнык сылбыный? (Оҕолор этэллэр) 
Уой, саамай сөп! Мин бырааһынньыкка кэллим. Бэйэм эрэ 
кэлбэтим. (Төрдүс сыттыкка баран олорор.) Чэ эрэ, бары кэлэн 
иһэр Саҥа Дьылы көрсө таарыйа хоробуоттуоххайыҥ!

(Хоробуот — «В лесу родилась ёлочка») 
(Чаһы эргийэр, оҕус киирэн кэлэр.)

Оҕус: Дорооболоруҥ! Ырыаҕыт, үҥкүүгүт, хоһооҥҥут ыраахтан 
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иһиллэр! Эһиги үөрүүгүтүн үллэстэ кэллим. (Бэһис сыттыкка 
баран олорор)

(Үҥкүү — «Табалар») 
(Чаһы эргийэр, тигр аа-дьуо хааман киирэр.)

Тигр: Ыраах-ыраах дойдуттан айаннаан тиийэн кэллим! Мин 
даҕаны көрү-нары көтүтүөхпүн баҕарбаппын! (Алтыс сыттыкка 
баран олорор)

(Хор — «Новогодние мечты».)

(Чаһы эргийэр, кролик ойуоккалаан киирэн кэлэр.)

Кролик: Хайа, элбэх да дьон муста сатаабыт дии. Онно мин 
эмиэ кыттыһа кэллим, бэйэм эрэ кэлбэтим, табаарыстарбын ил-
дьэ кэллим — куобахчааннарбын. (Сэттис сыттыкка баран 
олорор.)

(Үҥкүү — «Куобахтар») 
(Чаһы эргийэр, Дракон киирэн кэлэр.)

Дракон: Күүтүүлээх саҥа сылбыт кэлэн иһэринэн барыгытын 
эҕэрдэлиибин! Мин эмиэ хоһоон кэһиилээх кэлэн турабын. (Ахсыс 
сыттыкка баран олорор).

(Оонньуу — «Хаар киһи») 
(Чаһы эргийэр, музыка тыаһыыр. Эриэн үөн имиллэҥнээн киирэн 

кэлэр.)

Эриэн үөн: Мин эһиэхэ ырыа кэһиилээх тиийэн кэллим! (Тохсус 
сыттыкка баран олорор)

(Ырыа — «Саҥа дьыл бэлиэтэ») 
(Чаһы эргийэр, ат сүүрдэн киирэр.)

Ат: Анньаһаа! Анньаһаа!
Силлиэни, буурҕаны табыйан тиийэн кэллим!
Анньаһаа! Анньаһаа! (Онус сыттыкка баран олорор)

(Үҥкүү — «Үрүҥ эһэлэр») 
(Чаһы эргийэр, музыка тыаһыыр. Коза аа-дьуо, үҥкүүлээбитинэн 

киирэн кэлэр.)

Коза: Үтүө күнүнэн, үтүө-мааны доҕотторум, оҕолор уонна 
Кыһыҥҥы Королева! Мин сылым түмүктэнэрэ чугаһаан иһэр! 
Миигин атаара таарыйа мин доҕотторум эһиэхэ ырыа бэлэх 
уунуохтара! (11 сыттыкка баран олорор.)

(Ырыа — «Хаарчаана»)



Электронный сборник методических разработок

139

(Чаһы 12 чааһы охсор, музыка тыаһыыр, Эбисийээнэ эккирээн киирэн 
кэлэр.)

Эбисийээнэ: Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Коза: Доҕорум, дорообо! Мин барар кэмим кэллэ, онон эн 

сылыҥ үүммүтүнэн биһиги бары эйигин эҕэрдэлиибит!
Эбисийээнэ: Баһыыбаларыҥ! Оҕолор, мин кимминий? Туох 

сыла үүннэ? (Оҕолор эппиэттииллэр.) Саамай сөп. Бу сылга бары 
мин курдук булугас өйдөөх буолуоххут!

Кыһыҥҥы Королева (Харыйа таһыгар кэлэр): Мин муустаах 
дыбарыаспар бары мустубуккутуттан олус үөрдүм. Харыйабытын 
араас өҥнөөх уотунан киэргэтиэҕиҥ!

(Торуоскатын үстэ охсор.)

 Ханды — ханды — ханды — һэй,
 Харыйабыт умай,
 Араас уотунан оонньоо, 
 Күөх кырасаабыссабыт!
(Ол да буоллар харыйа уота умайбат.)

Эбисийээнэ: Оҕолоор, тоҕо харыйабыт уота умайбата? Тымныы 
Оҕонньору уонна сиэн кыыһын Хаарчаананы ыҥырыаҕыҥ эрэ! 
Тымныы Оҕонньор! (Үс төгүл.)

(Музыка тыаһынан Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана киирэн 
кэлэллэр.)

Тымныы Оҕонньор: 
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Халыҥ тыалары туораан, 
Иһирик ойуурдары уҥуордаан, 
Уһуннук да айаннаан,
Кэллибит эһиэхэ
Хаарчаана кыыспыныын, 
Күндү ыалдьыт буолан
Көргө-нарга кыттыһаары,
Кэһиибитин түҥэтээри.

(Оонньуу — «Аптаах хаатыҥка»)

Хаарчаана: Чэйиҥ эрэ оҕолоор, Тымныы Оҕонньордуун 
лаглайбыт күөх харыйабыт тула төгүрүччү тураммыт хоробуоттаан 
барыаҕыҥ.

(Хоробуот — «Ёлка ырыата»)
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Кыһыҥҥы Королева: Тымныы Оҕонньор, биһиги харыйабыт 
уотун умата сатаабыппыт да умайбата, онон эн эрэ уматтаххытына 
умайара буолуо.

Тымныы Оҕонньор: Харыйабыт уота, умай! (Үс төгүл.)
(Харыйа уота умайан кэлэр.)

(Хоһоон ааҕаллар.)
Кыһыҥҥы Королева: Үтүө-мааны ыалдьыттарым! Бүгүн наһаа 

үчүгэй баал буолла. Онон мин оҕолору эҕэрдэлээн бэлэхтэри 
түҥэтэлииргитин көҥүллүүбүн!

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылга баҕарыам этэ эһиэхэ дьолу, 
элбэх үөрүүнү-көтүүнү! Эһиил үүнэр сылга көрсүөххэ диэри!

Хаарчаана: Саргылаах Саҥа дьыл
  Салаллан кэлбитинэн,
  Күүтүүлээх кэрэ кэммит
  Күлүмүрдээн кэлбитинэн!

(Бэлэхтэри түҥэтэллэр.)
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КҮҮТҮҮЛЭЭХ САҤА ДЬЫЛ

Слепцова Айталина Николаевна,
Дьокуускай куорат, Хатастааҕы 70№-дээх
«Кэрэчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Туттар тэрил: кэмбиэрдээх сурук, муус, аптаах палочка, 
сулустар атрибуттара, тигр музыката (флэшмоб), бэлэхтэр, салаас-
ка, Тымныы Оҕонньор олорор кириэһилэтэ. 

(Оҕолор харыйа тула тураллар.)

Ыытааччы 1: Бүгүн биhиги оҕолорбутугар үɵрүүлээх күн үүннэ. 
Оҕо аймах кэтэспит кэрэ кэмэ, күндү күнэ тиийэн кэллэ. Саҥа 
дьыл — саамай күүтүүлээх оҕо аймах сɵбүлүүр бырааhынньыга. Бу 
эрэ күҥҥэ биhиэхэ баҕа санаа туолуута, алыптаах түгэн тосхойуута 
буолар.

Ыытааччы 2: Күндү оҕолор уонна тɵрɵппүттэр, эhигини 
саргылаах Саҥа дьыл салаллан кэлэн иhэринэн эҕэрдэлиибит. 
Саҥа үүммүт сыл хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ доруобуйаны, дьолу, 
үɵрүүнү эрэ аҕаллын.

Ыытааччы 1:     
Кэрэчээн харыйа лаглаччы симэммит,
Кэллэ дии, кэллэ дии кэрэ кэм — Саҥа дьыл!
Υчүгэй, үчүгэй — үɵрүү-кɵр буолара,
Υчүгэй, үчүгэй — Саҥа дьыл кэлэрэ.
Кэтэhэр ыалдьыппыт Тымныычаан оҕонньор
Кэлиэҕэ сотору, кэhиитин аҕалыа!
Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, туран ырыата ыллыаҕыҥ.

(Ырыа — «Күүтүүлээх Саҥа дьыл») 
(Оҕолор миэстэлэригэр олороллор.)

Ыытааччы 2: Оҕолоор, кɵрүҥ эрэ, бу турар киэргэммит, 
симэммит харыйа маhы. Кэрэчээн харыйа таhыгар оонньуохпут, 
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үҥкүүлүɵхпүт, кɵрүлүɵхпүт да буоллаҕа. Саҥа дьылга араас 
дьиктилэр, аптаах түгэннэр, мүччүргэннээх сырыылар буолаллар.

Ыытааччы 1: Оҕолоор, бу кэрэчээн харыйабытыгар сурук 
уурбуттар дии. Кɵрүɵҕүҥ эрэ. Биhиэхэ бу Тымныы Оҕонньор сурук 
ыыппыт. Сурукпутун арыйаммыт ааҕыаҕыҥ:

«Мин эhиэхэ айаннаан иhэбин. Сотору тиийиэм. Тымныы 
Оҕонньор»

Ыытааччы 2: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор айаннаан иhэр үhү. 
Кэтэhиэҕиҥ.

(Бу бириэмэҕэ музыка тыаhыыр.) 
(Хаарчаана киирэн кэлэр.)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, күндү ыалдьыттар уонна оҕолор. 
Мин Хаарчаана диэммин. Эhиэхэ Саҥа дьыллааҕы бырааhынньык-
кытыгар  ыалдьыттыы кэллим. Хайа, мин эhэм кэлэ илик эбит дуу? 
Миигин эрдэ бара тур, уһуйааҥҥа кɵрсүɵхпүт диэбитэ ээ. Кини 
элбэх харыйаҕа сырытта да, хаhан да хойутаабат этэ.

Ыытааччы 1:  Хаарчаана, Эhээ  бу сурук суруйбут, сотору 
кэлиэм диэбит

Хата кэтэhэ таарыйа хоhоонно истиэххэйиҥ: 
(Оҕолор хоһоон ааҕаллар.)

Хаарчаана: Уой, наhаа үчүгэй хоhооннору иhиттибит дии...
Ыытааччы 2: Хаарчаана, бу биhиэхэ хараҥаҕа уоппутун 

сырдатар Сулус. Биhиэхэ элбиих-элбэх кыракый сулусчаан 
кыргыттар бааллар. Кинилэр үҥкүүлүүллэрин наhаа сɵбүлүүллэр. 
Эн кинилэри кытта үҥкүүлээн, дьиэрэҥкэй тэбэн ыл.

(Υҥкүү: «Сулустар»)

Ыытааччы 1: Оҕолоор, аны хаар туhунан ырыабытын ыллыах-
хайыҥ. Тымныы Оҕонньор ырыабытын истэн баҕар кэлиэҕэ.

(Ырыа: «Маҥан хаар») 
(Тымныы тыал музыката тыаhыыр.)

Ыытааччы 2: Оҕолоор, истиҥ эрэ, Тымныы Оҕонньор кэллэ 
быhыылаах.

(Тымныы Оҕонньору кэтэспиттэрэ, Тымныы Хотуна киирэн кэлэр.)

Тымныы Хотуна: Манна бу туох бырааhынньыга буолла?! 
Туох элбэх оҕото муhунна?!

Ыытааччы 1: Дорообо. Бу эн кимҥиний? Хантан кэллиҥ?
Тымныы Хотуна:
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Мин ыраах, ыраах олоробун. 
Мин олорор сирим барыта муус дойду.
Хаһан да ууллубат, тымныы дойду. 
Мин муус дыбарыастаахпын,
Мин — Муус дойду хотуна
Тымныы Хотун диэммин.

Ыытааччы 2: Ыраах дойдуттан кэлбит эбиккин, биhиэхэ 
ыалдьыт буол. Тымныы Хотуна, биhиэхэ бүгүн Саҥа дьыл 
бырааhынньыга. Биhиги Тымныы Оҕонньору кэтэhэбит. Хата, эн 
кɵрсүбэтиҥ дуо?

Тымныы Хотуна: Мин бырааhынньыктары сɵбүлээбэппин.  
Тымныы Оҕонньору кɵрсүбүтүм уонна дыбарыаспар илдьэн хатаан 
кэбиспитим. Миэхэ бу аптаах муус баар. Эhигини тоҥоруохпун да 
сɵп, илдьэ да барыахпын сɵп! Ха-ха-ха!

Ыытааччы 1: Уой, Тымныы Хотуна, уоскуй. Муус сүрэххин 
ууллар, сылаанньыт. Биhиги кыргыттарбыт эйиэхэ үҥкүүлээн 
кɵрдɵрүɵхтэрэ.

(Υҥкүү: «Восточнай үҥкүү»)

Тымныы Хотуна: Υчүгэйдик да үҥкүүлүүллэр…Сүрэҕим 
сылаанньыйда… 

Ыытааччы 2: Тымныы Хотуна, оҕолорго үɵрүүнү бэлэхтээ. 
Тымныы Оҕонньору оҕолорго аҕалыый! Оҕолорбут олус диэн 
кэтэhэллэр,күүтэллэр, оҕолору хомотума.

Тымныы Хотуна: Суох. Тымныы Оҕонньор кэлбэтин, мин суо-
лу барытын хаарынан тибиэм, суолу булан кэлиэ суоҕа. Ха-ха-ха! 
(Хаары ыhар, тахсан барар)

Хаарчаана: Оҕолоор, хайдах буолабытый? Тымныы Хотуна 
хаар бɵҕɵтүн ыста, тибиини түһэрдэ. Эhэм хайдах кэлэрэ буолла? 
(Хомойор, долгуйар) 

Ыытааччы 1: Биhиги оҕолорбут элбэх хаартан толлубаттар, 
ичигэстик таҥнаннар таhырдьа оонньууллар. Чэ эрэ, кэрэчээн 
кыргыттарбыт толорууларыгар «Кыhын кэллэ» диэн ырыаны 
истиэҕиҥ.

(«Кыhын кэллэ» ырыа, ансаамбыл толоруутугар)

Ыытааччы 2: Хаарчаана, биhиэхэ  ɵссɵ манна күүстээх-уохтаах 
кɵмɵлɵhɵɵччү уолаттар бааллар, кинилэр хата суол хаарын 
ыраастыырга кɵмɵлɵhүɵхтэрэ. 

(«Ковбои» уолаттар үҥкүүлэрэ.)
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Тымныы Хотуна: Суолбун хаартан ким ыраастаатай? Билигин 
тɵттɵрү хаарбын түhэриэм, аптаах мууhум ханнаный? Ханна гым-
мыппыный? (Кɵрдүүр)

Хаарчаана: Тымныы Хотуна, куhаҕаны оҥороргун баһаалыста 
уурат.Оҕолорбутун үɵрдүɵххэ. Бу миэхэ аптаах палочка баар, 
бу палочканы үчүгэйи эрэ онорорго туттабыт, эн муус сүрэҕиҥ 
ууллуннун, куруук үчүгэйи эрэ оҥоро сырыт. (Палочканы уматар 
уонна Тымныы Хотунугар биэрэр)

Тымныы Хотуна: (Палочканы кɵрɵн үɵрэр, кыыhырбытын 
аһарынар) Уой, туох үчүгэй палочкатай — күлүмнүүр  уоттардаах... 
Мин муус сүрэҕим уулунна, наhаа үɵрдүм, мантан ыла, оҕолоор, 
мин үчүгэйи эрэ оҥоруом, үчүгэйи эрэ баҕарыам. 

(Аптаах музыка тыаһыыр).
Ыытааччы 1: Тымныы Хотуна, эн муус сүрэҕиҥ ууллан үчүгэйи 

эрэ оҥоруом диэтиҥ, оҕолорбут Тымныы Оҕонньору олус диэн 
күүттүлэр, чааспыт ыраатан эрэр.

Тымныы Хотуна: Бу мин аптаах палочкабынан Тымныы 
Оҕонньору уулларыам. Биир, икки, үс! Тымныы Оҕонньор уhугун! 
(Палочкатынан хамсатар)

Ыытааччы 2: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор уhугунна, муус 
дыбарыастан баран аҕалыахха наада.

Ыытааччы 1: Биhиэхэ манна түргэн, сыыдам табалар бааллар, 
кинилэри кɵрдɵhүɵххэ. Кырачаан табалар — сыыдам доҕоттор, 
Тымныы Оҕонньору аҕала охсон кулуҥ да!

(Табалар үҥкүүлэрэ.) 
(Тымныы Оҕонньор кэлиитэ, үɵрүү)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор, дорооболоруҥ, 
ыалдьыттар! Эhигини барыгытын — тɵрɵппүттэри, оҕолору, 
ыраах тан-чугастан кэлбит ыалдьыттары кэлэн иhэр Саҥа 
дьылынан эҕэрдэлиибин! Бу сыл эhиэхэ үɵрүүнү-кɵтүүнү эрэ 
аҕаллын! Урут кэлэ сылдьан кɵрбɵтɵх оҕолорум олороҕут, бары 
уhуйааҥҥа саҥа кэлбит оҕолор эбиккит дуу? Υчүгэй да оҕолор 
олороллор, бэрээдэктэриэн! Оҕолоор, эhиэхэ хойутаабытым иhин 
миигин баhаалыста бырастыы гыныҥ, мин тымныы дыбарыаска 
тиийэн хаалбыппын. Хата бу, эhиги кɵмөҕүтүнэн дойдубун этэҥҥэ 
буллум.

(«Саҥа дьыл алыптаах киэһэтэ» хоһоон)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум барахсаттар уhуйааҥҥытыгар 
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кэлэҥҥит элбэх ырыа, хоhоон, үҥкүү арааhын билбиккит, 
үɵрэппиккит, миигит кэтэспиккит, бэлэмнэммиккит эбит.

Хаарчаана: Оҕолоор, быйыл кэлэр сыл туох сыла буоларын 
билэҕит дуо?

Оҕолор: Тигр сыла.
Хаарчаана: Чэйиҥ эрэ, оҕолор! Быйылгы сылбыт бэлиэтин — 

Тигр доҕорбутун кɵрсүөҕүҥ. 
(Музыка доҕуһуолугар Тигр киирэр).

Тигр: Дорооболоруҥ, оҕолор! Кэлэр сыл мин сылым буолар, 
онон бары мин курдук үɵрэ-кɵтө сылдьаарыҥ. Чэйиҥ эрэ, туран 
тэҥҥэ үҥкүүлүɵҕүҥ, хамнаныылары хатылыаҕыҥ.

(Флешмоб, оҕолор Тигр хамсаныыларын үтүктэллэр.)
Тигр: Мин эhиэхэ ыраах сиртэн паровоhунан айаннаан 

кэлбитим, билигин атын оҕолору эҕэрдэлии барыам. Эhиги мии-
гин кытта паровоhунан хатааhылыаххытын баҕараҕыт дуо?

(«Паровозик» музыкальнай оонньуу)
Тымныы Оҕонньор: Наhаа үчүгэй үҥкүү арааhын кɵрдүбүт, 

оҕолор эhиги эмиэ бу тигр  курдук бэhиэлэй буолуҥ. Хаарчаана, 
арба оҕолорбор кэhии аҕалбытым дии.

Ыытааччы 2: Оҕолор, Тымныы  Оҕонньор эhиэхэ  кэhии 
арааhын аҕалбыт дии. Υɵрдүгүт дуо? Тымныы Оҕонньорго 
махтаныаххайыҥ. (Оҕолор махтаналлар)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, биhиги барар бириэмэбит 
тиийэн кэллэ. Элбэҕи билиҥ-кɵрүҥ, уһуйааҥҥытыгар үчүгэйдик 
сылдьыҥ, эhиил көрсүөххэ диэри, барыахпыт иннинэ оҕолорбун 
кытта хаартыскаҕа түhүɵххэйиҥ. (Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана 
уонна Тигр бараллар.)  

Ыытааччы 1: Манан биhиги бырааhынньыкпыт түмүктэнэр. 
Ɵссɵ тɵгүл Саҥа дьылынан!!!  
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ОСТУОРУЙА АЛЫПТААХ ДОЙДУТА

Барабанская Елена Николаевна, 
Дьокуускайдааҕы «Узнавайка» 
оҕону сайыннарар киин иитээччитэ   

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, күндү ыалдьыттар! Кэлэн иһэр 
2023 сылы көрсөр Саҥа дьыллааҕы дьикти-кэрэ алыптаах күнэ 
үүммүтүнэн итии-истиҥ эҕэрдэ!

1 оҕо:  Күн-дьыл кэтэҕэр
  Эргэ дьылбыт күрэнэр,
  Барыбытын үөрдээри
  Саҥа дьылбыт тиэтэйэр.

2 оҕо: Лаглайбыт күөх харыйа
  Сылы быһа бэлэмнэнэн
  Саҥа дьыл киэһэтигэр
  Киэркэйдэ биһиэхэ анаан.

3 оҕо: Кырыалаах кыһыҥҥы ойуурунан
  Саҥа дьылбыт чугаһыыр.
  Чэ эрэ, бары көхтөөхтүк
  Ыҥырыаҕыҥ Саҥа дьылы!
Оҕолор бары: Саҥа дьыл уолчааны үөрэ-көтө көрсүөҕүҥ!  

(Саҥа дьыл уолчаан киирэр.)
Саҥа дьыл уолчаан: Саҥа кэрэ дьылынан,
                              Саҥа үтүө дьолунан!
                              Саргылаах Саҥа дьыл
                                Эһиэхэ тиийэн кэллим!
Ыытааччы: Саҥа дьыл кэлбитигэр биһиги оҕолорбут «Саҥа 

дьыл остуоруйата» диэн ырыаны ыллаан иһитиннэриэхтэрэ. 
(«Саҥа дьыл остуоруйата» ырыа. Оҕолор олоппоско олороллор)
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Ыытааччы: Музыка көмүс дорҕоонугар уйдаран,
                         Остуоруйа дойдутугар тиийдибит.

(Фанфар тыаһыыр, трубалаах икки глашатай киирэр.)
1 глашатай: Араас өҥнөөх уотунан 
                      Саалабыт күлүмүрдүүр.
                      Доҕордуу иллээх оҕолору 
                      Саҥа дьыл баалыгар ыҥырар!

2 глашатай Музыка тыаһынан доҕоттоор,
                     Саҕаланнын көрдөөх карнавал!
                     Үҥкүү-битии үксээтин,
                      Ырыа-тойук дьиэрэйдин!
Ыытааччы: Былыыр-былыр биир саарыстыбаҕа король уонна 

королева олорбуттар. Күүтүүлээх кэрэчээн принцесса төрөөбүтүн 
бар дьоҥҥо көрдөрөөрү аан дойду араас сириттэн ыалдьыттары 
ыҥырбыттар. 

(Музыка холбонор. Король уонна королева принцессаларын көтөҕөн 
киирэллэр. Ыалдьыттар ытыс таһыналлар.)

Король:  Күн бэҕэһээ күн сирин көрбүт 
                      Күүтүүлээх күндү кыыспытын
                      Уруйдуохха-айхаллыахха,
                      Үөрэ-көтө түмсүөххэ!
Королева:  Кыысчааммыт этэҥҥэ улааттын,
                       Дьоллоох, дьоһун киһи буоллун!
                        Барыбытын куруук үөрдэр,
                        Бастыҥ-мааны майгыланнын!

(Аптаах музыка тыаһыыр, 3 фея кыргыттар киирэллэр)
1 фея:  Салаллыбыт Саҥа дьылынан
                          Саргылаах  санаабытын тиэрдэбит:
                          Кэрэ дьүһүнүнэн кэрэхсэттин, 
                          Ситиһиитэ сиэттистин!
2 фея:     Сэмэйинэн сэҥээрдэр,
                         Өйүнэн сөхтөрөр,
                          Дьоҕурунан дьоллонор, 
                          Талаанынан табыллар
                          Сырдык ыраас кыыс буоллун!
3 фея:          Үтүө санаалаах,
                           Истигэн бэйэлээх,
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                           Үлэһит сүрэхтээх 
                           Үтүөкэн кыыс буоллун!
Король:  Баҕа санааҕыт бастыҥар
                            Ыра санааҕыт ыпсарыгар
                            Ис сүрэхтэн тахсар
                            Барҕа махтал этэбит.
Ыытааччы: Ыраахтан-чугастан кэлбит ыалдьыттар бэлэхтэрин 

туттараллар. 
(Көрдөөх музыка тыаһыыр, 4 троль киирэр.)

1 троль:        Аптаах араас дойдуттан 
                     Айдааннаах-куйдааннаах,
                      Көрү-нары сөбүлүүр 
                      Күлэр-үөрэр мэникчээннэр —
                      Троль доҕоттор эһиэхэ кэллибит. 

(Троль доҕоттор үҥкүүлэрэ)

Ыытааччы: Сэргэх, бэһиэлэй троль доҕотторбутугар дохсун 
ытыс тыаһынан махталбытын тиэрдиэҕиҥ. 

(Уот арахсар, хараҥа буолар, кутталаах музыка холбонор, Малефи-
сента киирэр)

Малефисента: Миигинэ суох, бэйэҕит эрэ үөрэ-көтө сылдьа-
ҕыт? (Хараҕынан кынчарыйар, кыыһырар) Оччотугар мин эһиэхэ 
манныгы этэбин: принцессаҕытын харыстаан, илиитигэр иннэ 
туппатын, алҕас таарыйдаҕына, уһуктубаттыы утуйуоооо!!!
(Кутталлаах музыка. Малефисента принцессаҕа тиийэн илиитинэн 

далбаатаан аптыыр.)

Ыытааччы: Киэр буол, хара санаалаах абааһы кыыһа 
Малефисента! Бэйэҥ дыбарыаскар төнүн, бырааһынньыкпытын 
ыһыма!

Малефисента: Һа-һа-һаа! (Киҥнээхтик күлэр) Мин эппитим 
хайаан даҕаны туолуоҕа! һа-һа-һааа! (Киҥнээхтик күлэр)

(Малефисента тахсан барар.)

Ыытааччы: Ити кэнниттэн, король оҕотун харыстаан саарыс-
тыбаҕа иннэлээх испииссэни туттар көҥүллэммэт диэн ыйаах 
таһаарбыт. 

Ыытааччы: Саарыстыбаҕа салгыы үөрүү-көтүү үрдүүр, көр-
дөөх карнавал салҕанар, хоробуот тардыллар. 

(«Саҥа Дьыл» ырыа)
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Ыытааччы: Сыл-хонук ааһан истэ,
                     Принцессабыт улаатта.  
                     Кэрэ, нарын бэйэтэ 
                     Бар дьонун кутун тутта. 

(Принцесса тахсар.)

Принцесса: Тула өттүм үөрүү-көтүү,
                      Замогым дьолунан толору.
                      Миигин бары таптыыллар,
                      Саҥа дьылынан эҕэрдэлииллэр,
                      Бэлэх маанытын биэрэллэр,
                      Сүргэбин көтөҕөллөр.
(Принцесса харыйаҕа тиийэн бэлэҕи ылар, иннэлээх веретенону 

илиитинэн таарыйар уонна өйүн сүтэрэн охтон түһэр.)

(Кутталлаах музыка тыаһыыр, Малефисента киирэр.)

Малефисента: һа-һа-һа! (Киҥнээхтик күлэр) Хара санаам 
туолла, тула хараҥа буолла! һа-һаааа! 

(Уот арахсар.)

Ыытааччы: Оо, иэдээн да буолар эбит! Ким баарый 
көмөлөһүөх? Хара санааны киэр кыйдыах?

Принц (илиитин уунар): Мин баарбын!
Принц:  Ыраахтан барыаран көстөр
             Туох дьикти тыатай бу?
              Көтөр-сүүрэр көстүбэт,
              Оттон үөһэ — хара былыт. 
Ыытааччы: Барыарар тыа хонноҕор —
             Принцесса утуйа сытар.
             Хара санааны киэр кыйдаан,
            Эн кинини босхолоо.
             Үөһэттэн чаҕылыйа-дьиримнии 
              Сулусчааннар тыгаллар —
              Замокка тиийэр суолу,
              Сирдии сырдыыллар.

(Сулустар үҥкүүлэрэ)

Ыытааччы: Таабырыны таайыаххыт — 
              Принцессаны быыһыаххыт.
«Кыната суох эрээри көтөр, атаҕа суох эрээри сүүрэр баар үһү».  

(Былыт)
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«Кини көрбөт даҕаны, истибэт даҕаны, ол эрэн иһиирэр, сири-
сибиири барыыр баар үһү. (Тыал)

«Турдарбын халлааҥҥа тиийиэм этэ диир баар үһү». (Суол)
(Малефисента киирэр.)

Малефисента: Оҕолоор, этиҥ эрэ миэхэҕэ: хараҥа уонна 
сырдык — хайата күүстээҕий? (Оҕолор эппиэттииллэр) 

Ыытааччы: Билигин биһиги күүстээх рыцарьдарбыт хара 
санааны киэр кыйдыахтара!

(Музыка тыаһыыр, рыцарьдар тахсаллар.)

Рыцарьдар:  Чэ эрэ, ньиргиэрдээх музыка тыаһынан дуолан 
охсуһуу саҕаланна!!!

(Музыка тыаһыыр, рыцарьдар уонна принц үҥкүүлэрэ.)

Малефисента: Оо, рыцарьдар наһаа да хорсун, күүстээх 
эбиттэр! Кэбис, мантан барыахха, дыбарыаспар куотуохха. (Мале-
фисента куотан тахсар)

Ыытааччы: Кимнээх кыайдылар? Кимнээх хара санааны киэр 
кый даатылар? (Оҕолор эппиэттэрэ) Аны билигин принцес-
сабытын ким быыһыан сөбүй? (Принц) 

(Принц харыйа аттынан принцессаҕа тиийэр.)

Принц: Хара санаа халбарыйдын!
Сырдык санаа салалыннын! (биир атаҕар тобуктуур уон-

на принцесса илиитин ылар): Итэҕэл, эрэл уонна таптал 
тилиннэрдиннэр эйигин! (Сыллыыр)

Принцесса (уһуктар): Тоҕо баҕас үчүгэйэй, 
                                      Тулам барыта сырдыгай!
                                       Махтал буоллун эйиэхэ —
                                       Хорсун, үтүөкэн принцкэ!
Ыытааччы: Сырдык санаа сыдьаайыаҕын, дьол-соргу 

тосхойуоҕун, ылбаҕай ырыа дьиэрэйиэҕин, үҥкүү-битии дэлэйи-
эҕин, ким эрэ суох ээ биһиэхэ? Этиҥ эрэ, оҕолор! 

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор!
(Оҕолор Тымныы Оҕонньору ыҥыраллар.)

Ыытааччы: Истиҥ эрэ, чуумпуруҥ —
                     Кулгааххытын чөрөтүҥ.
                     Айан бөҕөнү айаннаан,
                     Кэһии бөҕөтүн көтөҕөн 
                     Ким биһиэхэ иһэрий? 
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                     Хотугу муустаах акыйаантан,
                     Силлиэ-буурҕа аргыстаах,
                     Халыҥ хаар үллүктээх, 
                     Уһун-киэҥ айан кэнниттэн
                     Тымныы Кыһын оҕонньор 
                     Тиийэн кэллэ биһиэхэ!

(Тымныы Оҕонньор салааскатыгар кэһиитин соһон киирэр.)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор, ыалдьыттар! 
Тымныы туман быыһынан, айан бөҕөнү айаннаан тиийэн кэллим!

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор аптаах тайаҕынан күлүмүрдэс 
харыйабыт уотун уматарын көрдөһүөххэйиҥ! 

Тымныы Оҕонньор: Кэрэчээн харыйа, умай! 
(Торуоскатынан үстэ тоҥсуйар, харыйа уота үһүс төгүлүгэр 

холбонон кэлэр.)

Тымныы Оҕонньор: 
   Чэйиҥ эрэ, оҕолоор!
                  Чуор ырыа дьиэрэйдин,
                  Эргичийдин хоробуот!

(Хоробуот «В лесу родилась елочка!»)

Ыытааччы: Эһэкээммит, сылайбытыҥ буолуо, сынньан, олор. 
Оҕолор эйиэхэ ыллаан-туойан, хоһоон этэн иһитиннэриэхтэрэ. 
Чэ эрэ, оҕолоор, Тымныы Оҕонньорго бэлэмнээбит кэһиибитин 
көрдөрүөххэ. 

(Оҕолор хоһоонноро) 
(Ырыа «Танец снежинок»)

Тымныы Оҕонньор: Наһаа да маладьыас оҕолоргут. Мин 
эмиэ эһиэхэ кэһиилээх кэлбитим. 

Кэлэр сылбыт бэлиэтин көрсүөххэйиҥ! Эриэн-дьураа сонноох, 
сып-сытыы тыҥырахтардаах, ол эрээри олус диэн эйэҕэс, оҕолору 
сөбүлүүр баабыр кыылы — Тигр доҕорбун!

(Көрдөөх музыка доҕуһуолунан Тигр киирэр.)

Тигр:  Саргылаах Саҥа дьылбыт
   Салаллан кэлбитинэн,
   Күүтүүлээх кэрэ кэммит
   Күлүмүрдээн кэлбитинэн!
   Дорооболоруҥ, оҕолор —
   Кырачаан кыргыттар уонна уолаттар!
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  Барыгытын Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин!!!
  Уонна барыгытын көрдөөх үҥкүүгэ ыҥырабыт!

(Флешмоб үҥкүү)
Тымныы Оҕонньор:  Бэккэ сынньанным, үөрдүм-көттүм, 

санаам сылаанньыйда. Оҕолорбор кэһиибин үөрэ-көтө түҥэтиим. 
Аны билигин атын сиргэ, атын оҕолорго бырааһынньыкка бардым. 
Эһиил өссө улаатан, тупсан көрсөөрүҥ. Көрсүөххэ диэри!

Ыытааччы: Көрсүөххэ диэри, Тымныы Оҕонньор!
Саҥа сылбыт, Саҥа дьылбыт дьолу-соргуну уһаттын, дьоллоох 

олоҕу кэҥэттин, үөрэн-көтөн Саҥа дьылы өссө үчүгэйдик 
көрсөөрүҥ диэн тураммыт, саҥа сылга көрсүөхпүт диэн эһигини 
атаарабыт!
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«ЛЕО УОННА ТИГ» МУЛЬТИГЫНАН  
САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ СЦЕНАРИЙ

Егасова Олимпиада Семеновна,
Таатта улууһа,  Ытык Күөллээҕи «Кэнчээри»
оҕо сайдар киинин уһуйааччыта, 
музыкальнай салайааччы

Оруоллар:

Лео 
Тиг 
Зебра 
Хотой 
Эбисийээнэ
Хаарчаана 
Тымныы Оҕонньор 

(Кэрэтик киэргэммит саалаҕа, музыка тыаһынан маскарааттаах 
оҕолор киирэн олороллор. Намыын музыканан Хаарчаана киирэн 

үҥкүүлүүр.)

Хаарчаана: 
Үтүө күнүнэн, оҕолоор! 
Кэллэ дии, кэллэ дии,
Кэрэ кэм  — Саҥа дьыл!
Үчүгэй даҕаны, үөрүү буолара,
Үчүгэйиэн, Саҥа дьыл үүнэрэ!
Кэрэчээн да харыйа! Олус да дьэрэкээнник симээбиккит, наһаа 

үчүгэй! Оҕолоор, мин эһэкээним Тымныы Оҕонньор эһиэхэ 
кэһиитин аҕалан иһэн сүтэрэн кэбиспит! (Сонньуйар) Эһиги 
көрбүккүт дуо, маннык улахан киндер сымыыты?

Оҕолор: Суох.
Хаарчаана: Оо, чэ, мин көрдүү бардым. 

(Тахсан барар. Саалаҕа Лео уонна Тиг оонньуу-оонньуу киирэллэр. Ол 
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сылдьан харыйа кэнниттэн киндер сымыытын булаллар. Сыттаан, 
тыаһатан көрөллөр. Бэйэ икки ардыгар кэпсэтэллэр. Сымыыты ууран 

баран үөрүүлэриттэн үҥкүүлүүллэр) 
(Лео уонна Тиг үҥкүүлэрэ) 

(Ол бириэмэҕэ Хотой көтөн киирэн сымыыты илдьэ баран хаалар. 
Леолаах Тиг көрбүттэрэ — сымыыттара суох буолбут.)

Лео: Оҕолор, манна турбут киндер сымыыты көрдүгүт дуо? 
Суох буолан хаалбыт дии! 

Оҕолор:  Хотой илдьэ барда! 
Тиг: Оо, тоҕо ыллаҕай! Хотойу көрдүү барыахха. (Тахсан 

бараллар)
(Зебра киирэр. Үҥкүүлүүр. Леолаах Тиг зебраны көрсөллөр.) 

Тиг:  Наһаа да үчүгэйдик үҥкүүлүүгүн! 
Зебра: Лео, Тиг! Көрсүбэтэхпит ыраатта дии, туох сонун-

нааххытый?
Лео: Биһиги харыйа анныттан наһаа үчүгэй  улахан киндер 

сымыыт булан ылбыппыт. Онуоха Хотой обургу көтөн кэлэн 
бэйэтигэр ылбыт. Хотойу көрбөтөҕүҥ дуо? Манан көтөн ааспатаҕа 
дуо?

Зебра: Суох, көрбөтүм ээ. Мин эһигини кытта сымыыты көрдүү 
барсыам.

(Үһүөн көрдүү саалаттан тахсан бараллар. Саалаҕа эбисийээнэ 
киирэн үҥкүүлүүр. Ол сырыттаҕына Хотой киирэр.)

Хотой:  Эбисийээнэ, дорообо! Көр эрэ, мин наһаа үчүгэй 
киндер сымыыты буллум.

(Иккиэн тыаһатан көрөллөр, үөрэллэр. Зебра, Лео, Тиг саалаҕа 
киирэллэр.)

Тиг: Биһиги көрдөөбүт киндер сымыыппыт бу баар дии!
(Саалаҕа Хаарчаана киирэр.)

Хаарчаана: Абытай, сылаас да дойдуга тиийэн кэллим! (Сымыы-
ты көрөр) Хайа, бу Тымныы Оҕонньор сүтэрбит киндер сымыыта 
манна баар эбит дии. Хата көһүннэ! (Ытыһын таһынар). Тымныы 
Оҕонньор оҕолорго илдьэн испит кэһии сымыытын эһиги булбут 
эбиккит дии. Аата, үөрдэхпиин! (Үөрэн ыстаҥалыыр)

Хотой: Ээ, Тымныы Оҕонньор оҕолорго кэһиитэ эбит дии.
Хаарчаана: Булбуккутугар, харыстаабыккытыгар улахан махтал.
Эбисийээнэ: Тымныы Оҕонньорго тиксэриэххэйиҥ, оҕолорго 

кэһиилэрин үллэрдин, үөрүүлэрин үксэттин! 
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Лео, Тиг: Оҕолор, бары тэҥҥэ Тымныы Оҕонньору ыҥырыаҕыҥ!
Бары: Тымныы Оҕонньо-о-о-ор! Тымныы Оҕонньо-о-о-ор! 

(Торуоскатын тыаһатан саалаҕа Тымныы Оҕонньор киирэр)
Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! Сиэн кыыспар 

Хаарчаанаҕа кэһиибин булбуккар махтал! Наһаа уһуннук 
көрдөөммүн сылайан аҕай кэллим. 

Хаарчаана: Эһэкээниэм, оҕолор  сыл устата улаатан, ырыа, 
үҥкүү, хоһоон бөҕө үөрэппит буолуохтаахтар, ону олорон эрэ 
сынньана таарыйа истиэххэ, көрүөххэ. 

Тымныы Оҕонньор:  Ээ, дьэ кырдьык, баран сынньана 
түһүөххэ, олоруохха. (Баран олороллор)

Хаарчаана: Дьэ эрэ, оҕолор, ырыабытын, хоһооммутун ыһа-
тоҕо ыллыахха, үҥкүүлүөххэ! Үөрүөххэ-көтүөххэ!

Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да эҕэрдэ нүөмэрдэри 
көрдүм, маладьыастар. Хаарчаана, үөрэ-көтө оҕолорбутугар 
бэлэхтэрбитин туттарыахха. (Бэлэх туттарыы)

Тымныы Оҕонньор: Барар кэммит тиийэн кэллэ, эһиил эмиэ 
кэлиэхпит! Көрсүөххэ диэри!

Хаарчаана: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! 



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

156

САҤА ДЬЫЛ АПТААХ ОСТУОРУЙАТА «КҮЛЧЭЭНЭ»

Баишева Наталья Ефимовна,
Сунтаар улууһа, Элгээйитээҕи 2-с №-дээх 
«Ёлочка» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы
Күлчээнэ
Маачаха
Анна
Марьянна
Аптаах фея
Принц
Харабыл
Кутуйахтар, аттар (3 уол)
Король
Кучер

1-гы чааһа

(Саала Саҥа дьыл бырааһынньыгар киэргэтиллэн турар. Харыйа 
аттыгар камин оһох турар. Өрө көтөҕүүлээх музыка тыаһынан 

оҕолор киирэллэр «Аптаах остуоруйа» ыллыыллар. Устуулларыгар 
баран олороллор.)

Ыытааччы: Дорооболоруҥ, оҕолор. Бүгүҥҥү үөрүүлээх 
Саҥа дьылы көрсөр бырааһынньыкпытыгар бары наһаа да 
маанытык таҥнан, симэнэн олороргут тоҕо үчүгэйэй!  Эһигини 
барыгытын кэлэн иһэр саргылаах Саҥа дьылынан итиитик-
истиҥник эҕэрдэлиибин! Оҕолор, ахсынньы ый — аптаах, алып-
таах остуоруйа ыйа. Билигин мин эһиэхэ Саҥа дьыллааҕы аптаах 
остуоруйабын кэпсиэм. Остуоруйам аата —   «Күлчээнэ», Шарль 
Перро диэн боронсуус суруйааччыта суруйбут.
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Ыытааччы: Былыыр-былыр, ыраах-ыраах биир дойдуга биир 
кыыс олорбута. Кини аата Күлчээнэ диэн эбит.  Күлчээнэ кыра 
эрдэҕинэ ийэтэ суох буолбута.  Кэлин аҕата кэргэн ылбыт. Ол кэргэнэ 
икки кыргыттардаах эбит. Күлчээнэ маачахата кыргыттарын наһаа 
таптыыра, атаахтатара. Баҕарбыттарын барытын баар гынара, 
киэргэтэрэ, симиирэ. Онтон Күлчээнэ барахсаны абааһы көрөр этэ. 
Кирдээх, алдьаммыт таҥаһы кэтэрдэрэ, сарсыардаттан киэһээҥҥэ 
диэри үлэлэтэн тахсара.

(Күлчээнэ дьиэ харбыы сылдьар, үҥкүүлүүр. 
Маачаха кыргыттарын кытта киирэн кэлэллэр илиилэригэр 
веердаахтар, сиэркилэҕэ көрүнэллэр, оҥостоллор, араастаан 

тутталлар-хапталлар.)

Маачаха:  Күлчээнэ! Биһиги бүгүн Саҥа дьылы көрсө 
королевскай баалга барабыт. Мин соруйбуппун барытын 
оҥордуҥ, толордуҥ дуо? 

Күлчээнэ: Толорон, ийээ!
Анна: Баалга кэтэр былааччыйабытын тикпитиҥ дуо?
Күлчээнэ: Тикпитим, эдьиий.
Марьянна: Били мин эппит сибэккибин оҥордуҥ дуо? Баалга 

барарбар баттахпар иилиниэм этэ.
Күлчээнэ: Оҥорон, эдьиий. (Сибэккини биэрэр)
Анна: Пыы, куһаҕан баҕайы сибэкки дии, миэхэ биэр бу сибэк-

кини. (Былдьыы сатыыр)
Марьянна: Суох, биэрбэппин! Баттахпар иилиниэм ди! (Был-

дьаһаллар)
Маачаха: Кырасаабыссалар! Этиһимэҥ!  Баалга барарга 

бэлэмнэниэххэ!
Күлчээнэ: Ийээ, мин баалга эһигини кытта барсыахпын 

баҕарабын. 
Марьянна: Пахай, хайдах маннык кирдээх былааччыйалаах 

бараары гынаҕын!
(Үһүөн алларастаан күлэллэр, Күлчээнэ илиитинэн сирэйин саптар, 

хомойор.)

Маачаха: Сөп, Күлчээнэ. Баалга барыаххын баҕарар 
буоллаххына ... (толкуйдуур) барыаххын сөп.

Күлчээнэ: Баһыыба, ийээ! (Үөрэ түһэр)
Маачаха:  Ол эрээри үлэҕин барытын бүтэрэҕин!  Оһох күлүн 

ыраастыыгын, биир куул бурдугу сипсийэҕин, биир куул горох 
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бурдугун ыраастыыгын. Өссө хаар бөҕөтө түһэн эрэр... (Түннүгү 
көрөр)

(«Хаар кыырпахтара» үҥкүү)
Маачаха: Өссө биир үлэ — дьиэ таһыттан хаары барытын 

таһаҕын! Дьэ ол эрэ кэнниттэн баалга барыаххын сөп!
Күлчээнэ: Ийээ, наһаа элбэх үлэ, биир күҥҥэ барытын 

бүтэрбэтим буолуо...(Хомойор)
Маачаха: Онтон эн ыксаа ээ! Кырасаабыссалар, бардыбыт, 

ыксыахха! 
(Маачаха кыргыттарын кытта тахсан бараллар,  

Күлчээнэ илиитинэн сирэйин бүөлэнэр, ытыыр).

2-с чааһа

Ыытааччы: Маачаха кыргыттарын кытта королевскай баалга 
бараллар. Оттон Күлчээнэ дьиэтигэр маачахата соруйбут үлэтин 
толоро хаалар.

(Күлчээнэ кууллаах гороҕу ыраастыы олорор.  
Эмискэ Фея тиийэн кэлэр) 

(Кыргыттар толорууларыгар чүмэчилээх үҥкүү)
Фея:  Дорообо, Күлчээнэ! Саҥа дьыл саҕана эн сынньаммакка, 

бырааһынньыктаабакка үлэлии олороҕун, мин эйигин аһынабын 
аҕай. Уонна мин эйиэхэ Саҥа дьыллааҕы бэлэх оҥоруом.  Эйигин 
баалга тэрийэн ыытыам!

Күлчээнэ: Баһыыба, Фея ,ол эрээри мин үлэм наһаа элбэх.
Фея: Эн олох долгуйума! Мин барытын аптаах палочкабынан 

аптаан үлэҕин үмүрүтүөҕүм.
Күлчээнэ: Баһыыба, Фея! (Үөрэ түһэр) Ол эрээри мин баалга 

кэтэр былааччыйам суох ээ. (Хомойор)
Фея: Онно эн эмиэ олох долгуйума, мин аптаах палочкабынан 

эн эргэ былааччыйаҕын олус кэрэ былааччыйа оҥоруом.  
(Фея аптыыр, Күлчээнэ кэрэ бэйэлээх былааччыйаланар)

Күлчээнэ: Махтанабын, Фея! (Күлчээнэ эргийэр, үөрэр)
Фея: Күлчээнэ, мин эйиэхэ курустаал түүппүлэ бэлэхтиибин, бу 

түүппүлэ эйиэхэ дьолу аҕалыаҕа. (Фея түүппүлэ биэрэр)
Күлчээнэ: Баһыыба, Фея! (Түүппүлэтин кэтэр) Оо, Фея, мин 

баалга тугунан барабыный? (Толкуйдуур)
Фея: Ол турар тыкваттан мин аптаах палочкабынан карета 

оҥоруом. (Тыква карета буолан хаалар) Дьэ, аны билигин 



Электронный сборник методических разработок

159

аттарбытын уонна кучеры толкуйдуохпут... (Тулатын көрүнэр, 
кутуйахтар сүүрэн иһэллэрин көрөн аптаах палочкатынан 
аптыыр, үс кутуйах ат буолан хаалаллар. Музыка тыаһыыр, 
аттар кистииллэр, туйахтарын тыаһа иһиллэр, карета 
иннигэр турунан кэбиһэллэр.)

Фея:  Аны билигин кучер толкуйдуохпут (Тулатын көрүнэр) Ол 
турар күтэри кучер оҥоруом! (Аптаах палочкатынан сапсыйар, 
күтэр кучер буолан хаалар)

Фея: Күлчээнэ, чэ, эн каретаҕар олорон үчүгэйдик баалга баран 
үҥкүүлээ, сынньан. Ол эрээри өйдөө — түүн 12 чаас иннинэ кэ-
лиэххин наада. 12 буолла да, мин аптаах палочкам абын сүтэрэр. 
Бу кэрэ былааччыйаҥ урукку эргэ былааччыйаҥ буолуоҕа. 
Каретаҥ — тыква, кучер — күтэр уонна аттар кутуйах буолуохтара.

Күлчээнэ: Өйдөөтүм, Фея. Махтанабын!
(Күлчээнэ Феяны кытта быраһаайдаһар, каретаҕа олорон  айанныыр)

3-с чааһа

Ыытааччы:  Онтон королевскай баалга принцессалар бөҕө 
кэлэннэр үҥкүүлүү аҕай сылдьаллар эбит.

(Вальс музыкатын тыаһынан үҥкүү, король уонна принц троҥҥа 
олороллор, Күлчээнэ саалаҕа киирэр.)

Принц:  Оо, бу хантан кэлбит кэрэ да принцессаный?
Король: Билбэтим, олох хаһан да көрбөтөх принцессам, баран 

үҥкүүгэ ыҥыр, билис.
(Принц Күлчээнэҕэ чугаһыыр)

Принц:  Эн кэлбиккэр мин наһаа үөрдүм, баһаалыста миигин 
кытта үҥкүүлүөҥ дуо?
(Күлчээнэ бокулуоннуур, принцы кытта тэҥҥэ үҥкүүлүүллэр. Музыка 
тохтоотун кытта чаһы тыаһа иһиллэр. Күлчээнэ ыксыыр, сүүрэн 

иһэн аҥаар түүппүлэтин хаалларан кэбиһэр.)

4-с чааһа

(Күлчээнэ дьиэ харбыы сылдьар. Маачаха кыргыттарын кытта 
сиэркилэҕэ көрүнэллэр, кырааскаланаллар.  Эмискэччи труба 

тыаһыыр. Харабыл киирэр, илиитигэр свитоктаах, арыйан ааҕар)

Харабыл:  Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! Болҕойуҥ!  Король бири-
кээс таһаарда! Курустаал түүппүлэҕэ сөп түбэспит атахтаах кыыһы 
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принц кэргэн ылар үһү! Королевство иһигэр олорор кыргыттар 
бары кэтэн көрүөхтээхтэр!

Маачаха: Марьянна, Анна кэлиҥ, кэлиҥ! Курустаал түүппүлэни 
кэмнээн кэтэн көрүҥ!

(Түүппүлэни кэтэн көрөллөр да түүппүлэ кимиэхэ да сөп түбэспэт. 
Харабыл Күлчээнэни сиэтэн устуулга олордор.)

Анна: Ээ бу кыыска хантан сөп түбэһиэй? Таҥаһа кирдээҕэ, эр-
гэтэ, куһаҕана бэрт!

Марьянна: Принц кинини хантан кэргэн ылыай?!
(Үһүөн күлэллэр, Харабыл Күлчээнэҕэ түүппүлэни кэтэрдэр, түүппүлэ 

сөп түбэһэр, Маачаха кыргыттарын кытта соһуйаллар. Күлчээнэ 
таҥаһа уларыйан хаалар, принц киирэр. Күлчээнэни үҥкүүгэ ыҥырар, 

музыка тыаһыыр, принц уонна Күлчээнэ үҥкүүлүүллэр.)
Ыытааччы: Оҕолор, остуоруйабыт үчүгэйдик, дьоллоохтук 

түмүктэммитэ үчүгэй даҕаны!
(Музыка тыаһыыр, Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэн 

кэлэллэр.)
Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! 
Хаарчаана:  Кыһыҥҥы үтүө күнүнэн!
Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!  Биир 

сыл эргийэн тиийэн кэллэ, оҕолор бары улааппыккыт, тупсубуккут! 
Биһиги Хаарчааналыын бырааһынньыккытыгар кэлбиппититтэн 
сүрдээҕин үөрэн турабыт! Эһиги ырыаҕытын, хоһооҥҥутун 
истиэхпитин наһаа баҕарбыппыт.

Хаарчаана: Эһээ, онтон бу кэрэ саалаҕа туох эрэ тиийбэт 
курдук ди. Оҕолор, туох тиийбэтэ буолуой?

Оҕолор: Харыйабыт уота суох!
Тымныы Оҕонньор: Мин бу аптаах торуоскабынан кэрэчээн 

харыйабыт уоттарын уматыам! Эһиги бары «Биир, икки, үс — 
харыйабыт уота, умай!» диэн хаһыытаан миэхэ көмөлөһүҥ.

(Оҕолор бары «Биир, икки, үс — харыйабыт уота, умай!» дииллэр. 
Харыйа уота умайар.)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, эһиги айан-
наан сылайбыккыт буолуо, манна олоруҥ, оҕолор эһиэхэ анаан 
ырыаларын ыллаан, хоһооннорун ааҕан иһитиннэриэхтэрэ.

(Ырыалар, хоһооннор, хоробуот)
Ыытааччы: Оҕолор, Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана эһиэхэ 

кэһиилээхтэр, билигин түҥэтиэхтэрэ.
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(Кэһии түҥэтиитэ, хаартыскаҕа түһүү)
Тымныы Оҕонньор: Махтал буолуохтун, оҕолор! Биһиги атын 

уһуйааннарга эмиэ эҕэрдэлии барыахтаахпыт, эһиил баччаҕа эмиэ 
эҕэрдэлии кэлиэхпит! Көрсүөххэ диэри! 
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ХААР КОРОЛЕВА

Григорьева Анна Дмитриевна,
Дьокуускайдааҕы 40 №-дээх «Солнышко»
оҕо уһуйаанын музыкальнай салайааччыта

Оруоллар:

Ыытааччы 
Остуоруйаһыт
Хаар Королева
Атаманша 
Король
Королева 
Кай
Герда
Принц 
Принцесса,
Кыыллар (куобахтар, тииҥнэр, куоскалар, саhыллар, дьуостар, 

табалар)
(«Слышишь кто-то идет» ырыанан үҥкүү.)

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, күндү оҕолор уонна төрөппүттэр!
Саҥа кэрэ дьылынан, саҥа үтүө дьолунан,
Саҥа үрдүк кыайыыннан эhиэхэҕэ эҕэрдэ!

(Хоһоон толоруута)

Ыытааччы: Оҕолор, харыйабыт олус да кэрэ! Күп-күөх 
лаглайбыт лабаалардаах, элбэх араас оонньуурдардаах. Ол 
гынан баран уоттара умайбат. Чэйиҥ, бары харыйабыт уотун 
уматыаххайыҥ! Биир, икки, үс — харыйабыт уота умай! (Харыйа 
уота умайар).

(«Күүтүүлээх киэhэ» ырыа толоруута. Олоппосторго олороллор.) 
(Уот умуллар, аптаах музыка тыаhыыр, Остуоруйаһыт чүмэчи 
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тутан, улахан дьэрэкээн кинигэлээх киирэн кэлэр. Киирээтин кытта 
уот умайар.)

Остуоруйаһыт: Үтүө күнүнэн, оҕолор! Бу мин аптаах кинигэбэр 
араас остуоруйа баар, олортон эhиэхэ биир остуоруйаны 
кэпсиэхпин баҕарабын. «Хаар Королева» диэн остуоруйаны 
истибиккит дуо? Былыыр-былыр олорбуттара эбитэ үһү биир  
олус эйэлээх ыал. Кинилэр Кай уонна Герда диэн уоллаах кыыс 
оҕолордоохтор эбит. (Оҕолор тураллар). Ыраах-ыраах хоту 
дойдуга, ирбэт тоҥ саарыстыбатыгар, муус дыбарыаска Хаар 
Королева олорбута эбитэ үһү. Киниэхэ аптаах сиэркилэлээх эбит.  
Ол сиэркилэҕэ көрүммүт киhи сүрэҕэ муус буолан хаалар эбит.

Кай: Ээ, мин Хаар Королеваттан куттаммаппын, манна кэлэн 
көрдүн эрэ, итии оhоххо олордуом да ууллан хаалыа! (Күлэр)

Герда: Олус улаханнык саҥарыма, Кай! Баҕар Хаар Королева 
истэрэ буолуо дии! (Куттанар)

Остуоруйаһыт: Герда эппитин курдук, Хаар Королева Кай тугу 
саҥарбытын барытын истибит эбит. Күүстээх тыалы ытыйан Кайы 
илдьэ барбыт. (Тыал тыаhыыр, Хаар Королева кэлэн уолу илдьэ 
барар. Герда ытыыр, быраатын көрдүү барар). 

Остуоруйаһыт: Герда мас үрдүгэр олорор тииҥчээннэри 
көрсөр.  

(Тииҥчээннэр үҥкүүлэрэ)
Герда: Тииҥчээннэр! Мин бырааппын Хаар Королева илдьэ 

барбытын көрбүккүт буолаарай? 
Тииҥнэр: Суох, көрбөтөхпүт!  Оо, онно тымныы дойдуга ыраах 

барбыта буолуо. Хата, мэ, бу эриэхэни ыhыктанан бар, хайаан да 
бырааккын Кайы булаар! 

(Герда салгыы хааман иhэн саhыллары көрсөр.) 
(«Саhыллар үҥкүүлэрэ»)

Герда: Саhылчааннар, мин бырааппын көрбүккүт буолаарай?                                                                                  
Саhыллар: Суох кини тымныы сиргэ ыраах барбыта буолуо!   

(Герда салгыы хаамар.) 
(«Дьуостар үҥкүүлэрэ»)

Герда: Дьуостар, эhиги мин бырааппын көрбүккүт буолаарай?
Дьуостар: Суох,  көрбөтөхпүт, тымныы дойдуну биhиги 

билбэппит, хата бу тэллэйи өйүөлэнэн бар!
Остуоруйаһыт:  Ити курдук Герда тымныы дойдуга тиийбит. 

Герда тымныы дойду ортотунан баран истэҕинэ, арай уhуйаан 
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оҕолоро көр-нар бөҕө буола сылдьаллар эбит, кинилэр отой 
да тымныыттан куттаммакка хаарынан бырахса оонньуу 
сылдьалларын көрбүт. 

(«Тымныы кыhын барахсан» ырыа)
1-гы оҕо: Хайа, бу кыысчаан, бачча  тымныыга  ханна бардыҥ?
Герда: Оҕолор, дорооболоруҥ! Мин Герда диэммин. Быраап-

пын Хаар Королева илдьэ баран хаалтын көрдүү баран иhэбин. 
Эhиги көрбүккүт буолаарай?

2-с оҕо: Суох, көрбөтөхпүт. Оо, онно олус  тымныы буоллаҕа, 
эн маннык таҥастаах ол тымныы дойдуга кыайан тиийбэт 
буоллаҕыҥ. Хата, мэ, бу сону, үтүлүгү, хаатыҥканы биэрэбин! 
Бырааккын хайаан да бул! Көрсүөххэ диэри!

Остуоруйаһыт: Ити курдук Герда тоҥуу хаары кэhэн быраатын 
Кайы көрдүү баран истэҕинэ киниэхэ разбойниктар саба түспүт-
тэр.

(Атаманша музыканан ойон киирэр).
Атаманша:  Хайа, бу, хайалара соҕотоҕун хараҥа ойуурга хаама 

сылдьарый? (Эргийэ, тула хаама сылдьар) Бу соно, бу бэргэhэтэ 
олус үчүгэй эбит, кыыспар наада буолсу!

Герда: Быраатым Кайы Хаар Королева тымныы дойдутугар 
илдьэ барбыта. Ол дойду ханна баарын билбэппин, эhиги сирдээн 
биэриэххит буолаарай?

Атаманша: Мин, дьэ, билэбин, Хаар Королева саарыстыбатын, 
таабырыммын таайдаххына мин табаарыстарым сирдээн 
биэриэхтэрэ.

Герда: Оҕолор, көмөлөһүөххүт дуо, миэхэ? (Атаманша  
таабырын таайтарар, оҕолор таайаллар). 

Атаманша: Олус да өйдөөх оҕолор эбиккит (Иhиирэр). Ээй, 
табыгырас  табаларым, кэлиҥ эрэ, манна, бу кыыhы Хаар Королева 
саарыстыбатыгар илдьэн биэриҥ түргэнник! 

(Табалар киирэллэр)
Атаманша: Эhиги Хаар Королеваны көрбүккүт дуо?
Табалар: Көрөн. 
Атаманша: Кинини кытта уол баара дуо?
Табалар: Баара-баара. (Герда үөрэр, ытыhын таhынар). 
Табалар: Биhиэхэ олорус, биhиги илдьэн биэриэхпит! 
Атаманша: Ыытыахпын олох баҕарбаппын. Чэ, төттөрү тол-

куйдуу иликпинэ бара охсуҥ! 
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Герда: Көрсүөххэ диэри! Эн олус үтүө санаалаах эбиккин! 
(Атаманша долгуйан хараҕын уутун соттор. 
Табалар биир эргиири  оҥороот тохтууллар).

Герда: Махталы кытта, табалар! Көрсүөххэ диэри! (илиитинэн 
далбаатыыр).

Остуоруйаһыт: Табалар түhэрбит сирдэриттэн чугас дьэ, Хаар 
Королевабыт дыбарыаhа көстө түhэр. (Музыка, уот умуллар).

(Хаар Королева уонна Кай муус троҥҥа олороллор. Кыыс быраатын 
көрөөт утары сүүрэн тиийбитигэр Кай Герданы түҥнэри анньар, 

кыыс ытыыр.)  
Герда: Хаар Королева, эн баhаалыста, мин бырааппын ыыт эрэ!
Хаар Королева: Тоҕо мин кинини ыытыахтаахпыный?
Герда: Кини миэхэ олус күндү.
Хаар Королева: Мин сорудахпын толордоххуна Кайы төттөрү 

ыытыаҕым... Оҕолорго анаан онньуута ыыт.     
Герда: Оҕолор, тэҥҥэ оонньуоххайыҥ. (Оонньуу ыытар)
Хаар Королева: Дьэ кырдьык да, мин сорудахпын толорбукку-

туттан олус диэн үөрдүм, Кайы төннөрөбүн!
Герда: Махтал буоллун, үтүө санаалаах Хаар Королева!
Остуоруйаһыт: Дьэ, ити курдук үтүө санаа тымныы сүрэҕи 

кыайбыта. Күндү оҕолор,  остуоруйам манан түмүктэнэр. Остуо-
руйаны сөбүлээтигит дуо? Барыгытыгар дьолу-соргуну баҕа-
рабын! 

Хаар Королева: Оҕолор, мин эhигини олус сөбүлээтим. Эhэ-
битин Тымныы Оҕонньору уонна кини сиэнин Хаарчаананы 
ыҥырыахпын баҕарабын. Чэ эрэ, ыҥырыаххайыҥ!                   

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор! Тымныы Оҕонньор!
(Тымныы Оҕонньор музыка доҕуһуолунан киирэн кэлэр.)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! Күндү мустубут 
ыалдьыттар! Ыраах сиртэн анаан-минээн эhиги уһуйааҥҥытыгар 
Саҥа дьылынан эҕэрдэлии, ырыаҕытын-тойуккутун, үҥкүүгүтүн-
битиигитин көрө-сэргии, сиэн кыыспыныын Хаарчааналыын                                                                                                                              
айаннатан кэллибит! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!

Хаарчаана: Чэйиҥ эрэ, оҕолор! Бары илии-илииттэн сиэттиhэн 
хоробуокка туруоҕуҥ!                           

(Хоробуот)
Тымныы Оҕонньор: Олус да үчүгэйдик ыллыыр оҕолор 

эбиккит! Тымныы Оҕонньору олус да үөртүгүт! Мин эhиэхэ 
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кэhиилээх кэлбитим ээ, Хаарчаана ыл, бэлэхтээх мөһөөччүкпүн 
аҕалан кулу эрэ, тоҕойуом!   

Хаарчаана: Эhээ, мөһөөччүккүн ханна уурбуккунуй?
Тымныы Оҕонньор: сыарҕаҕа таhааран уурбутум, ону баҕас 

билэбин. Баҕар аара ыллык суолга түhэн хаалбыта буолаарай?  
Бээ эрэ, оччотугар көрдүү барар буоллаҕым!

Куолас: Тымныы Оҕонньор! Тымныы Оҕонньор!
Тымныы Оҕонньор: Бай, ким миигин ыҥырар? Кэл манна! 

(Мөһөөччүк  киирэн кэлэр).
Тымныы Оҕонньор: Тыый, бу мин мөһөөччүгүм кэллэ. Ханна 

түhэн хаалбыккыный? Хата муммакка кэлбиккин ди.
Мөһөөччүк: Ыркый ойуурга күүлэйдиэхпин баҕарбытым!    
Тымныы Оҕонньор: Бүгүн Саҥа дьыл, ол иhин мин аттыбар 

туруохтааххын, миигин батыhа сылдьыахтааххын!
Мөһөөччүк:  Суох, бүгүн бырааhынньык, ол иhин мин дьээбэлэ-

нэрим көҥүллэнэр! (Куотар). Мин бүгүн аптаах мөһөөччүкпүн, ол 
иhин мин хаамабын, мин испэр араас кэhии баар! 

Тымныы Оҕонньор: Чэ, оччоҕо аптаах буоллаххына ойон көр 
эрэ! (Ыстанар) Уҥа! Хаҥас! (Эргийэр).  Дьэ уонна миэхэ эппиэттээ 
(мөһөөччүк куотан хаалар),  тыый кэhиилээх мөһөөччүгүм куотан 
хаалла буолбат дуо! Тохтоо! Тохтоо! Күүт! (Сырсан тахсар уонна 
мөһөөччүк тутуурдаах киирэр). 

Тымныы Оҕонньор: Дьэ, мин кинини туттум ээ! Аны миигиттэн 
куоппат инигин! Кэл эрэ, Хаарчаана, мөһөөччүкпүтүн көрүөххэ 
эрэ, туох баар эбитэ буолла иhигэр? Тыый, биир да кэhиим 
сүппэтэх эбит дии. Билигин дьэ, оҕолорбор, кэhиибин үөрэ-көтө 
биир-биир туттартыам.

(Бэлэх  туттарыыта)
Ыытааччы: Оҕолор, күүтүүлээх бэлэхпитин Тымныы Оҕонньор, 

Хаарчаана кыыс илиилэриттэн туттубут. Биһиги эмиэ кинилэргэ 
бэйэбит оҥорбут бэлэхпитин туттарыаҕыҥ. Эһиил көрсүөххэ 
диэри!
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САҤА ДЬЫЛ ДЬИКТИЛЭЭХ ТҮГЭНЭ

Сидорова Алена Антоновна,
Дьокуускайдааҕы 30 №-дээх уһуйаан иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана  
Таал-Таал эмээхсин
Тураах
Харыйа
Оҕолор
Айылҕа эттиктэрэ (муус, былыт, тыал, таас хайа) 
Ойуур кыыллара, көтөрдөр (куобах, тииҥ, саһыл, бөрө, эһэ, 

хотой, тугутчааннар) 
Илиҥҥи дойду олохтоохторо
Туттар тэрил: балаҕан, проектор, ноутбук, хаардар, фокус 

тэриллэрэ, остуол.
(Ыытааччы төрөппүттэри, ыалдьыттары эҕэрдэлиир, оҕолору саа-

лаҕа ыҥырар. Оҕолор музыканан киирэн төгүрүччү тураллар.)

Ыытааччы:  
Уһуйаан аанын арыйан
Саҥа дьылбыт кэлбитэ,
Сандаар уоттаах харыйа
Күлүмүрдүү түспүтэ!

Оҕолоор, бүгүн күүтүүлээх  бырааһынньыкпыт — Саҥа дьылбыт 
уһуйааммытыгар тиийэн кэллэ! Көрүҥ эрэ, саалабыт күлүмүрдүү 
киэргэммитэ, лаглайбыт харыйа маспыт араас оонньуурдарынан 
симэммитэ хайдах курдук кэрэтин!

Этиҥ эрэ миэхэҕэ, кэтэспиккит дуо Саҥа дьылы? (Оҕолор 
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эппиэттэрэ) Бэлэмнэммиккит дуо бүгүҥҥү күҥҥэ? (Оҕолор 
эппиэттэрэ) Чэйиҥ эрэ оҕолор, оччотугар маннык үөрүүлээх-
күүтүүлээх күммүт тиийэн кэлбитинэн, Саҥа дьылы уруйдуу 
ырыабытын ыллыаҕыҥ!

(«Саҥа Дьыл» ырыа)
Ыытааччы: Олус да үчүгэйдик ыллаатыбыт. Тымныы Оҕонньор 

элбэх ырыаны, хоһоону билэр, бэрээдэктээх оҕолорго араас бэлэх 
кэһиилээх кэлэрин билэбит. Кини сиэн кыыһа Хаарчаана эһиэхэ 
анаан ыраах сиртэн маннык илдьит ыыппыт. Ону истиэҕиҥ-
көрүөҕүҥ эрэ... (проектор нөҥүө Хаарчаана эҕэрдэтэ уонна 
Саҥа дьыллааҕы күҥҥэ остуоруйаны болҕойон олорон көрүү, 
көхтөөхтүк оонньууга кыттыы туһунан этиитэ)

Харыйа: Дьэ эрэ оҕолор, сотору күүтүүлээх ыалдьыппыт 
Тымныы Оҕонньор ыалдьыттыы кэлиэ сиэниниин, кэһиитин 
аҕалыа... Онуоха диэри остуоруйа көрүөҕүҥ. Биир, икки үс, 
чуумпуран олордубут...

(Музыка тыаһыыр. Балаҕантан Таал-Таал эмээхсин ыаҕайалаах 
тахсар, үөрбүт-көппүт сирэйдээх).

Таал-Таал эмээхсин: Иэхэйбиин, олус да үчүгэй күн үүммүт! 
Хата, күөлбэр киирэн уу баһан, бырааһынньыктааҕы остуолум 
аһын-үөлүн бэлэмниэм. (Муннун анныгар киҥинэйэн ыллыыр).

Ыытааччы: Иннэ диэн баран Таал-Таал эмээхсин күөлүттэн 
уу баспыт уонна үөрүүтүттэн хатыыскалыы оонньуу сылдьыбыт. 
Ол сылдьан халтарыйан тиэрэ баран олоро түспүт, ыаҕайалаах 
уутун тоҕон кэбиспитэ тымныыга мууһуран хам сыстан хаалбыт. 
Эмээхсин кыайан турбакка ыксаабыт, ыгылыйбыт.

Таал-Таал эмээхсин: Оо дьэ, охтон түһэн Саҥа дьыллаабат 
эмээхсин буоллум, быһыыта. Ким көмөлөһүөй миэхэ? Аттыбар 
ким да баара көстүбэт. Тыый, ол иннибэр туох үчүгэй мааскалаах 
оҕолоро кэчигирэһэн олороллоруй? Хата, миигин сэргэхситэ 
таарыйа ырыа ыллаан, үҥкүүлээн көрдөрүөххүт буолаарай?!

Ыытааччы: Оҕолоор, Таал-Таал эмээхсин көрдөһүүтүн 
толоробут дуо?

Оҕолор: Көмөлөһөн-көмөлөһөн! Толоруохпут!
Ыытааччы: Дьэ эрэ, оччотугар, манна мустубут тыа кыыллара 

уонна көтөрдөр муода көрдөрөн сэргэхситиэхтэрэ.
(Кыыллар муода көрдөрөллөр) 

Таал-Таал эмээхсин: Ок-сиэ, тугун бэрдэй, дьиктитэй! Кыыллар 
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итинник  хаамалларын дьэ көрдүм, иһиттим. Баһыыбаларыҥ, олус 
сэргэхсийдим, мууска хам сыстан олорорбун кытары умуннум.

Ыытааччы: Олус үчүгэй, Таал-Таал эмээхсини үөртүбүт, 
санаатын көтөхтүбүт. Аны кинини кытары оонньуоҕуҥ эрэ, оҕолор.  

(Оонньуу: ыаҕайаларга хаар быраҕан киллэрии. 6-8 баҕалаах оҕо 
пааранан оонньуур. Оонньуу кэмигэр бэһиэлэй музыка тыаһыыр).
Ыытааччы: Таал-Таал эмээхсиэн, эйиэхэ бу оҕолор 

ыаҕайаларгар толору хаар хомуйдулар. Маны дьиэҕэр тиийэн, 
уулларан чэй оҥостоор. 

Таал-Таал эмээхсин: Бу үчүгэйин оҕолор бааллара, улаатан 
көмө-туһа дьоно буолбуттар. Аны мин таабырыннарбын 
таайдаргыт, өйгүт өссө сытыыланыа этэ. 
(Таал-Таал эмээхсин таабырыннары таайтарар,  таайбыт оҕо бириис 

ылар.)
Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут барыны-бары олус бэркэ 

сатыыллар, күннэтэ сайдан-тупсан иһэллэр. Билигин итии 
дойду үҥкүүтүн үҥкүүлээн тэбиэхтэрэ, кыһыҥҥы тымныыны 
үмүрүтүөхтэрэ.

(Илиҥҥи дойду үҥкүүтэ)
Таал-Таал эмээхсин: Уу, чахчы даҕаны тоҥмутум ааһарга дылы 

буолла. Бу кыра кыргыттар үчүгэйдэрин, имигэстэрин. Мин эмиэ 
эдэр сылдьан үҥкүүлээн тэйэр буоларым. Бүгүн да онтубун санаан 
хатыыскалаары бу хам сыстан олордоҕум...

Ыытааччы: Таал-Таал, санааҕын түһэримэ, Тымныы Оҕонньор 
кэллэр эрэ, эйиэхэ хайаан да көмөлөһүөҕэ. Кини аптаах 
торуоскатынан арааһы бары оҥорор кыахтаах. Хата, билигин 
тугутчаан буолбут мааны кыргыттарбыт толорууларыгар ырыата 
истэн манньыйыаҕыҥ.

(«Тугут» кыргыттар ыллыыллар) 
(Музыка доҕуһуолунан Тураах киирэр)

Тураах: Даах-даах-дарараах! Тымныы Оҕонньор Хаарчаа-
налыын уһуйааҥҥа кэлэн иһэн суол быраабылатын умнан кэбиһэн 
хойутаан эрэллэр. Онон оҕолор чуҥкуйбатыннар, ыксаабатыннар, 
бырааһынньыкка аналлаах хоһооннорун ааҕа турдуннар диэн 
илдьиттээтилэр.

(Саҥа дьыл туһунан хоһооннору ааҕыы).

(Тураах көтө сылдьан Таал-Таал эмээхсини сиирэ-халты түһүөлүүр. 
Эмээхсин сөбүлээбэт, илиитинэн далбаатанан үүрэ сатыыр).
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Ыытааччы: Хара тураах, эн кырдьаҕас киһини дьээбэлээмэ. 
Онто да суох эрэйгэ түбэһэн олорор. Хата, оҕолорго тугу 
эмэ оҥотторуоҥ этэ. Биһиги оҕолорбут үҥкүүлүүллэрин олус 
сөбүлүүллэр. 

(Үтүктүүлээх флешмоб-үҥкүү). 

Тураах: Чэ сөп, оҕолор, мин олус хойутаатым. Кыһыммыт 
кэлэн биэрбэккэ итии дойдуга барбакка хаалбытым. Дьэ билигин 
көттөҕүм буоллун. Хата, Саҥа дьыл бырааһынньыгын, киэргэммит 
харыйаны, мааскалаах оҕолору көрдүм... Тымныы Оҕонньорго 
таарыччы эһигини булан кэлэ охсоругар көмөлөһүөм. Көрсүөххэ 
диэри!

(Музыка тыаһыыр. Тураах оҕолору кытта быраһаайдаһар, 
кынатынан далбаатыыр).

Ыытааччы: Тураахпыт маладьыас, ыалдьыттарбытыгар 
көмөлөһө көттө. Оҕолоор, Таал-Таал эмээхсин кимнээхтэн көмө 
көрдөөтө этэй? (Оҕолор эппиэттэрэ)

(Улахан тыас тыаһыыр: тыал, буурҕа тыаһа иһиллэр).

Харыйа: Тыый, туох улахан тыаһай?! Арааһа, Тымныы Оҕонньор 
Хаарчааналыын кэллилэр быһыылаах. Чуумпуруҥ, болҕойуҥ. 

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр).

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! Дорообо, Таал-
Таал эмээхсин. Хайа бу, охтон сытаахтыыгын дуу?

Таал-Таал эмээхсин: Дорообо, дорообо! Быыһаа-абыраа, 
күн-ый буол! Турарбар көмөлөс!

(Тымныы Оҕонньор торуоскатынан тардан туруорар).

Таал-Таал эмээхсин: Баһыыба, Тымныы Оҕонньор. Үтүөҕүн 
хаһан да умнуом суоҕа.

Хаарчаана: Оҕолоор, дорооболоруҥ! Олус да улааппыккыт, 
тупсубуккут. Эһиэхэ кэлбиппит наһаа да үчүгэй. Үөрбүччэ-
көппүччэ эһэбин уонна бу эбэм курдук Таал-Таал эмээхсини 
сэргэхситиэхпин олус баҕардым. Кинилэр эмиэ эһиги курдук кыра 
оҕо этилэр Үҥкүүлэтэбит дуо кинилэри? 

Оҕолор: Үҥкүүлэтиэх! 
(Аныгы музыканан тэтимнээх үҥкүү.)

Тымныы Оҕонньор, Таал-Таал эмээхсин (тэҥҥэ): Айуу-айа, 
сылайдыбыт, олорон сынньаныах. 



Электронный сборник методических разработок

171

Ыытааччы: Манна олорон сынньаныҥ, тыынна ылыҥ. Билигин 
биһиги оҕолорбут эһиэхэ анаан ырыаларын бэлэхтиэхтэрэ.

Таал-Таал эмээхсин: Уу, мин олорон сөп буоллум, доҕоттор. 
Дьиэм диэки айаннаан көрүөм этэ. Саҥа дьылбар бэлэмнэниэм.

(Таал-Таал эмээхсин ыаҕайаларын ылан дьиэлиир.) 

(Оҕолор «Кыһын уратыта» ырыаны ыллыыллар).
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, биһиги оҕолорбут күн-түүн 

улаатан иһэллэр. Элбэх ырыаны, хоһоону, үҥкүүнү билэллэр. Эйи-
гиттэн бэлэх ылаары сыл устата араас күрэхтэргэ кытыннылар, 
бэрээдэккэ үөрэннилэр, иитээччилэригэр, төрөппүттэригэр олус 
көмөлөстүлэр. 

Тымныы Оҕонньор: Чахчы даҕаны, улааппыттара көстөр. Ма-
ладьыастар эбит. Мин барытын билэ-көрө сылдьабын. Оҕолору 
таптыыр буоламмын, Саҥа дьылга бэлэх биэрэбин. Бачча кэл-
биччэ мин эһигинниин хоробуоттаан барыам этэ... 

(Хоробуот. Хоробуот кэннэ оҕолор олороллор.)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ маннык улааппыт, тупсубут оҕолорго 

үөрүүнэн мөһөөччүктээх кэһиибин түҥэтэрбин көҥүллээҥ.
Таал-Таал эмээхсин: Миигин күүтүҥ, оҕолорбор миигин 

саатаппыттарын иһин кыра да буоллар кэһии аҕаллым. Мууска 
охтон олордохпуна ырыа, хоһоон, үҥкүү арааһын көрдөрбүттэрэ, 
олуһун сэргэхсиппиттэрэ. 

(Таал-Таал эмээхсин бэлэх туттарар). 
(Тымныы Оҕонньор бэлэхтэрин туттарар)

Ыытааччы: Оҕолоор, туох диэхтээхпитий?
Оҕолор: Баһыыба, Тымныы Оҕонньор! Баһыыба, Таал-Таал 

эмээхсин!
Хаарчаана: Оҕолор олус болҕойон олорон остуоруйаны 

иһиттилэр, оонньууларга көхтөөхтүк кытыннылар. Олус да үчүгэй 
оҕолор эбиккит! Эһиил эмиэ хайаан да кэлиэхпит. Көрсүөххэ 
диэри!

Оҕолор: Көрсүөххэ диэри!
(Музыка тыаһыыр. Уопсай хаартыскаҕа түһүү. Тарҕаһыы)
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ДИСНЕЙЛЕНД АЛЫПТААХ ДОЙДУТА

Васильева Анастасия Афанасьевна,
Дьокуускайдааҕы 39 №-дээх «Ромашка» 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Эльза 
Анна 
Королева 
Хаарчаана 
Мөһөөччүк 
Белоснежка 
Гномиктар 
Русалкалар 
Феялар 
Аладдин  
Илиҥҥи дойду кэрэчээнэлэрэ
Принцессалар 
Покахонтас 
Индеецтар
Питер Пэн 
Пираттар  

(Саалаҕа музыка тыаhыыр. Хаарчаана киирэр, санаарҕаабыт 
дьүhүннээх.) 

Хаарчаана: Бүгүн оҕолорго Саҥа дьыллааҕы бырааhынньыкка 
барыахтаах этим да, эhэбин Тымныы Оҕонньору булбатым. 

Королева: hа-hа-hааа (күлэр), Тымныы Оҕонньору мин 
Диснейленд алыптаах дойдутугар илдьэн кистээбитим, эн олох 
булуоҥ суоҕа!.

Хаарчаана: Уой, эhэбин Тымныы Оҕонньору хайаан да булуом! 
Диснейленд дойдутугар мин тиийиэм! (Тахсан барар).



Электронный сборник методических разработок

173

(Саалаҕа музыка тыаhыыр. Оҕолор киирэллэр, олороллор.)

(Эльза уонна Анна киирэллэр. Үҥкүүлүүллэр. Хаарчаана киирэр.)

Хаарчаана: Уой, бу мин ханна кэллим?
(Эльзалаах Анна Хаарчаанаҕа чугаhыыллар.)

Анна: Хайа, бу хантан маннык кыраhыабай кыыс тиийэн 
кэллиҥ?

Хаарчаана: Мин Хаарчаана диэммин. Ыраах Саха сириттэн 
эhэбин Тымныы Оҕонньору көрдүү кэллим. Куhаҕан санаалаах 
Королева кинини Диснейленд дойдутугар кистээбит үhү. Эhиги 
көрбүт буолаайаҕыт? 

Эльза: Суох, көрбөтөхпүт, баҕар биhиги табаарыстарбыт 
билэллэрэ буолуо. Бу Диснейленд куоракка Уолт Дисней 
мультиктарын дьоруойдара олороллор. Русалкалар баҕар 
билэллэрэ буолуо. 

(Русалкалар үҥкүүлэрэ)

Анна: Кыраhыабай Русалка кыргыттар, Тымныы Оҕонньору 
көрбүт буолаайаҕыт? 

Русалкалар: Суох-суох, олох көрбөтөхпүт. Баҕар Белоснежка 
билэрэ буолуо. (Тахсан бараллар)

Эльза: Белоснежка! (Ыҥырар. Белоснежка кэлэр)
Анна: Белоснежка, үтүө күнүнэн! Эн Тымныы Оҕонньору 

көрбөтүҥ дуо? 
Белоснежка: Оо, суох, ол эрээри истибитим, куhаҕан санаалаах 

Королева утутан кэбиспитин гномиктар эппиттэрэ. Гномиктар, 
кэлиҥ, көмөлөһүҥ! 

(Белоснежка уонна гномиктар үҥкүүлүүллэр).

1-гы гном: Биhиги көрбөтөхпүт.
2-с гном: Биhиэхэ индеецтар эппиттэрэ. (Тахсан бараллар)
Эльза: Покахонтас! 

(Покахонтас индеецтары кытта киирэн үҥкүүлүүллэр).

Хаарчаана: Мин эhэбин Тымныы Оҕонньору көрбөтөххүт дуо? 
Покахонтас: Суох, биhиэхэ Тымныы Оҕонньор манна баар үhү 

диэн Питер Пэн эппитэ. 
Анна: Хаарчаана, эн санаарҕаама, биhиги эйиэхэ көмөлөhүөх-

пүт. Саҥа дьыл чугаhаата, хата олорон сынньан, биhиги доҕоттор-
бутунуун ырыа ыллыахпыт. 
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(Пираттар сүүрэн киирэллэр, үҥкүүлүүллэр. Үҥкүүлээбиттэрин кэннэ 
Питер Пэн сүүрэн киирэр.)

Питер Пэн: Тохтооҥ! Бу сылдьар эбиккит дии! (Пираттар 
киниттэн куотан тахсан бараллар).

Питер Пэн: Эмиэ куотан хааллылар! Чэ буоллун, син биир 
ситиэм!

Анна: Питер Пэн, үтүө күнүнэн! Эн Тымныы Оҕонньору көр-
бөтөҕүҥ дуо? Бу Хаарчаана эhэтин куhаҕан санаалаах Королева 
кистээбит үhү. 

Питер Пэн: Ээ, истибитим. Арба бүгүн дыбарыаска баал 
буолар. Хаарчаана, миигин кытта барыс, баҕар ким эбит көрбүтэ 
буолуо. 

(Музыка тыаhыыр, принцессалар үҥкүүлүүллэр.)
Хаарчаана: Принцессалар, эhиги мин эhэбин Тымныы Оҕон-

ньору көрбөтөххүт дуо? 
Принцессалар: Суох. Баҕар Аладдин билэрэ буолуо, киниттэн 

ыйытаар. (Тахсан бараллар).
(Музыка тыаhыыр. Аладдин уонна илиҥҥи дойду кыргыттара киирэн 

үҥкүүлүүллэр.)
Хаарчаана: Аладдин, Тымныы Оҕонньор ханна баарын билэ-

риҥ буолаарай? 
Аладдин: Хаарчаана, мин көбүөр-сөмөлүөппэр олорон 

көрдүү барыахпыт (харыйа кэннигэр бараллар).
(Музыка тыаhыыр. Куhаҕан санаалаах Королева киирэр.)

Королева: Бу кыыс эhэтин булаары гынна дии… мин кинини 
эмиэ утутуом, hа-hа— hааа… 

(Үҥкүү — хара былаатын үрдүгэр быраҕар, яблоко көрдөрөр. Кыыс 
саҥатын истэн тохтоон турар. Хаарчаана киирэр.)

Хаарчаана: Саҥа дьыллааҕы ырыа иhиттим, эhэм суолун 
буллум … Эhэ-эhэ! (хаhыытыыр, Королеваны көрөн соhуйар)

Хаарчаана: Дорообо, эмээхсин! 
Королева: Дорообо, кэрэ кыыс. Хайа эн бу манна хайыы 

сылдьаҕын?
Хаарчаана: Мин эhэбин Тымныы Оҕонньору көрдүү сылдьабын. 

Дэлби сылайдым, аччыктаатым даҕаны. (Өрө тыынар)
Королева: Ээ, аччыктаабыт буоллаххына бу дьаабылыканы 

сиэ… 
(Эмээхсин дьаабылыканы уунар. Хаарчаана ылан ыстыыр уонна 
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утуйан хаалар. Королева киҥнээхтик күлэр, тахсан барар. Эльза 
уонна Анна сүүрэн кэлэллэр. Соhуйаллар).

Эльза: Оо, Хаарчаанабыт бу сытаахтыыр эбит дии. 
Анна: Феялар, кэлиҥ! Хаарчаананы утуппуттар, кэлэн кинини 

уhугуннарыҥ! Көмөлөhүҥ! Абырааҥ!
(Музыка тыаhыыр. Феялар киирэн үҥкүүлүүллэр. Аптаах палочканан 

таарыйан Хаарчаананы уhугуннараллар.)
Хаарчаана: Уой, өр да өр утуйдум! Эhэм миэхэ иhэрин түhээтим! 

Баhыыбаларыҥ, аптаах Феялар. (Феялар тахсан бараллар) 
(Музыка тыаhыыр. Тымныы Оҕонньор киирэр.)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! 
Дорооболоруҥ, оҕолор! Куhаҕан санаалаах Королева аптаан 
утутан кэбиспитин, хата Феялар уhугуннардылар. Сиэним 
Хаарчаана миигин көрдүү кэлбит эбиккин ди. Саҥа дьылбыт 
чугаhаата, чэйиҥ эрэ, доҕоттоор, ырыата ыллыаҕыҥ, хоhоонно 
этиэҕиҥ, үҥкүүлээн битийиэҕиҥ! 

(Хоробуот)
Тымныы Оҕонньор: Оо, харыйабыт уота тоҕо суоҕуй? 

Харыйабыт уота умайдаҕына эрэ бырааһынньык буолар. 
«Харыйабыт уота, умай!» диэн бары бииргэ этиэххэйиҥ! Биир, 
икки, үс — харыйабыт уота, умай! (Оҕолор тэҥҥэ саҥараллар)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, аны хоһоон ааҕаргытын 
истиэхпин баҕардым. Ким ааҕыаҕай биһиэхэ?

(Хоһооннор)
1 оҕо: Тоҕо баҕас күндүтэй —

Харыйа маспыт киэргэлэ,
Торҕо көмүс сиэдэрэй,
Лаампа уота имнэнэр.

2 оҕо: Намылыйар лабаалар 
Киэргэл бэрдин эринэн
Кылбачыйар киистэҕэр
Көмүс дуйу бүрүнэн.

3 оҕо: Араас өҥнөөх таастары
Туораах курдук тиһэҥҥин,
Чаҕылыйар уоттары
Оҕуруолуу кэтэҥҥин.

4 оҕо: Кырасыабай бэйэккэҥ
Кынтайаахтыы лаглайан
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Күндү көмүс өҥүнэн
Күлүмүрдүү тураҕын!

5 оҕо: Саҥа кэрэ дьылбыт
Саҥа үтүө дьолбут 
Көмүс кыырпах күнэ
Күлүм-салым үүннэ!

(Оонньуу)
Тымныы Оҕонньор: Мин доҕотторбор Саҥа дьылынан 

кэhиибин аҕаллым. Оо, мөһөөччүгүм куотан хаалбыт. (Тымныы 
Оҕонньор хомойор) 

(Мөһөөччүк киирэр)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, мөһөөччүкпүн тутуҥ. Оччоҕо 

эрэ кэһиибин биэрэбин. (Оҕолор тутан аҕалаллар. Мөһөөччүк-
тээх кэһиини Эльза уонна Анна соһон киллэрэллэр, бэлэхтэри 
тарҕаталлар).

Хаарчаана: Биhиги салгыы атын оҕолорго Саҥа дьыллыы 
бардыбыт. Аныгыс сылга көрсүөххэ диэри! Диснейленд алыптаах 
дойдутун дьоруойдарыгар улахан махтал! Көрсүөххэ диэри! (Тах-
сан бараллар)

Эльза уонна Анна: Манан Саҥа дьыллааҕы бырааhынньык-
пыт түмүктэнэр. Өссө төгүл барыгытын кэлэн иhэр 2023 сылынан 
итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Көрсүөххэ диэри!
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САҤА ДЬЫЛ АПТААХ КИЭҺЭТЭ

Алексеева Анна Петровна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу
3 №-дээх «Мүрүчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Туттар тэрил: аптаах палочка, хаардаах биэдэрэ, конфетинэн 
туолбут сымыыт, аптаах хоруопка, чэпчэки матырыйаалтан (пласт-
масс, хордуон) оҥоһуллубут обургу хаар, Тымныы Оҕонньор 
кэһиилээх мөһөөччүгэ.

(Саала киэргэтиллибит. Харыйа араас оонньуурдарынан, уотунан-
күөһүнэн киэргэтиллибит. Оҕолор бары маскараат кэппиттэр.)
Иитээччи: Саҥа кэрэ дьылынан, саҥа кэрэ кэминэн, күндү 

оҕолор! Көрүҥ эрэ, тулабыт хайдах курдук кэрэний, араас уотунан 
күлүмүрдүүр! Бүгүн биһиги аптаах киэһэҕэ муһуннубут. Тоҕо 
аптаах буолуой, оҕолор? Сөп, тоҕо диэтэр бүгүн Саҥа дьыл үүнэр 
түүнэ, ол аата туох баар баҕа санаабыт барыта туолар дьикти кэмэ 
үүнэр. (Аптаах палочкатынан далбаатыыр. Үөһэттэн араас 
кылабачыгастар, хаар кыырпахтара түһэллэр)

Иитээччи: Чэ, эрэ оҕолор! Дьикти киэһэбит саҕаланна! 
Ырыабытын, үҥкүүбүтүн саҕалыаҕыҥ.

(«Саҥа дьылбыт кэлиитэ» ырыа) 
(Музыка тыаһынан Хаар киһи киирэр, биэдэрэҕэ толору хаардаах.)
Хаар киһи: Дорооболоруҥ, оҕолор! мин таһырдьа тура сатаан 

баран манна туох эрэ дьикти-кэрэ буоларын түннүгүнэн көрөн 
эһиэхэ киирдим. 

Иитээччи: Баһаалыста, Хаар киһи, биһиэхэ күндү ыалдьыт 
буол. 

Хаар киһи: Үөрүүнү кытары. Мин соҕотоҕун наһаа чуҥкуйабын. 
Ол иһин үөрэ-көтө көргө-нарга кыттыһабын. Хата, оҕолор, 
миигин кытта оонньуоххутун баҕараҕыт? Мин эһигини кытта хаар 
бырахса оонньуом. Чэйиҥ, ойон туран куотуҥ.
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(Оонньуу)

Иитээччи: Хаар киһи, оҕолорбут эйигин кытта дуоһуйа 
сүүрдүлэр-көттүлэр. Аны билигин хоһооннорун ааҕан иһитиннэ-
риэхтэрэ.

(Музыка тыаһынан Клоун киирэр)

Клоун: Дорооболоруҥ, дорооболоруҥ, оҕолор! Көрүҥ эрэ, 
тулабытын. Барыта кэрэ, барыта үөрүү, барыта аптаах. Саҥа 
дьылтан бары туох эрэ дьиктини күүтэбит. Оннук буолбат дуо, 
оҕолор? Дьэ, мин билигин эһиэхэ оннук дьиктини көрдөрүөм. 

1 фокус — Конфетти. 
Клоун ытыһыгар сымыыт көрдөрөр. «Фокус, мокус, тру-

ля-ля» диэн үстэ хатылыы–хатылыы ытыһыгар хум-хам тутар, 
аалар. Ытыһыттан араас дьүһүннээх конфетти түһэр. (Кистэлэҥэ: 
сымыыт иһин сүөкээн, хайаҕас оҥорон конфетти куталлар)

2 фокус — Аптаах хоруопка. 
Клоун: Аны өссө биир фокуһу көрдөрүөм. Бу хоруопканы 

көрүҥ эрэ. Туох да суох, кубус-кураанах ди. Хоруопканы таҥаһынан 
сабабын уонна аптаах тылбын үстэ этэбин «Фокус, мокус, тру-
ля-ля!». Оп-паа... Туох баар эбитий? (Кистэлэҥэ: 2 тэҥ иннинэн 
арыллар хоруопканы көхсүлэринэн килиэйдээн ис өттүлэрин 
хара өҥүнэн кырааскалыыллар. Биирэ кураанах, биирэ бытархай 
маллардаах буолар.)

Иитээччи: Кырдьык да олус дьикти дии, оҕолор. Махтал 
буоллун, көрдөөх фокусник клоуҥҥа. Билигин оҕолор үҥкүүлээн 
көрдөрүөхтэрэ, ырыа, хоһоон бэлэхтиэхтэрэ.

(Музыка тыаһыыр, Хаарчаана киирэр)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ! Оҕолор, мин эһэм Тымныы 
Оҕонньор манна кэлэ сылдьыбата дуо? Суох да, оччоҕо атын 
уһуйааҥҥа сырыттаҕа, манна кэлиэхтээх этэ ээ... Кини кэлиэр дылы 
хата мин эһигини кытта оонньуоҕум.

(Оонньуу «Ким бүтэһик хаалар?»)

Хаарчаана: Оҕолор, харыйаҕытын олус бэркэ симээбиккит. 
Билигин биир-биир харыйаҕа ыйаммыт оонньуурдары 
ааттаталааҥ. Оонньуур аатын иккистээн хатылаабаккыт. Ким 
бүтэһик оонньууру ааттаабыт — кыайыылаах буолар. Чэ, 
саҕалаатыбыт.

Хаарчаана: Эһиги ортоҕутугар мин балтыларым — кырачаан 
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Хаарчааналар бааллар эбит. Кинилэри кытта үҥкүүлүөхпүн баҕар-
дым. 

(Хаарчааналар үҥкүүлэрэ)
Иитээччи: Чуумпуруҥ эрэ, торуоска тыаһа иһиллэр. Арааһа, 

Тымныы Оҕонньорбут чугаһаата. Кини туһунан хоһооммутун 
ааҕан иһитиннэриэҕиҥ эрэ.

(Тымныы Оҕонньор киирэр)
Тымныы Оҕонньор: Өр да айаннаатым. Саҥа дьылынан! Саҥа 

дьолунан, күндү доҕоттор! Хайа, сиэним кыысчаан номнуо кэлэ 
охсубуккун дуу? 

Хаарчаана: Бырааһынньыгы куоттарыам диэн эрдэ кэллим. 
Наһаа үчүгэйдик оонньоотубут, үҥкүүлээтибит. 

Тымныы Оҕонньор: Тыый, мин куоттарбыппын дии оччоҕо... 
(Соһуйар)

Иитээччи: Хомойума, Тымныы Оҕонньор. Биһиги оҕолорбут 
үҥкүү кэһиилээхтэр. 

(Петрушка маскарааттаах оҕолор аныгы хамсаныылаах үҥкүүнү 
толороллор.)

Тымныы Оҕонньор: Олус бэһиэлэй Петрушкалар эбиккит, 
маладьыастар. Эһиэхэ бэлэхтэрбин туттарыахпын бука баһаалыста 
мөһөөччүкпүн киллэрэргитигэр көрдөһөбүн.

Иитээччи: Көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа. (Клоун петрушкалары 
кытта мөһөөччүгү киллэрэллэр) 

Тымныы Оҕонньор: Махталларыҥ, оҕолорум. Дьэ, билигин 
мин эһиги сыл устата билиигитинэн, өйгүтүнэн-санааҕытынан 
төһө эбиллибиккитин, улааппыккытын билэ таарыйа 
таабырыннаһыахпын баҕардым. Чэйиҥ, этиҥ эрэ: кыһын, сайын 
биир өҥнөөх баар үһү. (Харыйа) Саамай сөп. Туохтан да тутааҕа 
суох ыйанан турар баар үһү. (Ый) Маладьыастар. Аны бүтэһик таа-
бырыным маннык: хатыҥҥа 5 дьаабылыка үүнэн турар эбит. Тыал 
түспүтүгэр 2 дьаабылыка сиргэ түспүт. Хатыҥҥа хас дьаабылыка 
хаалбытый? Саамай сөп, хатыҥҥа дьаабылыка үүммэт. Дьэ, 
маладьыастар. Аны төһө хоһоону, ырыаны билбиккитин 
бэрэбиэркэлиэхпин баҕарабын. Төгүрүччү турабыт. Бу хаары 
биир оҕо илиитигэр тутар. Музыка тыаһаатаҕына аттыгар турар 
оҕоҕо биэрэҕин, салгыы ыытыһан иһэҕит. Мин көхсүбүнэн туран 
көрбөккө торуоскабынан муостаны оҕустахпына музыка тохтуур. 
Хаары тутан хаалбыт оҕо хоһоон эбэтэр ырыа толорор. 
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Тымныы Оҕонньор: Дьэ, чахчы да, сыл устата улааппыккыт, 
оттомноох оҕолор буолбуккут. Оҕолорбор кэһиибин түҥэтэрбин 
көҥүллээҥ. (Хаар киһи, Клоун, Хаарчаана көмөлөһөллөр)

Иитээччи: Тымныы Оҕонньор, улахан махтал!
Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана: Дьэ, биһиги барар чааспыт 

тиийэн кэллэ. Эһиэхэ бу сылга туох баар үчүгэйи баҕарабыт. 
Доруобай буолуҥ, ахсаанныын, буукубалардыын доҕордоһуҥ, 
эйэлээх буолуҥ. Эһиил көрсүөххэ диэри.

Иитээччи: Эһигини эһиил эмиэ кэлэргитин күүтэбит. Барыта 
этэҥҥэ буоллун. Көрсүөххэ диэри!
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АЛЫПТААХ САҤА ДЬЫЛ

Дегтярева Любомира Ивановна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 
3-с №-дээх «Мүрүчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: 

Остуоруйаһыт
Тымныы Оҕонньор 
Түүн
Хаарчаана, Ый, Тыаллар, Сулустар, Хаар отоннор — оҕо-

лор.
Остуоруйаһыт: Үргэл сулус илдьиттэнэн,

Араҕас сулус аргыстанан,
Өрүү күдэҥ миҥэлэнэн,
Кыыдаан дьыбар кымньыыланан,
Саҥа дьылбыт кэлэн иһэр,
Саҥа саргы үүнэн иһэр!

1 оҕо: Эргичийдэ хоробуот,
Чуор ырыа дьиэрэйдэ,
Саҥа дьылбыт сандаарда,
Харыйабыт киэркэйдэ!

2 оҕо: Кылбачыйар, килбэчийэр
Хас биирдии иннэтэ,
Музыкабыт кутуллар,
Харыйабыт киэркэйэр!

3 оҕо: Чаҕылый, чаҕылый,
Баай харыйа умайыый!
Оҕолор көрдөрүн,
Эн үөрдэ сырдатыый!

4 оҕо: Эргэ дьылы атааран
Оҕо-аймах чугдаарар.
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Харыйаны тулалаан
Хоробуоттаан бараллар.

(Хоробуот «Лаглайбыт күөх харыйачаан».)

Остуоруйаһыт: Оҕолоор, киэркэйбит саалабытыгар Саҥа 
дьылы көрсөөрү бары муһуннубут. Оттон Тымныы Оҕонньорбут 
тоҕо суоҕуй? Эһэбитин ыҥырыахха, Саҥа дьылы көрсүөххэ! (Тым-
ныы Оҕонньору ыҥыраллар.)

Остуоруйаһыт: Хайа, оҕолоор, Тымныы Оҕонньорбут ханна-
ный? Тоҕо истибэтий? Тоҕо кэлбэтий? Туох да моһолго түбэспэтэ 
ини? Ыраах айантан сылайбата ини?

(Музыка тыаһыыр, Түүн киирэр, үҥкүүлүүр.)

Түүн:   Мин Түүлэй Түүммүн,
Хараҥанан харахтанабын.
Тымныы Оҕонньору им-балайга муннарыам,
Суолун–ииһин бутуйуом!
Ыйдаҥа аны тахсыбатын!
Сулус чаҕылыйбатын!
Харыйа күлүмүрдээбэтин!
Хараҥа барытын бүрүйдүн!

(Түүн харыйа уотун умулларар уонна тахсан барар.)

Остуоруйаһыт: Оҕолоор, Түүлэй Түүн туох диэбитин иһитти-
гит дуо? Ыйбытын, сулустарбытын аптаан кэбистэ, кинилэр аны 
чаҕылыйбаттар. Тымныы Оҕонньор хараҥаҕа биһиэхэ хайдах кэ-
лиэҕэй? Киниэхэ көмөлөһүөххэ, харыйабытын уматан көрүөххэ. 
Көрүҥ-көрүҥ, оҕолоор, ол банаардаах гномиктар иһэллэр. Ки-
нилэри ыҥырыахха, суолу сырдаттарыахха.
(Банаардаах гномиктар киирэллэр, үҥкүүлүүллэр, харыйа уота тыгар.)

Остуоруйаһыт: Махтал эһиэхэ, гномиктар!
(Музыка тыаһыыр, биир өттүттэн Хаарчаана, атын өттүттэн Ый 

киирэллэр. Ый санаарҕаабыт, олорор. Хаарчаана үҥкүүлүүр.)

Хаарчаана: Хайа, Ый, тоҕо мунчаардыҥ? Тоҕо сырдыгынан 
сандаарбаккын?

Ый:      Миигин Түүн аптаан кэбистэ,
Үөрэ мичилэйэрбин былдьаата.
Хайдах гынан сандаарабын?
Уруккум курдук буолабын?

Хаарчаана: Оҕолоор, көмөлөһүөҕүҥ!
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Үөрэ-көтө ыллыаҕыҥ!
Оччоҕуна ыйбыт тыгыаҕа,
Моруос суолун булуоҕа,
Саҥа дьылбыт чугаһыаҕа!

(Оҕолор ырыа ыллыыллар. Ый үөрэн сандаарар, үҥкүүлүүр.)
Ый:     Мин түүн абыттан босхолоннум,

Эмиэ сандаарар кыахтанным!
Махтал, эһиэхэ, оҕолоор!

Остуоруйаһыт: Ый сырдыгынан сандаардыҥ эрээри, билигин 
тыаҕа хабыс-хараҥа. Тымныы Оҕонньор биһиэхэ кэлэр суолун 
хайдах булуоҕай?

Ый: Мин Тымныы Оҕонньорго көмөлөһүөм! Тыаны сырда-
тыам, суолун көрдөрүөм! 
(Ый тахсар. Уот умуллар, биир өттүттэн Тымныы Оҕонньор, атын 

өттүттэн Түүн киирэллэр.)
Тымныы Оҕонньор:  Хайа, доҕоттоор, туох буолла?

  Тоҕо бачча хараҥаный?
  Суолбун олох булбатым,
  Тыаҕа муна сылдьабын.

(Түүн Тымныы Оҕонньору илдьэ барар. Уот холбонор.)
Хаарчаана: Эһэм барахсан, мэһэй бөҕөтүн көрүстэ. Хайдах ки-

ниэхэ көмөлөһөбүт? 
Ый: Тыалы ыҥыран былыттары үүрдэриэххэ. Оччоҕуна хал-

лааҥҥа сулустар чаҕылыһыахтара.
Остуоруйаһыт: Кырдьык даҕаны, оҕолор, тыалы ыҥырыахха!
Оҕолор бары бииргэ: Тыал, Тыал, көмөлөс! Былыттары үүрэн 

кэбис!
(Тыал үҥкүүтэ.)

Тыаллар: Биһиги көмөлөһүөхпүт эрээри, 
Түүн наһаа күүстээх,
Элбэхтик үөрдэхпитинэ
Биһиэхэ күүс киириэҕэ,
Оччоҕо түүнү кыайыахпыт!

Остуоруйаһыт: Чэ, оҕолоор, көмөлөһүөҕүҥ!
Үөрүөҕүҥ-көтүөҕүҥ!
Тыалбыт күүһүн төнүннэриэҕиҥ!
Көрдөөх үҥкүүнү көрдөрүөҕүҥ!

(Көрдөөх үҥкүү.)
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Остуоруйаһыт: Эһиги көмөлөһөҥҥүт 
Тыаллар былыттары үүрдүлэр,
Халааҥҥа сулустар чаҕылыстылар.

(Сулустар үҥкүүлэрэ.)

Сулустар: Тыал былыты үүрдэ.
Үөһэттэн тыгаммыт
Тымныы Оҕонньорго 
Суолун сырдатыахха.

(Түүн киирэр.)

Түүн:   Мин даҕаны сылайдым,
Хараҥаны сырдык кыайда.
Тула өттүм сандаарда,
Тулуйар кыаҕым ааста.

(Сабыытын хаалларар уонна куотар. Сулустар сабыыны ылан харыйа 
кэннигэр илдьэллэр, миэстэлэригэр олороллор.)

Остуоруйаһыт: Түүлэй Түүнү кыайдыбыт, ыйдаҥабыт сандаар-
да, сулустарбыт чаҕылыстылар! Билигин бары бииргэ көхтөөхтүк 
Тымныы Оҕонньору ыҥырыаҕыҥ.

Оҕолор бары бииргэ: Тымныы Оҕонньор! 
(Музыка тыаһыыр, Тымныы Оҕонньор киирэр, харыйаны эргийэ хаа-

мар.)

Тымныы Оҕонньор: Үтүө күнүнэн, оҕолор! 
Үтүө күнүнэн, доҕоттор!
Барыгытын Саҥа дьылынан!
Саҥа дьолунан!
Үөрүү-көтүү үксээтин!
Дьол-соргу аргыстастын!

Остуоруйаһыт: Тымныы Оҕонньор, биһиги эйигин өр да кэ-
тэстибит. Кэлбиккэр олус үөрдүбүт. Саҥа дьылбытын үөрүүлээх, 
көрдөөх ырыанан көрсүөҕүҥ.

(Хоробуот.)

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, оҕолор! Мин эһиэхэ 
«Кыһын» диэн оонньууну бэлэмнээтим. Билигин мин 8 оҕону та-
лыам. Эһиги музыкаҕа доҕуһуоллатан төгүрүччү хаамаҕыт. Он-
тон кэккэҕэ турар оҕолор таһынаҕыт. Музыка уларыйдаҕына, тө-
гүрүччү турар оҕолор сиэттиспит илиилэргитин үөһэ көтөҕөҕүт. 
Онтон кэккэҕэ турааччылар сиэттиһэн баран төгүрүк иһинэн-



Электронный сборник методических разработок

185

таһынан хаамаҕыт. Музыка тохтоотоҕуна, төгүрүччү турааччы-
лар илиилэргитин түһэрэҕит, ким төгүрүк иһигэр хаалбыт, эбии 
төгүрүччү турааччыларга холбоһоҕут. Онтон хаалбыттар салҕыы 
оонньууллар. 

(Оонньуу)

Хаарчаана: Эһээ, олор, сынньан. Оҕолор хоһооннорун иһит.
(Оҕолор хоһоон ааҕаллар.)

Тымныы Оҕонньор: Олус үчүгэйдик хоһоон ааҕар оҕолор 
эбиккит, маладьыастар. Эһэҕитин үөртүгүт. Мин олорон сынньан-
ным уонна эһигинниин өссө оонньуохпун баҕардым. Ким хаары 
түргэнник, түһэрбэккэ бэйэ-бэйэтигэр биэрэр эбитий?

(Оонньуу «Хаары түһэрбэккэ биэр»)

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар!
Остуоруйаһыт: Билигин бырааһынньыкпытын салҕыаҕыҥ, 

үҥкүүлээн тэйиэҕиҥ!
(Көрдөөх үҥкүү.)

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар! Үҥкүүһүт да оҕолор эбик-
кит. Эһэҕит сылайда, баран олорон сынньана түһүөҕүҥ.

Остуоруйаһыт: Олор, сынньан, Тымныы Оҕонньор, оҕолор 
ыллыылларын иһит.

(Ырыалар.)

Хаарчаана (хомойбуттуу): Сайын үчүгэйин туһунан кыыллар 
миэхэ кэпсээтилэр. Тыаҕа отон, дьэдьэн үүнэрин саҥа биллим. 
Сайыны көрбөппүттэн хомойдум, күн итиититтэн ууллан хаа-
лыахпын сөп.

Остуоруйаһыт: Хомойума, Хаарчаана. Биһиги оҕолорбут 
эйиэ хэ анаан наһаа дьикти, кыһыҥҥы отону айбыттар — Хаар 
отоннор диэн. Көрсүҥ, Хаар отоннору!

(Хаар отоннор үҥкүүлэрэ.)

Тымныы Оҕонньор: Сиэн кыыспар Хаарчаанаҕа дьикти, кэрэ 
отону бэлэхтиэм, санаарҕаама.
(Харыйаны тула эргийэр. Харыйа кэнниттэн хаар отонноох тахсар. 

Хаарчаанаҕа биэрэр.)

Хаарчаана: Эһэм барахсан, баһыыба! Бу отону куруук илдьэ 
сылдьыам. 

(Тымныы Оҕонньор соһуйбуттуу тулатын көрүнэр.)
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Остуоруйаһыт: Туох буоллуҥ, Тымныы Оҕонньор?
Тымныы Оҕонньор: Мин оҕолорго бэлэхтэрбин аҕалбытым 

дии. Ханна ууран кэбиспитим буолла? Олох өйдөөбөппүн.
Остуоруйаһыт: Хайа, оччоҕо оҕолорбут барахсаттар Саҥа 

дьыллааҕы бэлэхтэрэ суох хаалаллар дуо? Хайдах гынабыт, Тым-
ныы Оҕонньор?

Тымныы Оҕонньор: 
Аҕалыҥ манна хочуолла,
Туус, саахар уонна уу,
Кыратык хаар, мишура,
Хаар отону.
Кыра хаалла, доҕоттоор!
Барытын булкуйуох,
Аптаах тылла этиэх:
Хаар, хаар, хаар!
Муус, муус, муус!
Саҥа дьылбыт дьиктитэ,
Хаар отон, көмөлөс!
Бэлэхтэри баар гын!

(Хочуолу арыйан бэлэхтэри таһаарар.)

(Кистэлэҥэ: хочуол ортотугар миискэ ууруллар, икки ардыларыгар 
бэлэхтэр угуллаллар. Тымныы Оҕонньор ууну, тууһу, саахары уо.д.а 

миискэҕэ кутар. Оҕолорго бэлэхтэри туттараллар.)
Тымныы Оҕонньор: Мин барар чааһым тиийэн кэллэ! Бары-

гытын Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан! Эһиилги сылга көрсүөххэ 
диэри!
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«УОЛТ ДИСНЕЙ» ОСТУОРУЙАТЫН ДЬОРУОЙДАРЫН 
КЫТАРЫ САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ СЫРЫЫЛАР

Григорьева Елена Петровна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 15 №-дээх «Кэскил» 
оҕо уһуйаанын музыкаҕа салайааччыта

(Торжeствeннай музыка тыаһыыр. Сыанаҕа Фея тахсар)

Фея:
Кылбачыйар, килбэчийэр
Хас биирдии иннэтэ,
Музыкабыт кутуллар,
Харыйабыт киэркэйэр!

Этиҥ эрэ, оҕолоор, ырыа-тойук үөрэтэн, үөрэн-көтөн Саҥа 
дьылбыт бырааһынньыгар хас биирдии оҕоҕо кэһиилээх кэлэр, 
күүтүүлээх ыалдьыппытын — кими күүтэбитий? 

Оҕолор: Тымныы Оҕонньору…
Фея: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бары бииргэ Тымныы Оҕонньорбу-

тун ыҥырыаххайыҥ.
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор!!! (Үстэ хатылыыллар)

(Саҥа дьыллааҕы музыка тыаһыыр, эмискэччи музыка тохтуур уонна 
сыанаҕа Ыт сүүрэн тахсар)

Ыт: Оо, иэдээн, иэдээн буолла!!! Оо, хайыыбыт? Хайдах буо-
лабыт? Ыалдьыт бөҕө ыҥырдыбыт, бырааһынньыкпыт саҕаланна 
уонна… Оо, хайыыбын??? (Хатылыыр) 

Фея: Үтүө күнүнэн! Көрбөккүн дуо, саалаҕа толору ыалдьыт 
мустубут, бары Саҥа дьылбыт саҕаланарын күүтэбит, онон, баһаа-
лыста атын сиргэ баран айдаараргыт буоллар.

Ыт: Саҥа дьыл бырааһынньыга дуо? Эһиги билбэккит, ис-
тибэтэххит. Саҥа дьыл буолбат, бары төттөрү дьиэҕитигэр 
тарҕаһыаххытын сөп. 
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Фея: Тохтоо-тохтоо. Кыыһыран бүт уонна быһааран кэпсээ, 
тоҕо Саҥа дьыл буолбатый? Эмиэ Хаарчаананы уорбуттар эбэтэр 
харыйабыт уота тыкпата дуо? 

Ыт: Суох, Тымныы Оҕонньор… 
Фея: Тымныы Оҕонньор дуо? Туох буолбутуй?
Ыт: Миэхэ доҕотторум кэпсээбиттэрэ, Джек Воробей пиратта-

рын илдьэ кэлэн Тымныы Оҕонньору уорбуттар диэн. Полицияҕа, 
МЧС-ка эрийбиппин ким да билбэт эбит Джек Воробейы. Саҥа 
дьыл бырааһынньыга Тымныы Оҕонньоро суох буолбат. Ыыы… 

(Эмискэччи пираттар музыкалара тыаһыыр. Пираттар киирэн 
үҥкүүлүүлэр. Фея, Ыт куттанан муннукка саһан олороллор. Пират-

тар тахсан бараллар)

Ыт: Көрдүҥ, көрдүҥ? Эппитим дии.
Фея: Кырдьык эбит, хайыыбытый? (Толкуйдууллар, төт-

төрү-таары хаамаллар.) Биллим! Биһиги иккиэн куттаммакка 
Джек Воробейы эккирэтиэххэ, көрдөөн булуохха уонна Тымныы 
Оҕонньору быыһыахха!  

Ыт: Оччотугар сүүрдүбүт! (Сүүрэн иһэн тохтуур.) Ээ, тохтоо! 
Биһиги Джек Воробейы хантан булабыт, кини ханна олорорун 
билбэппит дии? 

Фея: Хайдах билбэппит? Джек Воробей — Уолт Дисней остуо-
руйаларын пирата! Ол аата биһиги Уолт Дисней остуоруйалары-
гар барабыт уонна онно көрдүүбүт. Бардыбыт!!!
(Музыка тыаһыыр. Фея, Ыт тахсан бараллар. Сыанаҕа Малефисента 

тахсар)

Малефисента: Мин бырааһынньыктары, утренниктары, баал-
лары сөбүлээбэппин. Үчүгэйиин, Джек Воробей Тымныы Оҕон-
ньору уорбута. Мантан ыла остуоруйа Тымныы Оҕонньоро суох 
үтүөнэн, үчүгэйинэн бүтүө суоҕа.

Билигин мин Малефисента, үтүө санаалаах Феяны уонна ыты 
албыннаан, суолларын бутуйан Африкаҕа ыытыам. (сибигэнэйэн 
саҥарар) 

(Сыанаҕа Фея уонна ыт тахсаллар)

Фея: Үтүө күнүнэн, Малефисента. Баһаалыста, көмөлөһүөҥ 
дуо? Джек Воробей ханна олорорун эбэтэр ханна баарын этэн 
биэриэҥ дуо? 

Ыт: Кини Тымныы Оҕонньору уорбута, Саҥа дьылбыт буолара 
аҕыйах чаас хаалла. 
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Малефисента: Көмөлөһөн, көмөлөһөн буоллаҕа. (Албын-
ныыр.) Мин Джек Воробей пираттарын кытта Тымныы Оҕонньо-
ру илдьэ баран иһэрин көрбүтүм. Кинилэр ыраах-ыраах сылаас 
дойдуга Африкаҕа айаннаабыттара, Тымныы Оҕонньор сылааска 
ууллан хааллын диэн.

Ыт: Ой, ой, ой… Түргэнник кырдьаҕас эһэбитин төнүннэриэххэ, 
ыксыахха…

Фея: Күүт миигин!!!
(Ыт сүүрэн барар, кини кэннититтэн эккирэтэн Фея сүүрэр. Мале-
фисента кэннилэриттэн күлэ-күлэ тахсан барар. Сыана көстүүтэ 

уларыйан Африка буолар)
Фея: Ой, оҕолоор бу — Африка! Ууу! Кырдьык да олус сылаас 

эбит. Утаттахпыын, тириттэхпиин! (Сапсынар.) 
(Тиритэн сапсына турдахтарына уҥа пальма мас кэнниттэн Тигр 

тахсан кэлэр, хаҥастан Леопард тахсан кэлэр)
Тигр: (Кыыһырбыт куолаһынан.) Да, да, бу — Африка, Африка. 

Ким манна кэллэй, эһиги кимнээххитий, туохха кэллигит? (Дьаа-
һыйар, хараҕын хастар.) 

Фея: Уой, Тигр уонна Леопард дии! (Куттанар, Ыты кытта 
сиэттиһэллэр.) Аны кэлэн хайыыбытый? (Ыттан ыйытар.)

Тигр: Хайыаххытый.... Биһиэхэ аһылык буоларга бэлэмнэниҥ, 
эһигини сиэн кэбиһиэхпит. (Фея уонна Ыт тула хаамсаллар.)

Ыт: Суох, Тигр, итинник табыллыбат. Бүгүн Саҥа дьыл быраа-
һынньыга, бу күн бары үөрүөхтээхпит, ону эн биһигини сиэн кэ-
биһээри гынаҕын дуо? Ол оннугар, баһаалыста, Джек Воробей 
ханна барбытын этэн биэр.

Леопард: Саҥа дьыл даа? Ол аата кимий, тугуй? Саҥа дьыл 
диэ ни саҥа истэбин.

Тигр: Оо, суох. Көмөлөһө барбаппыт, бутуйумаҥ!!! Хата, кими 
бастаан сиирбин быһаарсыҥ.

Фея: Тохтоо, Тигр, кыыһырыма. Билигин биһиги бу Африкаҕа 
Саҥа дьыл бырааһынньыгын ыытыахпыт, сөбүлэһэҕит дуо? 

Леопард: Саҥа дьыл, Саҥа дьыл.... кимий ол? 
Тигр: Саҥа дьылы тугу кытта сииллэрий?
Фея: Кинини сиэбэттэр. Саҥа Дьыл — ол аата маҥан хаар, 

кэрэчээн харыйа, минньигэс бэлэхтэр, ырыа-үҥкүү, оонньуулар, 
Хаарчаана уонна Тымныы Оҕонньор... 

Леопард: Африкаҕа хаар, харыйа, Тымныы Оҕонньор хантан 
кэлиэй! Бу — сылаас дойду.
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Фея: Буоллун. Харыйа оннугар пальманы киэргэтиэххэ сөп. 
(Эрдэ бэлэмнэммит кумааҕы оонньуурдары, мишураны иилэллэр. 
Бары киэргэтэн саҕалыыллар.) Тигр, эн Тымныы Оҕонньор буо-
луоххун сөп, оттон Леопард — Хаарчаана.

Леопард: (Күлэр.) Хантан Тымныы Оҕонньор буолуоҕай. Кини 
тоҥорору сатаабат.

Фея: Тоҥорор наадата суох! Тигр бэһиэлэй, үтүө санаалаах, 
оҕолору сөбүлүүр буолуохтаах. Ыллыахпыт, үҥкүүлүөхпүт, оҕоло-
ру үөрдүөхпүт.

Тигр: Чэ, буоллун. Тымныы Оҕонньор буолар эбиппин. (Фея 
уонна Ыт Тигры, Леопарды таҥыннараллар, киэргэтэллэр) 

(«Ёлочка-ёлка» ырыа, «Мадагаскар үҥкүүтэ»)

Тигр: Кырдьык, үчүгэйиин, Саҥа дьыл бырааһынньыга, улахан 
махтал буоллун эһиэхэ! Маннык мэниктээн, үөрэн-көтөн баран, 
көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа. Джек Воробей ханна баарын муора 
ыраахтааҕытыттан Тритонтан ыйытыҥ. Кини билэрэ буолуо.

Ыт: Махтал!!!
(Бары сыанаттан тахсан бараллар. Сыана фона уларыйар — муора 

саарыстыбата буолар. Ортотугар тронҥа Царь Тритон киирэн оло-
рор. Аттыгар русалочка арфаҕа оонньуу олорор. Сыанаҕа Фея уонна 

ыт тахсаллар)

Фея: Үтүө күнүнэн, муора ыраахтааҕыта Тритон. Биһиги эйи-
гиттэн көмө көрдөһө кэллибит. Көрбөтөххүт, истибэтэххит дуо, 
Джек Воробей Тымныы Оҕонньору ханна илдьэ барбытын? Ханна 
саһыарбытын? 

Тритон: Үтүө күнүнэн, суох, көрбөтөҕүм, билбэппин. Арай мин 
кырасыабай кыргыттарым, русалочкалар, билэллэрэ дуу? Ари-
эль!!! (Кыыһын ыҥырар.)

Ариэль: Истэбин, аҕаа.
Тритон: Көрбөтөҕүҥ, истибэтэҕиҥ дуо, Джек Воробей Тымныы 

Оҕонньору ханна илдьэ барбытын? Ханна саһыарбытын?
Ариэль: Суох, аҕаа, билбэппин.
Тритон: Ариэль, ыҥыр эдьиийдэргин, баҕар, кинилэр билэл-

лэрэ буолуо.
(Сыанаҕа русалкалар сүүрэн тахсан үҥкүүлүүллэр)

Русалочкалар бары: Суох, көрбөтөхпүт, истибэтэхпит.
Тритон: Тохтооҥ, мин Джек Воробей көмүһү, күлүмүрдэс таас-

тары олус сөбүлүүр диэн истибитим. (Ракушка таһаарар уон-
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на иһигэр баар жемчугу көрдөрөр.) Бу — саамай улахан жемчуг, 
маны ылыҥ, Джек Воробейга биэрээриҥ, оччоҕо кини Тымныы 
Оҕонньору ыытыаҕа. 

Ыт: Махтал, Царь Тритон.
Ариэль: Мин эһигини атаарыам, биэрэккэ таһаарыам. Биэрэк 

кытыытыгар Зверополис куорат турар, онно тиийэн полицияттан 
ыйытыҥ, баҕар, кини билэрэ буолуо.

(Бары тахсан бараллар. Сыана фона уларыйар. Зверополис куорат 
көстүүтэ буолар. Сыанаҕа полицейскай Кролик тахсар уонна бэрээдэ-

ги көрөр)
Кролик: Бу тоҕо бэрээдэги тутуспаппытый?! Туох айдаана 

буол ла? (Свистогунан үрэр.) Сыанаҕа мин — Кролик-Полицей-
скай турабын. Бэрээдэги олохтуубун, буруйу оҥорбуттары тута-
бын, кыраларга көмө буолабын. 

(Сыанаҕа Фея уонна Ыт тахсаллар)
Ыт: Көмөлөһүҥ, көмөлөһүҥ, биһиэхэ көмөлөһүҥ. Иэдээн, ык-

сал буолла!
Кролик: Туох буолла?
Фея: Үтүө күнүнэн, Кролик-Полицейскай. Биһиги көмө көрдөһө 

кэллибит. Истибэтэххит, көрбөтөххүт дуо, Джек Воробей Тымныы 
Оҕонньору ханна илдьэ барбытын, ханна саһыарбытын?

Кролик: Бу бандьыыты көр эрэ. Тымныы Оҕонньору уорбут 
дуо? Үөрүүнэн көмөлөһүөм, ол эрээри ханна көрдүүрбүн билбэп-
пин. (Толкуйдуур, кэтэҕин тарбанар.) Биллим, ким көмөлөһөрүн. 
Микки уонна Минни Диснейленд остуоруйаларын саамай бастакы 
дьоруойдара, кинилэр барыларын билэллэр. Бардыбыт!!!

(Бары сыанаттан тахсан бараллар. Микки уонна Минни тахсан 
үҥкүүлүүллэр. Ол кэннэ Фея, Ыт уонна Кролик киирэллэр)

Фея: Үтүө күнүнэн! Биһиги көмө көрдөһө кэллибит. Истибэтэх-
хит, көрбөтөххүт дуо, Джек Воробей Тымныы Оҕонньору ханна 
илдьэ барбытын, ханна саһыарбытын?

Микки: Кини ханна баарын биһи билбэппит, арай билэрбит 
диэн — пираттар хараабыллара киэҥ, улахан океаҥҥа устарын. 

Минни: Эһиэхэ көмөлөһүөҕэ киэҥ океан, күөх муора принцес-
сата Моана. Кини билэр, пираттар хайа диэки устубуттарын.

Кролик: Махтал. Баһаалыста, киниэхэ атааран бириэххит дуо?
Минни: Бардыбыт!!!

(Бары сыанаттан тахсан бараллар. Сыана көстүүтэ уларыйан океан 
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көстөр. Музыка тыаһыыр, Моана биэрэк кытыытыгар ракушка хо-
муйа сылдьар. Киниэхэ утары Фея, Ыт уонна Кролик киирэн кэлэллэр)

Фея: Үтүө күнүнэн! Биһиги көмө көрдөһө кэллибит. Истибэтэх-
хит, көрбөтөххүт дуо, Джек Воробей Тымныы Оҕонньору ханна 
илдьэ барбытын, ханна саһыарбытын?

Моана: Бүгүн Джек Воробей хараабыла биэрэк кытыытынан 
оол диэки устан ааспыта (Океан диэки ыйан көрдөрөр.). 

Ыт: Оо, биһиги кыайан сиппэт буоллахпыт, хараабылбыт да 
суох. (Хомойор.)

Кролик: Мин кыра тыы булуохпун сөп, ол барсар дуо?
Моана: Суох, суох, тыы наадата суох. Тыынан пираттар хараа-

былларын сиппэккит. Бары бииргэ миигин кытта уу долгунунан 
устан барыахха, оннук түргэн буолуо. Пираттары ситэммит, кыр-
дьаҕас эһэбитин Тымныы Оҕонньору быыһыахха. Ол эрэн уһун 
быабыт суох дии, пираттар хараабыллара олус үрдүк. Хайдах тах-
сабыт хараабылга? 

(Бары толкуйдууллар, сипсиһэн бараллар)

Кролик: Ээ, уһун суһуохтаах кэрэ кыыс Рапунцель баар. Кини-
ни көмөҕө ыҥырыахха.

(Бары Рапунцелы ыҥыраллар)

Бары: Рапунцель, Рапунцель!…
Рапунцель: Үтүө күнүнэн, эһиги миигин ыҥырдыгыт дуо?
Фея: Оннук, Рапунцель. Баһаалыста, көмөлөһүөҥ дуо, Джек 

Воробей Тымныы Оҕонньору уоран хараабылыгар илдьэ барбыт. 
Кини улахан хараабылыгар тахсарга быабыт суох. Рапунцель, уп-
уһун суһуоххунан, хараабылга ыттан тахсарбытыгар көмөлөһүөҥ 
дуо?

Рапунцель: Үөрүүнэн көмөлөһөбүн. 
Фея: Моана, биһиги сатаан долгунунан устубаппыт, үөрэт, 

көрдөр дуу.
Моана: Бары миигин үтүктэн хатылааҥ. 

(Моана үҥкүүлүүр, кинини үтүктэн бары хатылыыллар. Музыка бүтэн 
истэҕинэ сыана көстүүтэ уларыйар. Утары пираттар хараабыллара 

турар буолар. Рапунцель баттаҕын быраҕаары эрийэ турдаҕына, 
сыанаҕа Малефисента сүүрэн тахсар)

Малефисента: Джек хараабылын булан Тымныы Оҕонньору 
босхолоору гынныгыт. Суох!!! Босхолуургутун бобобун. Хараа-
былга тахсыбат гына Рапунцель уһун суһуоҕун кыптыыйынан кы-
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рыйыам. (Бары Рапунцелы кэннилэригэр саһыараллар.) Саҥа дьыл 
бырааһынньыгын оҥоруоххут суоҕа!!! Бырааһынньыкка мии-
гин ыҥырбатаххыт, онон барыгытыгар мэһэй оҥоруом, быраа-
һынньыккытын ыһыам.

Фея: Малефисента, кыыһырыма, куһаҕан санааҕын бырах. Биһи-
ги кэрэчээн оҕолорбут уһуйааҥҥа Саҥа дьыл бырааһынньыгар 
үөрэ-көтө ыҥырыахтара, үөрүүнэн көрсүөхтэрэ. (Принц тахсар.)

Принц: Малефисента, мин кынаккын аҕаллым. (Көрдөрөр.) 
Оҕолоор, ыалдьыттар, Малефисентаны бырастыы гыныҥ, кини 
бу кыната суох буолан куһаҕан санаалана сылдьыбыт, билигин 
кынатын кэттэҕинэ, үтүө санааланыа. (Кынатын кэтэрдэр.)

Малефисента: Махтал, Принц!
(Эмискэ музыка тыаһыыр, Джек Воробей, пираттар Тымныы Оҕон-

ньору тутан сыанаҕа сүүрэн тахсаллар. Тымныы Оҕонньору киллэрэн 
харыйа таһыгар туруораллар уонна бэйэлэрэ музыканан сыана тула 
сүүрэкэлииллэр. Бары куттанан муннук диэки куоталлар. Малефисен-

та, Принц, Моана, Рапунцель, Кролик сыанаттан тахсан бараллар)

Джек: Мин — көҥүл сылдьар пираппын, океан уонна муора 
хаһаайынабын. Сөбүлүүбүн кыһыл көмүһү уонна күлүмүрдэс та-
астары. Тымныы Оҕонньору ылыаххытын баҕарар буоллаххыты-
на, миэхэ сүүс кыһыл көмүс харчыта аҕалыҥ. 

Фея: Джек Воробей, кыһыл көмүс харчыбыт суох, ол эрээри 
Тымныы Оҕонньору ыыттаххына, биһи эйиэхэ муора түгэҕиттэн 
Царь Тритон бэйэтэ биэрбит саамай улахан, саамай күндү жемчу-
гун туттарыахпыт (Таһааран көрдөрөр.) 

Джек: (Ыраахтан туран өҥөҥнөөн көрөр, ол кэннэ пират-
тарыгар эргиллэр.) Тымныы Оҕонньору ыытыҥ уонна түргэнник 
жемчугу аҕала охсуҥ. 
Пираттар Тымныы Оҕонньору ыыталлар уонна жемчугу ылан Джекка 

аҕалан биэрэллэр.

Джек: (Жемчугу үөһэ уунан көрүтэлиир.) Күндү тааспын илии-
бэр туттум, баҕа санаам туолла уонна салгыы океаным устун 
айан наатым. 

(Пираттар тахсан бараллар)

Тымныы Оҕонньор: Махтал эһиэхэ, доҕотторум, миигин 
быыһаан босхолообуккутугар!!!
(Остуоруйа дьоруойдара бокулуоннаан баран тахсан бараллар. Саҥа 

дьыллааҕы музыка тыаһыыр)
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Тымныы Оҕонньор: Үтүө күнүнэн, күндү төрөппүттэр! Оҕолор! 
Эһигини кэлэн иһэр Саҥа дьыл бырааһынньыгынан итиитик-ис-
тиҥник эҕэрдэлиибин. Кэрэчээн, мааны харыйабыт баар. Тымныы 
Оҕонньор кэлэн турабын. Бу сыанаҕа миигин кытта ким суоҕуй?

Оҕолор: Хаарчаана!
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, сиэн кыыһым Хаарчаана 

суох. Бары бииргэ Хаарчаананы ыҥырыаххайыҥ! 
Оҕолор: Хаарчаана! (Үс төгүл хатылыыллар.)
(Сыанаҕа Хаарчаана тахсар уонна Саҥа дьылынан эҕэрдэлиир)

Фея: Кырдьаҕас эһэккэм, кыратык олорон сынньаммаккын 
дуо? Биһиги эйиэхэ ырыа, хоһоон бэлэхтиэхпит.

Тымныы Оҕонньор: Кырдьык, атахтарым сылайбыттар. 
Үөрүүнү кытта сиэмминиин Хаарчааналыын көргүтүн-наргытын 
истиэхпит, тэҥҥэ да ыллыахпыт.(олороллор)

Фея: Саҥа сыл үүммүтүнэн өссө төгүл барыгытын эҕэрдэлии-
бит! Эҕэрдэ нүөмэрдэрбитин сэргии көрөргүтүгэр ыҥырабыт! 

(«Далматинецтар» үҥкүүлэрэ, хоһооннор, ырыалар)

Хаарчаана: Маладьыастар, тоҕо бэрдэй! Дьэ эрэ, бары оҕо-
лоор! Ыллаан-туойан, хоробуокка туруохха, Саҥа дьылы көр-
сүөххэ!

(Хоробуот)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолор маладьыастар! Наһаа үчүгэй бы-
рааһынньыкка сырыттым. Ырыаҕыт, хоһооҥҥут элбэҕин! Биһи-
ги Хаарчааналыын бэлэмнээбит бэлэхтэрбитин туттарарбытын 
көнүллээҥ. 

(Бэлэх түҥэтиитэ).

Фея: 
Саҥа күн кэриэтэ биир сылбыт көтөн ааста,
Ол аата биһиэхэ үөрүүлээх күммүт үүннэ.
Саҥа дьылга үөрүүбүтүн чугас дьоннуун үллэстиэххэ,
Саҥа сылга сырдык дьолу бары эрэнэ күүтүөххэ.

Манан Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпыт түмүктэнэр, үүнэр 
сыл үтүөнү-кэрэни эрэ үксэттин!!!

Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана: Кэлэр сылга көрсүөххэ диэри!
Фея: Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, барыаххыт иннинэ биһи-

ги оҕолорбутун кытта хаартыскаҕа түһэргитигэр ыҥырабыт. 
(Хаартыскаҕа түһүү)
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«КУОСКА УОННА КУТУЙАХ»  
(ИВАН МИГАЛКИН ОСТУОРУЙАТЫГАР ОЛОҔУРАН)

Ильина Анна Николаевна,
Уус Алдан, Бороҕоннооҕу 17 №-дээх «Сардаана» 
оҕону сайыннарар киин иитээччитэ

(Сарсыарда. Тыа саҕатыгар куоскалаах кутуйах дьиэлэригэр олорол-
лоро көстөр)

Кэпсээнньит: Былыыр-былыр биир алааска, биир балаҕаҥҥа 
куоска уонна кутуйах олорбуттара эбитэ үһү. Сайынын иккиэн 
сир астыыллар, балыктыыллар эбит. Оттон күһүнүн оһоххо оттор 
мастарын бэлэмнииллэр эбит. 

Куоска: Оо, үчүгэй да күн үүммүт. 
Куоска: Балысчааныам, таһырдьа тахсан күҥҥэ сыламныах 

эрэ. (Иккиэн тахсан күҥҥэ сыламныыллар)
(Күн сардаҥата тахсан үҥкүүлүүр)

Кутуйах: Чыычаахтар күн тахсыбытын уруйдаан ыллыылла-
рын истиэххэ.

(Чыычаахтар тахсан ыллыыллар)
Кэпсээнньит: Куоска булугас өйдөөх, хорсун буолан, соҕотоҕун 

бултуур. Кутуйах буоллаҕына, наһаа кырасыабай дьүһүннээх, ас-
чыт мааныта эбит, дьиэ дьиэлии хаалар.

Куоска: Балысчааным, хара тыабар бултуу бардым. Киэһэ мин-
ньигэс хааһыта, арыылаах алаадьыта астаар. 

Кутуйах: Сөп, убайыам, барытын толоруом.
Кэпсээнньит: Куоска ааһан иһэн аара дьэдьэн бөҕөтүн көрөр. 

(Дьэдьэннэр үҥкүүлэрэ)
Кэпсээнньит: Куоска наһаа улахан дьэдьэни булар уонна дьиэ-

тигэр аҕалар, иккиэн наһаа үөрэллэр. 
Куоска: Балысчааныам, дьэдьэммитин Саҥа дьылга сиэхпит.
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Кутуйах:   Дьикти дьэдьэн
  Дыргыл сыта
  Дьиэбит иһин
  Тунуй, тупсар.

Барыанньа буһарыам, ордугун аска кутуом.
Куоска: Эн биһиэхэ элбэх буолуо, кыайан сиэхпит суоҕа, доҕот-

торбутун ыҥырыахпыт. 
Кутуйах: Чэ, сөп, кими ыҥыраргын бэйэҥ билээр. 
Кэпсээнньит: Ити курдук кэпсэтэн баран дьэдьэннэрин омуһах-

ха уурбуттар.Тымныы туманынан аргыйан, ахсынньы ый буолан, 
Саҥа дьыл тиийэн кэлэр.

Куоска: Кутуйах уһугуннаҕына, барыанньа буһарыа, ас астыа. 
Онтон мин онуоха диэри доҕотторбун баран ыҥырыам. (Тыаҕа 
барар.)

Кэпсээнньит: Куоска тыаҕа баран иһэн куобахтар ырыа ыллыы 
туралларын көрсө түһэр. 

(Куобахтар ырыалара)
Куоска: Куобахчааннар, куобахчааннар! Саҥа дьылы көрсүһэ, 

биһиэхэ бырааһынньыкка кэлээриҥ. 
Куобахчааннар: Сөп, тиийиэхпит.
Кэпсээнньит: Куоска салгыы баран иһэн, саһыллары уонна 

бөрөлөрү көрсө түһэр. 
(Саһыллар, бөрөлөр хоһоон ааҕаллар)

Куоска: Саһылчааннар, бөрөчөөннөр, биһиэхэ ыалдьыттыы 
тиийээриҥ.

Иккиэн: Сөп, тиийиэхпит.
Кэпсээнньит: Куоска салгыы баран иһэн табачааннар үҥкүүлүү 

сылдьалларын көрөр.
(Табалар үҥкүүлэрэ)

Куоска: Табачааннар, биһиэхэ ыалдьыттыы тиийээриҥ.
Табачааннар: Сөп, тиийиэхпит.
Кэпсээнньит: Ити бириэмэҕэ кутуйах ойон турар уонна дьэдьэ-

ни уоран сиэн баран, күрээн хаалар. Куоска дьиэтигэр тиийэн кэл-
битэ — дьиэтэ кураанах. Кутуйаҕа да, дьэдьэнэ да суох. Хомойон, 
санаата түһэн турдаҕына, табаарыстара тиийэн кэлэллэр, уоску-
таллар. Кэһиилэрин бэлэхтииллэр. 

Иитээччи: Кутуйах сымыйалаан, дьэдьэни уоран сиэбит. Оҕо-
лоор, кутуйах сөпкө гыммыт дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ.) 
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Кутуйах сыыһатын билинэн, убайыгар куоскаҕа бэлэҕин тутта-
рар уонна бары бииргэ эйэлэһэн, бырааһынньыктааҕы ырыала-
рын ыллыыллар. 

Иитээччи: Оҕолоор, биһиги бырааһынньыкпытыгар кимнээх 
суохтарый? (Оҕолор эппиэттэрэ.)

Тымтар кылыс дьыбардаах
Тымныы кыhын оҕонньор,
Тос-тос тыаhыыр тайахтаах 
Кэлэн иһэр, оҕолоор! 

Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, Тымныы Оҕонньору ыҥырыаҕыҥ эрэ. 
(Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, Саҥа дьыл киирэллэр)

Тымныы Оҕонньор: 
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Yтүөҕэ тардыһыҥ, үчүгэйгэ талаһыҥ,
Yөрүү-көтүү эрэ аргыстастын!
Сайдам санааны, дьолу-соргуну
Баҕарабыт эһиэхэ!
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КӨРДӨӨХ САҤА ДЬЫЛ

Неустроева Александра Николаевна,
Таатта улууһа, Уус-Тааттатааҕы 
«Харыйачаан» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруолларга: 

Ыытааччы 
Далматинец ыттар 
Хаар киhи
Хаарчаана 
Тымныы Оҕонньор 
Төрөппүттэр

Туттар тэрил: хаардар, биэдэрэ, моркуоптар, тэллэй, эриэхэ, 
корзина, чуораанчыктар, улахан хомуок хаар, бэлэхтэр.

(Аhыллыытыгар музыка тыаhыыр. Ыытааччы киирэр).

Ыытааччы: Үтүө киэhэнэн, күндү ыалдьыттар! Бу сырдык саа-
лаҕа Саҥа дьылы көрсөөрүбүт тоҕуоруhа муhуннубут. Хас биир-
диибит кэтэhэр-манаhар, долгуйа күүтэр Саргылаах Саҥа дьылы. 
Көрдөөх бырааhынньыгы биhиэхэ кырыа кыhын аҕалла! Бүгүн 
эhиэхэ сылаас буоллун, үөрүү-көтүү сүрэххитин сылаанньыттын!

(Оҕолор музыка тыаhынан сиэттиhэн киирэн төгүрүччү хааманнар 
саала ортотугар тохтууллар)

Ыытааччы: Харыйа аттыгар сиэттиhэн тураммыт көхтөөхтүк 
ыллыаҕыҥ. Кэлэн иhэр Баабыр сылын, көр-нар аргыстаах Саҥа 
дьылы үөрэ-көтө, бэhиэлэйдик көрсүөҕүҥ!

(Ырыа «Маҥан хаар», үҥкүү «Бэhиэлэй ыттар»)

Ыытааччы: Оҕолоор, чуумпуруҥ,
Оргууйуҥ, олоруҥ.
Истиҥ, хаар хаачыргыыр,
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Биhиэхэ ким эрэ кэлэн иhэр! (Көрүдүөргэ ким эрэ ытыыра 
иhиллэр.)

Оо, Хаар киһи ытыыр эбит дии. Кэлэн иhэн мунан хаалбыт 
быhыылаах. Ытыспытын күүскэ таhыныахха, ыраахтан истэн тии-
йэн кэлиэ.

(Хаар киhи киирэн кэлэр, ытыыр, муннун үтүлүгүнэн бүөлүүр)

Ыытааччы: Оҕолор, биллигит дуо, бу кимий? (Оҕолор эппиэт-
тэрэ).

Ыытааччы: Дорообо, Хаар киһи! Эн туохтан хомойдуҥ, 
санаар ҕаатыҥ?

Хаар Киһи: (ытыыр, тугу эрэ көрдүүр.) Мин иэдээҥҥэ түбэс-
тим, бу — бэйэҕит да көрүҥ! (Үтүлүгүн сирэйиттэн ылбыта 
мунна суоҕа көстөр.)

Ыытааччы: Хаар киһи, оттон муннуҥ ханна баарый?!
Хаар Киһи: (хараҕын уутун сотто-сотто) Мин ыраас хаар-

га оонньуу, мэниктии сылдьаммын моркуоп муннубун сүтэрэн 
кэбис тим. Муннута суох хайдах буолабын?

Ыытааччы: Санаарҕаама, биhиги эйиэхэ көмөлөhүөхпүт, мун-
нугун көрдүөхпүт. Оҕолор, сиэпкитин көрүҥ эрэ, баҕар, Хаар киһи 
мунна онно киирэн хаалбыта буолуо. Оччоҕуна олоппосторгут 
аннын көрүҥ, баар дуо? (Оҕолор көрдүүллэр.)

Ыытааччы: Хаар киһи, арай моркуоп мурун оннугар хаар му-
руну ииллэххэ? Кырасыабай баҕайы маҥан муннуланыаҥ.

Хаар Киһи: (тутан көрөр) Суох, хаар муруну баҕарбаппын, 
моркуоппун көрдүөм.

Ыытааччы: Мин биллим! Оҕолор, биhиэхэ күhүн тииҥчээн 
кэлэ сылдьыбыта дии, кини эриэхэ хаалларбыта, бу баар! Баҕар, 
эриэхэ мурун сөп түбэhиэ...

Хаар Киһи: (тутан көрөр) Суох, эриэхэ муруну баҕарбаппын, 
моркуоппун көрдүөм. (Ытыыр.)

Ыытааччы: Ытаама-ытаама, биhиэхэ өссө ёжик кэлэ сылдьы-
быта, кини тэллэй хаалларбыта, бу баар! Баҕар, тэллэйтэн мурун 
сөп түбэhиэ...

Хаар Киһи: (тутан көрөр) Суох, тэллэй муруну баҕарбаппын, 
моркуоппун көрдүөм. (Ытыыр)

Ыытааччы: Оҕолор, биhиэхэ Байанай бырааhынньыгар ким 
кэлэ сылдьыбытай? Куобах кэлэ сылдьыбыта, кини биhиэхэ корзи-
на моркуоп хаалларбыта дии! Баҕар, онно эн муннуҥ баара буо-
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луо, көрүөххэйиҥ эрэ... (Корзинаттан Хаар киhи муннун булан 
ылар).

Хаар Киһи: Бу баар, бу баар мин муннум! Саамай кырасыабай 
мурун! (Муннун кэтэр, үөрэр, үҥкүүлүүр.) Баhыыбаларыҥ, мунну-
бун булбуккутугар!

Хаар Киһи: Мин хаар маҥан киhибин!
Хаары олус таптыыбын,
Тымныыттан куттаммаппын,
Саас кэллэҕинэ ууллабын.
Мин боростуой буолбатахпын,
Бэhиэлэйбин, дьээбэлээхпин.
Хаарынан оонньуурбун сөбүлүүбүн.
Оҕолор, миэхэ хаар элбэх
Үөрэ-көтө оонньуоҕуҥ! (Биэдэрэҕэ баар хаардары тамнаат-

тыыр.)
(«Хаарынан оонньуу»)

Хаар Киһи: Эhигини кытары сылдьарым олус үчүгэй, ол эрээ-
ри мин бардым. Манна олус сылаас, аны ууллан хаалыам. Эhиги 
салгыы оонньооҥ-көрүлээҥ. Өссө төгүл Саҥа дьылынан! Көр-
сүөххэ диэри!

(Ырыа «Саҥа дьыл»)
Ыытааччы: Уой, оҕолор, мин тугу эрэ иhиттим? Арааhа, ман-

на ким эрэ кэлэн иhэр! Күүскэ таhынан биэриҥ, оччоҕо биhигини 
түргэнник булуоҕа.

(Оҕолор таhыналлар. Саалаҕа Хаарчаана киирэр)
Хаарчаана: 

Доҕотторум, дорооболоруҥ! 
Бу мин —Хаарчаанабын, Тымныы Оҕонньор сиэнэбин.
Кырачааннары уонна ыалдьыттары көрсөрбүттэн 
Олус диэн долгуйабын, үөрэбин.
Эhигини Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин!
Эчи, харыйаҕыт кэрэтин, киэргэллэрэ элбэҕин!

Ыытааччы: 
Харыйабыт биhиэнэ — дьикти кэрэ!
Саамай сөбүлүүр, уhуннук кэтэспит ыалдьыппыт.
Арай билигин эҥин араас уотунан
Күлүмнүү тыгара эбитэ буоллар!

Хаарчаана: Ол итэҕэhи суох гыныахпыт, бары уотун ума-
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тыахпыт! Кинини кытары сипсийэн кэпсэтиэм: «Чаҕылый, 
чаҕылый, баай харыйа, умайыый!» Биир, икки, үс — бары бииргэ 
таhынабыт! Умай, умай, күөх харыйа!

(Таhыналлар — харыйа уота күлүмнүү тыгар, саала уота умуллар)

(Монтаж хоhоон «Харыйа»)

(Танец «Собачий вальс»
Хаарчаана: Тымныы Оҕонньор эhэм тоҕо суоҕуй, билигин кэ-

лиэхтээх этэ ээ. Аара суолга тардылынна дуу. Тымныы Оҕонньор, 
ау! Эhээ, эйигин ыҥырарбын истэҕин дуо? 

(Оҕолор Тымныы Оҕонньору ыҥыраллар)
Ыытааччы: 
Биhиги бырааhынньыкпытыгар тиэтэйэ
Айаннаан иhэр күүтүүлээх ыалдьыт.
Кини халыҥ түү сонноох, 
Маҥан хойуу бытыктаах,
Мөhөөччүгэр кэhиилээх.
Кини кимий? (Оҕолор «Тымныы Оҕонньор» дииллэр)

(Тымныы Оҕонньор киирэр)
Тымныы Оҕонньор: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Ыраах дойдубут-

тан атынан айаннаан эһиги уһуйааҥҥытыгар тиийэн кэллим. Сар-
гылаах Саҥа дьылынан истиҥник эҕэрдэлиибин! Доруобуйаны, 
үөрүүнү, дьолу уонна ситиhиини баҕарабын! 

Ыытааччы: Бүгүн киэhэ эйигин, Тымныы Оҕонньор, долгуйа 
кэтэстибит! Саҥа дьыллааҕы көрсүhүүттэн бука бары үөрдүбүт! 
Эйигин кытары харыйа тула ырыа ыллаан эргийиэхпит.

Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ эрэ, оҕолор, илиилэртэн сиэт-
тиhэн, төгүрүччү туруоҕуҥ! Ким ордук доргуччу ырыа ыллыыр 
эбитий?

(Хоробуот «Саҥа дьыл»)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум барахсаттар, үчүгэйдик да 

ыллаатыгыт. Миигин кытары оонньуоххутун баҕараҕыт дуо? Тым-
ныыттан куттаммаккыт? Эhиги диэки күүскэ үрдэхпинэ — бары-
гытын тоҥоробун!

(«Тоҥоробун — үлүтэбин» оонньуу)
Ыытааччы: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор биhигини кытары 

оонньоото дуо?
Оҕолор: Оонньоото.
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Ыытааччы: Харыйа тула үҥкүүлээтэ?
Оҕолор: Үҥкүүлээтэ.
Ыытааччы: Өссө тугу умунна?
Оҕолор: Бэлэхтэрин!
Тымныы Оҕонньор: Сөп! Билигин, билигин! Тоойуом, Хаар-

чаана, бэлэхтэрдээх мөhөөччүгүм ханна баарый? Ханна гыммып-
пын умнан кэбистим. Аҕалбытым эбээт, бэйи эрэ, өйдүү сатыам... 
Харыйа анныгар уурбутум эбитэ дуу? Суох, өйдөөбөппүн, умну-
буппун... (Моруос оҕонньор тулатын көрүнэр, көрдүүр).

Хаарчаана: Эhээ, хайдах оннук? Оҕолор бэлэхтэрин кэтэhэл-
лэр эбээт!

Тымныы Оҕонньор: Арба миэхэ аптаах, сүрдээх күүстээх хо-
муоктаахпын. Бу баар, мин аптаах хомуогум! (Көрдөрөр.) Баҕар-
дарбын эрэ, бу хомуок бэлэхтэрим ханна баалларын көрдөрүө 
уонна онно тиийэр суолу ыйан биэриэ. 

(Тымныы Оҕонньор хомуогу оҕолор иннилэринэн, харыйа тула 
төкүнүтэн, чөмөх хаар анныгар кистэммит бэлэхтэргэ тириэрдэр)

Тымныы Оҕонньор: Буллум, буллум, бэлэхтэрим бу бааллар!
(Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана оҕолорго бэлэхтэри туттарал-

лар).
Ыытааччы: Харыйабыт күлүмнүүр, уоттара сандаарар. Бэ-

лэхпитин түҥэтэр бириэмэбит тосхойдо!
Хаар маҥан бытыктаах
Тымныычаан Оҕонньор
Кэhиитин түҥэтэр,
Үөрүүнү үксэтэр.

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьыллааҕы бырааhынньыкпыт 
бүтэр чааhа буолла. Биhиги барар кэммит тиийэн кэллэ. Оҕолор-
бор үгүс үөрүүнү баҕарабын. Дьоhун дьон буола улаатыҥ!

Хаарчаана: Оттон биhиги Тымныы Оҕонньордуун аны биир 
сылынан эhиэхэ эргиллиэхпит. Муус доруобай, чөл туруктаах сыл-
дьыҥ!

Ыытааччы: Манан көрдөөх Саҥа дьылбыт киэһэтэ түмүктэнэр. 
Кэлэн иhэр Баабыр сыла бука барыгытыгар дьолу тосхойдун, си-
тиhиилээх буолуохтун! Көрсүөххэ диэри!
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КОЛОБУОК МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫЛАРА

Тимофеева Людмила Васильевна,
Горнай улууһа, Күөрэлээх «Айылгы» 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Ыытааччы: Хас сыл ахсын биһиэхэ 
Тиийэн кэлэр дьол, үөрүү,
Кэтэһиилээх Саҥа дьыл.
Килэбэчигэс киэргэллээх,
Күлүмүрдэс харыйалаах,
Элбэх-элбэх кэһиилээх.

Саҥа дьылбыт сандаарда. Көрүҥ, күлүҥ, үөрүҥ! Остуоруйа 
аптаах дойдутугар бука бары биһигини кытта бииргэ буолуҥ.

(Музыка тыаһыыр, быыс арыллар. Оҕонньор, эмээхсин олороллор.)
Оҕонньор: Саҥа дьылбыт буолара бэрт кыра хаалла, колобуок-

та астаан кул эрэ, эмээхсиэн.
Эмээхсин: Ээ, бу кэлэр Саҥа сылы көрсөргө астаан буоллаҕа. 

Ампаарбар тахсан бурдук киллэрэн астыам 
(Эмээхсин тиэстэ охсон колобуок астыыр, түннүккэ сойута уурар. 

Оҕонньор сүгэтин ылан мас мастыы барар.)
Колобуок: Оҕонньордоох эмээхсин миигин сии иликтэринэ, 

ойуурга баран дьаарбайан кэлиэххэ. 
Ыытааччы: Колобуок түннүктэн ыстанан түһэн, суол устун 

үҥкүүлүү-үҥкүүлүү төкүнүйэ турда уонна ырыа аргыстанна:
Колобуок: 
Мин Колобуокпун, Колобуокпун —
Бөрүөктэн минньигэспин,
Бэрэскиттэн, коржиктан сымнаҕаспын,
Миигиттэн ордук минньигэс туох да суох!
Ыытааччы: Ол баран иһэн аара суолга куобаҕы көрсөр 

(Куобах үҥкүүтэ)
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Куобах: Тыый, минньигэс да сыт кэлэр! Эн кимҥиний? 
Колобуок: Мин колобуокпун.
Куобах: Тиэстэҥ туох начыыҥкалааҕый?
Колобуок: Туох да начыыҥкам суох, аҥаардас бурдуктан 

буһарыллыбытым.
Куобах: Пахай, мин хаппыысталаах эрэ бурдук аһын сиибин.
Колобуок: Оччоҕуна мин эйиэхэ сөп түбэспэт буоллаҕым. 

(Салгыы айанныыр. Баран иһэн бөрөнү көрсөр) 
(Бөрө үҥкүүтэ)

Бөрө: Минньигэс да сыт кэлэр, аһыахпын баҕардым. 
Начыыҥкаҥ тугуй? 

Колобуок: Аҥаардас бурдуктан буһарыллыбытым.
Бөрө: Пахай, эттээх эбитиҥ буоллар сиэм этэ. (Салбанар, өрө 

тыынар.)
Колобуок: Оччоҕо мин эйиэхэ табыгаһа суох ас буоллаҕым. 
(Салгыы айанныыр. Баран иһэн эмискэ саһылга кэтиллэ түһэр.)

Саһыл: Наһаа да минньигэс сыт кэлэр, начыыҥкаҥ тугуй?
Колобуок: Суох, бурдуктан эрэ оҥоһуллубутум.
Саһыл: Оо дьэ! Куурусса эттээх эбитиҥ буоллар, сиэн кэбиһиэм 

этэ. (Салбанар, санаарҕыыр)
Колобуок:

Мин Колобуокпун, Колобуокпун —
Бөрүөктэн минньигэспин,
Бэрэскиттэн, коржиктан сымнаҕаспын,
Миигиттэн ордук
Минньигэс туох да суох!

(Эһэ тахсан кэлэр, үҥкүүлүүр)
Эһэ: Саһарчы буһан, минньигэһиин! Начыыҥкаҥ тугуй?
Колобуок: Аҥаардас бурдук эрэ.
Эһэ: Оо, малиналаах бурдук аһы сөбүлээн сиибин.
Колобуок (Үөрэн эккирии түһэр): Хата, миигин ханнык да 

кыыл сиэбэтэ! Саҥа дьыллыы оҕонньордоох эмээхсиҥҥэ бардым. 
(Кыыллар, колобуок, оҕонньор уонна эмээхсин киирэн флешмоб 

үҥкүүлүүллэр, хоробуоттууллар.)
Ыытааччы:

Куучур-хаачыр үктэнэн,
Кырыа хаарын тэбэнэн
Моруос оҕонньор тиийэн кэллэ. 
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(Музыка тыаһынан Тымныы Оҕонньор киирэр.)
Тымныы Оҕонньор:

Дорооболоруҥ, оҕолор, ыалдьыттар!
Саҥа кэрэ дьылбыт —
Саҥа үтүө дьолбут
Көмүс кыырпах күнэ
Күлүм-салым үүннэ.
Эйэ, доҕор элбээтин,
Илгэ быйаҥ дэлэйдин,
Кэрэ кэскил кэҥээтин,
Норуот дьоло чиҥээтин!

Саргылаах Саҥа дьылынан итии-истиҥ эҕэрдэ! Чэйиҥ эрэ, 
мааны харыйабыт тула туран ыллыаҕыҥ, үҥкүүлүөҕүҥ.

(Көрдөөх оонньуулар, эҕэрдэ ырыа-хоһоон, күрэхтэр)
Ыытааччы:

Күүтүүлээх бу киэһэҕэ
Күндү эһэбит
Ыраахтан айаннаан, кэһиилэрин түҥэтиэ.

(Уһуйаан оҕолоругар бэлэхтэри туттарыы)
Ыытааччы: 

Бүгүн үтүө дьыл,
Кэтэһиилээх сыл,
Үөрүүтүн тэҥҥэ
Бар дьоҥҥо биэрдэ!
Сырдык санааннан саҕалыаххайыҥ,
Саҥа кэрэ күн
Саҥалыы тыктын,
Сиргэ дьол-үөрүү сириэдийиэхтин!
Саргылаах күммүт сандаарыйыахтын!
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КУОБАХ УОННА САҺЫЛ САҤА ДЬЫЛГА  
ЫАЛДЬЫТТЫЫЛЛАР

Старостина Наталья Ивановна,
Дьокуускайдааҕы 26-с №-дээх «Кустук»
оҕо уһуйаанын музыкальнай салайааччыта

Оруоллар: 

2 ыытааччы
Куобах
Саһыл
Хаар Киһи
Тымныы Оҕонньор

(Бары киирэллэр, харыйа иннигэр тураллар.)
Ыытааччы: 

Саҥа кэрэ дьылбыт, 
Саҥа үтүө дьолбут 
Көмүс кыырпах күнэ 
Күлүм-салым үүннэ.
Саҥа кэрэ дьылынан!
Саҥа кэрэ дьолунан!

Хас сыл ахсын биһиэхэ
Тиийэн кэлэр дьол, үөрүү!
Кэтэһиилээх үүнэр Саҥа сыл,
Элбэх да кэһиилээх Эһээ дьыл.

Кыра эрдэхпититтэн билэбит
Саамай күүтүүлээх киэһэни.
Испитигэр эрэнэ күүтэбит
Сырдыгы, ырааһы, кэрэни!

(Хоһооннор)
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(Ырыа «Саҥа дьыл»)
Ыытааччы:

Оҕолоор, харыйабыт наһаа да кэрэ —
Күп-күөх лаглайбыт лабаалардаах,
Араас элбэх оонньуурдардаах!
Оттон уоттара умайбатахтар, 
Мин кэннибиттэн хатылааҥ эрэ:
Биир, икки, үс —
Харыйабыт уота, умай, умай! 

(Хоробуот «Ёлочка, колкая иголка») 
Ыытааччы: Саҥа дьылга араас дьиктилэр буолаллар,

Оҕолоор, болҕойуҥ, чуумпуран олоруҥ.
Остуоруйа биһиэхэ ыалдьыттыыр.
Куба түүтэ хаары ыһан,
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Сир үрдүгэр кэрэни
Хаары кытта ыста-ыста.
Музыка тыаһыыр, 
Хаар киһи киирэр, үҥкүүлүүр. 
Саалаҕа эргийэ хаамар. 

Хаар Киһи: 
Дорооболоруҥ, кыргыттар, 
Дорооболоруҥ, уолаттар,
Саҥа дьылынан эһигини эҕэрдэлиибин!
Миигин биллигит дуо?
Мин — Хаар Киһибин, 
Илиим — хаар, атаҕым — хаар, 
Иһим эмиэ — хаар, оттон бэргэһэм — биэдэрэ.

Оҕолоор, мин хаар бырахса оонньуурбун сөбүлүүбүн, кэлиҥ, 
оонньуоҕуҥ.

Оонньуу «Хаар бырахсыыта»
Хаар Киһи: Абытай-табытай! Олус диэн оонньоотум, аһара 

диэн көрүлээтим. Астынным, дуоһуйдум. Ол эрэн мин сылаас 
сиргэ өр сылдьыбаппын, ууллаары гынным, таьырдьа тахсар 
эбиппин, эһиил көрсүөххэ диэри!

(Куобах ойон киирэр)
Куобах: Мин хорсун куобахпын, туохтан да куттаммаппын — 

саһылтан да, бөрөттөн да, булчут обургуттан эмиэ. Миэхэ 
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тураах кэпсээбитэ, уһуйааҥҥа наһаа кырасыабайдык харыйаны 
киэргэппиттэр диэн. Мин куоракка диэри хайдах кэлбиппин 
кэпсиибин дуо? Ыраах тыаларынан, ыркый ойуурдарынан, 
муустаах өрүһү туораатым. Кэрэчээн харыйа кэрэтик симэммит, 
кэллэ дии, кэллэ дии, кэрэ кэм Саҥа дьыл!

Ыытааччы: Куобахчаан, биһиги бырааһынньыкпытыгар 
сырыт, оҕолору кытта үөр-көт.

Куобах: Мин уһуйааҥҥа хаалыам этэ да, 
Саһылтан, бөрөттөн олус куттанабын, 
Манна саһыл кэлиэ дии!
Ыытааччы: Куобахчаан, куттаныма. Саһыл эйигин сиэ суоҕа, 

биһиги эйигин саһыарыахпыт. 
Ыытааччы: Оҕолоор, истиҥ эрэ ким эрэ атаҕа хаары 

куучурҕатар. Оо, ол Саһыл иһэр дии. 
Куобах (Ыксыыр): Уой, уой! Саһыл иһэр дуо? Ханна саһабыный, 

билигин тутан сиэн кэбиһиэ! (Саһар)
Саһыл (Үөмэн киирэр): Дорооболоруҥ, оҕолоор! Дороо-

болоруҥ, уолаттар уонна кыргыттар! Мин албын Саһылбын, тыа 
иһигэр миэхэ тэҥнэһэр өйдөөх кыыл суоҕун кэриэтэ. Мааныбын, 
кырасыабайбын, чааһы быһа киэргэнним, кутурукпун тараанным. 
Миигин көрөн үөрдүгүт дуо?... Бары үөрдүгүт дуо?… Кырдьык 
дуо? (Салгыны сыттыыр) Куобах сыта кэлэр дии... Эмис буолуо, 
сыалаах буолуо, сиэтэхпинэ олус да тотуом... Мин манна олоруом 
уонна утуйбута буолуом, саспыт куобах бэйэтэ тахсан биэриэ... 
(Саһыл утуйбута буолар, куобах киирэр)

Куобах: Саһыл кэлбит дии, ол эрэн тоҕо эрэ саҥарбат, хам-
саабат, наһаа кытаанахтык утуйбут. Олох туохха да кыһаммат, 
уһуктубат... (Саһылы тула эргийэр) Куобахтар куттастар дииллэр 
даҕаны, мин баарбын — бөрөттөн, саһылтан куттаммат! Баҕар-
дахпына — бэйэлэрин сиэн кэбиһиэм. Эй, Саһыл, уһугун, миигит-
тэн куттанаҕын быһыылаах, ол иһин утуйбута буолаҕын.

Саһыл: Аа! Дьэ, түбэстиҥ, куобах! Мин эйигин билигин сиэн 
кэбиһиэм!

Куобах: Саһыл, эн бастаан миигин эккирэтэн сит. (Харыйа тула 
сырсаллар)

Саһыл (сылайан): Түргэнник да сүүрэр эбиккин, Куобахчаан.
Ыытааччы: Бүгүн бырааһынньык, бүгүн ким да кыыһырбат 

уонна охсуспат. Эйэлээх буолуҥ!
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Саһыл: Сөп. Биһиги Куобахтыын эйэлээх буолуохпут. Саҥа 
дьылга ким да кыыһырбат.

Ыытааччы: Оҕолоор, кэлиҥ, үҥкүүлээҥ.
(Үҥкүү «Кыыллар»)

Ыытааччы: Саҥа дьылга саамай кэтэһиилээх ыалдьыт кимий, 
оҕолоор? Саамай сөп, Тымныы Кырдьаҕас! Кэлэрэ чугаһаата. 
Ыҥырыаҕыҥ эрэ кинини. Тымныы Кырдьаҕас! 

(Тыал тыаһа. Музыка тыаһыыр. Тымныы Кырдьаҕас киирэр) 
Кырыа бытык, кыһыл мурун —
Тымныы кыһын оҕонньор
Оҕолорго ыраах тыаттан
Кэһиилэрбин аҕаллым. 

Дорооболоруҥ, оҕолор. Улааппыккыт, тупсубуккут, Былырыын 
мин эһиэхэ уһуйааҥҥытыгар сылдьыбытым. Ойуур олохтоохто ро, 
дорооболоруҥ! Эһигини барыгытын саҥа дьылынан эҕэрдэлии-
бин, доруобай буолуҥ! Дьоллоох буолуҥ! Кэлиҥ, хоробуокка 
туруҥ!

(Хоробуот «Маленькой елочке»)
Тымныы Кырдьаҕас: Мин оҕолору кытта оонньуохпун 

баҕарабын, кырдьаҕаспын, уһун бытыктаахпын көрүмэҥ, 
мэниктиирбин, сүүрэрбин сөбүлүүбүн. 

(Оонньуу «Олоппос былдьаһыыта»)
Ыытааччы: Тымныы Кырдьаҕас, уһун айантан сылайбытыҥ 

буолуо, олор, сынньан, хоһоонно иһит.
(Хоһооннор)

Тымныы Кырдьаҕас: Оҕолоор, мин эһиэхэ бэлэхтэрбин сылы 
быһа муспутум. 

(Бэлэх туттарыыта)
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САҤА ДЬЫЛ ДЬИКТИЛЭРЭ

Слепцова Марина Христофоровна,
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Элгэстээҕи «Чуораанчык» оҕо 
уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы
Куобахчаан
Бөрө
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана
Хаар киһи

(Киэргэтиллибит саалаҕа киирэн оҕолор олороллор, аптаах музыка 
тыаһыыр)

Ыытааччы:
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан кэлиитигэр,
Кэрэчээн харыйаны
Киэргэтэн кээстибит!»

(Соһуччу Куобахчаан сүүрэн киирэр. Сааланы тула сүүрэр. Тохтуур, 
аҕылаабыт.)

Куобахчаан: Оо, элбэх да оҕо мустан олорор эбит. Оҕолоор, 
мин Бөрөттөн куотан иһэбин, кини миигин эккирэтэн иһэр. Кут-
танным аҕай, ситэрэ буолла. Оҕолоор, миэхэ көмөлөһүөххүт дуо? 

Оҕолор: Көмөлөһөн!
Ыытааччы: Оҕолоор, куобахчааҥҥа хайдах көмөлөһүөххэ 

сөбүй? Биһиги бары күүстээх тыал буолан буурҕаны түһэриэххэйиҥ, 
оччоҕо бөрө буурҕаны утары сатаан сүүрүө суоҕа. 

(Бөрө сүүрэн киирэр уонна куобаҕы эккирэппитинэн барар. Сааланы 
тула сүүрэллэр).
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(Эрчиллии «Күүстээх тыал — буурҕа»)

(Оҕолор тыал буолан үрэллэр. Буурҕа музыката тыаһыыр. Бөрө 
тыалга оҕустаран тэйбэрэҥниир, тыалы утары бара сатыыр, онтон 

сылайан сууллан түһэр. Куобахчаан куотан тиийэн харыйа анныгар 
саһар).

Бөрө: Уу-ууу! Уу-ууу! (Аҕылыыр). Туох ааттаах буурҕата түстэ. 
Сэниэм эһиннэ, аны сүүрэр кыах суох буолла, хаарыаннааххай 
куобаҕым куотта. Дьэ, оҕолор көмөлөстүгүт быһыылаах! Дьэ, эрэ, 
сэрэниҥ! (Сутуругун көрдөрө-көрдөрө тахсан барар). 

(Куобахчаан ойуоккалаан тахсан оҕолорго кэлэр).

Куобахчаан: Аата, үөрдэхпиин! (Ытыһын таһынар). Миигин 
бөрөттөн быыһаабыккыт иһин, баһыыбаларыҥ, оҕолоор! Мин 
үөрүүбүттэн эһигини кытта оонньуу түһүөхпүн баҕардым. 
(Суумкатын иһиттэн 2 кэнбиэр хостоон таһаарар). Көрүҥ эрэ, манна 
миэхэ хартыыналар бааллар. Ол гынан баран ыһыллан хаалбыттар. 
Туох ойууламмытын билиэххитин баҕараҕыт? Чэ эрэ, оччоҕо манна 
тахсан бары көмөлөөн хомуоххайыҥ! (Оҕолор икки бөлөххө арахсан 

хартыыналары хомуйаллар).

(Пазл хомуйуу «Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана»)

Куобахчаан: Бу кимнээҕий, билэҕит дуо?
Оҕолор: Билэбит! Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана.

(Чуораан тыаһа иһиллэр).

Ыытааччы: Туох тыаһыырый, оҕолоор? Истиэххэйиҥ эрэ. 
(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэн кэлэллэр).

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Хаарчаана 
сиэмминиин элбэх да ойуурдары, хайалары туораан, уһуннук 
да айаннаан оҕолорбор дьэ тиийэн кэллим! Оо, дьэ, манна 
олус да элбэх араас кыыллар мустубуттар эбит. Киэргэммиккит-
симэммиккит эчи үчүгэйин! Харыйаҕыт симэммитэ бэрдин! 
Чэ, эрэ, оҕолоор, харыйабыт уотун күлүмүрдэтэ оонньотон, 
уматыаххайыҥ!

Бары: Биир, икки, үс! Харыйа уота умай! (Харыйа уота умайар. 
Бары ытыстарын таһыналлар).

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор эһэккэбит, Хаарчаана! Оҕолор 
эһиэхэ анаан ырыа, үҥкүү бэлэмнээбиттэрэ. Ону сынньана таарыйа 
манна олорон көрөргөр ыҥырабыт!

Тымныы Оҕонньор: Аата, үчүгэйин, сынньана таарыйа 
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оҕолорбутун көрүөххэйиҥ! (Киэргэтиллибит троннарга олорол-
лор).

(Хоһоон «Харыйа») 
(Ырыа «Аптаах ырыа») 

(Үҥкүү «Көрдөөх кыыллар»)
Хаарчаана: Оо, олус да элбэх ырыаны, хоһоону үөрэппиккит, 

маладьыастар! Наһаа үчүгэйдик ыллаатыгыт, үҥкүүлэтигит, эһиэхэ 
анаан мин Хаар үҥкүүтүн аҕаллым!

(Хаарчаана толоруутугар «Хаар үҥкүүтэ»)
Тымныы Оҕонньор: Мин оҕолорбун кытта оонньуу тү һүөх-

пүн баҕардым. Билигин манна арахсыспат аргыспын, көмө-
лөһөөччүбүн ыҥырыам. (Үтүлүктээх илиитин уоһугар туттан, 
үөгүлүүр). Хаар Киһи, кэлиий!

(Музыка тыаһыыр, корзина тутуурдаах Хаар Киһи киирэн кэлэр).
Хаар киһи: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин маннык кэрэ Саҥа 

Дьыл күнүгэр сылдьарбын олуһун сөбүлүүбүн. Тоҕо диэтэххэ, 
биһиги Тымныы Оҕонньордуун оҕолору оонньотон үөрдэбит, 
мин ону олус астынабын!

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, Хаар Киһи туохтан 
оҥоһуллубутуй?

Оҕолор: Хаартан!
Тымныы Оҕонньор: Саамай сөп! Ол иһин кини хаарынан 

оонньуурун олуһун сөбүлүүр. Билигин биһиги кинини кытта 
хаарынан бырахсан оонньуохпут. Дьэ эрэ, ким корзинаҕа хаары 
таба быраҕан киллэрэр эбитий?

(Оонньуу «Хаар мээчиктэр») 
(Тымныы Оҕонньор 2 мөһөөччүгү биэрэр, иһигэр кумааҕыттан 

төгүрүтүллэн оҥоһуллубут хаардаах. Саала биир өттүгэр 2 корзина 
туруоруллар, оҕолор тэйиччи туран, 2 хамаандаҕа арахсан хаардары 

корзинаҕа быраҕаллар).
Хаар Киһи: Чэйиҥ эрэ, аны бука бары хоробуокка туруохха-

йыҥ!
(Хоробуот «Лаглайбыт күөх харыйачаан»)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорбор кэһиилээх кэлбитим. Хаар 
Киһи, баһаалыста, бэлэхтэрдээх мөһөөччүкпүн киллэрэрбэр 
көмөлөс эрэ. (Киэргэтиллибит салааскаҕа улахан мөһөөччү-
гү соһон киллэрэллэр). Һуу, туох ааттаах ыараабытай? Дьэ, эрэ, 
оҕолорбор бэлэхтэрбин түҥэтиэм. 
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(Мөһөөччүгүн арыйар, мөһөөччүк иһиттэн Бөрө ойон тахсар).

Тымныы Оҕонньор: Бай, бу тугуй? (Улаханнык соһуйар). 
Бөрө: Баарын мин куобаҕы тутаары эккирэппитим, онно оҕолор 

миэхэ мэһэйдээн, буурҕаны түһэрэн, куоттаран кэбиспитим. Ол 
иһин, дьэ, кинилэр бэлэхтэрдээх мөһөөччүктэрин ыраах кистээн 
кэбиспитим. Хата, ону барытын мин сиэм! Ха-ха-хаааа!!! (Иһин 
имэринэр, алларастыыр. Онтон киһиргээбиттии туттан 
сааланы тула хаамар).

Тымныы Оҕонньор: Маннык үтүө күҥҥэ оҕолору хомотоору 
тоҕо оннук быһыыланныҥ? Дьэ, оннук буоллаҕына, мин эйигин 
буруйдуурбар тиийэбин. Оҕолоор, мин торуоскам тугунан 
уратылааҕый?

Оҕолор: Аптаах!
Тымныы Оҕонньор: Саамай сөп! (Бөрөҕө туһаайан саҥарар). 

Чэ эрэ, этэ тарт, оҕолор бэлэхтэрин ханна кистээтиҥ? 
Бөрө: Суох, эппэппиин-эппэппиин!!! Бэйэм эрэ сиэҕим!!!
Тымныы Оҕонньор: Эппэт буоллаххына бу аптаах торуос-

кабынан тоҥорон кэбиһиэм! 
(Торуоскатынан 3-тэ күүскэ тоҥсуйар, бөрөнү тоҥорон кэбиһэр. 

Сүүрэн иһэн Бөрө тоҥон хаалан, хамсаабакка туран хаалар).

Хаарчаана: Оо, эһэкээним, Бөрө тоҥон хаалла ди. Аны кини 
сатаан саҥарбат да, хамсаабат да буолла. Онон оҕолор бэлэхтэрин 
ханна кистээбитин эппэт да, көрдөрбөт да буоллаҕа. Оо, оччоҕо 
оҕолор бэлэхтэрэ суох хаалаллар буоллаҕа ди! 

Куобахчаан: Оо, кырдьык даҕаны!
Тымныы Оҕонньор: Оннук эбит, Хаарчаана саамай сөпкө 

эттиҥ! Оҕолоор, Бөрөнү босхолуубут дуо?
Оҕолор: Босхолооҥ!

(Торуоскатынан 3-тэ күүскэ тоҥсуйар, бөрөнү уһугуннарар. Бөрө ар-
гыйдык илиитин, атаҕын көннөрөн хамсаан кэлэр, улаханнык тоҥон 

илибирии турар).

Бөрө: (Куттаммыт, сөһүргэстии түһэр уонна көрдөһөр). 
Оо, Тымныы Оҕонньор! Баһаалыста миигин бырастыы гын! Аны 
хаһан да куһаҕаны оҥоруом суоҕа уонна куобахтыын куруук ил-
лээх буолуом! (Куобаҕы кууһар).

Тымныы Оҕонньор: Чэ, сөп, итэҕэйэбин уонна бырастыы 
гынабын!
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Бөрө: Куобахчаан, бэлэхтэри иккиэн киллэрэ барыах эрэ, оҕо-
лору үөрдүөх! 

Куобахчаан: Оо, үөрүүнү кытта көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа дии!
(Иккиэн тахсан бараллар, онтон улахан мөһөөччүгү соһон киллэрэн 

киэргэтиллибит салааска үрдүгэр аҕалан уураллар).

(Бэлэхтэри түҥэтии.)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, биһиги Хаарчаана сиэмминиин 

барар кэммит тиийэн кэллэ, өссө да элбэх оҕолор күүтэллэр! 
Хаарчаана: Өссө да элбэх хоһоонно, ырыата үөрэтээриҥ!
Тымныы Оҕонньор: Бэрээдэктээх, дьоһун дьон буола улаатыҥ! 
Иккиэн: Көрсүөххэ диэри! 
Куобахчаан, Бөрө, Хаар Киһи: Көрсүөххэ диэри, оҕолоор!
Оҕолор: Көрсүөххэ диэри!!!
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ДЬЭГЭ-БААБА УОННА СҮЛЛҮҮКҮН БЫРАКААСТАРА

Афанасьева Владилена Владимировна,
Дьокуускайдааҕы 39-с №-дээх «Ромашка» 
уһуйаан иитээччитэ

Оруоллар: 

Хаар Киhи
Ыытааччы
Тымныы Оҕонньор
Дьэгэ-Бааба
Сүллүүкүн
Хаарчаана 
Саҥа Дьыл уолчаан

(Ырыа тыаhыыр. Харыйа анныгар күрдьүк оҥоhуллубут. Ыытааччы 
уонна оҕолор киирэллэр.)

Ыытааччы: Оҕолоор, көрүҥ эрэ, харыйабыт хайдах курдук 
симэнэн турарый. Араас оонньуурунан, кылабачыгас мишуранан 
киэргэммит. Кинини кытта дорооболоhуоххайыҥ эрэ. Оҕолор, ха-
рыйа туhунан хоhоон бөҕө билэбит дии. Хоhооммутун ааҕан иhи-
тиннэриэххэйиҥ эрэ.

(«Хампа күөх харыйа» хоhоон ааҕыыта).

Ыытааччы: Хаар бөҕө түспүт дии. Хаарынан оонньуубут дуо? 
Бу күрдьүккэ хаарбытын мунньуоххайын (Оҕолор хаары мунньал-
лар).

(Хаар Киhи түүлү бүрүнэн хаар буолан күрдьүккэ олорор)

Ыытааччы: Хаар Киhитэ оҥоробут дуо? Көрүҥ эрэ, бу — илии-
тэ, бу — атаҕа. (Хаар киhи турар) Бу — төбөтө, бу — бэргэhэтэ! 
Уай, Хаар Киhибит тахсан кэллэ. (Хаар Киhи покрывалотын ылар). 
Наhаа үчүгэй Хаар Киhи оҥордубут дии. Хайа? Ол гынан баран 
кини хараҕын да аспат, саҥарбат даҕаны дии. Хаар Киhи, уhугун! 
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Уhуктубат дии, хайдах гынабыт? Υрэн көрөбүт дуо? Бары күүскэ 
үрүөҕүҥ! (Оҕолор Хаар Киhини үрэллэр. Хаар Киhи уhуктан кэ-
лэр).

Хаар Киhи: Уу, оҕо бөҕө. Кыргыттар, уолаттар, дорооболоруҥ! 
Уой, наhаа мааныгыт дии! Бу тоҕо маннык маанымсыйдыгыт?

Ыытааччы: Саҥа дьылы көрсө, ыллаары-туойаары мустан ту-
рабыт. Биhигини кытта үҥкүүлүөххүн баҕараҕын дуо?

Хаар Киhи: Тохтооҥ, тохтооҥ, ыксаамаҥ! Мин кыайан хаам-
паппын дии.

Ыытааччы: Оҕолоор, Хаар Киhибитигэр хайдах хаамары 
көрдөрөбүт дуо?

(Ырыа тыаhыыр. Оҕолор хаамаллар. Хаар Киһи үтүктэр.)
Хаар Киhи: Дьэ, мин хаамарга үөрэнним, аны үҥкүүлүөххэйиҥ.

(Хаар Киhини кытта үҥкүү)
Хаар Киhи: Наhаа үчүгэйдик үҥкүүлээтибит. Аны кыратык оон-

ньуу түhүөххэйиҥ.
(Хаарынан оонньуу)

Хаар Киhи: Уой, уой! Наhаа сүүрэн, итииргээн, ууллан эрэбин.
Ыытааччы: Оҕолоор, Хаар Киhиэхэ көмөлөhүөххэйиҥ. Кыр-

гыттар, кэлиҥ, хаар үҥкүүтүн үҥкүүлүөххэйиҥ.
(«Хаар үҥкүүтэ»).

Хаар Киhи: Уу, дьэ сөрүүкээтим. Чэ, мин табаарыстарбар ба-
рыым, өссө да кэлэ сылдьыам! Көрсүөххэ диэри! Наhаа үчүгэйдик 
бырааhынньыктаарыҥ.

Ыытааччы: Уай, ким эрэ ыллыыр дии. Истиэххэйиҥ эрэ!
Дьэгэ-Бааба: Хайа, үөрүү-көтүү бөҕөтөҕүт дуу? Бырааhынньык-

тыы сылдьаҕыт дуу? Миигин ыҥырбатаххыт дуу? Чэ, буоллун-
буол лун!

Ыытааччы: Дорообо! Билигин ыҥырабыт — биhиги быра-
аhынньыкпытыгар күндү ыалдьыт буол! 

Дьэгэ-Бааба: Ээ, билигин кэлэн, ыҥырбыта буолаҕыт дуо, 
үөрэр-көтөр настырыанньабын барытын алдьатан баран. Дьэ, 
бэйикэй! Бырааhынньыккытын алдьатыам. Бырааhынньык эhиэхэ 
олох да кэлиэ суоҕа. Ким Тымныы Оҕонньоро суох бырааhынньык-
тыаҕай? Ким? Ой, көрүҥ эрэ, бырааhынньыктаары олорбуттар 
ахан: Тымныы Оҕонньордооҕу кэтэhээхтиигит дуу? (Киҥнээхтик 
күлэр) Кэтэhиҥ-кэтэhиҥ!

Ыытааччы: Бырастыы гын. Эн кимҥиний?
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Дьэгэ-Бааба: Сатаан өйдөөбөт дьоҥҥо хатылыыбын — 
мин күүстээх волшебницабын! Мин оонньуохпун, ыллыахпын, 
үҥкүүлүөхпүн баҕарбаппын! Уонна Тымныы Оҕонньору мин ап-
тыам, кини эһиэхэ ыалдьыттыы кэлиэ суоҕа. Уопсайынан быраа-
hынньыктары, дьоннор үөрэллэрин-көтөллөрүн сөбүлээбэппин.

Ыытааччы: Эн хайдах Тымныы Оҕонньору аптыаххыный? Эн 
волшебницаҕа да майгыннаабаккын дии!

Дьэгэ-Бааба: Чэ эрэ, итэҕэйбэт буоллаххына баҕа санааҕын эт 
эрэ! Толоруом!

Ыытааччы: Мин гномиктар тугу гына сылдьалларын көрүөх-
пүн баҕарабын! 

Дьэгэ-Бааба: Онно туох да ыарахана суох. Көр!
(Гномиктар үҥкүүлэрэ)

Ыытааччы: Дьэ, кырдьык да, баҕа санаабын толордуҥ. Ол 
гынан баран син биир Тымныы Оҕонньору кыайыаҥ суоҕа.

Дьэгэ-Бааба: Кыайан аптыам суоҕа диигин дуо? Ха-ха-ха! 
(Күлэр) дьэ көрүөхпүт-көрүөхпүт! (Тахсан барар).

Ыытааччы: Чуумпуруҥ эрэ. (Сибигинэйэр) Ким эрэ иhэр 
быhыылаах биhиэхэ.
(Ыраахтан хаhыы иhиллэр. Саалага сүллүүкүн сүүрэн киирэр уонна ох-
тон түhэр, кини үрдүгэр хайыhардара түhэллэр. Аҕыйах сөкүүндэ хам-
саабакка сытар. Аа-дьуо биир атаҕын көтөҕөр, онтон биир атаҕын, 

көхсүн көннөрөр, «айакалыы» олорор).

Сүллүүкүн: Хайдах баҕайытай? Мин — сүллүүкүммүн, Дьэ-
гэ-Бааба саамай үчүгэй, эрэллээх көмөлөhөөччүтэбин, саамай 
өйдөөхпүн, саамай күүстээхпин, барытын билэбин, барытын 
сатыыбын, бу хайыhарынан хатааhылыахпын баҕарбытым да, 
сыыр тан түhэн иhэн охтон хааллым. Дьиҥэр, хайыhары баҕас са-
тыыр этим ээ. Итиннэ барытыгар Тымныы Оҕонньор буруйдаах! 
Хаар бөҕөтүн түhэрбит, тымныыны аҕалбыт, туман бөҕө түhэрбит, 
онтон сылтаан мин охтон түстүм. Бу улахан баҕайы шишка тах-
сан эрэр кэтэхпэр (Кэтэҕин туттар). Дьэ, итини таах хаалларбат 
буолуохтаахпын. Дьэгэ-Баабаҕа барытын кэпсиэм, үҥсүөм. Кини 
дьэ, тугу эрэ толкуйдуо буоллаҕа! Дьэ, бэйикэй, Тымныы Оҕон-
ньору кэhэтиэ! (Сутуругун көрдөрөр) Ыччуу, тымныыта сүрдээх! 
Уой, манна ким эрэ иhэр, бээ, харыйа кэннигэр саhыам! (Харыйа 
кэннигэр барар).

(Ырыа тыаhыыр. Хаарчаана уонна Саҥа Дьыл уолчаан киирэллэр).
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Саҥа Дьыл уолчаан: Чэ, Хаарчаана, түргэнник уhуйааҥҥа 
оҕолор бырааhынньыктарыгар барыахха.

Хаарчаана: Ыксаама, өссө да ыраах айан күүтэр, хата күүстэ 
эбин.

Саҥа Дьыл уолчаан: Мин билигин да күүстээхпин, көр бу! 
(Күүhүн көрдөрөр).

Хаарчаана: Саҥа Дьыл уолчаан, таабырынна таайсыах эрэ! Чэ 
эрэ: «Түннүкпүтүн түүн кэлэн, түүлүнэн ким киэргэппитэ буолуой?»

Саҥа Дьыл (Толкуйдуур): Мм... Дьэ бу таабырын!
Хаарчаана: Эн бу чөҥөчөккө олор уонна мин таабырыммар 

эппиэттэ толкуйдаа! Мин Тымныы Оҕонньорго баран бэлэхтэри 
бэлэмнииргэ көмөлөhүөм, оччоҕо оҕолор Саҥа дьылларыгар 
хойутуохпут суоҕа. Ханна да барыма, манна олорон биһигини кэ-
тэс.

(Хаарчаана барар. Саҥа Дьыл уолчаан чөҥөчөк үрдүгэр олорор. Арай 
харыйа кэнниттэн сүллүүкүн тахсан кэлэр).

Сүллүүкүн: Бээ эрэ, туох куhаҕаны оҥоруох баҕайыбыный? 
Ээ биллим, мин Саҥа Дьыл уолчааны уоруом уонна Дьэгэ-Бааба 
дьиэтигэр саhыарыам. Оччоҕо Дьэгэ-Бааба миигин хайҕыа уон на 
мэтээл биэриэҕэ! Тымныы Оҕонньор сиэнинээн Саҥа Дьыл уол-
чааны көрдөөннөр уһуйааҥҥа оҕолор бырааhынньыктарыгар 
кэлиэхтэрэ суоҕа. Ол иһин кинилэрэ суох бырааhынньык буолуо 
суоҕа! (Астынар, ойуоккалаан ылар).

Саҥа Дьыл уолчаан: Уай, эн кимҥиний?
Сүллүүкүн: Мин дуо? Мин волшебникпын.
Саҥа Дьыл уолчаан: Уай, оччоҕо тугу эрэ аптаан көрдөрүүй!
Сүллүүкүн: Чэ, көр. Билигин бу харыйа уоттара арахсан хаа-

лыахтара. «Чухара-мухара, эники-бэники, харыйа уота умулун!» 
(Харыйа уота умуллан хаалар).

Саҥа Дьыл уолчаан: Уай, кырдьыктыы, дьинҥээх волшебник 
эбиккин ди! Оччоҕо миэхэ Хаарчаана таайтарбыт таабырыныгар 
эппиэттииргэ көмөлөhүөҥ дуо? Иһит эрэ: «Түннүкпүтүн түүн кэ-
лэн, түүлүнэн ким киэргэттэ?»

Сүллүүкүн: Көмөлөhөбүн-көмөлөhөбүн! Чэ, бастаан мин 
дьиэ бэр барыахха, чэй иhиэххэ, онтон толкуйдуохпут.

(Саҥа Дьыл уолчаан барсар. Сүллүүкүн кэннинэн эргиллэ-эргиллэ 
күлэр).
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(Уот умуллар. Ырыа тыаhыыр. Дьэгэ-Бааба киирэн кэлэр. Харыйа кэн-
ниттэн сүллүүкүн Саҥа Дьыл уолчааны кытта тахсаллар).

Дьэгэ-Бааба: Сыттыыбын-сыттыыбын, Саҥа дьыл сыта кэлэр. 
Тоҕо эбитэ буоллар? Уай! Маннык дьон харабыла суох сылдьал-
лар ду?

Саҥа Дьыл уолчаан: Дорообо, эбээ! Мин Саҥа Дьыл уолчаам-
мын, онтон бу мин доҕорум — волшебник.

Дьэгэ-Бааба: Ким диигин? Волшебник диигин ду? Хата, киhи-
ни күллэрдиҥ! Айуу-айа! (Күлэр) Мэ эрэ, сиэнчээн, музыката истэ 
түс. (Наушнигы биэрэр)

Сүллүүкүн: Дьэгэ-Бааба, иhит эрэ! Саҥа Дьыл уолчааны кис-
тиэххэ, оччоҕо Тымныы Оҕонньор сиэн кыыhынаан кинини 
көрдөөн уһуйааҥҥа бырааhынньыктыы барыахтара суоҕа, оч-
чоҕо оҕолор бэлэхтэрин барытын биhиги ылыахпыт!

Дьэгэ-Бааба: Уай, маладьыас! Мэ, бу — эйиэхэ хатырык мэ тээл! 
Мин билигин сиппиирбинэн ойуурга баар суоллары барытын 
сиппийиэм, оччоҕо Тымныы Оҕонньордоох мунаннар кэ лиэхтэрэ 
суоҕа. Сиппиир, сиппиир! Ойуурга баар суоллары барытын сип-
пий, улахан-улахан буурҕаны аҕал!

(Сүллүүкүн уонна Дьэгэ-Бааба Саҥа Дьыл уолчааны илдьэ бараллар).

Ыытааччы: Оҕолор, Дьэгэ-Бааба уонна сүллүүкүн Саҥа Дьыл 
уолчааны уордулар. Оттон кинитэ суох биhиги бырааhынньыкпыт 
буолбат. Хайдах гынабыт? Хайдах эрэ быыhыахха наада. Оҕолор, 
Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана көмөлөстөхтөрүнэ эрэ бу-
лар кыахтаахпыт. Тымныы Оҕонньорго уонна Хаарчаанаҕа суолу 
буларга көмөлөhүөххэйиҥ. Оҕолоор, Тымныы Оҕонньору ыҥы-
рыаххайыҥ! Чэ эрэ, «Тымныы Оҕонньор!» 

Тымныы Оҕонньор (ыраахтан): Истэбит-истэбит. Айаннатан 
иhэбит!

(Тымныы Оҕонньор сиэниниин киирэллэр. Харыйа тула эргийэллэр).

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ оҕолор! Улааппыккыт 
аҕай ди. Биhиэхэ суолбутун буларга көмөлөспүккүтүгэр улахан 
баhыыба. Барыгытын бырааhынньыгынан эҕэрдэлиибит. Хайа бу, 
харыйа уота суох турар дуу?

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, харыйабыт уоттара умайбат-
тар, харыйабыт уоттарын уматан кулу эрэ.

Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, харыйабытын уматыахха эрэ. 
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Биир, икки, үс — харыйабыт уота, умай! Чэ эрэ, аны барыгытын 
хоробуокка ыҥырабын!

(Харыйа тула хоробуот).
Тымныы Оҕонньор: (Хаарчаанаттан ыйытар) Оттон Саҥа 

Дьыл уолчаан ханна баарый?
Хаарчаана: Билбэппин ээ, эhээ. Мин манна чөҥөчөккө олор, 

кэтэhээр диэбитим. Оҕолортон ыйытыахха эрэ, баҕар кинилэр 
көрбүттэрэ буолуо.

Тымныы Оҕонньор (Кыыhырар): Эмиэ Дьэгэ-Бааба! Эмиэ бы-
рааhынньыгы алдьата сылдьар! Дьэ, мин кинилэри иккиэннэрин 
мууhурдуом.

(Дьэгэ-Бааба уонна сүллүүкүн куттана-куттана төттөрү-таары 
сүүрэкэлииллэр).

Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор, биhиги тугу да гымматахпыт. 
Билигин аҕалыахпыт. 
(Суолларын көрдөөн төттөрү-таары сүүрэкэлииллэр да, булбаттар.)

Тымныы Оҕонньор: Дьэ, ити суолу барытын сиппийбиккин! 
Тохтоо! Билигин эйиэхэ мин көмөлөhөөччүлэрим — супермен-
нар көмөлөhүөхтэрэ. Чэ, эрэ суперменнар Саҥа Дьыл уолчааны 
босхолуурга көмөлөhүҥ — суолу ыйан биэриҥ эрэ.

(«Супермен» уолаттар киирэллэр) 
(Дьэгэ-Бааба уонна сүллүүкүн Саҥа дьылы аҕалаллар)

Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор, мин хааман иhэн Саҥа Дьыл 
уолчааны булан ыллым.

Сүллүүкүн: Ону баара мин буллум! (Этиhэллэр)
Тымныы Оҕонньор: Түксү! Этиһэн бүтүҥ! Иккиэҥҥитин 

мууhурдан кэбиhиэм!
Дьэгэ-Бааба: Уай, Тымныы Оҕонньор, бырастыы гын даа мии-

гин! Кырдьаҕаhы аhын!
Аны маннык быhыыланыам суоҕа! 
Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, бырастыы гынабыт дуо? (Оҕо-

лор эппиэттэрэ) Чэ, оччоҕо бырааhынньыкка хааллын.
Ыытааччы: Чэ, эрэ оҕолоор, Тымныы Оҕонньорго ырыабы-

тын, хоhооммутун иhитиннэриэххэ эрэ!
(«Манҥайгы хаар» ырыа). 

(«Ыл, көр, түннүгүнэн» ырыа). 
(«Көрдөөх музыкант» ырыа).

(Бэлэхтэри түҥэтии)
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Тымныы Оҕонньор: Ырыаҕытын, хоhооҥҥутун иhиттим. Бары 
улааппыккыт. Эhиил кэлэрбэр өссө улаатаарыҥ, доруобай буолуҥ. 
Барыгытын өссө төгүл Саҥа дьылынан. Эhиил эмиэ кэлиэм, ырыа-
та-хоhоонно бэлэмнээриҥ!

Бары: Көрсүөххэ диэри!
Ыытааччы: Чэ, биhиги эмиэ тарҕаhар бириэмэбит кэллэ. Биир 

сылынан Тымныы Оҕонньор эмиэ күүлэйдии кэлиэҕэ! Көрсүөххэ 
диэри!
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КОЛОБОК САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ  
МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫТА

Лукина Анисия Гаврильевна,
Мэҥэ Хаҥалас улууһа, Харатааҕы «Кэрэчээн» 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Туттар тэрил: 3 корзина, оҕуруот астара, фрукталар, тэллэй-
дэр, отоннор, балыктар.

(Саҥа дьыллааҕы музыка тыаһыыр. Саала иһэ бырааһынньыкка 
киэргэммит. Оҕолор маскарааттарын кэтэн олоппосторугар 

олороллор. Ыытааччы хоһоон ааҕан саҕалыыр) 

Ыытааччы: 
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан кэлиитэ,
Кэрэчээн харыйаны
Киэргэтэн кээстибит.
Куобахтар, эһэлэр,
Саһыллар, бөрөлөр
Сиэттиһэн бараннар
Көхтөөхтүк ыллыыллар.
Чаҕылый-чаҕылый,
Баай харыйа, умайыый!
Оҕолор көрдөрүн
Эн үөрэ сырдатыый.

(Ыксаабыт Колобок сүүрэн киирэр, саһар сири көрдүүр, харыйа 
анныгар киирэн иһэн оҕолору көрө түһэр.)

Колобок: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Наһаа да үчүгэй оҕолор 
ороллор. Бары киэргэммиттэр. Кими эрэ кэтэһэҕит дуу, эбэтэр 
бырааһынньык буолаары турар дуу?

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн! Сөпкө этэҕин, биһиги бырааһын-
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ньыкка мустан олоробут. Эн бу кимҥиний, ханна ыксаан куотан 
иһэҕиний? Туохтан куттанныҥ?

Колобок (Иһиллээбитэ буолар): Мин аатым Колобок диэн, 
истибиккит дуо мин туспунан? (Оҕолор эппиэттиилэр) Миигин 
куобах эккирэтэн иһэр. Мин эбэлээх эһэбиттэн куоппутум (Сэ-
рэммиттии саҥарар). Эбэм буһаран баран түннүккэ уурбутугар 
төкүнүйэн түһэн хаалбытым уонна ханан кэлбиппин суолбун 
умнан кэбистим.

Ыытааччы: Ай-ай-аай, хайдах эбэлээх эһэттэн куотуохха 
сөбүй? Оҕолоор, колобок сөпкө гыммыт дуо? (Суох) Саамай 
сөп, улахан дьонтон, эбэттэн, эһэттэн куотар сөп дуо? (Оҕолор 
эппиэттииллэр)

Колобок: Ой-ой-ой, Куобах чугаһаата быһыылаах, оҕолоор, 
миэхэ көмөлөһүҥ эрэ. Ханна саһыахпын сөбүй? (Оҕолор харыйа 
кэннигэр киирэн саһан хаал дииллэр)

(Куобах сүүрэн киирэр, кыыһырбыт, ону-манны көрүтэлиир)

Ыытааччы: Куобахчаан, үтүө күнүнэн! Тоҕо дорообо лос-
поккунуй?

Куобах: Тоҕо мин эһигини кытта дорооболоһуохтаахпыный, 
эһиги кимнээххитий? Мин аспын ханна кистээтигит?

Ыытааччы: Куобахчаан, эн аһыҥ дьиэҕэр — эһэлээх эбэҕэр 
баар. Бачча бырааһынньык саҕана эн кыыһыра сылдьаҕын, эйигин 
оҕолор көрөн олороллор ди, дорооболоһуоххун баҕарбаккын. 
Ай-ай-аай, кыбыстыбаккын даҕаны.

Куобах: Суоох, мин хайдах дорооболоһоллорун билбэппин. 
Миигин оччоҕо үөрэтиҥ.

Ыытааччы: Билигин биһиги оҕолору кытта көрдөрүөхпүт. 
Оҕолоор, Куобахчааны дорооболоһорго үөрэтэбит да? Хайдах 
дорооболоһобутуй? 

Оҕолор бары: Үтүө күнүнэн, Куобахчаан!
Куобах: Ээ сөп, өйдөөтүм. Үтүө күнүнэн, оҕолор! (Бокулуон-

нуур) Бырастыы гыныҥ! (Кыбыстыбыт курдук туттар). 
Куобах: Мин эһиэхэ билэр ырыабын үөрэтиэхпин баҕардым. 

Билигин бары турабыт уонна үтүктэбит. 
(«Здравствуйте ладожки» ырыалаах музыка тыаһыыр.)

Ыытааччы: Дьэ, Куобахчаан, маладьыас. Биһиги эйиэхэ 
оҕуруот астаах корзина бэлэхтиибит, тото-хана аһаар. Биһиги 
Колобокпутун тыытыма, кини олус үчүгэй. 
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(Куобах үөрэр, баһыыбалыыр. Корзинаттан биир-биир ылан оҕуруот 
астарын көрдөрөр, оҕолор ааттыыллар.)

Ыытааччы: Колобок, таҕыс. Куобах тото-хана аһаата, эйигин 
тыыппат.

Куобах: Ураа! Хата үөрэ-көтө оҕолору кытта оонньоотохпуун! 
Оҕолоор, мин эбэлээх эһэбэр барар буоллаҕым ди, миигин кэтэс-
тэхтэрэ буолуо.

(«Мин Колобокпун, Колобокпун…» диэн Колобок куобахтыын 
ыллыыллар уонна тахсан иһэн утары бөрөҕө кэтиллэ түһэллэр).
Бөрө: Уу, Колобок хата эйигин буллум ээ, өр да эккирэттим. 

Куотума, миигин кытта барыс. (Суон куолаһынан саҥарар)
Ыытааччы: Бөрө, дорообо, хантан кыыһыран кэллин, эйигин 

оҕолор көрөллөр ээ, тоҕо Колобогу илдьэ бараҕын?
Бөрө: Мин наһаа аччыкпын, аһыахпын баҕарабын. Ол иһин 

кыыһыра сылдьабын, аһаабатаҕым 2 хонно. Колобогу илдьэ 
барыам этэ.

Ыытааччы: Эн биһиги Колобокпутун илдьэ барыма, биһигини 
кытта бииргэ оонньоо, оччоҕо эйигин аһатыахпыт.

Бөрө: Миигин аһатаҕыт даа? (Үөрэр) Эһиэхэ туох ас баарый? 
(Ол-бу диэки көрүтэлиир)

Ыытааччы: Оҕолоор, бөрөнү кытта бииргэ оонньуоҕуҥ уонна 
бөрө тугу сөбүлээн сиирин билиэххэйиҥ.

Оҕолоор, бу туохтарый? (Балыгы көрдөрөр) Бөрөҕө ким элбэх 
балык хаптарар эбитий? (Бөрө үөрэр, оҕолорго көмөлөһөр.)

Оонньуу «Балыктааһын» 
Ыытааччы: — Көрөҕүн да, Бөрө, биһиги оҕолорбут эйиэхэ 

балык бөҕө хаптардылар. Маны эйиэхэ бэлэхтиибит, тото-хана 
аһаа. Биһиги бырааһынньыкка Тымныы Оҕонньору кэтэһэбит.

Бөрө: Махталларыҥ! Дьэ тото-хана аһыыр буоллум! (Салба-
нар, иһин имэринэр) Дьиҥнээх Тымныы Оҕонньору да? Мин ханна 
эрэ көрбүтүм ээ, Тымныы Оҕонньору. Суолун умнан кэбиспитэ 
буолуо, мин тиийэн суолун көрдөрөн биэриэм, эһиэхэ ыытыам. 
(Балыктаах иһитин ылар, Бөрө тахсан барар)

Ыытааччы: Колобок таҕыс, бөрө барда. Эйигин ким да тута 
илигинэ эбэлээх эһэҕэр ыытыахха наада. 

(Колобок баһыыбалыыр уонна ыллыы-ыллыы баран иһэн эһэни көрө 
түһэр уонна кутталыттан төттөрү-таары сүүрэкэлиир)

Ыытааччы: Эһэчээн, дорообо.
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Эһэ: Дорооболоруҥ! (Кими эрэ көрдүүр курдук ол-бу диэки 
көрүтэлиир)

Ыытааччы: Эһэчээн, эн кими көрдүү сылдьаҕын ?
Эһэ: Колобок эһэлээх эбэтиттэн куоппутун истэммин Колобогу 

эккирэтэн кэллим. (Иһин имэрийэр)
Ыытааччы: Эһэчээн, тохтоо, ыксаама. эн оҕолору, колобогу 

кытта оонньоо, оччоҕо эйиэхэ корзиналаах тэллэй, яблоко, 
виноград, груша биэриэхпит.

Эһэ: Оо, кырдьык да? Оонньоотохпуна миигин аһатаҕыт даа? 
(Үөрэр) Оонньоон бөҕө буоллаҕа дии!

(Колобок мөһөөччүктээх хаары муостаҕа ыһар, бары оонньууллар) 
(Оонньуу: «Хаарынан бырахсыы»)

Эһэ: Оо, наһаа да үчүгэйдик оонньоотум.
Ыытааччы: Эһэчээн, олус үчүгэйдик оонньообуккар эйиэхэ 

корзиналаах ас бэлэхтиибит.
(Эһэ корзинаҕа баар астары көрөр уонна биир-биир таһааран оҕолору 

кытта ааттыыллар)
Эһэ: Баһыыбаларыҥ, оҕолоор! Наһаа үөрдүм. Хаһан да 

Колобогу эккирэтиэм суоҕа, оҕолору куттуом суоҕа. Эһиэхэ олус 
үчүгэй, бэһиэлэй эбит.

(Эһэ тахсан бараатын кытта Саһыл киирэн кэлэр.)
Саһыл: Ким-ким миигин ыҥырар? (Ол бириэмэҕэ Колобок 

куттанар, саһан хаалар)
Ыытааччы: Саһылчаан, эйигин ким да ыҥырбата ээ…
Саһыл: Суох, мин иһиттим, эһиги миигин ыҥырдыгыт дии... 

(Сытырҕалыыр уонна снежинка кыргыттары көрө түһэр). Наһаа 
үчүгэй хаар бөҕөтө олорор эбит дии (Кыргыттары көрөр).

Ыытааччы: Биһиэхэ наһаа элбэх хаар баар, кинилэри кытта 
үҥкүүлүүгүн да? 

(«Хаар үҥкүүтэ» флешмоб-үҥкүү)
Саһыл: Наһаа үчүгэйдик үҥкүүлээтибит. Баһыыбаларыҥ.
Ыытааччы: Саһылчаан, биһиги эйиэхэ сип-сибиэһэй сүөгэй 

бэлэхтиибит, эн олус үчүгэйдик үҥкүүлээтиҥ. Эн сүөгэйи сөбүлүүр-
гүн биһиги билэбит.

Саһыл: Тыый! Мин сүөгэй сөбүлүүрбүн хантан билэҕитий? Мм, 
наһаа минньигэс! Тоттум аҕай! (Үөрэр). 

Ыытааччы: Эн Колобогу тыыппат буоллаххына, биһиги 
оҕолорбут куобаҕы кытта үҥкүүлүөхтэрэ. Көрүөххүн баҕараҕын?
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Саһыл: Көрөн бөҕө.
(«Салааскалаах үҥкүү»)

Саһыл: Наһаа бэһиэлэй үҥкүү! (Ытыһын таһынар)
Ыытааччы: Сотору Тымныы Оҕонньор кэлиэҕэ.
Саһыл: Истибитим-истибитим, Тымныы Оҕонньор оҕолорго 

бэлэх бөҕөтүн биэрэр үһү. Мин эмиэ бэлэх ылыахпын баҕарабын.
(Музыка холбонор: тыал, хаар хаачыргыыр тыаһа иһиллэр.)

Ыытааччы: Оҕолор, туох тыаһыырый, ким атаҕын тыаһа 
иһиллэрий? (Оҕолор эппиэттииллэр: Тымныы Оҕонньор)

(Тымныы Оҕонньор киирэн кэлэр. Оҕолору эҕэрдэлиир) 
(Оҕолор ырыалара «Саҥа дьыл»)

Тымныы Оҕонньор: Наһаа үчүгэй ырыа иһиттим. Оҕолор, 
үтүлүгүм сүтэн хаалла, ким көрдө?

Саһыл: Эн үтүлүгүҥ миэхэ баар, Тымныы Оҕонньор. 
(Ымсыырдыбыт курдук көрдөрөр)

Тымныы Оҕонньор: Оо! Албын Саһыл, үтүлүкпүн аҕал.
Саһыл: Суох, эн биһигини кытта оонньоо, олорума.

(Оонньуу «Үтүлүк»)
Саһыл: Наһаа үчүгэй оонньуу дии. Чэ, Эһэбит үтүлүгүн 

биэриэҕиҥ.
Ыытааччы: Бары тураммыт хоробуокка эргийиэҕиҥ. 

(Тымныы Оҕонньор оҕолорго бэлэхтэри туттарар. Быраһаайдаһар.)
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МУЛЬТИК ДОЙДУТУГАР ЫАЛДЬЫТТААҺЫН

Атакова Валентина Егоровна,
Томпо улууһа, Кириэс-Халдьаайытааҕы
«Сырдыкчаана» оҕону сайыннарар киин иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы 
Фея 
Лунтик 
Гусеница 
Потапыч 
Лосяш 
Бөтүүк 
Ыт 
Эриэппэ 
Оҕонньор 
Эмээхсин 
Сиэн кыыс 
Ыт Жучка 
Куоска Муурка 
Кутуйах 
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана 

(Саҥа дьыллааҕы музыканан доҕуһуоллатан маскарааттаах оҕолор 
киирэн олороллор)

Ыытааччы:
Үөрүү-көтүү аргыстаах,
Кэрэ дьикти оонньуурдаах,
Күлүмүрдэс сулустаах
Тиийэн кэллэ Саҥа дьыл!

Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан, биһиги кырачаан оҕолорбут, 
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күндү ыалдьыттарбыт! Бүгүҥҥү күн эһиэхэ элбэх үөрүүнү-көтүүнү 
аҕаллын диэн туран бырааһынньыкпытын саҕалыаҕыҥ! Оҕолоор, 
кэрэчээн харыйабыт уотун уматыаҕыҥ эрэ! Хатылааҥ: «Биир, икки, 
үс — харыйа уота, чаҕылый!» 

(Оҕолор хатылыыллар, харыйа уота умайар.)  
(Хоробуот «Ёлочка»)

Ыытааччы: Саҥа дьыллааҕы ыалдьыттарбытын — 
Хаарчааналаах, Тымныы Оҕонньору ыҥырыаҕыҥ! (Оҕолор ыҥы-
раллар. Санаарҕаабыт Хаарчаана киирэр.)

Ыытааччы: Дорообо, Хаарчаана бачча бырааһынньыкка тоҕо 
хомойдуҥ? Онтон эһэҥ Тымныы Оҕонньор ханна баарый?

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Эһэм Тымныы Оҕонньор 
миэхэ үүнэр сыл бэлиэтин — ыты бырааһынньыкка илдьэ кэлээр 
диэбитэ. Ону өһөс бөтүүк миэстэтин туран биэримээри ыппытын 
хараҥа хоско хаайбыт, 3 күлүүһүнэн хатаабыт. Ол иһин Саҥа дьыл 
буолбат, бырааһынньыктаан бүттүбүт.

Ыытааччы: Тохтоо, уоскуй, Хаарчаана! Оҕолору эрдэттэн 
куттаама. Хараҥа хоһу арыйан ыты быыһыахпыт. Бөтүүк 
күлүүстэрин ханна кистээбитэ буолуой? Аптаах Феяны көмөҕө 
ыҥырыаҕыҥ. Оҕолоор, тэҥҥэ хатылааҥ: Биир, икки, үс — аптаах 
Фея, биһиэхэ көмөлөһө кэл!

(Музыка тыаһыыр, Фея киирэн кэлэр)
Фея: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Миигин туохха ыҥырдыгыт? 
Ыытааччы: Бөтүүк үүнэр сыл бэлиэтин — ыты, хараҥа хоско 3 

күлүүһүнэн хатаабыт уонна күлүүстэрин кистээн кэбиспит. Биһиэхэ 
баьаалыста көмөлөс эрэ. 

Фея: Бачча үчүгэй бырааһынньыкка оҕолорго көмөлөһүөм. 
Бэйи эрэ, аптаах сиэркилэм ханна баарый? Сиэркилэ, сиэркилэ 
миэхэ бөтүүк күлүүстэрин ханна кистээбитин көрдөр эрэ. Оо, 
ыраах мультик дойдутугар илдьэн кистээбит дии. 

Хаарчаана: Оҕолоор, күлүүстэри көрдүү мультик дойдутугар 
барабыт дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ)

Фея: Мин эмиэ эһигини кытта барсыым. Баҕар, наада буолуом. 
Аптаах палочкабынан сапсыйыым. Энни-бенни, абра-кадабра — 
аптаах палочкам биһигини мультик дойдутугар баар гын! 

(Музыка тыаһыыр. Лунтик уонна Гусеница киирэн кэлэллэр.)
Лунтик: Хайа бу кимнээхтэргитий? Тугу көрдөөн манна 

кэллигит?
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Ыытааччы: Биһиги уһуйаантан кэллибит. 
Лунтик: Оттон биһигини билэҕит дуо, оҕолор? (Оҕолор 

этпиэттииллэр)
Фея: Биһиги Бөтүүк кистээбит күлүүстэрин көрдүү сылдьабыт. 

Эһиэхэ хаалларбатахтара дуо?
Гусеница: Бөтүүк кэлэ сылдьыбыта, күлүүс хаалларбыта, 

кимиэхэ да биэримэ диэбитэ. 
Лунтик: Арай биһигини аралдьытаргыт буоллар, баҕар биэ-

риэхпит этэ.
Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут эһиэхэ эриэппэ остуоруйаны 

оонньоон көрдөрүөхтэрэ.
Лунтик: Тыый! Мин остуоруйаны наһаа сөбүлүүбүн
Гусеница: Онтон мин эриэппэни наһаа сөбүлүүбүн…..
Остуоруйаһыт: Арай биирдэ олорбуттара эбитэ үһү 

оҕонньордоох эмээхсин. Биир үтүө күн оҕонньор эриэппэ 
олордубут. Күн аайы тахсан уу кутар эбит. Онто улахан да улахан 
буола үүммүт. Оҕонньор эриэппэтин хостоору тардыбыт-
тардыбыт, кыайан туура тардыбатах. Оҕонньор эмээхсинин 
ыҥырбыт.

Оҕонньор: Эмээхсин, эмээхсин кэл көмөлөс, эриэппэбитин 
хос туохха.

Эмээхсин: Тыый, көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа дии, эриэппэ 
хааһытын сиир буолбуппут.

Остуоруйаһыт: Эмээхсин оҕонньортон, оҕонньор эриэппэттэн 
ылан баран тардыбыттар-тардыбыттар, кыайан туура тардыба-
тахтар. Эмээхсин сиэн кыыһын ыҥырбыт. 

Эмээхсин: Машенька, кэл, эһэлээх эбэҕэр көмөлөс.
Машенька: Тугуй, эбээ? Туохха көмөлөһөбүн? 
Эмээхсин: Эриэппэбит наһаа улахан буолбут, хостуурга 

көмөлөс.
Машенька: Эбэлээх эһэбэр көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа дии.
Остуоруйаһыт: Сиэн кыыс эмээхсинтэн, эмээхсин оҕонньортон, 

оҕонньор эриэппэттэн ылан баран тардыбыттар-тардыбыттар, 
кыайан туура тардыбатахтар. Сиэн кыыс ытын ыҥырбыт. 

Машенька: Жучка, кэл көмөлөс.
Жучка: Ам, ам, ам! Көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа.
Остуоруйаһыт: Ыт сиэн кыыстан, сиэн кыыс эмээхсинтэн, 

эмээхсин оҕонньортон, оҕонньор эриэппэттэн ылан баран 
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тардыбыттар-тардыбыттар, кыайан туура тардыбатахтар. Жучка 
куосканы ынырбыт. 

Жучка: Муурка, кэл, эриэппэни туура тардарга көмөлөс. 
Муурка: Мяу, мяу! Наһаа үчүгэйдик күҥҥэ сыламныы 

сыттахпына... Хайыахпыный, көмөлөһөр буоллаҕым дии.
Остуоруйаһыт: Куоска ыттан, ыт сиэн кыыстан, сиэн кыыс 

эмээхсинтэн, эмээхсин оҕонньортон, оҕонньор эриэппэттэн ылан 
баран тардыбыттар-тардыбыттар, кыайан туура тардыбатахтар. 
Куоска кутуйаҕы ыҥырбыт. 

Куоска: Кутуйах, кэл, көмөлөс.
Кутуйах: Пи-пи-пи, көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа дии.
Остуоруйаһыт: Кутуйах куоскаттан, куоска ыттан, ыт сиэн 

кыыстан, сиэн кыыс эмээхсинтэн, эмээхсин оҕонньортон, оҕонньор 
эриэппэттэн ылан баран тардыбыттар-тардыбыттар, туура 
тардан ылбыттар. Манан остуоруйабыт бүтэр, ким истибит — ол 
маладьыас.

Лунтик: Хата, биһиги наһаа үчүгэй остуоруйаны көрдүбүт. 
Баһыыбаларыҥ! Гусеница, күлүүстэрин биэр. (Хаарчаанаҕа 
биэрэр)

Ыытааччы: Оттон атын күлүүстэри ханна көрдүү барабыт? 
Баҕар, эһиги билэргит буолаарай?

Гусеница: Суох, билбэппит.
Фея: Аптаах палочкабыт биһигини күлүүс баар сиригэр 

илдьиэҕэ. Энни-бенни, абра-кадабра! 
(Музыка тыаһыыр, смешариктар үҥкүүлээн киирэллэр. Күлүүһү тута 

сылдьаллар)

Потапыч: Эһиги биһиэхэ кэллигит дуо?
Фея: Эһиэхэ, эһиэхэ кэллибит! Биһиги Бөтүүк кистээбит 

күлүүстэрин көрдүү сылдьабыт. Бу эһиэхэ баар эбит дии. Биэриэҥ 
дуо? Биһиги ыксыыбыт, түргэнник барыа этибит.

Лосяш: Саҥа кэлээт да ыксаан эрэҕит дуо? Биһиги олох тэһий-
бэккэ сылдьабыт. Крош, Нюша, Ёж ханна эрэ баран хаалбыттар. 
Биһигини кытта оонньооҥ. 

Онньуу «Муус фигуркалар»

Потапыч: Наһаа үчүгэйдик оонньоотубут. Өссө тугу билэҕит, 
оҕолор? 

Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут остуоруйа бөҕөтүн билэллэр. 



Электронный сборник методических разработок

231

Эһиэхэ «Ыт хайдах иччитин көрдөөбүтэй» диэн остуоруйаны 
көрдөрүөхтэрэ.

Потапыч: Чэ эрэ.

(ОСТУОРУЙА «ЫТ ИЧЧИТИН ХАЙДАХ БУЛБУТАЙ?»)

Оруоллар:

Ыт
Куобах
Саһыл
Бөрө 
Эһэ 

Ыытааччы: Урут, хаһан эрэ, ыт тыаҕа соҕотоҕун олорбут. Ол 
курдук олорон ыт тэһийбэтэх. Онтон ойуурга тахсан иччи көрдүү 
барбыт. Баран испит, баран испит, утары куобаҕы көрсө түспүт. 

Ыт: Куобах, бииргэ олоруох эрэ.
Куобах: Буоллун даҕаны.
Ыытааччы: Ол курдук, ойуурга миэстэ булан, киэһэриитэ 

утуйардыы оҥостубуттар. Куобах утуйан хаалбыт, оттон ыт утуйуон 
баҕарбатах уонна үрэн баргыйбыт. 

Ыт: Ам, ам, ам!
Ыытааччы: Куобах ойон турбут уонна ыкка эппит:
Куобах: Тоҕо үрэҕин? Саһыл иһиттэҕинэ, эн биһи иккини кэлэн 

сиэн кэбиһиэ.
Ыытааччы: Ыт саҥарбатах, ол эрээри иһигэр санаабыт: 

«Мөлтөх табаарыһы булуммуппун. Куобах куттас сүрэхтээх эбит, 
арааһа, саһыл кимтэн да куттаммат буолуохтаах». Ыт куобаҕыттан 
арахсар уонна саһылы көрдүү барбыт. Ойуур устун хааман испит 
уонна саһылы көрсө түспүт.

Ыт: Саһыл, бииргэ олоруох эрэ.
Саһыл: Чэ, буоллун. Бииргэ буолуох.
Ыытааччы: Күнүһүн бииргэ сылдьыбыттар, оонньообуттар. 

Онтон түүн буолбутугар ыт эмиэ үрэн баргыйбыт. 
Саһыл (Соһуйан олоро түспүт): Тоҕо үрэҕин? Билигин бөрө 

кэлэн иккиэммитин сиэн кэбиһиэҕэ.
Ыытааччы: Ыт сарсыарда ойон туран аны бөрөнү көрдүү 

сүүрбүт. 
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Ыт: Иһит эрэ, Бөрө. Эн биһикки аны бииргэ олоруох.
Бөрө: Буоллун даҕаны, көхтөөх буолуо.
Ыытааччы: Киэһэрэн барбыт, утуйардыы оҥостубуттар. Бөрө 

утуйбут, ыт эмиэ сыппыт. Түүн үөһэ ыт эмиэ уһуктан кэлбит уонна 
үрэн баргыйбыт. 

Ыт: Ам, ам, ам!
Ыытааччы: Бөрө куттаммыт, кутталыттан үөхсэн барбыт.
Бөрө: Тугу үрэҕин? Эһэ кэлэн иккиэммитин сиэн кэбиһиэ!
Ыт: Бөрө эһэттэн куттанар, кини да күүһэ суох эбит. Арааһа, эһэ 

барыларыттан күүстээх быһыылаах.
Ыытааччы: бөрөнү хаалларан баран, ыт эһэни көрдүү бар-

быт. Эмиэ ойуур устун баран испит. Барбахтаан иһэн, эһэни көрсө 
түспүт.

Ыт: Ыл, эһэ-бухатыыр, бииргэ олоруох эрэ.
Эһэ: Буоллун даҕаны, доҕордоох ордук.
Ыытааччы: Күн устата бииргэ сылдьыбыттар. Эһэ утуктаабыт. 

Ыт эмиэ түүн үөһэ үрэн баргыйбыт. 
Ыт: Ам, ам, ам!
Ыытааччы: Эһэ уһуктубут уонна ыты мөҕөн барбыт.
Эһэ: Айдаарыма! Тоҕо үрэҕин? Билигин саалаах киһи истэн кэ-

лиэ. 
Ыт:. Эһэ эмиэ куттаҕас эбит, киһини көрдөөтөххө сатаныыһы. 
Ыытааччы: Ыт эһэттэн эмиэ куотар. Ыт тыаны тилийэ сүүрэр — 

киһи ханна да суох. Арай иһиттэҕинэ ханна эрэ ойуур саҕатыгар, 
мас кэрдэр тыас иһиллибит. Онно сүүрэн тиийбитэ, киһи мас 
кэрдэ сылдьар эбит.

Ыт: Киһи, бииргэ олоруох эрэ.
Киһи: Чэ буоллун, барыах.
Ыытааччы: Киһи ыты дьиэтигэр илдьэ барбыт. Киэһэ буолбут, 

киһи утуйбут. Түүн үөһэ ыт үрбүт.
Ыт: Ам,ам, ам!
Ыытааччы: Киһи турбатах. Ыт өссө күүскэ үрбүт. Киһи уһукту-

бут уонна эппит.
Киһи: Ытым, аччыктаабыт буоллаххына аһаа, киһи утуйарын 

мэһэйдээмэ.
Ыытааччы: Онуоха ыт аһаан баран утуйан хаалбыт. Онтон ыла 

ыт киһиэхэ хаалбыт уонна күн бүгүҥҥэ диэри бииргэ олорор. Ма-
нан остуоруйа бүттэ.

Лосяш: Бөтүүк күлүүһү кимиэхэ да биэримэҥ диэбитэ да, эһи-
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гини кытта наһаа үчүгэйдик оонньоотубут, остуоруйа көрдүбүт. 
Өссө да биһиэхэ күүлэйдии кэлээриҥ, күлүүскүтүн биэрэбит. 
(Хаар чаанаҕа биэрэллэр)

Ыытааччы: Иккис күлүүспүтүн буллубут, оттон үһүс күлүүспүт 
ханна баара буолуой? (Музыка тыаһыыр, Бөтүүк киирэн кэлэр)

Бөтүүк: Дорооболоруҥ, оҕолор! Мин эһигини өр да өр кэ-
тэстим. Чэ, бырааһынньыкпытын саҕалыаҕыҥ! Быйыл эмиэ мин 
сылым буолар, ура! Ку-ка-ре-ку!

Ыытааччы: Убаастабыллаах Бөтүүк, бу ааһан эрэр сылга эйи-
гин кытта олус үчүгэйдик үөрэн-көтөн, ыллаан-туойан атаарды-
быт. Оҕолор биир сыл улааттылар. Онтон эн, тоҕо үүнэр сыл бэ-
лиэтин — ыты, хараҥа хоско хаайдыҥ? Бу икки күлүүһү аҕаллыбыт, 
үһүс күлүүс бэйэҕэр баар эбит. Ыты босхолоо!

Бөтүүк: Бэйэҕит эттигит дии, миигин кытта олус үчүгэй диэн! 
Чэйиҥ эрэ, мин туспунан остуоруйата кэпсээҥ, оччоҕо мин ыты 
босхолуом.

Фея: Бөтүүк, эн 12 сылынан өссө да кэлиэҕиҥ, билигин баран 
ыты босхолуохха. Сотору Тымныы Оҕонньор кэлиэҕэ.

Бөтүүк: Чэ, сөп, билигин босхолуом. Көрсүөххэ диэри, оҕо-
лоор! 

(Хаарчааналыын тахсан бараллар)
Ыытааччы: Чэ эрэ, Оҕолоор Тымныы Оҕонньору ынырыаҕыҥ 

эрэ.
Тымныы Оҕонньор:

Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Халыҥ тыалары туораан,
Иһирик ойуурдары уҥуордаан,
Уһуннук да айаннаан,
Хаарчаана кыыспыныын
Кэллибит эһиэхэ —
Күндү ыалдьыт буолан
Көргө-нарга кыттыһаары,
Кэһиибитин бэлэхтээри.

Хаарчаана: Күүтүүлээх кэрэ кэммит күлүмүрдээн кэлбитинэн! 
Көрсүҥ, быйылгы дьыл бэлиэтин — ыты!

Ыт: Гав, гав, гав! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Саргылаах 
Саҥа дьылы үөрэ-көтө көрсүөҕүҥ, оччоҕо үүнэр сыл эһиэхэ, элбэх 
үөрүүнү бэлэхтиэҕэ! 
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САҤА ДЬЫЛ ДЬИКТИЛЭРЭ

Иванова Ирина Егоровна,
Нам улууһун 1-гы №-дээх
«Солнышко» оҕо уhуйаанын
музыкальнай салайааччыта 

Оруоллар:

Ыытааччы
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана
Куоскалар: Коржик, Компот, Карамелька
Ийэлэрэ
Аҕалара
Араас кыыллар

Туттар тэрил: «Три кота» мультфильм дьоруойдарын дьиэлэрэ, 
Синий трактор макета, оонньууга туттуллар хаардар, үҥкүүгэ 
туттуллар султанчиктар, бубенчиктар.

(Саҥа дьыллааҕы музыка доҕуһуолунан маскарааттаах оҕолор 
иитээччилэрин кытары бырааһынньыкка симэммит, киэргэтиллибит 

саалаҕа киирэн, саала ортотугар турар симэммит харыйаҕа 
тиийэллэр.)

Ыытааччы: Υтүө күнүнэн оҕолор, бүгүн биһиэхэ быраа-
һынньык — Саҥа дьыл! Биһиэхэ ыалдьыттар кэлиэхтэрэ, ыл-
лыахпыт-үҥкүүлүөхпүт, оонньуохпут! Бүгүн туох барыта дьикти, 
аптаах буолар.

(Оонньуу: «Харыйаны симиибит»)

Музыканан оонньуу ис хоһоонунан хамсанан көрдөрөллөр:
 y  Шариктары ыйыыбыт (икки илиилэрин тарбахтарынан тө-

гүрүктэри тутан көрдөрөллөр)
 y Онтон фонариктары (фонарик )
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 y  Күлүмүрдүүр ардаҕы (сөмүйэлэринэн үөһэ-аллара суура-
лыыллар)

 y  Хаар кыырпаҕын умнумаҥ (илиилэрин тарбахтарын саратан 
хаар оҥорон көрдөрөллөр)

 y  Кыһыл көмүс балыгы (икки ытыстарын холбоон балык уста-
рын курдук хамсаталлар)

 y  Чыпчылыҥныыр уоттары (тарбахтарын холбуу-холбуу сара-
таллар)

 y  Мөһүүрэни ыһыахха (уҥа-хаҥас быраҕар курдук хамсанал-
лар)

 y Оонньуубутун салҕыахха! (ытыстарын таһыналлар)
(Ханна эрэ куоскалар «Мяу!» саҥалара иhиллэр.)

Ыытааччы: Киммит манна саҥарарый? «Мяу» диирий?
Оҕолор: Куоскалар саҥалара иhиллэр.

(«Три кота» мультик музыката тыаһыыр. Коржик, Компот, 
Карамелька ийэлэрин уонна аҕаларын кытары киирэллэр, 

ыстаҥалыыллар, эргичийэллэр)
Ийэлэрэ: Туох эрэ дьикти буолла. (Соһуйар.) Сөпкө кэллибит 

дуо? Наһаа элбэх кыра оҕолор бааллар, киэргэммиттэр, араас 
маскараат буолбуттар. Биһиги оҕолорбутун илдьэ Саҥа дьыллыы 
баран испиппит.

Ыытааччы: Эһиги оҕо уһуйааныгар бырааһын ньыкка 
оруобуна кэллигит, киириҥ-киириҥ.

Аҕалара: Биһиги оҕолорбутун кытары бырааһынньык-
тыырбытын олус сөбүлүүбүт! Мур-мур!

(Музыка тыаhынан куоскалар киирэннэр харыйаны тула сүүрэллэр.)

Куоскалар: «Мяу! Мяу! Мяу!»
Коржик: Мин Коржик диэммин, хамсаныылаах оонньуулары 

уонна араас мүччүргэннээх сырыылары сөбүлүүбүн. Ураа, наһаа 
үчүгэй, биһиги мультикка баар этибит, онтон манна баар буолан 
хааллыбыт. (Ытыһын таһынар)

Компот: Мин Компот диэн барыны-бары билэ сатыыр, саамай 
өйдөөх куоскабын, мин оҕолор бырааһынньыктарыгар кэлиэхпин 
баҕарбытым ыраатта. Тымныы Оҕонньор уһуйааҥҥытыгар сылын 
аайы кэhиилээх кэлэр үhү дии, оннук дуо?

Карамелька: Υтүө күнүнэн, оҕолоор! Миигин биллигит дуо? 
Мин барыны-бары билэбин. Манна барыта наһаа үчүгэй, кэрэтик 
да симээбиттэр, уой, дьэ, оонньуохпут да оонньуохпут!
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ΥҺүөн: Холбоон биһиги Υс куоска буолабыт — Мии-уу, мии-уу! 
Харыйабытын кытары оонньуоххайыҥ эрэ (үрдэхтэринэ, харыйа 
уота умуллар, ытыстарын таһыннахтарына — умайар.)

Ийэлэрэ: Мин оҕолорум эһиэхэ үҥкүү бэлэхтээх кэллилэр.
(Куоскалар үҥкүүлүүллэр)

Коржик: Мин оҕолору кытта хаарынан оонньуохпун баҕарабын
(Оонньуу, хаарынан бырахсыы)

Компот: Оттон Тымныы Оҕонньор хаһан кэлэрий? Мин бэлэх 
ылыахпын баҕарабын…

(Харыйа тула үҥкүү «Малыши карандаши»)
Ыытааччы: Чугаһаабыттара буолуо.
Карамелька: Мин утуйаары гынным (олоппоско олорон суул-

лаары гынар. Коржик, Компот уһугуннара сатыыллар)
Куоскалар: Оҕолор, көмөлөһүҥ эрэ, уһугуннарыаҕыҥ, Тымныы 

Оҕонньор кэлэрин куоттаран кэбиһиэ.
(Оонньуу «Куосканы уһугуннар» (араас музыкальнай инструменнары 

тыаһаталлар))
Ыытааччы: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньору ыҥырыаххайыҥ, 

аны ааһа баран хаалыа.
(Бары ыҥыраллар, Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр)
Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! Мин Тымныы 

Оҕонньорбун, миигиттэн куттанымаҥ, мин кыра оҕолору олус 
таптыыбын! Киэргэммиккит, маскараат кэппиккит, быраа-
һынньыкка бэлэмнэммиккит. Оҕолорбор кэһиибин аҕаллым, 
оонньуохпут, хоробуоттуохпут!

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, мин Хаар кыыспын, ол иһин 
Хаарчаана диэн ааттаахпын. Манна бырааһынньык буоларын 
истэн эһэбиниин кэллибит, уһуйааҥҥыт наһаа улахан, киэҥ, 
сырдык, олус да үчүгэйдик симээбиккит!

Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ эрэ, оҕолорбун кытары харыйа 
тула хоробуоттуохайыҥ, өр да күүппүтүм эһигини кытары 
үҥкүүлүүрбүн!

(Хоробуот «Маленькой ёлочке»)

(Тымныы Оҕонньору кытта оонньуу «Υтүлүкчээн»)
Тымныы Оҕонньор: Оок-сиэ оҕолор, бэһиэлэй дьоҥҥут 

дьэ, сылаттыгыт, мин олоруум. Эһиги ырыаҕытын-хоһооҥҥутун 
истиим.
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(«Тымныы Оҕонньор» А. Филиппенко, «Саҥа дьыл» Г. Ксенофонтова, 
«Харыйа» Е. Тиличеева ырыалара, хоһооннор)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум ырыалара-тойуктара элбэҕэ 
үчүгэйин, бырааһынньыкка бэлэмнэммиттэр!

Куоскалар: Тымныы Оҕонньор, оҕолорго кэһиигин хаһан биэ-
рэҕин?

Тымныы Оҕонньор: Ээ, дьэ, биэрэбин-биэрэбин буоллаҕа, 
били кэһиибин Күөх трактор аҕалыах буолта, көрүҥ эрэ, иһэр 
дуо? Хаарчаана, куоскалар, көмөлөһүҥ!

(Күөх трактор мультик музыкатынан кэһиини киллэрэр, кэһии 
түҥэтии, Тымныы Оҕонньору кытары хаартыскаҕа түһүү)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, мин барар кэмим кэллэ, эһиил 
кэлэрбитигэр өссө элбэх ырыаны, хоһоону үөрэтэн, улаатан 
көрсөөрүҥ!

Куоскалар: Оҕолоор, эһиэхэ, Тымныы Оҕонньорго, Хаарчаа-
наҕа махтал, эһигини кытары бииргэ наһаа үчүгэйдик бырааһын-
ньыктаатыбыт!

(Оҕолору кытары быраһаайдаһан тахсан бараллар)
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АПТААХ СЫАРҔА

Аммосова Вероника Васильевна,
Уус Алдан, Бороҕоннооҕу 3-с №-дээх
«Мүрүчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Туттар тэрил: «Саҥа дьыл» хартыына, хаар киһи уонна араас 
кыыллар төбөҕө кэтиллэр мааскалара, ыраас илиис, акварель, 
киистэлэр, сыарҕа уруһуйа, Саҥа дьыллааҕы өрө көтөҕүллүүлээх 
музыкалаах диск, почтальон таҥаһа. 

Иитээччи: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Кыһыҥҥы кэмҥэ оҕолор да, 
улахан да дьон саамай кэтэһиилэх бырааһынньыкпыт ханныгый?

Оҕолор: Саҥа дьыл!
Иитээччи: Саамай сөп. Оҕолоор, Саҥа дьыл бырааһынньыга 

хайдах төрүттэммитин билиэххитин баҕараҕыт дуо?
Саҥа дьыл былыыр-былыр Месопатамия диэн сиргэ төрүттэм -

мит эбит. Месопатамияҕа күүстээх үлэлэрэ барыта саас түмүктэнэл-
лэрэ эбитэ үһү, ол иһин онтон үөрэн улахан бырааһынньык — 
Саҥа дьыл буолар эбит. Бу бырааһынньык кэмигэр дьоннор 
бары сынньаналлар, үөрэллэр-көтөллөр, иллэҥсийэн күүлэйдии 
бараллар эбит. Бу кэмҥэ кими да мөхпөттөр, буруйдаабаттар, 
хаайбаттар эбит.

Онтон Россияҕа бу бырааһынньыгы 20-с үйэ саҥатыгар 
Петр I соҕуруулары үтүктэн тохсунньу 1 күнүгэр бэлиэтиир гына 
Укаас таһаарбыт. Онтон ыла дьон аймах ахсынньы 31-с күнүн 
түүнүгэр Саҥа дьылы бэлиэтиир саамай кэтэһиилээх уонна 
сөбүлүүр бырааһынньыкпыт буолар. Бу күн дьон төгүрүк сыл 
этэҥҥэ ааспытыттан үөрэн-көтөн, мааны остуол тардан дьиэ 
кэргэннэрин, аймахтарын кытары аһыыллар, онтон оҕолор 
Тымныы Оҕонньортон үчүгэй бэрээдэктэрин эбэтэр үөрэхтэрин 
иһин бэлэх ылаллар.

Оҕолоор, Саҥа дьыл диэн тылы иһиттэххитинэ тугу саныыгытый?
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Оҕолор: Киэргэммит харыйаны, Тымныы Оҕонньору, Хаар-
чаананы, бэлэхтэри, мандарины, кэмпиэттэри, сакалааттары 
уо.д.а.

Иитээччи: Маладьыстар, Саҥа дьыл туһунан хоһоонно 
ааҕыаххайыҥ эрэ:

(Күргүөмүнэн хоһоон ааҕаллар)
Иитээччи: Чэйиҥ эрэ, аны таабырынна таайсыахха:

 y Балаҕан үрдүгэр барча тохтубут үһү. (Сулустар)
 y Кыһын сүүрэр, сайын утуйар баар үһү. (Салааска)
 y Кыһын, сайын биир өҥнөөх баар үһү. (Харыйа)
 y  От-мас аһылыктаах ойуоккалаан оҕонньор баар үһү. (Куо-

бах)
 y Икки титириги илдьэ сылдьар баар үһү. (Таба)
 y Тиит тирэхтээх тиҥсирики баар үһү. (Тииҥ)
 y Кыһыл мурун, кырыа бытык баар үһү. (Тымныы Оҕонньор)
 y  Аптаах оҕонньор сиэнэ үрүҥ көмүскэ сууламмыт үһү. (Хаар-

чаана)
 y Иһиирэрэ иһиллэр, бэйэтэ көстүбэт баар үһү. (Тыал)
 y Таҥаһын сылга түөттэ уларыттар баар үһү. (Дьыл кэмнэрэ)

Наһаа да элбэҕи билэр эбиккит, маладьыастар. Оҕолоор, Саҥа 
дьылбыт буолара чугаһаата, хараххытын симиҥ эрэ, киэргэммит 
харыйа тула маскараат буолан үҥкүүлүү сылдьаргытын 
көрүөххэйиҥ эрэ, ким туох буолбутуй?

Оҕолор: Хаар киһи, саһыл, тииҥ.
Иитээччи: Оҕолор, сынньана таарыйа туран хоробуоттуохха-

йыҥ, үҥкүүлүөххэйиҥ.
(Саҥа дьыллааҕы музыка тыаһыыр, бастаан бары сиэттиһэн 

хоробуоттууллар, онтон төгүрүччү туран кыыллары: эһэни, куобаҕы, 
саһылы үтүктэн хамсаналлар, хаары сиртэн баһан ылан ыһар 

хамсаныылары оҥороллор, хаар курдук эргийэллэр, үҥкүүлүүллэр) 
Үҥкүүлүү сырыттахтарына ааны тоҥсуйаллар, Почтальон киирэн 

Тымныы Оҕонньортон сурук туттарар).
Иитээччи: (Соһуйбут хараҕынан оҕолор диэки көрөр) Уой, 

оҕолоор! Тымныы Оҕонньор биһиэхэ сурук ыыппыт дии, арыйан 
ааҕыаххайыҥ эрэ:

«Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин эһиэхэ бараары бэлэмнэнэ 
сырыттахпына сыарҕам алдьанан хаалла, бэлэхтэрбин 
сыарҕата суох хайдах да сатаан илдьибэт буоллум. Эһиги 
ортоҕутугар сүрдээх уруһуйдьут оҕолор баалларын билэбин, 



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

240

миэхэ сыарҕата уруһуйдааҥ эрэ, аптаах торуоскабынан 
тоҥсуйдахпына, уруһуйдаабыт сыарҕаҕыт дьиҥнээх буолуоҕа, 
оччоҕо эһиэхэ түргэнник айаннаан тиийиэм».

Иитээччи: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньорго көмөлөһөбүт дуо?
Оҕолор: Көмөлөһөбүт!
(Оҕолор эрдэттэн бэлэмнэммит остуолга олороллор. Иитээччи 

оҕолор сөпкө олорон, илиилэрин киртиппэккэ, ыраастык үлэлииллэрин, 
илиискэ улаханнык уруһуйдуулларын туһунан этэр. Саҥа дьыллааҕы 

музыка тыаһыыр) 
Иитээччи: Оҕолоор, Саҥа дьыл туһунан тугу биллигит? Ордук 

тугу гыммыккытын сөбүлээтигит? Саҥа дьылбыт буолара хас күн 
хаалбытый, ааҕыаххайын эрэ. Оой, уруһуйдарбытын Тымныы 
Оҕонньорго түргэнник ыыта охсуоххайыҥ. (Кэмбиэргэ уган 
таһааран ыытар)



Электронный сборник методических разработок

241

КЫҺЫҤҤЫ ОЙУУРГА САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ  
МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫЛАР

Павлова Октябрина Андреевна, 
Сунтаар улууһа, Бүлүүчээннээҕи
«Чуораанчык» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Тымныы Оҕонньор
Хаар Киһи
Саһыл
«Атахтаах» мөһөөччүк
Туттар тэрил: Тымныы Оҕонньор кириэһилэтэ, хаар, ыаҕайа, 

«атахтаах» мөһөөччүк.
(Музыка тыаһыыр, маскараадтаах оҕолор киирэн олоппоско 

олороллор)

Ыытааччы: 
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан кэллэ дии,
Киэргэллээх харыйа
Кэһиилээх эбит дии!

Саргылаах Саҥа дьыл салаллан кэлэн иһэринэн, күндү кыра-
чаан оҕолорбутун иитээччилэргит ааттарыттан итиитик-истиҥник 
эҕэрдэлиибит!

Кэрэчээн харыйа
Налыччы киэргэммит,
Араас да уотунан
Күлүмнүү умайбыт.

Оҕолор, кэрэчээн харыйа эһигини кытта оонньуон баҕарар, 
ытыскытын таһыннаххытына харыйабыт араас уотунан 
күлүмүрдүө, онтон атаххытынан муостаны битигирэттэххитинэ, 
харыйабыт уота умуллан хаалыа… 
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Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, харыйачааммытын кытта оонньуоҕуҥ эрэ!
(Оонньуу «Харыйачааны кытта оонньуубут»)

Ыытааччы: Бүгүн биһиэхэ бырааһынньыкпытыгар Тымныы 
Оҕонньорбут ыалдьыттыы кэлиэҕэ, кэһии арааһын аҕалыаҕа. Он-
тон оҕолорбут киниэхэ ырыаларын ыллаан, үҥкүүлэрин үҥкүүлээн 
көрдөрүөхтэрэ, Тымныы Оҕонньору үөрдүөхтэрэ.
(Музыка тыаһыыр, ыксаабыт көрүҥнээх муннун саба туттубут Хаар 

Киһи киирэн кэлэр )
Хаар Киһи: Үтүө күнүнэн, оҕолор! Эһиги саһылы көрбөтүгүт 

дуо?
Ыытааччы: Үтүө күнүнэн! Суох, биһиги саһылы көрбөтүбүт. 

Тоҕо саһылы ыйыттыҥ?
Хаар киһи: Саһыл мин моркуоп муннубун былдьаан ылан ба-

ран куотан хаалла. Бу көрүҥ, муннум суох дии! Хайдах мунна суох 
оҕолор бырааһынньыктарыгар сылдьыахпыный? 

(Хаар Киһи төбөтүн төҥкөтөр, сирэйин саба туттар, хомойор)
Ыытааччы. Хаар Киһи, санааҕын түһэримэ, эйигин үөрдэ-

көтүтэ, доҕотторуҥ кырачаан хаар дьоннор манна тахсан 
үҥкүүлээн көрдөрүөхтэрэ.

(Үҥкүү «Хаар дьоннор үҥкүүлэрэ») 
(Музыка тыаһыыр, Саһыл киирэн кэлэр)

Саһыл. Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Мин манна Саҥа дьыл бы-
рааһынньыга буоларын истэммин эһиэхэ ыалдьыттыы кэллим! 
(Албыннаһар)
(Ол кэмҥэ ыытааччы кэннигэр саһан турар Хаар Киһи тахсар уонна 

Саһылы үҥсэр)
Хаар Киһи: Бу саһыл мин моркуоп муннубун былдьаата.
Ыытааччы: Оо, Саһылчаан, эн тоҕо Хаар Киһи моркуоп мун-

нун былдьаатыҥ? Төттөрү биэр, көрүүй, Хаар Киһи дэлби хомой-
бут дии, ытаары гыммыт.

Саһыл: Суох, муннугун биэрбэппиин-биэрбэппин! (Харыйа 
тула куотар, Хаар Киһи кэнниттэн сырсар)

Ыытааччы: Тохтооҥ эрэ, бу туох буолбут Саһылый? Тоҕо, эн 
Хаар Киһи муннун былдьаан баран биэрбэккиний?

Саһыл. Оттон мин манна бырааһынньыкка куобахчааннар 
бааллар үһү диэни истэммин, кинилэри моркуобунан күндүлээри 
былдьаабытым.

Ыытааччы. Саһылчаан, тугу эмэ, кимтэн эрэ ылыаххын баҕарар 
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буоллаххына «баһаалыста», «көрдөһөбүн» диэн аптаах тыллары 
этиэхтээххин. Онтон махтанар буоллаххына — «махтал» диэн. Өй-
дөөтүҥ дуо, Саһылчаан?

Саһыл: Өйдөөтүм, бырастыы гын миигин, Хаар Киһи! Мэ, 
моркуоп муннугун төттөрү биэрэбин.

(моркуобу Хаар Киһиэхэ биэрэр)

Ыытааччы: Саһыллаах Хаар Киһи эйэлэспиттэрин иһин кыра-
чаан куобахтар эһиэхэ үҥкүү бэлэхтиэхтэрэ!

(Үҥкүү «Моркуоптаах үҥкүү»)

Ыытааччы: 
Киммит ата тыбыырталыыр,
Ким сыарҕата сырылыыр,
Киммит хааман кыычырҕатар,
Киммит ааны тонсуйар?

Оҕолоор, Саҥа дьылбыт бырааһынньыга саҕаланна, өр да 
кэтэс пит Тымныы Оҕонньорбутун ыҥырыаҕыҥ! 

(Оҕолор «Тымныы Оҕонньор! Тымныы Оҕонньор!» диэн ыҥыраллар, 
Тымныы Оҕонньор киирэн кэлэр)

Тымныы Оҕонньор: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Ыраах да сиртэн 
айаннаан эһиэхэ ыалдьыттыы кэллим! Оҕолорум улааппыттар, 
элбэх ырыа, хоһоон билэр дьон буолбуттар!

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, Тымныы Оҕонньор! Ыраахтан айан-
наан кэлэн сылайбытыҥ буолуо, манна олорон сынньан. Оҕолор 
эйиэхэ ырыа ыллаан иһитиннэриэхтэрэ.

(Ырыа «Тымныы Оҕонньор»)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум ырыалара тоҕо үчүгэйэй! 
Маладьыастар! Оҕолор, миигин кытта оонньуугут дуо? Хаар Киһи, 
аҕал эрэ манна, хаар чөмөхтөрүн! Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бу хаар 
чөмөхтөрү ким саамай элбэҕи хомуйар эбитий?

(Оонньуу «Хаар чөмөхтөрүн хомуйуу». Тымныы Оҕонньор хаар 
чөмөхтөрүн ыһар, оҕолор хаары хомуйан, ыаҕайаҕа угаллар)

Маладьыас да оҕолор! Наһаа да элбэх хаары хомуйдугут! Өссө 
оонньуубут дуо, оҕолор? Чэйиҥ эрэ, аны бу хаарбытынан бырахса 
оонньуоҕуҥ!

(Оонньуу «Хаарынан бырахсыы»)

Ыытааччы: Наһаа да үчүгэйдик оонньоотубут. Аны оҕолор, 
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Тымныы Оҕонньорбутун кытта харыйачааммыт тула хоробуот-
туоҕуҥ!

(Харыйа тула Саҥа дьыллааҕы хоробуот)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолорбор Саҥа дьыллааҕы кэһиибин 

аҕаллым, Хаар Киһи, Саһылчаан кэһиилээх мөһөөччүкпүн тахсан 
киллэриҥ эрэ... 
(Хаар Киһи, Саһылчаан «атахтаах» мөһөөччүгү киллэрэллэр, Тымныы 

Оҕонньор аттыгар уураллар)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ, эрэ оҕолорбор кэһиибин түҥэтиэм 

(Мөһөөччүгүн ылаары гыммыта, мөһөөччүгэ хааман куо-
тан хаалар) Хайа, бу хайдах-хайдаҕый? Мөһөөччүгүм хаамар 
дуу? (Тымныы Оҕонньор соһуйар, туран мөһөөччүгүн ылаары 
гыммыта, мөһөөччүгэ хааман харыйа тула куотар, Тымныы 
Оҕонньор сырсар). 

Ыытааччы: Оо, кэһиилээх мөһөөччүкпүт куотан хаалла дии! 
(«Атахтаах» мөһөөччүк куотан тахсан хаалар.)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, хомойумаҥ, мин аптаах 
торуоскабынан аптаан кэбиһиэм, оччоҕо «атахтаах» мөһөөччүкпүт 
дьиҥнээх кэһиилээх мөһөөччүккэ кубулуйуо!
(Тымныы Оҕонньор торуоскатынан «тос-тос» охсон аптыыр. Саһыл 

Хаар Киһилиин кэһиилээх мөһөөччүгү соһон киллэрэллэр.)
Ыытааччы: Үөрүү-көтүү буолла! Тымныы Оҕонньорбут кэ-

һиитин аҕалла!
(Тымныы Оҕонньор оҕолорго кэһиитин түҥэтэр)

Ыытааччы.
Саҥа дьылбыт,
Саҥа дьолбут
Тиийэн кэллэ, доҕоттоор!
Саҥа дьылбыт,
Саҥа дьолбут
Үчүгэйиэн, кэрэтиэн!

Манан биһиги Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпытын түмүк-
түүбүт, барыгытыгар дьолу-соргуну, үөрүүнү-көтүүнү баҕа рабыт! 
Тымныы Оҕонньорбутугар бырааһынньыкпытыгар ыалдьыттаа-
бытын уонна биһиэхэ кэһии аҕалбытын иһин махтаныаҕыҥ. 

(Оҕолор Тымныы Оҕонньорго махтаналлар уонна өйдөбүнньүк 
хаартыскаҕа түһэллэр.)

Тымныы Оҕонньор: Эһиил көрсүөххэ диэри, оҕолор! Кэлэр 



Электронный сборник методических разработок

245

сылга бары улаатан, өссө элбэҕи билэр, сатыыр дьон буолан 
көрсөөрүҥ!

(Тымныы Оҕонньор быраһаайдаһан тахсан барар)



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

246

САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ СЦЕНАРИЙ

Кузьмина Мария Реворьевна, 
Дьокуускайдааҕы 16-с №-дээх 
оҕону сайыннарар киин иитээччитэ 

Оруоллар:

Хаарчаана
Куобах 
Эһэ 
Саһыл 
Дьэгэ-Бааба
Тымныы Оҕонньор 
Ыытааччы 

Ыытааччы: 
Саҥа дьыл! — дии-дии
Саһыллар сырсаллар, 
Куобахтарга кэлэннэр,
Куула тыаҕа сасыһаллар.

Тииҥнэр чөрөҥнөһөн
Тииттэргэ ытталлар, 
Киистэрдиин эйэргэһэн 
Кырыа көмүһүн ыһаллар.

Хаар маҕан хабдьылар 
Хаарчааналар буоланнар 
Ойуур ыраас хаарыгар 
Оһуор анньан хаамаллар. 

Онтон уһуйаан иһигэр 
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Уоттаах харыйа иннигэр
Моруос кэһиитин түҥэтэр, 
Мууһурбут бытыга сипсийэр.

Хаарчаана: Үтүө күнүнэн оҕолор, төрөппүттэр, ыалдьыттар! 
Кэлэн иһэр саргылаах Саҥа дьылынан эҕэрдэлии кэллим! 

Ыытааччы: Оҕолоор, ким биһиэхэ ыалдьыттыы кэлбитий? 
Олус кэрэтик киэргэммит, элбэх оонньуурдаах, төбөтүгэр сулус-
таах!

Оҕолор: Харыйа!
Хаарчаана: Харыйа туга тиийбэтий?
Оҕолор: Уота суох!
Хаарчаана: Харыйачааммытын өссө тупсарыахха! 1,2,3! Ха-

рыйа уота умай! 
(ырыа «Саҥа дьыл»).

Хаарчаана: Уой! Харыйаҕа сурук баар. Кимтэн буоллаҕай? 
(Хаар чаана суругу ааҕар).

Сурук:
«Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Харыйа анныгар чуораанчык 

баар. Чуораанчык тыаһыгар ыалдьыттар кэлиэхтэрэ. Сотору 
тиийиэм, кэһиигитин аҕалыам. Тымныы Оҕонньор».

Хаарчаана: Чуораанчык ханна баарый? (көрдөөн булар). Ыал-
дьыттарбытын ыҥырыаххайыҥ! 

(Чуораанчык тыаһыыр, куобах киирэн кэлэр).

Ыытааччы:
Көрүҥ эрэ, биһиэхэ 
Куобахчаан кэлбит.
Кулгааҕын чоротон 
Ойуоккалаан барбыт.

Куобах: 
Саҥа дьылынан!
Хаар бэргэһэлээх чөҥөчөктөрдөөх. 
Хаар былааттаах харыйалардаах, 
Хаар саарыстыбатыттан, 

Ойон-тэйэн кэллим эһиэхэ. (Кими эрэ көрдүүр курдук тула өт-
түн көрүтэлиир). 

Мин албын саһылтан наһаа куттанабын. 
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Хаарчаана: Куттаныма, куобах. Биһиги оҕолорбут бары үтүө 
санаалаахтар. Биһиги эйигин атаҕастыахпыт суоҕа. 

Куобах: Оҕолортон куттаммаппын. Эһигини кытта хаалан оон-
ньуом, ыллыам, үҥкүүлүөм, сөбүлэһэҕит?

Оҕолор: Хаал!
Куобах: Үҥкүүлүүрбүн олус астынабын, кэлиҥ, үҥкүүлүөххэ! 

Үҥкүүһүт да эбиккит, маладьыастар. Үөрдүм-көттүм аҕай! 
(Чуораанчык тыаһыыр, кыыһырбыт саһыл киирэн кэлэр, куобах куо-

тан хаалар).

Ыытааччы: 
Оту-маһы тыаһаппакка,
Чэпчэкитик ньылбыйан,
Кыламанын хамсатан,
Тиийэн кэллэ саһылчаан.

Саһыл: Ким ыллыырый? Ким үҥкүүлүүрүй? Манна мин хаһа-
айкабын. Оонньуургутун бобобун! (Атаҕынан тэбэр).

Хаарчаана: Тохтоо! Саһыл, кыыһырыма. Оҕолору көр эрэ, 
бары наһаа кырасыабайдар!

Саһыл: Ким кырасыабайый? 
Хаарчаана: Уолаттар уонна кыргыттар!
Саһыл (Оҕолору көрүтэлиир): Кырдьык даҕаны, бары кэрэлэ-

риэн! Туохха таҥнан-симэнэн олороҕутуй?
Хаарчаана: Бу бырааһынньыкка ыллыыбыт, үҥкүүлүүбүт, ха-

рыйа тула хоробуоттуубут.
Саһыл: Ол ханнык бырааһынньыгый?
Оҕолор: Саҥа дьыл!
Саһыл: Оннук бырааһынньыгы билбэппин! Саҥа дьыл буолан, 

эргэ сыл туох куһаҕаннааҕый?
Хаарчаана: Оҕолор хоһоон ааҕан иһитиннэриэхтэрэ, өйдөөн 

иһит.
(Хоһоон «Саҥа дьыл бэлиэтэ»).

Саһыл: Оо, оччоҕуна бэһиэлэй буолсу. Тымныы Оҕонньор кэ-
лииһик, кэһии аҕалыыһык, үөрүүлээх-көтүүлээх бырааһынньык 
эбит дии. Эһигини кытта оонньуу— көрүлүү хаалыахха сөп дуо?

Оҕолор: Сөп!
Хаарчаана: Уой! Чуумпуран истиҥ эрэ! Ким эрэ харыйа анны-

гар тыаһыыр. Ким эрэ утуйа сытар. Улаханнык да мунна тыаһыыр! 
Кинини уһугуннарыахха.
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Ыытааччы: 
Оту-аһы барчалаан
Тиийэн кэллэ эһэ хаан,
Баппаҕайын саратан
Баадаҥнаан ылла

(Эһэ харыйа кэнниттэн тахсан кэлэр)

Эһэ: Кимнээх миигин утуппаттарый! Туох айдаанай, барыгытын 
тутан ылыам!

Хаарчаана: Тохтоо, эһэчээн! Биһиги эйигин кытта оонньуохпу-
тун баҕарабыт. 

Эһэ: Кистээн эттэххэ, оонньуурбун олус диэн сөбүлүүбүн. Чэ-
йиҥ эрэ, оонньуохха! 

(Оонньуу «Харах симсии»)

Эһэ: Түргэн даҕаны эбиккит. Уу, сылайдым аҕай... Утуйуохпун 
баҕардым, хорооммор баран сытыыһыкпын. Көрсүөххэ диэри!

Саһыл: Көрсүөххэ диэри! (Эһэ, саһыл тахсан бараллар).
Хаарчаана: Биһиэхэ Тымныы Оҕонньор кэлиэхтээх этэ. Тоҕо 

хойутаата? Чуораанчыкпытын тыаһатыахха. Бары бииргэ Тымныы 
Оҕонньору ыҥырыаххайыҥ! Тымныы Оҕонньор эһээбит, кэл! 

Дьэгэ-Бааба: Дьэ, Тымныы Оҕонньор кэллим!
Хаарчаана: Тымныы Оҕонньорго майгыннаабаккын дии!
Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор буолбаккабын, ким буо-

луохпунуй?
Хаарчаана: Онтон эн тоҕо сиппиирдээх сылдьаҕыный?
Дьэгэ-Бааба: Эһиэхэ түргэнник кэлээрибин суолбун сиппи-

йэбин.
Хаарчаана: Оттон эн тоҕо бытыгыҥ суоҕуй?
Дьэгэ-Бааба: Бытыкпын таһырдьа тымныыга кырыарбатын 

диэн сиэппэр уктубутум.
Хаарчаана: Оттон эн тоҕо уһун тыҥырахтааххыный?
Дьэгэ-Бааба: Эһигини кытта охсуһаары!
Хаарчаана: Эн Тымныы Оҕонньор буолбатаххын! Мин кинини 

билэбин, кини хаһан да бытыгын сиэбигэр уктубат, куруутун до-
рооболоһор. Эн, Дьэгэ-Бааба, оҕолору кытта дорооболоспотуҥ.

Дьэгэ-Бааба: Туохтаах үһүнүй, дорооболоспотоҕум! Здрась-
те! (Сонун уһулар). Мин эһигини куттаары кэлбэтим. Дьэгэ-Бааба 
куһаҕан диэн миигинэн оҕолору куттааччылар. Оннук буолбатах, 
мин кими да атаҕастаабаппын. Кырдьык этэбин, итэҕэйбэт буол-



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

250

лаххытына Саҥа дьылы Тымныы Оҕонньор оннугар ыытабын дуо? 
Көҥүллүүгүт?

Хаарчаана: Оҕолор, итэҕэйэбит дуо? 
Дьэгэ-Бааба: Төһө өйдөөххүтүн бэрэбиэркэлиэм, таабырын 

таайтарыам.
Хонууга хорос, сыһыыга сырбас баар үһү. (Куобах)
Тииттэн тииккэ ыстанабын, туораахтары тиниктиибин. (Тииҥ)
Таһырдьа хайа буолар, иһирдьэ уу буолар баар үһү. (Хаар)
Кыһыл бэргэһэлээх, мэник мэнигийээн баар үһү. (Петрушка)

(Үҥкүү «Петрушка»)

Дьэгэ-Бааба: Таабырыннарбын барытын таайдыгыт дии! Ма-
ладьыастар! Сынньана таарыйа оонньуоххайыҥ! 

(Оонньуу «Погремушки»)

Эһигини кытта оонньоон үөрдүм-көттүм аҕай, баһыыбаларыҥ. 
Ол гынан баран тыабар төннүөхпүн наада. Миигин умнаайаххы-
тый! (Сиппииригэр олорон тахсан барар).

Хаарчаана: Дьэгэ-Бааба барда, Тымныы Оҕонньор хаһан кэ-
лэр? Чуораанчыкпытын өссө тыаһатыахха, Тымныы Оҕонньору 
ыҥырыахха! (3 тыаһатар, ыҥыраллар).

Тымныы Оҕонньор: Ау! Хаарчаана! Бу кэлэн турабын даҕа-
ны, тыал кэлэн невидимка бэргэһэтин кэтэрдэн кэбистэ, ол иһин 
көстүбэппин!

Хаарчаана: Хайыыбытый, оҕолор! Невидимка бэргэһэтин үрэн 
кэбиһиэххэ, тыал курдук үрүөххэ: уу-уу, у-у-у-у, бары бииргэ: уу-
уу-уу! Тымныы Оҕонньор киирэн кэлэр.

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! Саҥа дьылынан! 
Саҥа дьолунан!

Хаарчаана: Тымныы Оҕонньор, оҕолор эйигин кэтэстилэр, 
ырыа, хоһоон кэһиилээхтэр. 

(Ырыа «Тымныы Оҕонньор», хоһоон «Ким киэргэттэ», «Саҥа дьыл»).

Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да ырыалар, хоһооннор. Чэйиҥ, 
оҕолор, оонньуохха! 

(Оонньуу «Тоҥоруом»)

Хоробуотта тардыаҕыҥ, үөрэ-көтө ыллыаҕыҥ!
(Хоробуот «Маленькая ёлочка»)

Тымныы Оҕонньор: Сылайдым, итииргээтим, хаардарым хан-
на баалларый? Ууллаары гынным, тымныы салгыны аҕалыҥ! 
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(Үҥкүү «Хаардар»)
Тымныы Оҕонньор: Үчүгэйиэн, тымныйда. Баһыыбаларыҥ!
Хаарчаана: Тымныы Оҕонньор, үҥкүүнү, ырыаны иһиттиҥ, 

көрдүҥ. Оҕолорго кэһиигин аҕаллыҥ дуо?
Тымныы Оҕонньор: Кэһиибин аҕалан истэхпинэ күүстээх 

тыал-буурҕа түспүтэ. Мөһөөччүкпүн тыаҕа түһэрэн кэбиспиппин. 
Баран көрдүөм. (Баран истэҕинэ мөһөөччүк саҥата аан кэннит-
тэн иһиллэр).

Мөһөөччүк: Тымныы Оҕонньор!
Тымныы Оҕонньор: Оо! Мөһөөччүгүм бэйэтэ тиийэн кэллэ!
Мөһөөччүк: Мин боростуой мөһөөччүк буолбатахпын, аптаах 

мөһөөччүкпүн.
Тымныы Оҕонньор: Чэ, эрэ, мөһөөччүгүм, үҥкүүлээн көрдөр 

эрэ! (Мөһөөччүк үҥкүүлүүр уонна харыйа кэннигэр куотар).
Тымныы Оҕонньор: Тохтоо! Тохтоо! Ханна бардыҥ? (Харыйа 

кэннигэр эккирэтэн барар, дьиҥнээх бэлэхтэрдээх мөһөөччү-
гү сүгэн киирэр). Дьэ эрэ, көрүөххэ. Мөһөөччүгүм тобус-толору 
кэһиилээх. (Бэлэхтэри түҥэтэр)

Тымныы Оҕонньор: Барыгытыгар бэһиэлэй көрдөөх-нар даах 
ырыалаах-тойуктаах, хоһоонноох-үҥкүүлээх бырааһынньыкка 
сылдьыбыппар махтанабын. Баҕарабын кэлэр сылга үтүөнү, кэрэ-
ни, доруобай буолуҥ! Көрсүөххэ диэри!
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ЦИРК САҤА ДЬЫЛА

Кириллова Надежда Федотовна,
Уус Алдан, Бороҕоннооҕу 3-с №-дээх
«Мүрүчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы 
Клоуннар (Клепа, Кнопочка)
Силачтар
Дрессировщица 
Тигр 
Фокусник 
Эһэ 
Медузалар (4 кыыс) 
Холууп дрессировщицата
Холууптар (4 кыыс)
Пингвиннар (Вертелкин, Бросалкин)
Илиҥҥи дойду кыргыттара
Факир 
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана 
Саҥа Дьыл уолчаан

Саала киэргэтиллибит, ортотугар симэммит харыйа турар (уота 
умайбатах). Музыка тыаһыыр.

Ыытааччы: Дорооболоруҥ, күндү оҕолор, төрөппүттэр, 
ыалдьыттар! Бүгүн үөрүүлээх күн үүннэ, кэтэһиилээх кэрэ кэммит, 
күүппүт күммүт — Саҥа дьылбыт бырааһынньыга тиийэн кэллэ! 
Бүгүҥҥү саргылаах Саҥа дьыл салаллан кэлбитинэн итиитик-
истинник эҕэрдэлиибит!

(Цирк музыката тыаһыыр. Сцена кэнниттэн администратор 
тахсар.)
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Администратор: Болҕойуҥ, болҕойуҥ! Цирк! Цирк! Саҕаланар! 
Саҕаланар!

Парад «Алле» (Оҕолор иккилии буолан сиэттиһэн киирэллэр, 
миэстэлэригэр олорон иһэллэр. Фанфар тыаһыыр, клоуннар тахсан 

кэлэллэр).

Кнопочка: Привет, Клепа!
Клепа: Привет, Кнопочка! (Дорооболоһоллор, бокулуоннууллар)

(Клоуннар үҥкүүлэрэ)

Клепа: Оҕолоор, харыйабыт уота суох эбит дии. Чэ, эрэ бары 
бииргэ «Биир, икки, үс! Харыйа уота, умай, умай, умай!» диэххэйиҥ.

Бары: Биир, икки, үс! Харыйа уота, умай, умай, умай! (Харыйа 
уота умайбат)

Кнопочка: Өссө улаханнык, бары бииргэ эттибит эрэ!
Бары: Биир, икки, үс! Харыйа уота, умай, умай, умай! (Харыйа 

уота холбонор) 
Администратор: Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! 

Имиллэҥнэс бэйэлээх,
Үҥкүүлүүрү, хамсанары да сатыыр,
Күүстээх көрүҥнээх
Биһиги норуодунай артыыстарбыт! 

(Эһэлэр киирэн самокатынан эргийэллэр, үҥкүүлүүллэр)

Клоуннар: Тыый, наһаа үчүгэй эһэлэр эбит дии! Самокатынан 
да хатааһылыыллар, үҥкүүллэр.

Администратор: Алле-оп! Ыҥырабыт дрессированнай 
холууптары

(Холууптар үҥкүүлэрэ)

Администратор: Алле-оп! Биир, икки, үс! Холууптары ытыс 
тыаһынан атаарыахха!

Алле-оп! Ыҥырабын бу аренаҕа факиры!
(Восточнай үҥкүү.)

Клоуннар: Уой, наһаа үчүгэйдик үҥкүүлээтилэр дии, ытыспытын 
таһынныбыт, улаханнык таһынныбыт!
(Аптаах музыка тыаһыыр, эмискэ фокусник баар буолар, фокустарын 

көрдөрөр.)

Фокусник: Абрака-дабра, сим-са-ла-бим! (3 ыстакааҥҥа 
баар ыраас ууну өҥнөөх уу оҥорорун көрдөрөр)
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(Манежка Клепа тахсар, кыра обручтаах, араастаан эргитэ 
сатыыр, табыллыбат.)

Администратор: Клепа, бэлэмэ суох аренаҕа тахсыма диэн 
эппитим ди. Спектакль бириэмэтигэр ыалдьыттар баалларыгар 
бэлэмнэммэттэр. Эбэтэр эйиэхэ көрдөрөр нүөмэриҥ баар дуу? 
Суох буоллаҕына, аренаттан тахсаргар. 

Клепа: Баар-баар. Вертелкин, Бросалкин, кэлиҥ! (пингвиннары 
ыҥырар) Дохсун ытыс тыаһынан көрсүҥ — Вертелкин уонна 
Бросалкин жонглёрдары! 

(Жонглёрдар нүөмэрдэрэ, клоуннар тэҥҥэ үҥкүүлэһэллэр)
Администратор: Аренаҕа ыҥырабыт туохтан да толлубат 

дрессировщица Тигрицкаяны уонна кини тигрдарын!
(Тигрдар трюктара)

(Клоуннар тахсаллар. Гиряны нэһиилэ көтөҕөн соһон таһаараллар.)
Администратор: Биһиги саамай күүстээх уолаттарбытын ытыс 

тыаһынан көрсүөҕүҥ! (Силачтар трюктара)
Администратор: Бүгүн эрэ, эһиэхэ эрэ анаан саҥа көрдөрүү — 

уу олохтоохторо бэйэлэрин нүөмэрдэрин көрдөрүөхтэрэ!
(Кыргыттар үҥкүүлэрэ «медузы»)

Клоун Клепа: Онтон арба даҕаны Тымныы Оҕонньор, Хаарча-
анабыт ханналарый? Тоҕо кэлбэттэрий?

Клоун Кнопочка: Кырдьык даҕаны, ыҥырыаҕын эрэ Тымныы 
Оҕонньору уонна Хаарчаанабытын! (Музыка тыаһыыр)

Бары: Тымныы Оҕонньор, Тымныы Оҕонньор!
Тымныы Оҕонньор: 

Дорооболоруҥ оҕолоор,
Ыраах муустаах байҕалтан
Уһуннук, киэҥник айаннаан
Эһигини үөрдээри
Кэһии бэлэх аҕаллым.
Ырыа, хоһоон ыллаатаххытына
Үҥкүүлээн битийдэххитинэ,
Үүнэр сылы көрсүһэ
Бэлэхтэрбин туттартыам! 

Саҥа Дьыл уолчаан: Саҥа кэлбит сылынан, бэһиэлэйдик 
сылдьыаҕыҥ, үҥкүүлээн тэлээриэҕиҥ!

Хаарчаана:
Саҥа кэлбит сылынан 
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Үөрэ-көтө сылдьыаҕыҥ,
Доруобай, чэгиэн буолуоҕуҥ.
Саҥа дьылынан,
Саҥа дьолунан! 

Тымныы Оҕонньор: 
Чэйин эрэ, бары турун!
Налыччы киэргэммит, 
Араас да уотунан 
Күлүмнүү умайбыт
Харыйа тула туруоҕуҥ,
Хоробуоттаан ньиргитиэҕиҥ!

Клоуннар: Чэ, эрэ бары харыйаны тула туран хоробуоттуохха. 
(Хоробуот «В лесу родилась ёлочка»)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум, наһаа да үчүгэй ырыа 
ыллаатыгыт. Маладьыастар. Аны миигин кытта оонньуугут дуо?

Бары: Оонньуохха! (Оонньуу «Хаар былдьаһыы»: оҕолор 
биирдии хаар чөмөҕүн ылан аттыларыгар уураллар. Музыка 
тыаһыыр, оччоҕо оҕолор үҥкүүлүүллэр. Музыка тохтоотоҕуна, 
оҕолор хаар чөмөхтөрүн ылаллар. Тымныы Оҕонньор оҕолортон 
хаары былдьаһар. Оҕолор хаардарын биэрбэт буола сатыыллар.)

Тымныы Оҕонньор: Абытыый, абытай! Оҕолорбун кытта оон-
ньоон наһаа сылайдым, тириттим. Чэ эрэ, аны сынньана таарыйа 
олорон ыллыыргытын истиэм.

(Ырыа «Зимняя пляска»)

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор! Бары миэстэлэрбитин 
буллубут, чуумпурдубут. Эһиэхэ эрэ анаан ыалдьыттыы кэллэ 
«Мыльное представление» 

Тымныы Оҕонньор: Олус диэн миигин үөртүгүт. Эһигини 
кытары наһаа үчүгэйдик Саҥа дьыл бырааһынньыгын атаардым. 
Элбэх араас хоһооннору аахтыгыт, ырыалары ыллаатыгыт. 
Оонньоон да ыллыбыт. Аны билигин кэһиилэрбин түҥэтиэм.

Уһуйаан оҕолоро диэн көрдөөх-нардаах, бэһиэлэй да буолаллар 
эбит. Эһигини көрөн сүрэҕим манньыйда, дууһам сылаанньыйда. 
Оҕолорбор өйдөбүнньүк буоллун диэн бары хаартыскаҕа түһэбит 
дуо? (Хаартыскаҕа түһүү)

Чэ, аны салгыы айаммар турунабын. Доруобай буолуҥ, дьол-
лоох буолун! Эһиил баччаларга эмиэ кэлиэҕим! Көрсүөххэ диэри!

(Тахсан бараллар, дьоруойдар бары атаараллар.)
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Ыытааччы: 
Тымныы Оҕонньорбут 
Дьыла туолан арахта,
Тыһыынчанан сылларыттан
Биири ылан бырахта,
Эйэ, доҕор элбээтин,
Илгэ-быйаҥ дэлэйдин! 
Саҥа кэрэ дьылынан,
Саҥа үтүө дьолунан! 



Электронный сборник методических разработок

257

ХОТУГУ МУУСТААХ ДОЙДУГА АЙАН

Урбагаева Мария Ивановна,
Дьокуускайдааҕы 82-с №-дээх «Мичээр»
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы 
Аптаах кыыс 
Хаар Королева 
Дьэгэ-Бааба
Тигр
Тымныы Оҕонньор 
Хаарчаана 

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар! Барыгытын кэлэн 
иһэр Саҥа дьылынан.

Ахсынньынан аныһыйан
Турда дохсун тымныыбыт
Күүппүт кэммит Саҥа дьылбыт
Тиийэн кэллэ, доҕоттоор!

Саҥа дьыл — элбэх кэһиилээх, кэтэһиилээх, ырыа-хоһоон ар-
гыстаах! Онтон биһиги кырачаан оҕолорбутугар өссө олус дол-
гутуулаах! Күүстээх ытыс тыаһынан көрсүөҕүҥ биһиги кырачаан-
нарбытын! 

(Музыка тыаһынан оҕолор сиэттиһэн киирэллэр).

(Үҥкүү «Флешмоб»)
Ыытааччы: Дьэ, эрэ оҕолор, биһиги бүгүн тымныы алыптаах 

дойдуга кэллибит. Манна биһиги доҕотторбут Герда уонна Кай 
бааллар. 

Өссө, оҕолоор, саамай кэтэһиилээх ыалдьыппыт кимий?
Оҕолоор, Тымныы Оҕонньорбут ханна баарый ?
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Чэ эрэ оҕолоор, ырыата ыллыаххайыҥ, баҕар, ырыабытын ис-
тэн кэлиэҕэ.

Ырыа «Хаар»

Дьэгэ-Бааба киирэр 

(Тымныы Оҕонньор таҥастаах, тапочкалаах)

Дьэгэ-Бааба: Уух! Наһаа да кырасыабай сиргэ кэллим. Миигин 
кэтэспиккит дуо? Ыҥырбыккыттын иһиттим. Мин баарбын — 
Тымныы Оҕонньор! (Куолаһын уларытар) Күндү оҕолор, 
дорооболоруҥ! Тоҕо хомойдугут? Эбэтэр миигин билбэтигит дуу? 
Эбэтэр олус үөрдүгүт дуу? Дьэгэ-Бааба, тьфу, Тымныы Оҕонньор 
кэллэ диэн? 

Ыытааччы: Дорообо! Эн кимҥиний? Тоҕо тапочканан 
сылдьаҕын?

Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор илэ бэйэтинэн турабын. 
Ыҥыр быккыт дии миигин. Хаатыҥкаларым хаарга батыллан 
хааллылар.

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор буоллаххына, бэлэхтэриҥ 
ханна баарый ?

Дьэгэ-Бааба: Баар-баар, кистээн баран кэллим.
Ыытааччы: (бэргэһэтин устан көрөр) Хайа?! Бу Тымныы 

Оҕонньор буолбатах эбит дии! 
Дьэгэ-Бааба: Ээх, ээх чэ! Тымныы Оҕонньор буолбатахпын! 

(Куотан иһэн күлүүһү илдьэ барар)
Ыытааччы: Уаай, оҕолоор аптаах күлүүспүтүн илдьэ баран 

хаалла дии, Тымныы Оҕонньор сундуугун күлүүһэ этэ дии, 
хайыыбытый, оҕолоор?

(Герда тахсан кэлэр)

Ыытааччы: Хайа, Герда, хайыы сылдьаҕын?
Герда: Мин бырааппын Кайы көрдүү сылдьабын.
Ыытааччы: Оо, биһиги күлүүспүтүн көрдүү сылдьабыт, Дьэгэ-

Бааба илдьэ баран хаалбыта.
Герда: Оҕолоор, биһиэхэ ким эрэ көмөлөһөөрөй?

(Аптаах кыыс киирэр)

Аптаах кыыс: Үтүө күнүнэн, оҕолоор!
Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, биһиэхэ көмөлөс эрэ. Герда быраата 

Кай сүппүт, оттон биһиги күлүүспүтүн Дьэгэ-Бааба илдьэ баран 
хаалбыта. 
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Аптаах кыыс: Оҕолоор, Герда! Мин эһиэхэ көмөлөһүөм, ханна 
баалларын этэн биэриэм. Миэхэ аптаах сиэркилэ баар, онон 
көрүөм. Дьикти кэрэ сиэркилэ, эн эрэ барытын билэҕин, эт эрэ 
миэхэ, ханна баарый Кай? Көрүҥ бу, бу көрдөрөр.

Халлаан куйаар үрдүнэн, көтөн иһэр, кылбаа маҥан каре-
та. Ол карета иһигэр, эн быраатыҥ Хаар Королеваны кытары, 
аптаах күлүүһү тутан олорор. Мин доҕотторум сулустар эһиэхэ 
көмөлөһүөхтэрэ!

Мин доҕотторум сулустар, тахсын эрэ миэхэ, аптаах үҥкүүбүтүн 
үҥкүүлээтэхпитинэ баҕар тиийэн кэлиэхтэрэ!

(Үҥкүү «Сулустар»)
Аптаах кыыс: Оҕолоор, хомойумаҥ! Хата ыллаан-туойан 

иһиэҕиҥ, баҕар ким эрэ истэн, көмөлөһө кэлиэ!
(Ырыа «Саҥа дьыл») 

(Үҥкүү «Парная пляска») 
(Оонньуу «Соку, бачи, вира») 

(Хаар Королева Кайы сиэтэн киирэр)
Хаар Королева: Көрөн кэбис, Кай, бу барыта — эйиэнэ! Дьэгэ-

Бааба күлүүһэ эйиэхэ баар. Билигин эн баай да баай оҕоҕун! 
Хахаха! (Троҥҥа олорор)

Кай: Бу дыбарыас наһаа үчүгэй! Мин бу дыбарыаска олоруохпун 
баҕарабын. Ханна да барбаппын. Муус оҥоһуктарынан 
оонньуурбун олус диэн таптыыбын.

(Герда киирэн кэлэр.)
Герда: Хайа, Кай! Дорообо, мин эйигин көрдүү сылдьабын дии. 
Кай: Эн кимҥиний? Тоҕо манна кэллиҥ?
Герда: Эн миигин билбэтиҥ дуо? Мин Гердабын дии.
Ыытааччы: Оҕолоор, Гердаҕа көмөлөһүөххэ! Биһиэхэ манна 

Тымныы дойдуга пингвиннар бааллар дии, баҕар кинилэр Кай 
муус сүрэҕин уулларыахтара.

(Үҥкүү «Пингвиннар»)
Хаар Королева: Түксү!!! Үҥкүүлээн бүтүҥ! Оо, иэдээн да буолар 

эбит! Куттанным мин! Куоттуум! (пингвиннар хаарынан быраҕал-
лар)

Ыытааччы: Пингвиннар маладьыастар!
Кай: Уаай, Герда! Мин ханна баарбыный?
Герда: Эйигин Хаар Королева муус сүрэхтээх гыммытын, мин 

доҕотторум быһаатылар. (Куустуһаллар. Кай күлүүһү биэрэр)



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

260

Ыытааччы: Үөрүү буолла! Күлүүспүтүн буллубут! Үөрбүччэ, 
принцтар уонна принцессалар биһиэхэ үҥкүүлээн көрдөрүҥ.

(Үҥкүү «Принцтар уонна Принцессалар»)

Ыытааччы: Олус кэрэ күн үүннэ, чэйиҥ эрэ, ырыата ыллыаҕыҥ!
(Ырыа «Саҥа дьыл кэллэ»)

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, Тымныы Оҕонньорбутун 
уонна Хаарчаананы ыҥырыаҕыҥ!

Ыытааччы:
Кырыа мурун, кырыа бытык
Тымныы Оҕонньор
Торуоскатын «тос-тос» охсон
Кэлэн иһэр, оҕолоор!

(Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана киирэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Миигин бары 
билэҕит дуо? Мин эһиэхэ кэлэ сылдьыбытым, эһигини олох 
умнубаппын. Дэлби улааппыккыт!

Хаарчаана:        Үтүө күнүнэн! 
Күүтүүлээх күҥҥүтүгэр
Күндү ыалдьыт буоламмын,
Ырыа-тойук истээрибит,
Үҥкүү-битии көрөөрүбүт
Үчүгэйкээн кэһиибитин 
Оҕолорго биэрээрибит!

Тымныы Оҕонньор: Хайа, бу харыйабыт уота тоҕо умайбат?
Күөхтэн күөх
Күөгэйэр улахан
Баай барҕа тыам, маанылаах маһа —
Барбарыын харыйам!

Харыйа уота, умай! Умай! Умай! (торуоскатынан 3 охсор, 
харыйа уота умайар)

Тымныы Оҕонньор: Үөрбүччэ, оонньуоххайыҥ эрэ, оҕолоор!
(Оонньуу «Үтүлүкпүн сит»)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, сылайбытыҥ буолуо, манна 
олорон сынньан.

Хаарчаана: Кыһыл сулус кылбачыйар. Уот, арааһа, умайбыт! 
Мин балтыларым, Хаарчааналар, кэлиҥ эрэ, үҥкүүлээн көрдөрүҥ!

(Үҥкүү «Хаарчааналар»)
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Харчаана: Олус да кэрэтик үҥкүүлээтигит. 
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, аны эйиэхэ оҕолорбут ырыа 

ыллыахтара, хоһоон этиэхтэрэ!
(Ырыа «Хампа Күөх харыйа». Ол кэмҥэ тигр киирэн олорор)

Ыытааччы: Хайа, бу манна ким эрэ баар дии!
Тигр (ойон тахсар): Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Мин эһиэхэ ыраах 

дойдуттан ыалдьыттыы кэллим, саҥа сылы аҕаллым! Мин эһигини 
кытта оонньуохпун баҕарабын, оонньуубут дуо? Оонньуу (тигр 
оонньотор).

Аптаах кыыс: Оҕолоор, билигин бары туран хоробуоттуох-
хайыҥ эрэ!

(Хоробуот «в лесу родилась елочка»)
Тымныы Оҕонньор: Наһаа үчүгэйдик ыллаатыгыт, үҥкүү-

лээтигит, хоһоон аахтыгыт. Мин оҕолорго бэлэхтэрбин биэриэм 
этэ. Күлүүһүм ханнаный ? (Күлүүһүн Кай биэрэр)

(Аптаах сундугу күлүүһүнэн арыйар, оҕолорго бэлэхтэрин биэрэр)

(Хаартыскаҕа түһүү)
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«ДЬЭ ДЬИКТИ, ДЬИКТИ ДИИ...»  
КЫҺЫҤҤЫ ОСТУОРУЙА

Гаврильева Оксана Дмитриевна,
Дьокуускай, 17 №-дээх
«Күнчээн» оҕо уһуйаанын иитээччитэ 

Оруоллар:

Кыыс 
Хаар кыырпахтара 
Хоту дойду кыыллара 
Кыһыҥҥы оҕолор
Гномиктар 
Аптаах Фея 
Хаар Королева
Эмээхсин 
Белоснежка 

(Музыка тыаһынан оҕолор саалаҕа киирэллэр.) 
(Дьиэ иһэ көстөр, остуол, олоппос турар. Эмээхсин Сиэн Кыыстыын 

аһыы олороллор.)

Эмээхсин: Чэ, тукаам, аһаан ис.
Кыыс: Эбэм дьэдьэннээх күөрчэҕэ, арыылаах лэппиэскэтэ 

наһаа минньигэс, барытын сиэтим. Махтал, махтал асчыт бэрдэ 
эбэҕэ, аһаатым — атыыһыт оҕото буоллум, тоттум — тойон оҕото 
буоллум.

Эмээхсин: (сиэнин имэрийэр, сыллыыр.) Оҕом барахсан 
үчүгэйдик да махтанна. Чэ, тукаам, барыахха.

Кыыс: Эбээ, эн ханнык дьыл кэмин таптыыгын?
Эмээхсин: Тыйыс тымныылаах Сахам сирин кыһынын 

таптыыбын. 
Кыыс: Кыһын барыта дьэ дьикти, дьикти дии. Эбээ, мин чугас 

ойуурга баран кэлиэм.
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Эмээхсин: Тукаам, хойутаайаҕын, дьиэҕэр түргэнник кэлээр. 
Кыыс: Кэлиэҕим.
Аптаах Фея: Хайа, кыысчаан, тоҕо соҕотоҕун ойуурга 

сылдьаҕын? Аатыҥ кимий?
Кыыс: Сандаарабын, эн кимҥиний?
Аптаах Фея: Мин аптаах Феябын.
Кыыс: Аптаах Фея, миэхэ барыта дьикти:

Сайын ханна куотарый?
Саһан, сүтэн хааларый?
Күммүт уота сылыппат,
Күөрэгэйбит ыллаабат.
Кыһын тоҕо буоларый?
Куруук тымныы буоларый?

Аптаах Фея: Хайа, кыһыны сөбүлээбэккин дуо? Дьэ дьик-
ти, дьикти кыыс эбиккин. Чэ кэл, миигинниин барыс, кыһын 
кэрэтин, дьиктитин көрдөрүөм. Бу миэхэ дьаабылыка баар. Маны 
эргиттэхпинэ билигин манна Хаар Королева баар буолуо. Хаар 
Королева, баар буол! 

(Хаар Королева киирэр)

Хаар Королева: Аптаах Фея, туохха ыҥырдыҥ?
Аптаах Фея: Сандаара диэн дьикти кыыһы көрүстүм, билсэн 

кэбис.
Хаар Королева: Дорообо, Сандаара. 
Кыыс: Дорообо, Хаар Королева.

Кыһын тоҕо буоларый?
Куруук тымныы турарый?
Дьэ дьикти, дьикти дии.

Хаар Королева: Дьэ дьикти, чахчы хаар, хаар, тулабар маҥан 
хаар. Хаар кыырпахтара, көстүҥ. (Хаар кыырпахтара кыргыттар 
тахсан үҥкүүлүүллэр).

Аптаах Фея: Хайа, үөрдүҥ дуо?
Кыыс: Үөрдүм, хаар кыырпахтара олус кэрэлэр. Кыһыҥҥы 

оҕолор ырыаларын истиэххин баҕараҕын дуо?
Кыыс: Баҕарабын-баҕарабын.
Хаар Королева: Кыһыҥҥы ырыаҕытын ыллаан иһитиннэрэҕит 

дуо?
(Кыһыҥҥы кыргыттар тахсан ыллыыллар)
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Аптаах Фея: Наһаа үчүгэй ырыаны иһиттибит дии. Махтал, 
биһигинниин сылдьаҕын дуо?

Хаар Королева: Сылдьабын. 
Аптаах Фея: Сандаара, өссө тугу көрүөххүн баҕараҕын?
Кыыс: Миэхэ барыта дьикти, остуоруйа дойдутун көрүөхпүн 

баҕарабын.
Аптаах Фея: Манна кэлиҥ, дьаабылыкабытын эргитэн 

остуоруйа дойдутугар баар буолуохпут.
(Белоснежка аптаах тыас музыкатынан киирэн кэлэр)

Белоснежка: Тоҕо миигин ыҥырдыгыт?
Аптаах Фея: Остуоруйа дойдутун көрө кэллибит, онтон 

гномиктарыҥ? Кэлиҥ манна, кырачаан гномиктар. 
(Гномиктар фонариктаах үҥкүүлэрэ)

Аптаах Фея: Махтал эһиэхэ, Белоснежка.
Хаар Королева: Гномиктаргын илдьэ уһуйаан Саҥа дьылыгар 

кэлээриҥ, кэтэһиэхпит.
Аптаах Фея: Сандаара, баҕаҥ туолла дуо? Кыһын дьикти кэрэ 

көстүүтүн көрөн сөбүлээтиҥ.
Кыыс: Туолла, барыта дьикти, кэрэ, аптаах кыһыны олус 

сөбүлээтим.
Хаар Королева: Аптаах Фея, хоту дойду араас кыылларын, 

көтөрдөрүн көрдөрөбүт дуо?
Кыыс: Көрдөрүүҥ-көрдөрүҥ, миэхэ барыта дьикти дии.
Аптаах Фея: Чуумпуруҥ (Дьаабылыкатын эргитэр). Көрүҥ, 

хоту дойду көстөр дии. Тугунан айанныыбыт? Кыылларгын ыҥыр-
таа.

Хаар Королева: Табачааннары, чубукулары ыҥыран тымныы 
дойдуга айаннаатыбыт.

(Музыка тыаһынан үҥкүүлүүллэр).
Кыыллар: Биһиги мээнэ кыыллар буолбатахпыт, Саха сирин 

сэдэх харыстанар кыыллара буолабыт. Саҥа дьыл кэлэн иһэринэн 
эҕэрдэлиибит, болҕойон истиҥ биһиги туйахпыт тыаһын 
(Музыкальнай инструмеҥҥа оонньууллар).

Аптаах Фея: Уһуйаан Саҥа дьылыгар кыылларбытын кэтэһэбит, 
күүтэбит.

Кыыс: Уһуйаан Саҥа дьылыгар хойутаары гынныбыт дии.
Аптаах Фея: Аптаах дьаабылыкабыт көмөтүнэн уһуйааҥҥа 

тиийиэхпит (дьаабылыканы эргитэр). 
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Аптаах Фея: Хайа, ыалдьыттарбыт бары кэлбиттэр. Көрүҥ эрэ, 
харыйабыт киэргэнэн турар дии, тоҕо уота тыкпатый?

Бары оҕолордуун: Биир, икки, үс! Харыйабыт уота, умай!
Кыыс: Чуумпуруҥ, мин истэбин, Чысхаан ыллыыр, муннун 

тыаһа сыыгыныыр. 
(Музыка оонньуур, Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр, 

үөрүү-көтүү, ырыа-тойук дьиэрэйэр. Оҕолорго бэлэх туттараллар).
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ЦИРКЭҔЭ САҤА ДЬЫЛ

Еремеева Людмила Валерьевна,
Дьокуускай, 88-с №-дээх
«Академия детства» уһуйаан иитээччитэ 

(Бэһиэлэй музыканан маскарааттаах оҕолор киирэллэр)

Ыытааччы: 
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан, сандааран,
Күлэн-үөрэн, күлүмүрдээн,
Тиийэн кэллэ биһиэхэ!
Күндү оҕолор,
Эһигини барыгытын кэлэн иһэр 
Саҥа дьыл бырааһынньыгынан
Эҕэрдэлиибит!
Биһиги оҕолорбут билигин ырыа ыллыахтара. 

(Ырыа «Новый год»)

Ыытааччы: Оҕолоор, истиҥ эрэ, биһиэхэ ким эрэ кэлэн иһэр. 
(Музыка тыаһыыр, саалаҕа Хаарчаана киирэн кэлэр.)

Хаарчаана: 
Дорооболоруҥ, оҕолоор!
Саҥа дьылынан,
Саҥа дьолунан!
Кэллим мин эһиэхэ
Бырааһынньыкка ыалдьыттыы,
Аптаах киэһээни бэлэхтии.
Кырачаан хаарчааналар кэлиҥ,
Миигин кытта үҥкүүлэһиҥ!

(Хаар кыргыттар Хаарчааналыын «Хаар үҥкүүтэ» үҥкүүлүүллэр)

Хаарчаана: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор миэхэ кистээн эп-
питэ, Саҥа дьылга циркэҕэ сылдьыахпын баҕарабын диэбитэ. 
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Ыытааччы: Наһаа үчүгэй! Моруос оҕонньор биһиэхэ кэллин, 
биһиги циркэ нүөмэрдэрин көрдөрүөхпүт. 

(Фанфар тыаһыыр)
Ыытааччы: 

Чэйиҥ эрэ, оҕолоор
Өрөйүҥ-чөрөйүҥ!
Циркэбит саҕаланна!
Сыанаҕа көрсүҥ
Биһиги көрдөөх клоуннарбытын!

(Петрушкалар сүүрэн киирэллэр, музыкальнай инструмеҥҥа 
оонньууллар)

Ыытааччы:
Онтон билигин эһиги иннигитигэр тахсар аан дойдуга биллэр 

фокусник!
(Марк-Маг тахсар уонна фокус көрдөрөр)

Ыытааччы:
Эһиги иннигитигэр тахсыахтара 
Саамай күүстээхтэн күүстээх,
Үс бууттаах гиирэни 
Мээчик курдук эргитэр 
Бахча Баатыр туйаҕын хатарааччылара —
Элэйбэт, сылайбат бухатыырдар!

(Күүстээхтэр илиилэригэр папье-машеттан оҥоһуллубут гирэлээх 
тахсан эрчиллии оҥороллор.) 

(Торжественнай музыка тыаһыыр)
Тымныы Оҕонньор: 

Дорооболоруҥ, оҕолоор, ытык-мааны ыалдьыттар!
Хара тыанан, муустаах муоранан айаннаан
Эһиэхэ сылдьаары 
Дьэ тиийэн кэллим. 
Онтон эһиги миигин кэтэстигит дуо?
Оҕолор улааппыккыт, маладьыастар.
Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин,
Дьолу-соргуну, доруобуйаны баҕарабын!
Саҥа дьыл бырааһынньыгар
Чээлэй күөх харыйаны
Лаглаччы киэргэппиттэр.
Ол гынан баран, оҕолор,
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Харыйабыт барахсан 
Уота суох турар эбит дии.
Бары миигин хатылааҥ,
«Биир, икки, үс — харыйабыт уота, сандаар!»

(Тымныы Оҕонньор аптаах торуоскатынан харыйа тула сылдьан 
далбаатыыр, лабааларын, оонньуурдарын таарыйар — харыйа уота 

умайар, оҕолор ытыстарын таһыналлар. )

Тымныы Оҕонньор: Дьэ эрэ, цииркэ норуота, харыйа тула 
тураммыт хоробуоттуохха!

(Тымныы Оҕонньору уонна Хаарчаананы кытта хоробуот.)

Ыытааччы: Моруос оҕонньор, оҕолор эйиэхэ анаан хоһоон 
ааҕан иһитиннэриэхтэрэ. 

(Хоһоон ааҕыыта)

(Оҕолор Тымныы Оҕонньору кытта «Үтүлүк» оонньууну оонньууллар.)

Тымныы Оҕонньор: Айуу, сылайдым даҕаны! 
Ыытааччы: Салгыы сыанаҕа көрсүҥ — сиэмэх кыыллары 

уонна кинилэр дрессировщиктарын!
(Дрессированнай кыыллар сыанаҕа сүүрэн киирэллэр.) 

(Барабаан доҕуһуолунан кыыллар сиргэ истэринэн сыталлар (сирэй-
дэринэн көрөөччүлэр диэки). Дрессировщик «Алле-оп!» диир. Онтон 

кыыллар обруч нөҥүө ааһаллар).

Ыытааччы: 
Көрсүҥ!
Канатка төттөрү-таары
Биир муостанан хаамар
Балерина курдук чэпчэки 
Гимнастка кыргыттары!

(Көбүөргэ канат ууруллар, икки өттүгэр обруч. Кыргыттар канатка 
веердаах хаамаллар.)

Ыытааччы: Манан биһиги цирковой представлениебыт 
түмүктэнэр. 

Моруос оҕонньор: Тохтооҥ, тохтооҥ! Мин эмиэ циркэ арена-
тыгар кыттыахпын баҕарабын. 

Хаарчаана: Эһээ, эн тугу сатыыгыный?
Моруос оҕонньор: Мин аан дойдуга саамай үчүгэй 

фокусникпын! Мин торуоскам аптаах — үстэ тоҥсуйдахпына 
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кэһиим көстөн кэлиэҕэ. Чэ эрэ, сиэн кыысчааным Хаарчаана, көр 
эрэ, туох баарый?

(Хаарчаана көмнөх хаартан Моруос оҕонньор оҕолорго кэһиитин 
булар)

(Бэлэхтэри түҥэтии)
Моруос оҕонньор: 

Күндү оҕолор, бар дьонум!
Саҥа сылы — үүнэр дьылы
Үөрэн-көтөн көрсүөҕүҥ!
Манан эһигинниин көрсүүбүн
Үөрэ-көтө түмүктүүбүн. 
Айаммын салгыыбын
Атын оҕолорго ыксыыбын. 
Аныгыскы сылга 
Көрсүөххэ диэри!

Бары: Көрсүөххэ диэри!
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КОЗЛЁНОК МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫЛАРА

Старостина Варвара Андреевна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 
«Мүрүчээнэ» 3 №-дээх оҕо уһуйаанын иитээччитэ 

Оруоллар:

Козлёнок
Оҕонньор
Эмээхсин
Куобахтар
Эһэчээннэр
2 бөрө
2 саһыл
2 дьуос
Хаардар
Хаарчаана
Тымныы Оҕонньор
Кэпсээнньит: Хаһан эрэ, ханна эрэ, бу Орто дойдуга — хоту 

дуу, соҕуруу дуу, арҕаа дуу олорбуттара үһү оҕонньордоох 
эмээхсин. Оҕонньордоох эмээхсин соҕотох козлёноктаахтар эрэ 
эбит. Оҕонньор сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри үлэлиир да 
үлэтэ кыайтарбат эбит. Эмээхсин иистэнэриттэн, баайарыттан, ас 
астыырыттан соло булбат. Биирдэ оҕонньор дьоллоох оһох оттор 
маһа бүтэн хаалбыт, мас мастыы бараары гыммыт, уонна эппит:

Оҕонньор: Оо дьэ, кырдьаммын ыраах кыайан хаампат 
буолбуппун, атаҕым да ыалдьар (Атаҕын имэринэ олордоҕуна 
козлёнок киирэн кэлэр).

Козлёнок: Оо, эһэкээ, мин барыым, мин начаас хомуйан 
кэлиэм 

(Козлёнок салаасканы ылан тыаҕа айанныыр. Козлёнок баран иһэр, 
баран иһэр, маһын хомуйар. Киэһэрэн хаалар.)
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Козлёнок: Уой, халлааным хараҥарбыт, дьиэбин хайдах 
булабын? Ауу, ауу!

Кэпсээнньит: Кини мунан хаалбыт уонна мээнэ иннин хоту 
баран испит. Арай ол баран иһэн куобахчааннары көрсүбүт 

(Куобахтар үҥкүүлэрэ)

Куобахтар: Хайа бу ким сылдьарый, бачча хойут?
Козлёнок: Мин-мин, козлёнокпын. Мас мастыы кэлэн баран 

мунан хааллым, көмөлөһүҥ эрэ баһаалыста.
Куобахтар: Оо, козлёнок, дьиэҥ хайа диэки баарый?
Козлёнок: Билбэппин ээ.
Куобахтар: Ээ, оччоҕуна эйигин эһэчээннэргэ илдьиэххэ, 

кинилэр билэллэрэ буолуо, биһигини кытта барыс.
Кэпсээнньит: Козлёногы куобахчааннар илдьэ бараллар.

(Эһэчээннэр киирэллэр, үҥкүүлүүллэр).

Куобахтар: Эһэчээннэр, биһиги эһиэхэ козлёногы аҕаллыбыт, 
кини мунан хаалбыт, көмөлөһүөххүт дуо? (Куттанан тыа диэки 
сырсан хаалбыттар).

Эһэчээннэр: Кыаллар буоллаҕына, көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа 
дии. Хайа диэкиттэн кэлбиккиний? Тугу гына сылдьаҕын?

Козлёнок: Сарсыарда мас мастыы кэлэн баран мунан хааллым. 
Хайа да диэкиттэн кэлбиппин билбэппин (Козлёнок умса туттар, 
эһэлэр сүбэлэспитэ буолаллар.)

Эһэчээннэр: Биһиги эйигин бырааттарбытыгар бөрөлөргө 
илдьиэхпит, кинилэр киэҥ сиринэн сүүрэр кыыллар, билэллэрэ 
буолуо.

Кэпсээнньит: Козлёногы эһэчээннэр бөрөлөргө илдьэ 
бараллар. 

(Бөрөлөр үҥкүүлэрэ).

Эһэчээн: Бырааттарбыт бөрөлөр, бу козлёнок мунан хаалбыт, 
көмөлөһүҥ эрэ. (Бөрөлөр козлёногы тула көрө-көрө хаамсаллар).

1 бөрө: Ыыы, наһаа да минньигэс быһылаах ээ, сиэбит киһи 
баар ини.

2 бөрө: Хайдах буоллуҥ! Эһэчээннэр көмөлөһүҥ диэбиттэрэ 
дии. (Эмиэ сүбэлэспитэ буолаллар).

2 бөрө: Эйиэхэ эдьиийдэрбит саһыллар көмөлөһөллөрө 
буолуо 

(Саһыллар үҥкүүлэрэ).
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Бөрөлөр: Дорооболоруҥ, эдьиийдэр! Бу козлёнок оҕото мунан 
хаалбыт, көмөлөһүөххүт буолаарай? (козлёнок тула хаамаллар).

Саһыллар: Эн кимҥиний?
Козлёнок: Мин козлёнокпын.
Саһыллар: Олус да минньигэс сыт кэлэр (козлёногы 

сыттыыллар).
Козлёнок: Миигин сиэмэҥ-сиэмэҥ, оҕонньордоох эмээхсин 

миигин кэтэһэн олороллор, мин кинилэргэ мас хомуйа кэлбитим 
уонна мунан хааллым.

1-гы саһыл: Чэ, буоллун даҕаны, көмөлөһүөхпүт.
2-с саһыл: биһиги саамай куттанар кыылбыт туһунан 

таабырынна таай, оччоҕо көмөлөһүөхпүт (дьуос туһунан таа-
бырын). 

Козлёнок: Аа! Ол дьуос бээгэй ди!
(Саһыллар куттанан куотан хаалаллар. Козленок дьуостары көрсөр. 

Дьуостар үҥкүүлэрэ)

Дьуостар: Хайа бачча киэһэ, бачча хараҥаҕа киммит сылдьар 
бу?

Козлёнок: Мин козлёнокпын, мас хомуйа кэлэн баран мунан 
хааллым, баһаалыста көмөлөһүҥ эрэ.

1-гы дьуос: Көмөлөһүөхпүт-көмөлөһүөхпүт. Манна чугас 
Хаардар көтө-дайа сылдьаллар этэ, үөһэнэн сылдьан кинилэр 
көрбүттэрэ буолуо.

(Хаардар үҥкүүлэрэ)

Хаардар: Хайа, туох буоллугут, тоҕо айманныгыт? Хаарчаана 
киирэн үҥкүүлүүр.

Хаарчаана: Козлёнок, куттаныма. Биһиги эн дьиэҕин 
көрбүппүт, чэ бардыбыт.

(Хаарчаана Хаар кыырпахтарын кытта козлёногы илдьэ бараллар. 
Козлёнок дьиэтигэр кэлэллэр)

Эмээхсин: Уу, үөрдэхпитиэн, хата козлёнокпыт кэллэ! (Оҕон-
ньордоох эмээхсин козленогы кууһаллар, имэрийэллэр).

Козлёнок: Мин мунан хаалан хойутаатым, онно миэхэ тыа 
кыыллара көмөлөстүлэр.

Хаарчаана: Козлёнок, аны соҕотоҕун билбэт сиргэр барбат 
буол. Тыаҕа олус сэрэхтээх.

Козлёнок: Сөпкө этэҕин, Хаарчаана.
Хаарчаана: Ол эрэн олус хомойумаҥ, бүгүн биһиэхэ дьикти 
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күн. Киһи баҕата, санаата барыта туолар. Оонньуу, көр, үөрүү, 
остуоруйа күнэ — Саҥа дьыл!

Козлёнок: Күндү табаарыстарым, кыылчааннар! Бука бары 
кэлиҥ манна, бүгүн манна Саҥа дьыл, бүгүн манна бырааһынньык!

Хаарчаана:        Саҥа дьыл бүгүн кэллэ,
Оҕо аймах көрүлүүр,
Манна көргө кэлэн иһэр,
Саҥа дьылы көрсүһэ
Тымныы кыһын эһэбит.

(Табалар үҥкүүлэрэ. Табалар кэннилэриттэн Тымныы Оҕонньор 
киирэр.)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Сиэним 
Хаарчаана уонна мин барыгытын эҕэрдэлиибит! Үөрүү-көтүү, 
дьол-соргу, сылы быһа эһигини хоробуоттаан эргиттин!

(Оҕолор Тымныы Оҕонньору ытыс тыаһынан көрсөллөр).
Иитээччи: Эһэкээ, кыратык олорон сынньаммаккын дуо? 

Биһиги эйиэхэ ырыа, хоһоон бэлэхтиэхпит.
Тымныы Оҕонньор: Өөр да өр айаннаан,

Араас уһуйааннарга сылдьан,
Үҥкүүлээн, оонньоон
Атахтарым сылайдылар.
Кыратык олорон сынньаныам.
Ырыаны, хоһоону истэрбин
Олус даҕаны сөбүлүүбүн.

(Хоһоон ааҕыыта)
Хаарчаана: Эһэкээ, эн харыйаҥ? Саҥа дьыл туһунан хоһоон 

аахтылар дии. Оттон манна оҕолорго симэхтээх харыйа аҕалбатах 
эбиппит дии.

Тымныы Оҕонньор: (соһуйар) Кырдьык даҕаны. Хайа, ап-
таах торуоскам ханнаный? Оо! Кэлэн иһэн түһэрэн кэбиспиппин 
буолбат дуо? Торуоскабын илиибэр туттахпына эрэ харыйабын 
баар гынабын. Чугас түһэрбитим буолуо (көрдүү барар).

Иитээччи: Оҕолоор, эһэкээҥҥэ көмөлөһөн дьүкээбил уотун 
суһумнуу оонньотуоҕуҥ.

(Үҥкүү «Дьүкээбил»).
Хаарчаана: Эһэкээ, эһэкээ! Дьүкээбил уота оонньоон халлааны 

сырдатар кэмигэр аптаах торуоскаҕын булан аҕаллым.
Тымныы Оҕонньор: Баһыыба, сиэнчээним. (харыйа диэки 
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хайыһан туран торуоскатынан далбаатыыр) 1, 2, 3 — симэхтээх 
харыйа, бу саалаҕа баар буола түс!

(Уот сабыллар, хараҥа буолар, күүстээх тыал иһиирэрэ иһиллэр, 
таҥаһы ылаллар, уоттаах харыйа баар буола түһэр. Бары үөрэн 

ытыстарын таһыналлар).
Иитээччи: Тыый, харыйабыт тула хаар бөҕө түспүт дии!

(Үҥкүү «Хаар кыырпахтара») 
(Оонньуу «Үтүлүгү эккирэтии»)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум, олус да үчүгэй хоһооннору 
аахтыгыт, ырыалары ыллаатыгыт, маладьыастар.

Иитээччи: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, күндү ыалдьыттарбытын кытта 
лаглайбыт күөх харыйабыт тула төгүрүччү тураммыт хоробуоттаан 
барыаҕыҥ!

(Хоробуот « В лесу родилась ёлочка».)
Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да эҕэрдэ нүөмэрдэри көрдүм. 

Маладьыастар. Оҕолорбор үөрэ-көтө бэлэхтэрбин туттарыам. 
Аптаах торуоскам, кэрэчээн харыйа анныгар оҕолорго бэлэхтэри 
баар гынаргар көрдөһөбүн!

(Харыйаны таарыйар, аптаах музыка тыаһыыр. Харыйа анныттан 
эрдэ бэлэмнэммит бэлэхтэри таһаарар. Тымныы Оҕонньор уонна 

Хаарчаана кэһиилэри түҥэтэллэр).
Тымныы Оҕонньор: Биһиги барар кэммит тиийэн кэллэ. 

Этэҥҥэ туһалаах дьон буола улаатыҥ. Саҥа дьылынан! Саҥа 
дьолунан!
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ДЬЭГЭ-БААБА СУРУГА

Рожина Туяра Валериевна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 3-с №-дээх
«Мүрүчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ 

Оруоллар:

Мушкетёрдар
Фея
Дьэгэ-Бааба
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана

Бастакы мушкетёр: Үтүө күнүнэн, күндү оҕолор, эһиэхэ анаан 
күүтүүлээх, кэтэһилээх Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпыт буолар 
күнэ бу тиийэн кэллэ.

Иккис мушкетёр: Бээ, тохтоо эрэ, чуумпур. (Чуумпуран хаа-
лар).

Бастакы мушкетёр: Туох буолла, тоҕо чуумпурабын?
Үһүс мушкетёр: Көр-көр харыйа диэки. Харыйа лабаатыгар 

улахан кэмбиэр турар. Ким уурбута буолуой?
Бастакы мушкетёр: Хайдах көрбөтөхпүнүй, сурук баарын?
Иккис мушкетёр: Арыйан көрөбүт дуо, туох баарын?

(Саалаҕа эмискэ уот хараҥара түһэр, тыал тыаһыыр, аргыый аҕай 
үктэнэн мушкетёрдарга аптаах кыыс — Фея киирэн кэлэр.)

Фея: Мушкетёрдар, эһиги тоҕо манна тураҕыт? 
(Мушкетёрдар этэбит дуу, эппэппит дуу диэн мух-мах тутталлар, 

бэйэ-бэйэлэрин көрөн тураллар).
Мушкетёрдар (тэҥҥэ): Биһиги сурук буллубут, ол гынан баран 

ону аспакка турабыт. 
Фея: Оттон мин көрүөхпүн сөп дуо? (Көҥүл ылар. Фея суругу 

арыйан көрөр уонна улаханнык ааҕар. «Миигин бырааһынньыкка 
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ыҥырбатаххыт!!! Ол иһин мин Тымныы Оҕонньору, 
Хаарчаананы тастарыттан хатаан кэбистим!!! Үс сорудаҕы 
толордоххутуна, босхолуом!!! Дьэгэ-Бааба».)

Бастакы сорудах «Биир түннүккэ барыта саһархай дьүһүннээх 
сэбирдэхтэри булан уруохтааххыт».

Фея: Тымныы Оҕонньорго уонна Хаарчаана кыыска ким 
көмөлөһүөн баҕарар? Ким элбэх саһархай сэбирдэҕи хомуйбут 
биир очколанар». (Мушкетёрдар илиилэрин ууммут оҕолору зал 
ортотугар таһаараллар оонньуу саҕаланар)

Фея: Маладьыастар, түргэн туттуулаах оҕолор эбиккит дии. 
Иккис сорудах: «Хайа эрэ олоппос анныгар ачыкым түспүт, 

көрүҥ эрэ, баһаалыста». (Булбут оҕо түннүккэ сэбирдэхтэр 
аттыларыгар уурар.)

Үһүс сорудах: «Харыйа аллара өттүгэр хас бэлэх баарын сөпкө 
ким ааҕар эбитий»?

Дьэгэ-Бааба: Манна түргэн-тарҕан, сымса уонна өйдөөх 
оҕолор бааллар эбит. Хайыахпыный, Тымныы Оҕонньору уонна 
Хаарчаана кыыһы ыытар буоллаҕым дии. 

Фея: Эн куһаҕаны оҥорбуккун билэҕин дуо? Тоҕо иннэ гынныҥ?
Дьэгэ-Бааба: Эһиги миигин бырааһынньыктаргытыгар ыҥыр-

баккыт дии уонна наар миигинэн куттуугут. Ол иһин эһигини 
үөрэтээри Тымныы Оҕонньору уонна Хаарчаана кыыһы таста-
рыттан хатаабытым. Мин бырааһынньыгы сөбүлүүбүн ээ, 
бырастыы гыныҥ, баһаалыста». 

Фея: Эн эмиэ биһигини бырастыы гын. 
(Арай күүстээх тыал тыаһа иһиллэр, торуоска «тос-тос» охсуллан 
бырааһынньыктааҕы саалаҕа Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана 

кыыс киирэн кэлэллэр.)

Тымныы Оҕонньор: Хайа, эн кэлэ оҕустуҥ дуо? Көр да, өссө 
кини киитэрэйдии сатаабытын!

Фея: Тымныы Оҕонньор, кыыһырыма. Дьэгэ-Бааба бырастыы 
көрдөстө, биһиги бэйэбит эмиэ буруйдаах эбиппит.

Хаарчаана кыыс: Эһээ кыыһырыма, төбөҥ ыалдьыа дии. 
Буруйун билинэн бырастыы көрдөспүт дии.

Тымныы Оҕонньор: «ыыһырбаппын, Хаарчаана кыыс. Эй-
элэһиэх, Дьэгэ-Бааба. Оҕолорго минньигэс бадаарактарын эйэ-
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дэмнээхтик түҥэтиэх. (Иннэ диэн туран бадаарак түҥэтэллэр, 
уонна сиэттиһэн баран хоробуоттууллар. 

Тымныы Оҕонньор, Сиэнэ кыыс, Дьэгэ-Бааба, Фея, муш-
кетёрдар бары бииргэ: Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан, иллээх, 
эйэлээх, доҕордоох буолуҥ. Эҕэрдэ!
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ГНОМ УОННА ДЬИКТИ ХАРЫЙА ТУҺУНАН ОСТУОРУЙА

Яковлева Айталина Петровна,
Сунтаар улууһа, Маар Күөллээҕи 
орто оскуола иитээччитэ

Оруоллар:

Гном
Харыйалар
Тииҥ
Бөрө
Саһыл
Эһэ
Хаар кыргыттар
Кырачаан гномиктар

Ыытааччы. Халыҥ тыа саҕатыгар турбута эбитэ үһү дьиэ-дьи-
эчээн. Бу дьиэҕэ кырачаан гном олорбут. Кини доҕотторун кытта 
күөх сайын сир астаан, көмүс күһүн тэллэйдээн, отонноон, кырыа 
кыһын кэлбитин өйдөөбөккө да хаалбыт. Дьэ, күүтүүлээх Саҥа 
дьыл бырааһынньыга чугаһаабыт, хаар түһэн үллүктээбит.

(Музыка тыаһыыр. «Хаар үҥкүүтэ») 
(Гном дьиэтэ көстөр.)

Гном. Оо, бүгүн Саҥа дьыл бырааһынньыга! Оттон мин 
харыйам суох. Бээ, ойуурга баран харыйа маһын көрдүөм (сүгэ-
тин ылан дьиэтиттэн тахсар).

Ыытааччы. Ойуур кыыллара кырыа кыһын кэлбититтэн үөрэн 
хаарга оонньуу сылдьаллар эбит. 

(Музыка тыаһыыр. «Ойуур кыылларын үҥкүүлэрэ»)

(Гном ойуур устун хаамар, лаглайбыт кэрэчээн харыйаны көрдүүр.)
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(Музыка тыаһыыр. «Харыйалар үҥкүүлэрэ». Үҥкүүлээн баран харыйа-
лар тураллар, кэннилэригэр ойуур кыыллара саһаллар.)

Ыытааччы. Гном биир үчүгэйкээн харыйаны булан ылар.
Гном. Лаглайан үчүгэй да харыйа турар! Кинини кэрдиэххэ! 
(Сүгэтин ылан кэрдэн барар. Мас кэнниттэн тииҥ ойон тахсар.)
Тииҥ: Уой да уой! Бу харыйаны кэрдимэ, оҕолорбун куттаама. 

Бу мас үрдүгэр биһиги уйабыт баар, дьиэтэ-уота суох хаалларыма.
Гном. Чэ, тииҥчээн, куттаныма. Эһиги маскытын тыыппаппын.
Ыытааччы. Гном ойуур устун баран иһэр, баран иһэр. Эмиэ 

биир маһы сөбүлүү көрөр.
Гном. Оо! Үчүгэй да харыйа! Дьэ маны кэрдиэххэ! 

(Сүгэтин ылан далайар. Бөрө ойон тахсар).
Бөрө. Тохтоо-тохтоо, бу маһы кэрдимэ, тыалтан-буурҕаттан 

саһар сирэ суох хаалларыма.
Гном. Чэ, бөрөчөөн, эн харыйаҕын кэрдибэппин, тыал-

тан-буурҕаттан саһар сирэ суох хаалларбаппын.
Ыытааччы. Ити курдук Гном маһы кэрдибэтэх. Атын харыйа-

ны көрдүү барбыт. Эмиэ биир маһы сөбүлүү көрөр, сүгэтин ылан 
далайар. 

(Саһыл ойон тахсар.)
Саһыл. Дорообо, Гном! Хайа, тугу гына сылдьаҕын?
Гном. Дорообо, Саһылчаан! Мин лаглайбыт кэрэчээн харыйаны 

көрдүүбүн, хата буллум, бу турар. (Ыйар.)
Саһыл. Бу харыйаны кэрдимэ, өссө да тупса илик. Көр эрэ, ол 

маһы. Олус да кырасыабай! Хата, ким да көрө илигинэ, илдьэ бар.
Гном. Ээ, сөпкө эттиҥ, саһылчаан.
Ыытааччы. Гном албын саһыл ыйбыт маһыгар тиийэр уонна 

кэрдэн барар. Эһэ ойон тахсар.
Эһэ. Оо, оо! Ким мин уубун алдьатта, ким миигин утуппата!
Гном. Уой! Эһэчээн, алҕас, бырастыы гын. Мин лаглайбыт 

кэрэчээн харыйа көрдүүбүн, сотору Саҥа дьыл бырааһынньыга 
буолуо дии, оттон мин харыйам суох.

Эһэ. Биһиги — ойуур кыыллара эйиэхэ көмөлөһүөхпүт. 
(Эһэ ойуур кыылларын ыҥыртыыр.) 

(Ырыа «Кэрэчээн харыйа»)
Ыытааччы. Бу кэмҥэ эмискэ халлаантан хаар кыргыттар 

түспүттэр.
1 хаар. Наһаа үчүгэй ырыа истэн эһиэхэ кэллибит.
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Кыыллар. Лаглайбыт кэрэчээн харыйа булбакка гном наһаа 
хомойдо, Саҥа дьыл буолара чугаһаата. 

2 хаар. Санаарҕаама, гном! Биһиги эйиэхэ көмөлөһүөхпүт!
1 хаар. Ойуурга үүнэр маһы алдьатар сатаммат. Ойуурга үүммэт 

дьикти харыйа ханна баарын биһиги билэбит.
Гном. Дьикти харыйа ханна баарый?
1 хаар. Бу аптаах фонарик суолгун сырдатыа, дьикти кэрэчээн 

харыйаҕа тиэрдиэ.
Гном. Баһыыбаларыҥ! 

(Хаардар көтөн хаалаллар.)
Ыытааччы. Гном аптаах фонарик сырдыгын батыһан баран 

испит, баран испит уонна араас уотунан күлүмүрдүү оонньуур 
дьикти харыйаҕа тиийэн кэлбит.

Гном. Эй, доҕотторум, кырачаан гномиктар! Кэлиҥ манна, 
дьикти кэрэ, лаглайбыт харыйа аттыгар үҥкүүлүөхпүт, ыллыахпыт, 
Саҥа дьылы көрсүөхпүт!

(Гномиктар үҥкүүлэрэ)
Гном: Мин саҥа доҕотторбун, ойуур кыылларын ыҥыртыыбын, 

кэлиҥ, кэлиҥ! Саҥа дьыллааҕы харыйабыт аттыгар оонньуохпут-
көрүлүөхпүт!

(Кыыллар бары киирэллэр.)
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КҮЛЧЭЭНЭ БААЛЫГАР

Кириллина Надежда Николаевна,
Сунтаар улууһа, Маар Күөллээҕи 
орто оскуола иитээччитэ

Оруоллар:

Күлчээнэ 
Дьэгэ-Бааба
Күн
Ый
Тыал
Былыт
Тымныы Оҕонньор

Ыытааччы. Эргичийдэ хоробуот!
        Саҥа дьылбыт сандаарда, 
        Харыйабыт киэргэйдэ!

Күндү оҕолор уонна төрөппүттэр! Эһигини саргылаах Саҥа 
дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Саҥа сылга эһиэхэ 
бары үтүөнү баҕаран туран Күлчээнэ Саҥа дьыллааҕы баалыгар 
ыҥырабыт! 

(Музыка доҕуһуолунан Күлчээнэ киирэр, үҥкүүлүүр. Харыйа уотун 
уматар.)

Күлчээнэ. 
Куобахтар, эһэлэр,
Тииҥчээннэр, чыычаахтар,
Хомурдуостар, көйүүрдэр!
Бука бары кэлиҥ манна,
Бука бары кэлиҥ баалга!
Кэрэчээн харыйа аттыгар
Үҥкүүлүөхпүт, оонньуохпут
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Саҥа дьылы көрсүөхпүт! 
(Оҕолор киирэллэр.)

(«Вальс» үҥкүүтэ, «Көрдөөх музыканнар» ырыа)
Ыытааччы. Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, төгүрүччү туруоҕуҥ. Күлчээнэ-

ни кытта үҥкүүлүөҕүҥ! 
(Музыка тыаһыыр, Күлчээнэни үтүктэн үҥкүүлүүллэр.) 

(Эмискэ музыка тохтуур. Дьэгэ-Бааба көтөн кэлэр, эргийэр. 
Күлчээнэни уоран илдьэ барар ).

Күлчээнэ. Оҕолоор! Миигин быыһааҥ!
Ыытааччы. Оҕолоор, Күлчээнэбитин куһаҕан санаалаах 

Дьэгэ-Бааба уоран илдьэ барда. Хайыыбыт? Күлчээнэҕэ хайдах 
эмэ гынан көмөлөһүөххэ наада. Күлчээнэни көрдүү барабыт 
дуо? Дьэгэ-Бааба ыраах да ыраах ойуурга олорор. Онно тугунан 
тиийэбит? (Элбэх чуораан тыаһа иһиллэр.) Туох тыаһыырый? 
Көрүҥ эрэ, аптаах карусель турар эбит дии! Манна олорбут киһи 
ханна баҕарар тиийэр. Бу карусельга олорон Күлчээнэни көрдүү 
барабыт дуо? (Оҕолор карусельга олороллор. Музыка тыаһыыр). 

Ыытааччы. Чэ, манна түһүөҕүҥ, Күлчээнэ манна баара буолуо. 
(Оҕолор Күлчээнэни көрдүүллэр. Күнү көрсөллөр. Музыка тыаһыыр. Күн 

үҥкүүлүүр)
Ыытааччы. Оҕолоор, Күнтэн ыйытыаҕыҥ эрэ, Күлчээнэни көр-

бүтэ буолуо дуо?
Оҕолор. Күн-күн, Күлчээнэни көрбүтүҥ буолаарай? Баһаалыс-

та, эт эрэ.
Күн. Күлчээнэ хайа диэки баарын этиэхпин сөп, өскөтүн эһиги 

миигин кытта оонньуур буоллаххытына. Оонньуубут дуо? 
(«Күнү кытта оонньуубут» ырыа, «Сасыһа оонньуубут» 

хамсаныылаах оонньуу)
Күн. Уой, наһаа үчүгэйдик оонньоотум, өссө ырыа иһиттим. 

Оҕолоор, Күлчээнэ ханна баарын мин балтыбыттан Ыйтан 
ыйытыҥ. Кини билэрэ буолуо. Ыйы көрдөөҥ! Чэ, көрсүөххэ диэри! 
(Күн тахсан барар.)

Ыытааччы. Чэйиҥ, оҕолоор, Ыйы көрдүү барыаҕыҥ! 
Карусельбытыгар олордубут! (Оҕолор карусельга олороллор. 
Музыка тыаһыыр). Ыйы манна көрдүөҕүҥ.

Оҕолор. Ый-ый, Күлчээнэ ханна баарын билэриҥ буолаарай? 
Баһаалыста, эт эрэ.

Ый. Мин Күлчээнэ хайа диэки баарын этиэхпин сөп. Эһиги 
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миэхэ хоһоон ааҕан иһитиннэрдэххитинэ этиэҕим. Мин хоһоону 
олус сөбүлүүбүн. (Оҕолор хоһооннорун ааҕаллар.)

Ый. Уой, хоһоон истибэтэҕим ырааппыт даҕаны. Хата истэн 
кулгааҕым сымнаата. Оҕолоор, Күлчээнэ ханна баарын Былыт 
билэр. Кини уста сылдьан барыны бары билбит буолааччы. Хата, 
кинини көрдөөҥ, чугас баара буолуо. Көрсүөххэ диэри! (Оҕолор 
карусельга олороллор. Музыка тыаһыыр). 

(Былыт киирэр)
Оҕолор. Былыт-былыт, Күлчээнэ ханна баарын билэриҥ буо-

лаарай? Баһаалыста, эт эрэ.
Былыт. Күлчээнэ хайа диэки барбытын билиэхпин сөп. Ол 

гынан баран миэхэ ырыа ыллаан дьиэрэттэххитинэ этиэҕим. Эһиги 
ырыаны билэҕит дуо?

Ыытааччы. Биһиги оҕолорбут араас ырыаны билэллэр. Били-
гин ыллыахтара. 

(Оҕолор ырыалара)
Былыт. Наһаа үчүгэйдик ыллыыр эбиккит. Күлчээнэни ханна 

көрдүүргүтүн этэбин дуо? Истиҥ эрэ, Тыал тыаһыыр. (Музыка 
тыаһыыр). Ити тыалтан ыйытыҥ. Кини сири тилийэ көтө сылдьан 
көрбүт буолуохтаах. Чэ, мин бардым. Тыал чугаһаата, мин куоттум. 
(Былыт тахсан барар. Тыал көтөн кэлэр, эргичийэр).

Ыытааччы. Оҕолоор, тыалтан ыйытыаҕыҥ.
Оҕолор. Тыал! Тыал! Күлчээнэ ханна баарын билэриҥ 

буолаарай? Баһаалыста, эт эрэ.
Тыал. Олус бэркэ билэбин, өскөтүн эһиги миигин кытта 

оонньуу түһэр буоллаххытына этиэм. Мин сүүрэрбин-көтөрбүн 
олус сөбүлүүбүн, оттон эһиги? 

(«Миигин сит» хамсаныылаах оонньуу)
Тыал. Оҕолоор, Күлчээнэ Тымныы Оҕонньорго баар. Мин 

үөһэнэн көтөн иһэн көрдөхпүнэ, Дьэгэ-Бааба Күлчээнэни уоран 
иһэр этэ. Ону көрөн Тымныы Оҕонньор Күлчээнэни быыһаабыта, 
Дьэгэ-Баабаны хаайан кэбиспитэ. (Тыал көтөн барар.)

Ыытааччы. Оҕолоор, биллибит. Чэйиҥ эрэ, оччоҕо Тымныы 
кырдьаҕаспытын манна ыҥырыаҕыҥ. Тымныы Оҕонньор!

Оҕолор. Тымныы Оҕонньор! 
(Музыка тыаһыыр, Тымныы Оҕонньор Күлчээнэлиин киирэн кэлэллэр)

Тымныы Оҕонньор. Дорооболоруҥ, оҕолоор! Саҥа дьылынан, 
саҥа дьолунан! Бу мин Күлчээнэни Дьэгэ-Баабаттан быыһаан 
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аҕаллым. Дьэгэ-Баабаны бэйэтин муус хаайыыга хатаабытым, 
оҕолор Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыктара бүттэҕинэ биирдэ 
таһаарыам. Аны эмиэ туох эрэ куһаҕаны оҥоруо диэн. 

Ыытааччы. Баһыыба, Тымныы Оҕонньор, Күлчээнэбитин 
быыһаабытыҥ иһин! (Оҕолор эмиэ махтаналлар.) Тымныы 
Оҕонньор, манна олор. Бүгүҥҥү баалга араас кыыллар, көтөрдөр 
кэлбиттэрэ. Кинилэри истиэҕиҥ.

(Оҕолор бэйэлэрин маскарааттарын кэпсииллэр)
Тымныы Оҕонньор. Чэйиҥ, харыйабыт тула тураммыт 

хоробуоттаан эргийиэҕиҥ! (Хоробуоттууллар.)
(Тымныы Оҕонньор кэһиитин түҥэтэр)

Ыытааччы. Оҕолоор, кэлиҥ манна, Тымныы Оҕонньор ат-
тыгар тураммыт бар дьоммутун эҕэрдэлиэҕиҥ! Саҥа дьылынан! 
Саҥа дьолунан! 

(Тымныы Оҕонньор кумааҕы фейерверк ыһар)
Тымныы Оҕонньор. Көрсүөххэ диэри, оҕолоор!

(Тымныы Оҕонньор барар)
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ТЫМНЫЫ КЫҺЫН СААРЫСТЫБАТЫГАР АЙАН

Ли Туйаара Макаровна,
Сунтаар улууһа, Маар Күөллээҕи 
орто оскуола иитээччитэ 

Оруоллар:

Ыытааччы
Хаар киһи
Куобах
Гном
Чысхаан Хотун
Кыһын 

Ыытааччы: Оҕолоор, бүгүн Кыһын саарыстыбатыгар айан-
ныахпыт, Тымныы Оҕонньор ханна олорорун көрүөхпүт. Онно 
айанныырга элбэх ыарахаттары көрсүөхпүт. Араас сорудахтары 
толорорго, мүччүргэннээх сырыылары туораан айанныырга бэ-
лэмҥит дуо? Билигин аптаах сыарҕаҕа олорон айанныахпыт. 

(Оонньуу: «Боппуруос-эппиэт»)
«Кыһын таһырдьа оонньонор ханнык оонньууну билэҕин?»
«Кыһын кэннэ ханнык дьыл кэмэ кэлэрий?»
«Кыһын ханнык бырааһынньык буоларый?»
«Кыһын ханнык кыыл утуйарый?»

(Хаар киһини уонна хаар кыырпахтарын көрсөллөр (үҥкүү 
толороллор).

Ыытааччы: Дорообо, Хаар киһи.
Хаар киһи: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Хайа диэки айаннаан 

иһэҕит?
Ыытааччы: Биһиги Кыһын саарыстыбатыгар айаннаан иһэбит. 

Хата эн билэриҥ буолаарай Тымныы Оҕонньор ханна олорорун? 
Суолбутун баһаалыста ыйан биэриэҥ дуо?
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Хаар киһи: Бастаан мин сорудахтарбын толордоххутуна 
көмөлөhүөм.

Сорудах. Хаарга араас кыыллар суоллара хаалбыт, эһиги миэхэ 
ханнык кыыллар суоллара буоларын булан этиэххит дуо?

Хаар киһи: Маладьыастар. Эһиги куобах суолун устун батыс-
таххытына куобах хороонугар тиийиэххит. Куобах Тымныы Оҕон-
ньору хайдах буларгытыгар көмөлөhүө. Этэҥҥэ айаннааҥ. 

Оҕолор куобах суолун батыһа бараллар. Куобах ийэни уонна 
куобах оҕотун көрсөллөр 

(Куобахтар үҥкүүлэрэ)

Ыытааччы: Дорооболоруҥ, куобахтар! Биhиги кыhын саарыс-
тыбатыгар, Тымныы Оҕонньорго күүлэйдии баран иhэбит. Хайа 
диэки олорорун этэн биэриэххит дуо? 

Куобах: Көмөлөhүөм даҕаны. Ол эрээри бастаан бу Тымныы 
Оҕонньор бэлэхтээбит муус оонньуурун биэрдэххитинэ этэн 
биэриэм. (оҕолор мозаиканы таҥаллар)

Куобах: Улахан махтал, оҕолоор! Бу хаар чөмөҕүн батыһан 
барыҥ. Гномиктарга тиэрдиэ, кинилэр көмөлөhүөхтэрэ .

Оҕолор салгыы айанныыллар хаары батыһан бараллар. Гно-
миктарга кэлэллэр (гномиктар үҥкүүлүүллэр).

Гном: Биһиэхэ ыалдьыттар кэллилэр, хайа диэки айаннаан 
иһэр оҕолоргутуй?

Ыытааччы: Кыһын саарыстыбатыгар айаннаан иһэбит, Тым-
ныы Оҕонньорго. Ханна олорорун этиэххит дуо?

Гном: Биһиги наһаа бэhиэлэй гномиктарбыт, биһигини кытта 
оонньоотоххутуна көмөлөhүөхпүт.

(Оонньуу «Харыйа тула сүүрүү» (биирдии хаатыҥка кэтэн баран ха-
рыйаны эргийэн кэлии, иккилии буолан)

Гном: Наһаа да көрдөөхтүк оонньоотубут, олус үөрдүбүт. Бу 
фонарик уотун батыһа барыҥ. 

(Чысхаан Хотуну көрсөллөр)

Чысхаан Хотун: Хайа диэки айаннаан иhэр оҕолоргутуй? 
Мин чысхааннаах тыалбын, буурҕабын, силлиэбин ыыттахпына, 
суолгутун тибэн кэбиһиэ. Суолгутун тибэммин эһигини мунна-
ран кэбиһиэм, оччоҕо тоҥуоххут, онтон ыалдьыаххыт. Тымныы 
Оҕонньорго тиийэр кыаххыт суох буолуо. 

Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут тымныыттан, чысхаантан, 
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ыарыыттан-тумууттан куттамматтар, кинилэр спордунан 
дьарыгыраллар.

Чысхаан Хотун: Ол ханнык спортивнай оонньуулары билэҕит? 
Ханнык көрүҥнэр баалларын билэҕит? (оҕолор көрдөрөллөр 
уонна спорт көрүҥүн этэллэр). 

Чысхаан Хотун: Дьэ, оччоҕо сыал бырахса оонньуоҕуҥ.
(Оонньуу «Сыал бырахсыы».)

Чысхаан Хотун: Хата, дэлби сылайдым. Эһиги онтон 
сылайбатыгыт дуо? Маладьыас да оҕолор. Эһигини кытта 
доҕордуу буолуохпун баҕардым, суолгутун көрдөрөн биэриэм. 
Бу суол устун көнөтүк бара туруҥ. Көрсүөххэ диэри, оҕолоор. 
(Чысхаан Хотун тахсан барар).

(Кыһыны уонна Хаарчаананы көрсөллөр, үҥкүүлүүллэр).
Кыһын: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Хайа диэки айаннаан 

иһэҕит? Тугу көрдүүгүт? Сүрдээх ыраах айаны айаннаан кэлбит, 
күүстээх санаалаах оҕолор эбиккит. Сотору Тымныы Оҕонньор 
тии йэн кэлиэ. Кинини кэтэһэ таарыйа таабырын таайсыахпыт. 

Таабырыннар.

Төбөтүгэр бэргэһэлээх
Муннун онно моркуоп (Хаар киһи)
Сири-дойдуну бүтүннүү бүрүйбүт баар үһү. (Хаар)
Миигин кытта олорсон, 
Сыыртан сырылаан түһэргин сөбүлүүгүн даҕаны. (Салааска)
Түннүкпүтүн түүн кэлэн,
Түүлүнэн ким киэргэттэ? (Тымныы Оҕонньор)
Дьэҥкир ыраас, курдары көстөр.
Ол эрээри түннүк буолбатах. (Муус)
Кыһын: Чэйиҥ, бука бары Тымныы Оҕонньору ыҥырыахха-

йыҥ, биһиги ыҥырыыбытын истэн түргэнник кэлиэҕэ.
Тымныы Оҕонньор тиийэн кэлэр.

Ырыа, хоһоон, хоробуот.
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АПТААХ-АЛЫПТААХ САҤА ДЬЫЛ 

Неустроева Оксана Семеновна,
Таатта улууhа, Уус-Тааттатааҕы 
«Харыйачаан» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Туттар тэрил: күөх экран, улахан испиискэ хаата, бадаарактаах 
мөhөөччүк.

Кытталлар: Кыһын, Дьэгэ-Бааба, Бөрө, Моруос оҕонньор, 
Хаарчаана, тыа кыыллара, оҕолор.
(Саала бырааhынньыктыы киэргэтиллибит. Харыйа уота умайбакка 

саала ортотугар турар.

Наҕыл музыка доҕуһуолунан оҕолор үҥкүүлээн киирэллэр,харыйа инни-
гэр тураллар) 

Ыытааччы: 
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан, сандааран,
Күлүмүрдээн, күлэн-үөрэн
Тиийэн кэллэ биhиэхэ.
Бүгүн манна кэллилэр
Остуоруйа дойдутуттан
Араас дьикти кыыллар —
Силлиэрэр-боллоорор
Киэҥ сири кэрийэр тыалчааннар,
Бүтэй бүөрдээх үрүҥ куобахтар,
Сайаҕас санаалаах куоска,
Куттаҕас кутуйахчаан.
Туундара киэҥ сирин 
Тамайа сүүрэр табалар! 
Тоҕо барыта күлүмүрдүүрүй, тула барыта кылабачыйарый?
Тоҕо бары үөрдүгүт, санааҕыт көнньүөрдэ?
Тоҕо диэтэххэ биһиги бары көрсөбүт...
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Бары: Саҥа дьылы, саҥа сылы! 
Ыытааччы: Саҥа кэлэр сылынан, саҥа үүнэр дьылынан оҕолор 

эйэҕэс эҕэрдэлэрин тиэрдэллэр!
(Хоhоон «Саҥа дьыл») 

(Ырыа «Кэрэчээн харыйа») 

Ыытааччы: Уой, оҕолоор, чуумпуруҥ...мин тугу эрэ истэбин ээ.
(Кыһынҥы ырыа доҕуһуолугар Кыһын киирэр, оҕолору, харыйаны чин-

чийэн көрөр, бэйэтин сиэркилэҕэ көрүнэр)

Кыһын: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин тиийэн кэллим. Миигин 
билэҕит дуо? Мин — Кыһыммын, эһиэхэ бырааһынньыкка кэллим.

Ыытааччы: Дорообо, Кыһын! Биһиэхэ ыалдьыт буол, манна 
олор.

(эмискэ скайп тыаһыыр, Кыһын күөх экраны холбуур)

Кыһын: Алло! Алло! Кыһын сибээскэ баарбын.
Моруос оҕонньор (экранҥа көстөр): Дорообо, Кыһын!
Кыһын: Истэбин, Тымныы кырдьаҕас.
Моруос оҕонньор: Саҥа дьыллааҕы үлэ отчуотун көрүөм 

этэ. Мин көрдөхпүнэ эн, Кыһын, бырааһынньыкка бэлэмнэммэт 
курдуккун... Хаарчаана номнуо бэлэхтэри ылбыт. (фрагмент) 
Оҕолор бырааһынньыкка бэлэмнэнэллэр. (фрагмент) Тымныы 
номнуо түннүккэ араас оһуордары түһэрбит. (фрагмент) Оҕолор 
миигин кэтэһэн түннүктэн арахпаттар (фрагмент). Онтон эн 
Кыһын, тугу да отчуоттаабатаххын. Мин кыһын кэллим эрэ 
диэбиккин. 

Кыһын: Онтон мин сыл аайы кэлэбин дии. Сороҕор эрдэ, 
сороҕор хойутаан тымныыны түһэрэбин, ардыгар сытыы тыаллаах, 
сороҕор чаҕылхай күнү көрдөрөбүн.

Моруос оҕонньор: Суох, мин онно сөбүлэспэппин. Эн 
оҕолорго Саҥа дьыллааҕы үөрүүлэрин үксэт. Ол эбэтэр мин 
эйигин уһулуом. Сотору тиийиэм, бэрэбиэркэлиэм.

Кыһын: Ай-ай-ай, хайдах? Уһулуом диир, бэрэбиэркэ?! 
Суох, суох. Миигин уһулар табыллыбат. Тугу гынабын? Тугу эрэ 
толкуйдуохха наада. Оҕолорго Саҥа дьыл бырааһынньыга, онтон 
ол бырааһынньык куруук кыһын буолар дии. Тугу толкуйдуубун 
(төттөрү-таары хаамар, толкуйдуур) Оҕолорго Саҥа дьыл-
лааҕы үөрүүнү хайдах бэлэхтиибин. Ким миэхэ көмөлөһүөй?

Ыытааччы: Санаарҕаама, Кыһын. Бырааһынньыкка саамай 
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бэһиэлэй үөрбүт араас тыа кыыллара буолаллар, кинилэр 
көмөлөһүөхтэрэ. Көмөлөһөбүт дуо, оҕолоор?

Кыһын: Мин оҕолорго кастинг оҥорор эбиппин. Бу оҕолор 
бары араас талааннаахтар быһыылаах.

Ыытааччы (оҕолорго туһаайан): Хайа, оҕолор, Кыһын 
көрдөһүүтүгэр көмөлөһөбүт дуо? Саҥа дьыллааҕы үөрүүнү бэлэх-
тиибит дуо? Биһиги олус элбэх ырыаны, хоһоону, үҥкүүнү билэ-
бит дии.

Биһиэхэ көмөҕө кэллилэр «Куоска уонна Кутуйах» остуоруйа 
дьоруойдара. Кинилэр «Доҕордуулар» диэн үҥкүүлэрин 
бэлэхтиэхтэрэ.

Ыытааччы: Өссө биһиги мода көрдөрүөхпүтүн сөп. Көр, Кыһын, 
биһиги ийэлэрбит, эбээлэрбит хайдах курдук иистэнэллэрин (ха-
рыйаны тула тыа кыыллара хаамаллар, олоппоско олорон иһэл-
лэр. Арай хантан кэлбитэ биллибэккэ Дьыга— Бааба киирэн кэ-
лэр, уҥа-ханас уоһун чорботор, салгыҥҥа далбаатыыр).

Кыһын: Хантан кэллэ бу кырасаабысса?
Дьэгэ-Бааба: Тыаттан.
Кыһын: Оҕолор араас таҥастарын көрдөрдүлэр, онтон эн 

барыта абырах, илдьирийбит таҥаскын көрдөрөҕүн дуо?
Дьэгэ-Бааба: Бу илдьирийбит таҥас аныгы муода дии, 

көрбөтөҕүҥ дуо, билиҥҥи ыстааннара барыта манан, манан 
хайдыбыты кэтэллэр дии. Мин саамай муодунай баабыскабын 
һэптиэ!

Кыһын: Таак, Баабыска! Эн таҥаскын мин сирэбин, 
бырааһынньыкка хайдах да эппиэттээбэт. Биһиэхэ кастинг 
буола турар, эн ону ааспатыҥ (аан диэки ыйар). Бүттэ, таҕыс!

Дьэгэ-Бааба: Оннук буоллаҕына, мин эһиэхэ көрдөрүөм! Бы-
рааһынньыктааҕы үөрүүгүтүн тохтотуом! (Дьэгэ-Бааба кыыһыран 
тахсан барар)

Кыһын: Оҕолоор, наһаа үчүгэй бырааһынньыктааҕы үөрүү 
буо лан эрэр. Хата Моруос Оҕонньору көһүтэ таарыйа, мин би-
лигин оонньуу оонньотуом. Оҕолор, эhиги Моруос оҕонньор 
туhунан барытын билэҕит дуо? Кини туһунан төhө билэргитин 
бэрэбиэр кэлиэм. Боппуруостары болҕойон истэҕит уонна «Сөп» 
эбэтэр «Сыыhа» диэн эппиэттиигит.

1. Саҥа дьыл саамай күүтүүлээх киhитэ Моруос Оҕонньор. 
Сөп? (Сөп!)

2. Кини биhиэхэ сайын кэлэр. Сөп? (Сыыhа!)
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3. Моруос Оҕонньор үчүгэй, эйэҕэс, үтүө санаалаах оҕонньор. 
Сөп? (Сөп!)

4. Кини сэлээппэ уонна холуоhа кэтэр. Сөп? (Сыыhа!)
5. Оҕолорго харыйа, бадаарак аҕалар. Сөп? (Сөп!)
6. Тымныыттан, чысхаантан куттанар. Сөп? (Сыыhа!)
7. Моруос Оҕонньор сиэн кыыhын аата Хаарчаана. Сөп? (Сөп!)
Маладьыастар! Чэйиҥ эрэ, оҕолор! Эhиги Моруос Оҕонньо-

ру көрсөргө кырдьык бэлэм эбиккит. Моруос Оҕонньору ыҥы-
рабыт дуо? Ол гынан баран кинини элбэхтэ ыҥырдахха кэлээч-
чи. Моруос Оҕонньор! (Үстэ ыҥыраллар, кутталлаах музыка 
тыаһыыр. Бөрө Моруос Оҕонньор таҥаһын, Дьэгэ-Бааба Хаар-
чаана таҥаһын таҥнан киирэллэр)

Бөрө: Хм,хм... Дорооболоруҥ, диэххэ дуу. БиҺиги кэллибит.
Дьэгэ-Бааба: Дорооболоруҥ, кыысчааннар уонна уолчаан-

нар. Мин Хаарчаанабын, онтон кини — Тымныы Оҕонньор. (Кэ-
тэһэр) Тугу эрэ саҥар ээ!

Бөрө: Тугу саҥарарбын билбэппин, туох диибиний?
Дьэгэ-Бааба: Мин эппиппин саатар хатылаа.
Бөрө: Биһиги Тымныы Моруостуун эһиэхэ кэллибит.
Дьэгэ-Бааба: (өттүккэ охсор) Тугу саҥараргын толкуйдаа, эн 

Тымныы Моруоскун дии! Тоҕо биһиги манна кэлбиппитин эт.
Бөрө: Тоҕо манна кэлбиппитин? Аа! Биһиги оҕолор бырааһын-

ньыктарын ыһаары уонна бадаарактарын былдьаары...
Дьэгэ-Бааба: Тууй-сиэ! Итэҕэйимэҥ, оҕолор, ити Тымныы 

Оҕонньор оонньоон этэр. Дьиэҕит наһаа сылаас буолан ыалдьаа-
ры гыммыт. Төбөтө ыалдьар, температуралаах. (бөрө диэки хайы-
һар) Ыалдьыбыта буол!

Бөрө: Уой, ыалдьаары гынным.
Дьэгэ-Бааба: Көрөҕүт дуо, хайдах курдук ыалдьыбытын. Түр-

гэнник ырыа ыллаатахха табыллар. Ырыата ыллаа, Тымныы Оҕон-
ньор.

Бөрө: Мин даа? Мин ырыа билбэппин.
Дьэгэ-Бааба: Ханнык баҕарар ырыаны. Кыһын туһунан, Тым-

ныы Оҕонньор туһунан.
Бөрө: Ээ, чэ сөп. Ой, мороз, мороз! Не морозь меня!
Дьэгэ-Бааба: (өттүккэ охсор) Тугу ыллыыгын ити. Оҕолор 

ырыаларын ыллаа.
Бөрө: Билбэппин ээ, оннук ырыаны.
Кыһын: Хайдах эрэ Тымныы Оҕонньорбут уонна Хаарчаана-



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

292

быт сымыйа курдуктар ээ. Майгыннаабаккыт. Биир да оҕо ырыа-
тын да билбэккит (эргийэ хаамар, иккиэннэрин кэтии көрөр) Хай-
дах эмэ гынан бэрэбиэркэлээн, туох эрэ сорудах биэриэххэ наада. 
(Толкуйдуур) Оҕолоор, харыйа уотун уматары ким сатыырый? 

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор!
Бөрө: Мин дуо? Харыйаны уматабын дуо? (Соһуйар).Таах ума-

табын харыйаны (Улахан испиискэ таһааран уматаары гынар)
Дьэгэ-Бааба: Хайдах буоллуҥ? Харыйа уоттарын уматыахта-

аххын.
Бөрө: Харыйа уоттарын сатаан умаппаппын. (Дьэгэ Бааба кини 

айаҕын саба тутар)
Дьэгэ-Бааба:— Эн барытын сатыыгын, эн аптааххын! (оҕолорго 

туһаайан) Умнубут! Кини барытын сатыыр ээ оҕолоор, кырдьан 
умнар буолбут. (бөрөнү бэйэтигэр тардар) Аптаабыта буол, илии-
гин, атаххын хамсат, үр, сибигинэй, торуоскаҕынан тоҥсуй!

Бөрө (илиитинэн далбаатыыр, торуоскатынан тоҥсуйар). 
Колдуй баба, колдуй дед, я колдую триста лет! Харыйа, харыйа 
кыбыстыма, харыйа уота, умай! (Умайбат)

Дьэгэ-Бааба: Эх, тугу да сатаабат! Аны мин. Колдуй баба, кол-
дуй дед, я колдую триста лет! Харыйа, харыйа кыбыстыма, харыйа 
уота умай! (Умайбат)

Кыһын: Таак, түксү, бүтүҥ, эһиги сымыйа Тымныы Оҕонньор 
уонна Хаарчаана эбиккит. Оҕолоор, биллигит дуо бу кимнээҕин? 
(Оҕолор эппиэттэрэ)

Тоҕо албынныы сылдьаҕытый, кыбыстыбаккыт даҕаны оҕолор-
тон!

Дьэгэ-Бааба: Бырааһынньыктаары гыммыппыт табыллыбата 
дии.

Бөрө: Эһиэхэ наһаа үчүгэй, биһиэхэ тыаҕа «ускуучунай» 
баҕайы.

Кыһын: Онтон эһиги тыаҕа эмиэ бырааһынньыктааҕы үөрүүнү 
тэрийиҥ ээ.

Дьэгэ-Бааба: Хайдах? Биһиги сатаабаппыт! Бырааһынньыгы 
тэрийэргэ туох нааданый? (Оҕолор эппиэттэрэ)

Кыһын: Бастаан харыйа киэргэтэҕит, табаарыстаргытын ыҥы-
раҕыт, кими да атаҕастаабаккыт, албыннаабаккыт уонна бары 
үөрэҕит, оонньуугут. 

Бөрө: Оонньуу да? Тыаҕа тугунан оонньуубутуй ол? (Оҕолор 
эппиэттэрэ) 
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Кыһын: Биһиги оҕолорбут билигин оонньоон көрдөрүөхтэрэ.
Оонньуу «Хаары ньуосканан баһабыт»

Кыһын: Чэйиҥ эрэ, бөрөҕө уонна Дьэгэ-Баабаҕа ньуоскаҕы-
тын биэриҥ эрэ. 

Дьэгэ-Бааба: Наһаа үчүгэй оонньуу эбит. Бөрө түргэнник тыа-
бытыгар бардыбыт, онно бырааһынньык, оонньуу тэрийиэхпит.

Бөрө: Оҕолоор, биһигини бырастыы гыныҥ, аны итинник 
куһаҕаннык быһыыланыахпыт суоҕа. Бырастыы гынаҕыт дуо?

(Дьэгэ-Бааба, Бөрө тахсаллар)

Кыһын: Хайа оҕолоор, бырааһынньыктааҕы үөрүү хайдаҕый? 
Дьэ бэрт, хаар хаачыргыыр тыаhын истэҕит? Ити Тымныы Оҕон-
ньор иhэр. (Jingle Bells музыка тыаhыыр)

Ыытааччы:        Кыhыл мурун, кырыа бытык
Тымныы Оҕонньор
«Хаачыр-хуучур» хаама-хаама
Торуоскатын «тос-тос» охсон
Эҕэрдэ эгэлгэтин этээри
Биhиэхэҕэ тиийэн кэллэ.

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор! (оҕолор Моруос Оҕонньору ыҥы-
раллар, Моруос Оҕонньор киирэр)

Моруос Оҕонньор: Э-һэ-һээй!!! Дорооболоруҥ, оҕолоор! 
Дорооболоруҥ, ыалдьыттар! Бука барыгытын Саргылаах Саҥа 
дьылынан, саҥа дьолунан эҕэрдэлиибин!

Биир сыл анараа өттүгэр көрөрбөр бу оҕолор кып-кыра эти-
гит дии. Номнуо улаатан оскуолаҕа бараргыт чугаһаабыт. Оттон 
миигин кэтэстигит дуо? Мин Тымныы Чысхаан буолабын, нуучча-
лыы Дед Морозпун, оттон английскайдыы ким диэн буолабыный? 
(Санта-Клаус) Хеллоу!

Кыһын: Дорообо, Тымныы Оҕонньор. Бу мин үлэлии сылдьа-
бын.

Моруос оҕонньор: Дьэ маладьыас, Кыһын. Оҕолорго саҥа 
дьыллааҕы үөрүүнү бэлэхтээхтиҥ. Оттон оҕолоор, эһиги ыл-
лыыргытын, үҥкүүлүүргүтүн Хаарчааналыын күөх экран нөҥүө 
көрдүбүт. Хаарчаана таһырдьа хаарынан оонньуу хаалбыта. Хаар-
чаана, Хаарчаана, киир. (Хаарчаана үҥкүүлээн киирэр)

Хаарчаана: Эһигини көрөммүн үөрдэхпиин, оҕолоор! Бары 
араас маскараат кэппиккит. Эһээ, эн үөрбүккүн аҕай, оттон ха-
рыйа хомойбут курдук турар дии.
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Моруос оҕонньор: Хата өйдөттүҥ, Хаарчаана. Чэйиҥ эрэ, 
бары бииргэ «Биир, икки, үс — харыйа умай!» диибит. (Оҕолор 
иккитэ этэллэр, үһүс этиилэригэр харыйа уота умайар. Дьыга 
Бааба уонна Бөрө сүүрэн киирэллэр)

Моруос оҕонньор: Кэлиҥ эрэ бэттэх, тоҕо бырааһынньыгы 
буортулуу сылдьаҕыт. Баракаас оҥоро сылдьбыккытын билигин 
тоҥорон кэбиһиэм!!! (Тымныы Оҕонньор торуоскатынан таа-
рыйар, иккиэн «мууһуран» хаалаллар)

Кыһын: Моруос оҕонньор, кинилэр аны куһаҕан баракааһы 
оҥоруохпут суоҕа диэн оҕолортон бырастыы гынарга көрдөспүт-
тэрэ.

Моруос оҕонньор: Чэ, бу сырыыга бырастыы гынабын (Төт-
төрү «ириэрэр»)

Дьэгэ-Бааба: Баһыыба, эһээ.
Бөрө: Бырастыы гын, эһээ. Эһиэхэ ыалдьыт кэлэн иһэн мунан 

хаалбыт. Биһиги киниэхэ көмөлөстүбүт. Оҕолоор, бу сыл ханнык 
кыыл бэлиэтэ буоларый? (Баабыр)

(Бөрө көхсүгэр баабыры олордон киллэрэр.)
Баабыр: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!
Мин саҥа кэлэр сыл бэлиэтэ — Баабыр оҕото буолабын.
Мин курдук сып-сылаас,
Мин курдук кып-кырасыабай,
Мин курдук үтүө санаалаах буоллаххытына,
Мин сылым эһиэхэ үгүс үөрүүнү, үрдүк ситиһиилэри аҕалыа,
Куруутун доруобай буолуоххут!
Моруос оҕонньор: Наһаа үчүгэй Баабыр оҕото кэллэ дии 

бу (көтөҕөр). Мин олорор дойдум кырасыабай да кырасыабай,  
араас өҥнөөх дьүкээбил уота оонньуур, араас элбэх кыыллар 
баал лар, тыал тыаһа бэйэтэ биир дьикти музыка (Тыал тыаһа 
иһиллэр).

Киэҥ сири кэрийэр тыалчааннарым, Таал-Таал эмээхсин 
көмөлөһөөччүлэрэ бааргыт дуо?

(«Тыал үҥкүүтэ»)
Куобах: Тымныы Оҕонньор, биһиги саамай кырасыабай, туун-

дара киэҥ сирин тамайа сүүрэр кыыл Таба туһунан ырыа ыл-
лыахпытын баҕарабыт.

(Ырыа «Таба») 
Ыытааччы: Саҥа дьыл — аптаах кэм,
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Баҕа санаа туолуута.
Саҥа дьыл — көрдөөх кэм,
Бары үөрэ көрсөбүт.

Кыһын: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, лаглайбыт күөх харыйа тула тө-
гүрүччү тураммыт хоробуоттаан барыаҕыҥ.

Хоробуот »Саҥа дьыл» Г.Николаева тыл., мел.
Моруос Оҕонньор: Оҕолорум барахсаттар, бэртээхэй да 

ырыаны ыллаан эргийдибит. 
Ыытааччы: Оҕолоор, Моруос Оҕонньор биhигини кытары 

оонньоото дуо? (Оонньоото)
Харыйа тула үҥкүүлээтэ? (Үҥкүүлээтэ)
Өссө тугу умунна? (Бэлэхтэрин!)

(Моруос оҕонньор уонна Хаарчаана оҕолорго бэлэхтэри туттарал-
лар).

Тымныы Оҕонньор: Биһиги барар чааспыт тиийэн кэллэ. 
Суол бут да уһун, айаммыт да ыраах.

Ыытааччы: Көрсүөххэ диэри, Моруос Оҕонньор, Хаарчаана!
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УМКА МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫЛАРА

Окоемова Ирина Николаевна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 
«Мүрүчээнэ» 3 №-дээх оҕо уһуйаанын иитээччитэ 

(Музыка тыаһыыр. Ыытааччы Саҥа дьылынан төрөппүттэргэ, 
ыалдьыттарга эҕэрдэ тыл этэр. Түөрт (икки) оҕо киирэн мишуранан 

боруота оҥороллор, ол аннынан оҕолор иккилии буолан сиэттиһэн 
киирэллэр, сааланы тула эргийэн олоппосторго олороллор.)

Ыытааччы: Оҕолоор, дьикти музыканы истэҕит дуо? Туох туһу-
нан ырыаный? (Тымныы кыһын, үрүҥ эһэлэр, хаар кыырпахта-
ра). Бүгүҥҥү дьикти остуоруйабыт саҕаланна. (Барык-сарык) Түүн, 
хотугу полюс, үрүҥ эһэлэр. Ийэ тапталлаах уолунаан Умкалыын 
арҕахтарыгар утуйа сыталлар. Арай сулустар утуйбакка кинилэри 
үөһэттэн көрөллөр. (Ыытааччы арҕаҕы арыйан көрдөрөр).

(Сулустар үҥкүүлүүлэрэ) 
(Сулустар арҕах аттыгар чугаһыыллар)

1 сулус: Умка ийэтиниин минньигэстик утуйдуннар, сынньан-
ныннар, кинилэри дьикти күн күүтэр.

2 сулус: Сотору сарсыарда буолуо.
3 сулус: Кинилэри дьикти күн күүтэр.
4 сулус: Бу күн кинилэргэ үтүөнү эрэ аҕаллын.
Ыытааччы: халлааммыт сырдаан, сарсыарда буолла.

(Музыка тыаһыыр, уот тыгар. Ийэ эһэ арҕаҕыттан тахсан уолун 
Умканы уһугуннаран ыҥырар). 

Ийэ эһэ: Умка, чыычаах, тур, таҕыс. (Салгыны сытырҕалыыр). 
Хайа, буруо сыта кэлэр дии! Арааската, чугастыы дьоннор кэлбиттэр. 
Оһохторун оттубуттар, ммм, астарын сыта минньигэһиэн! Арба 
да, Саҥа дьыл бырааһынньыгар бэлэмнэнэ сырыттахтара.

(Умка арҕаҕыттан тахсан кэлэр, хараҕын хастар, тыыллаҥныыр)
Умка: Ийээ! Ийээ! Саҥа дьыл, дьоннор диэн тугуй?
Ийэ эһэ: (оҕотун имэрийэр) Оо, уолчааныам! Эн билигин да 
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кыраҕын, элбэҕи билбэккин. Дьон диэн биһиги курдук улахан 
эһэлэр, кинилэр куруук икки атахтарыгар сылдьаллар. Дьиэлэригэр 
сыл аайы харыйа симииллэр, араас оонньуурдары ыйыыллар 
уонна саҥа дьыллаан харыйа тула үҥкүүлүүллэр, ыллыыллар, 
хоһоон ааҕаллар.

Умка: Ийээ, кырдьык оннук буолар дуо?
Ийэ эһэ: Ити кырдьык. Умка, эн өссө да сууна, эрчиллиилэргин 

оҥоро иликкин дии. Мин ойбонтон уу баһа бардым. Кэлиэхпэр 
дылы суун-тараан, эрчиллиилэргин оҥор. (Тахсан барар)

Умка: Мин киэргэммит харыйа көрө барыахпын баҕардым. 
Дьон мин тиийдэхпинэ үөрүөхтэрэ уонна доҕордоһуохтара. Уой! 
Түргэнник барар эбиппин. (Сааланы төгүрүччү сүүрэр уонна 
тахсан барар).

(Ийэ эһэ тиийэн кэлэр)
Ийэ эһэ: Умка көр эрэ, төһө элбэх уу аҕалбыппын? (Оҕотун 

көрдүүр) Умкаа! Умкаа! Уолчааныам! (Сцена кэннигэр барар)
(Чөмөх хаардар ууруллаллар. Ийэ эһэ киирэр)

Ийэ эһэ: Умка! Ханна бардаҕай? Баҕар бу чөмөх хаар кэннигэр 
саспыта буолуо дуу? Умкаа! (Уҥа-хаҥас көрөр) Оо дьэ, манна 
суох эбит! Оо-оо-оо! Уолчааммын көрдүү барыыһыкпын. Умкаа, 
Умкаа! (Тахсан барар)

(Умка киирэн сааланы төгүрүччү хаамар)
Умка: Мин харыйаҕа баран иһэбиин. Кимтэн да куттаммап-

пыын. Хата доҕотторбун булуоом, харыйа тула ырыа ыллыы-
ыллыы эргийиээм. (Тохтуу түһэр, эргиччи тулатын көрөр, 
куттанар). Оо, ыллык да суола суох дии. Мин бу ханна кэлбитим 
буолла? Уой! Ийээ! Ийээ! Ханна бааргыный? Куттанным! (Чөмөх 
хаар кэннигэр саһар).

Ыытааччы: Халлааммыт аптаах остуоруйа курдук, сырдаабыт, 
килибэчийбит, араас дьүһүнүнэн оонньообут. Маннык дьиктини 
Умка өссө да көрө илик.

(Дьүкээбиллэр үҥкүүлэрэ)
1 дьүкээбил: Биһиги Хоту дойду мааны көстүүтэ буолабыт, 

түүҥҥү халлааны сырдатабыт.
2 дьүкээбил: Умка, эн хорсун уол эбиккин!
3 дьүкээбил: Ол гынан баран ийэҕэр төнүн! Ийэҥ эйигин 

көрдүү сылдьара буолуо!
Умка: Аата, эчи кырасыабайгытын! Дьүкээбил диэн маннык 
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буолар эбит дии! Баһыыбаларыҥ, мин ийэбин көрдүү бардым. 
Уой! Хаар кэннигэр кимнээх эрэ бааллар быһылаах! (Чөмөх хаар 
кэннигэр барар)

(Пингвиннэр үҥкүүлэрэ)
Умка: Миигин кытта сасыһыылаах оонньуугут дуо? 

(Пингвиннэр куттанан чөмөхтөһө түһэллэр)
1 пингвин: Суох, биһиги эйигин кытта оонньообоппут!
2 пингвин: Эйигиттэн куттанабыт! 
3 пингвин: Куотуохха түргэнник!

(Пингвиннэр сааланы тула куоталлар, Умка эккирэтэр да, сиппэт)
Умка: Куотан хааллылар дии! Мин харыйа көрө барыахпын 

баҕарабыын! Мин ийэбэр барыахпын баҕарабыын! (Умка зал 
ортотугар олоро түһээт ытыыр, Умкаҕа биир-биир хаардар 
чугаһыыллар, имэрийэллэр, уоскуталлар)

Умка: Хаарчааннаар, мин дьону, харыйаны көрүөхпүн 
баҕараммын, ийэбиттэн ыйыппакка баран мунан хааллым, 
баһаалыста миэхэ суолбун ыйан биэриэххит дуо?
(Хаардар тула сүүрэллэр, хаар кыырпахтарын ыһаллар, тохтууллар)

1 хаар: Суох Умка, биһиги эн ийэҕин көрбөтөхпүт.
2 хаар: Саҥа дьыл ханна буоларын билбэппит.
3 хаар: Билбэппиит-билбэппит!
4 хаар: Ол Хаар дьон иһэллэр, кинилэртэн ыйытаар.

(Умка саала ортотугар олорон ытыыр. Хаар дьон киирэн 
үҥкүүлүүллэр)

1 Хаар киһи: Ай-ай, бу иэдээни! Доҕоор, бу эн хантан кэллиҥ?
Умка: Мин ийэбэр эппэккэ харыйаны, дьону көрө барбытым 

уонна мунан хааллым.
2 Хаар киһи: Оо, дьиэҕэр дылы ыраах. Онтон харыйаҕа, 

дьоҥҥо дылы чугас.
3 Хаар киһи: Биһиги оҕолор бырааһынньыктарыгар ыалдьыт-

тыы баран иһэбит. Эн биһигини кытта барыс.
(Сааланы тула бары эргийэн баран тахсаллар)

Ыытааччы: Дьэ, ити үчүгэй. Хаар дьон Умкаҕа көмөлөһүөхтэрэ. 
Оҕолоор, онтон биһиги Саҥа дьылбытыгар кимнээҕи күүтэбитий?

Оҕолор: Тымныы Оҕонньору, Хаарчаананы.
Ыытааччы: Аптаах телевизорбытын көрүөххэйиҥ эрэ. Тымныы 

Оҕонньор тугу гына сылдьар эбитий? (Видео көрүү. Тымныы 
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Оҕонньор киҥинэйэн ыллыыр, мөһөөччүгүн хомуйар: «Сөөп, итини 
ыллым, маны ыллым. Барытын угуннум дии. Бээ, түргэнник 
айанныахха наада, оҕолор күүттэхтэрэ» Торуоскатынан үстэ 
тоҥсуйар: «Сыыдам түргэн табаларым, миэхэ кэлиҥ!» )

(Табалар үҥкүүлэрэ)
1 таба: Тымныы Оҕонньору оҕолорго аҕаларга бэлэммит.
2 таба: Тымныы Оҕонньор күүттэҕэ.
3 таба: Чэйиҥ, түргэнник бара охсуохха!
(Табалар сааланы эргийэн тахсан бараллар. Тымныы Оҕонньор 

табалартан тутуһан тиийэн кэлэр. Сааланы тула эргийэллэр. 
Табалалар олороллор)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан, күндү 
оҕолор, төрөппүттэр уонна ыалдьыттар! Мин эһиэхэ ыалдьыттыы 
кэлбиппиттэн олус үөрдүм. Харыйаҕыт олус да кырасыабай эбит. 
Ол гынан баран туга эрэ итэҕэс курдук дии. 

Ыытааччы: Оҕолоор, харыйабыт туга тиийбэтий? (Уота)
Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ эрэ оҕолоор, бука бары көмөлөөн 

харыйабытын уматыахха. Бары бииргэ: Умай, умай мин харыйам, 
күлүмүрдээ араас уотунан! 

(Харыйа уота тыгар. Ытыс таһыналлар. Ол бириэмэҕэ Хаар Дьон 
Умканы сиэтэн киирэллэр)

4 Хаар киһи: Һуу, аата сылайдахпытын. Харыйабытыгар дьэ 
кэллибит. Умка, эн манна бырааһынньыка хаал, көр бу харыйаны, 
онно-манна барыма.

(Пингвиннэр олороллор. Умка харыйаны сэргии көрөр, Тымныы 
Оҕонньорго чугаһыыр)

Умка: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор, Саҥа дьылынан! Мин 
дьикти харыйаны көрүөхпүн наһаа баҕарбытым. Харыйаҕыт олус 
да кырасыабай эбит дии!

Тымныы Оҕонньор: Кырачаан эһэчээн, соҕотох сылдьар 
эбиккин дии. Соҕотох ыраах барар кутталлаах. Эн мантан ханна 
да барыма. Ийэҥ кэлэрин кэтэһиэххэ. Чэйиҥ оҕолоор! Оонньууну 
оройуттан тутуохха, көрү-нары тардыахха.

(Тымныы Оҕонньор оҕолору хоробуокка ыҥырар, онтон оонньуу 
оонньотор)

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар! Бэккэ оонньоотубут. 
Онтон мин сиэнчээним Хаарчаана тоҕо хойутаата? Оҕолоор, 
Хаар чаананы ыҥырарга көмөлөһүҥ эрэ.
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(Оҕолор Хаарчаананы ыҥыраллар. Дьэгэ-Бааба Хаарчаана буолан 
кубулунан киирэр)

Дьэгэ-Бааба: Тугуй, тугуй? Кэллим. Дорооболоруҥ, оҕолоор! 
(Оҕолору кытта илии тутуһар) Уой, наһаа кырасыабай харыйа 
турар эбит дии. Уой, Тымныы Оҕонньор тоҕо миигин наһаа 
куһаҕаннык көрөҕүн? Сиэнэ кыыскын Хаарчаананы билбэккин 
дуо?

(Тымныы Оҕонньор Дьэгэ-Баабаны эргийэ сылдьан көрөр)
Тымныы Оҕонньор: Тохтоо-тохтоо, бээ! Мин Хаарчаанабар 

олох да майгыннаабаккын ээ!
Дьэгэ-Бааба: Көр-көр, үчүгэйдик көр. Бу — Хаарчаана 

бэргэһэтэ, үтүлүгэ. (Ытыыр) Эһэм сиэнин Хаарчаананы билбэт.
Тымныы Оҕонньор: Онтон бу тугуй? (Атаҕын таҥаһын ыйан 

көрдөрөр) Хаатыҥка дии! Оҕолоор, бу кимин билэҕит да? (Дьэгэ-
Баа ба) Хайдах мин тута билбэтэхпиний? Оччоҕо Хаарчаанам ханна 
баарый? Түргэнник аҕала оҕус. Хаарчаанабын аҕалбатаххына, бы-
рааһынньыкка сылдьыаҥ суоҕа. Хаарчаанам ханнаный?

Дьэгэ-Бааба: Ээ, аһаа, сип-сибилигин. Киһи «шуткалаабат» да 
буолбут дии. Тута мөхпүтүнэн бараллар. Бардым-бардым. (Тахсан 
барар)

Тымныы Оҕонньор: Оо, сиэн кыыһым Хаарчаана ханна 
сылдьара эбитэ буолла. Оҕолоор, бары бииргэ Хаарчаананы 
ыҥырыаххайын эрэ. Хаар-чаа-наа! Хаар-чаа-наа!

(Хаарчаана киирэн үҥкүүлүүр)
Тымныы Оҕонньор: (Сиэнин кууһар, сыллыыр) Дьэ, мин 

дьиҥнээх сиэним кыыс Хаарчаана кэллэ. 
Хаарчаана: Эһээ, эн оҕолорго туттарар бэлэҕиҥ ханнаный?
Тымныы Оҕонньор: Манна баар. Көр, бу турар ди.

(Мөһөөччүк иһигэр төлөпүөн тыаһыыр)
Хаарчаана: Ханна эрэ төлөпүөн тыаһыыр.
Тымныы Оҕонньор: Умка, биһиэхэ көмөлөс эрэ, ханна 

тыаһыырый?
(Төлөпүөнү көрдүүллэр. Мөһөөччүк иһиттэн төлөпүөннээх үөрбүт 

Дьэгэ-Бааба тахсан кэлэр)
Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор, эйигин төлөпүөҥҥэ 

ыҥыраллар.119
Тымныы Оҕонньор: Миигин да? Алоо, истэбин. Ээ куттаныма, 

манна баар. Долгуйума, хата биһиэхэ бырааһынньыкка кэл. Суо-



Электронный сборник методических разработок

301

лу билбэккин да? Дьэгэ-Баабаны ыытыам. Эйигин көрсүө, суолу 
билэр. 

Дьэгэ-Бааба: Уой-уой! Мин билигин, сибилигин! (Уҥа-хаҥас 
сүүрэкэлиир) Кими аҕалабын? Ханна аҕалабын?

Тымныы Оҕонньор: Бээ тохтоо, уоскуй. Умка ийэтин көрсөн, 
баһаалыста манна биһиэхэ аҕал.

Дьэгэ-Бааба: Сөп сип-сибилигин Умка ийэтин аҕалыам. Мин 
ракета курдукпун. (Сүүрүүнэн тахсан барар).

Тымныы Оҕонньор: Баракааһы оҥорбокко этэҥҥэ аҕалар 
ини?...

(Дьэгэ-Бааба Умка ийэтин сиэтэн киирэр.  
Умка ийэтигэр сүүрэн тиийэн кууһар)

Дьэгэ-Бааба: Көрдүгүт даа! Хайдах курдук түргэммин, 
үчүгэйбин. Мин эһиэхэ Умка ийэтин аҕаллым, онтон эһиги миигин 
наар мөҕөн эрэ тахсаҕыт. (Ытамньыйар, платогунан хараҕын 
уутун соттор)

Тымныы Оҕонньор: Суох, суох ытаама! Үчүгэйи оҥорбутуҥ 
иһин биһиги бары махтанабыт. Маладьыас, баһыыба!

Ийэ эһэ: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Ийэҕит, аҕаҕыт тылын истэр, 
соҕотоҕун ыраах барбат, кинилэргэ көмөлөһөр буолуҥ!

Хаарчаана: Аата үчүгэйин, барыта этэҥҥэ түмүктэннэ. Оҕо-
лоор, эһиги ханнык сыл иһэрин билэҕит дуо?

(Саҥа сыл уонна Саҥа дьыл киирэллэр, эҕэрдэ хоһооннорун этэллэр)
Хаарчаана: Эһээ, оҕолорго кэһиибитин хаһан бэлэхтиибит?
Тымныы Оҕонньор: Кырдьык даҕаны, оҕолорбутугар 

кэһиибитин үөрэ-көтө түҥэтиэҕиҥ.
(Биир-биир оҕолору ыҥыран бэлэхтэрин туттартыыр)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, мин ыраах айаннаатым. 
Аныгыскы Саҥа дьылга көрсүөххэ диэри!
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АПТААХ ОЙУУРГА

Адамова Ирина Прокопьевна,
Үөһээ Бүлүү улууһа, 6-с №-дээх комбинированнай 
көрүҥнээх «Солнышко» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы
Куобах
Тигр
Оҕус
Хаарчаана
Тымныы Оҕонньор
Тураах 
Табалар 

(Саҥа дьыллааҕы киэргэммит саалаҕа дьон мустар кэмигэр 
бырааһынньыктааҕы муусука тыаһыыр)

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, күндү ыалдьыттар, оҕолор, 
төрөппүттэр! Тиийэн кэллэ кэтэспит күммүт, үүннэ үөрүүлээх 
киэһэбит! Сотору ханнык бырааһынньык буоларын билэҕит дуо?

Оҕолор: Саҥа Дьыл.
Ыытааччы: Саамай сөп. Бу бырааһынньыгы дьон эрэ 

кэтэһэр буолбатах, кыыллар эмиэ кэтэһэр эбиттэр. Эһигини 
аптаах остуоруйаҕа илдьэбит дуо? Кыыллар хайдах Саҥа дьылга 
бэлэмнэнэллэрин, хайдах Саҥа дьылы көрсөллөрүн билиэххитин, 
көрүөххүтүн баҕараҕыт дуо?

Оҕолор: Баҕаран. 
Ыытааччы: Чэ, оччоҕо хараххытыҥ симиҥ уонна 3-кэ диэри 

ааҕыахха. Бэлэмҥит?
Оҕолор: Бэлэммит. 

(«В лесу родилась ёлочка» ырыа)
Ыытааччы:        Биир, икки, үс! 
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Аптаах ойуур, ааҥҥын ас! 
(Тураах киирэр)

Тураах: Мин тураахпын, сири-дойдуну барытын кэрийэбин, 
сылдьыбатах сирим суох! (Киһиргиир.) Түргэнник, түргэнник 
харыйаҕытын киэргэтиҥ, эһиэхэ сотору Тымныы Оҕонньор 
кэлиэҕэ, бары кыыллар мустуохтара, харыйаҕытын киэргэтиҥ. 
Мин почтальон тураах буолабын. Ким ханна олорорун, тугунан 
дьарыктанарын барытын билэбин, кэпсиэхпин сөп. Түргэнник 
мустуҥ. Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкка тиэтэйиҥ. Сотору, 
сотору күүтүүлээх, кэтэһиилээх Саҥа дьылбыт тиийэн кэлиэҕэ. 
(Тахсан барар)

(«А снег идёт» муусука тыаһыыр. Хомойбут куобах киирэр)
Куобах: Мин, кырачаан куобахчаан, мунан хааллым. Бы-

рааһынньыкка хайдах тиийэбин?!
Оҕус: Куобахчаан, тоҕо ытаатыҥ?
Куобах: Ой, эн кимҥиний? Мин наһаа кырабын, бу ойууру 

билбэппин, мунан хааллым.
Оҕус: Мин Оҕуспун. Мин наһаа өйдөөхпүн, эйиэхэ көмөлөһүөм.
Куобах: Оҕус, бүгүн Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын 

кэлэллэр диэн Тураах эппитэ. Ону мин харыйа ханна турарын, 
бырааһынньык ханна буоларын билбэппин.

Оҕус: Ээ, өйдөөтүм. Ол аптаах сир. Онно хааман тиийбэккин. 
Аптаах таабырыннары таайдаххына тиийэҕин. Ону ким таайтара-
рын билэҕин?

Куобах: Суох, билбэппин. Баҕар... Оҕолор көмөлөстөхтөрүнэ, 
арай. Оҕолоор, миэхэ көмөлөһөҕүт дуо?

Оҕолор: Көмөлөһөн. 
Куобах: (Үөрэн ытыһын таһынар.) Ураа, ураа! Таайыахпыт 

дии, оҕолоор?
Оҕолор: Таайыахпыт.
Куобах: Оттон ким таайтарар?
Оҕус: 2022 сыл туох сылай? Тигр сыла. Кини наһаа күүстээх, 

хорсун уонна наһаа кырасыабай, көрсүҥ, оҕолоор. 
(«33 коровы» ырыа муусуката тыаһыыр)

Тигр: Дорооболоруҥ, оҕолоор. Куобах, Оҕус дорооболоруҥ. 
Эһиги кырдьык аптаах бырааһынньыкка барыаххытын баҕараҕыт 
дуо? 

Оҕолор: Баҕарабыт.
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Тигр: Дьэ, оччоҕо бастаан мин таабырыннарбын таайыҥ эрэ. 
Болҕойуҥ уонна бары бииргэ, бары тэҥҥэ эппиэттээҥ.

1. Боростуой киһи буолбатахпын, кыһын эрэ баарбын, күн 
тыктар эрэ — сүтэн, ууллан хаалабын. (Хаар киһи)

2. Илиитэ, атаҕа суох эрээри ойууһут баар үһү. (Кыһын)
3. Сири-дойдуну, оту-маһы хаарынан бүрүйэр кырыа кыһын 

оҕонньор баар үһү. (Тымныы Оҕонньор)
4. Туохтан да элбэх, туохтан да кэбирэх баар үһү. (Хаар)
5. Маҕаһыыҥҥа атыыламмат маҥан суорҕан баар үһү. (Хаар)
Маладьыастар, бастакы сорудаҕы аастыгыт. Аны иккис сорудах. 

Бэлэмҥит дуо?
Оҕолор: Бэлэммит. 

(Муусука тыаһыыр, ыытааччы, куобах, оҕус киирэллэр Тигрга 
көмөлөһөллөр)

1 куонкурус — «Харыйаны киэргэт».
2 куонкурус — «Саҥа дьыл бэлиэтэ — мандарин».
3 куонкурус — «Сюрпризтаах шарик».
4 куонкурус — «Муусуканан оонньуу».
5 куонкурус — «Ким элбэх хаары хомуйар».
Ыытааччы: Оҕолор маладьыастар. Билигин эһиги бары аптаах 

ойуур бырааһынньыгар ыҥырыллаҕыт.
(Табачааннар үҥкүүлэрэ)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин сиэммин 
кытта эһиэхэ ыраахтан айаннаан кэллим. Эһиги Тигр сорудаҕын 
толорбуккутуттан наһаа үөрдүбүт. Мин эһигини олус өйдөөх 
оҕолор, таабырыны барытын таайдылар диэн истибитим. Мин 
эһигини олус бэрээдэктээх, доҕордуулар, күүстээх, сымсалар диэн 
билэбин. Маладьыастар! Саҥа дьыл бырааһынньыга саҕаланна, 
Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан!

(Хаарчаана Саҥа дьыл туһунан хоһоон ааҕар) 
Тымныы Оҕонньор: Оо, оттон бу тоҕо харыйабыт уота 

умайбат? Дьэ эрэ: биир, икки, үс — харыйа уота, умай!
(Харыйа уота тыгар, «Ёлочка, ёлочка» ырыа холбонор)

(Оҕолор Саҥа дьыл туһунан хоһооннору ааҕаллар. «Маленькой ёлочке» 
ырыаны төрөппүттэри кытта ыллыыллар. Тымныы Оҕонньор, Тигр 

бадаарак түҥэтэллэр)
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БЕЛОСНЕЖКА УОННА СЭТТЭ ГНОМНАР 

Васильева Светлана Валериевна,
Ньурба улууһа, Антоновкатынааҕы
А.Г. Габышев аатынан «Биһик» оҕону сайыннарар киин
муусукаҕа салайааччыта

Оруоллар:

Сэттэ гномнар
Остуоруйаһыт
Белоснежка
Харалыаба 
Сиэркилэ саҥата
Феялар
Саллаат 
Мишка
Машенька
Кот в сапогах
Хаар Харалыаба 
Хаарчаана 

(Сыана борук-сорук, Саҥа дьыллыы киэркэйбит) 
(Аптаах муусука тыаһыыр)

1 көстүү

(Сыана ойоҕоһуттан остуоруйаһыт киирэр)
Остуоруйаһыт: Үтүө күнүнэн, оҕолоор. Мин бүгүн эһиэхэ 

остуоруйа кэһиилээх кэллим. Былыыр-былыр биир саарыстыбаҕа, 
биир судаарыстыбаҕа олорбуттара эбитэ үһү Хоруол, Маачаха 
Харалыаба уонна кинилэр хаар курдук маҥан, кэрэ да кэрэ 
дьүһүннээх кыыстара Белоснежка. 
(Муусука уларыйар. Уот сырдыыр. Дыбарыас фона көстөр. Белоснежка 

киирэн үҥкүүлүүр, фея кыргыттар киирэн үҥкүүлэһэллэр.)
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Белоснежка: Үчүгэйиин, сотору Саҥа дьыл бырааһынньыга 
буолуоҕа, мин Саҥа дьылтан тугу эрэ кэтэһэр курдукпун дии...
(Эмискэ муусука уларыйар, уот оонньуур. Белоснежка, феялар куотан 
тахсан хаалаллар, Харалыаба киирэр, холустук уҥа-хаҥас хамсанар, 

сиэбиттэн сиэркилэтин хостуур, көрүнэр)
Харалыаба: Тапталлаах доҕоруом, сиэркилэм барахсан, 

миигиттэн кэрэ дьүһүннээх суох эбээт, эт эрэ.
Сиэркилэ (куолаһа иһиллэр): Эйигиттэн кэрэни, эйигиттэн 

үчүгэйи күн бүгүҥҥэ диэри көрө иликпин, доҕоччуок. (Харалыаба 
үөрэр.) Ол эрээри кэпсииллэр... Кистии-саба эттэххэ, эйигиннээҕэр 
кэрэчээн — Белоснежка баар эбээт. 

(Муусука улаатар, Харалыаба төттөрү-таары хаамыталыыр)
Харалыаба. Саллаат! (Саллаат сүүрэн киирэр.)
Саллаат: Тугуй, хотунуом!
Харалыаба: Түргэнник Белоснежканы ыркый ойуурга 

илдьэҥҥин маска кэлгийэн кэбис. Сүрэҕэ суох кыыс кыыл аһылыга 
буолуоҕа. Ха-ха-ха! Түргэнник! 

(Тахсан бараллар)
Остуоруйаһыт: Ити курдук, Харалыаба дьаһалынан, саллаат 

Белоснежканы ойуурга илдьибитэ, ол эрээри аһынан, маска 
баайбакка ыытан кээспитэ.
(Тыал тыаһа иһиллэр, Белоснежка хаама сылдьан гномнар дьиэлэригэр 

тиийэн кэлэр. Дьиэҕэ киирэр )

2 көстүү

Белоснежка: Үтүө күнүнэн, ким баарый?... 
(Ким да эппиэттээбэт, тула эргиччи көрөр, уонна муусука 

доҕуһуолунан күлэ-үөрэ дьиэни хомуйар. Эмискэ бэһиэлэй гномнар 
муусукалара тыаһыыр, ыраахтан гномнар үөрэн-көтөн кэлэллэр, 

Белоснежка саһан хаалар)
1-с Гном: Хайа, дьиэбит хомуллан хаалбыт!
Бары: Хомуллубут... Хомуллубут... Хомуллубут.
2-с Гном: Иһиппитин ким сууйбутуй?
Бары: Мин буолбатах... Мин буолбатах... Мин буолбатах.

(Белоснежка быыс кэнниттэн тахсан кэлэр, гномнары кытта 
үҥкүүлүүр)

Остуоруйаһыт: Ити күнтэн ыла Белоснежка сэттэ гномнары 
кытта олус иллээхтик, үөрэн-көтөн олорбута. Белоснежка дьиэни 
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көрөрө-истэрэ, онтон гномнар үлэлэрин кэннэ бэлэм аска кэлэр 
буолбуттара. Арай биир күн гномнар үлэлэригэр бараары туран 
Белоснежкаҕа эппиттэрэ...

3-с Гном: Белоснежка, сүрэҕим мөхсөр... Тугу эрэ сэрэтэр. 
Дьиэҕэр олороор. Ааҥҥын кимиэхэ да аһаайаҕын.

Белоснежка: Сөп, доҕоттоор, сэрэниэм! Түргэнник кэлээриҥ! 
(Белоснежка гномнарга далбаатыы хаалар, миинньик ылан дьиэтин 

харбаан барар, эмискэ кутталлаах муусука тыаһыыр, ааны тоҥсуйар 
тыас иһиллэр. Ааҥҥа Харалыаба эмээхсин курдук таҥнан кэлэн 

турар)
Белоснежка: Кимий?
Харалыаба: Дорообо, үтүө санаалаах кыысчаан! Баһаалыста, 

уу биэриэҥ дуо?..
(Белоснежка, аһыммыттыы көрөөт, кувшиннаах ууну хаба тарда 

ылаат, ааны сүүрэн тиийэн аһа баттыыр, Харалыаба ууну испитэ 
буолар)

Харалыаба: Махтал, кыысчаан! Мэ, хата эйиэхэ бу дьаабылыка, 
сиэ!

(Белоснежка дьаабылыканы ылар, муусука улаатар, дьаабылыканы 
ытырар уонна тэмтэрийэн, мэйиитэ эргийэн ороҥҥо тиийэн охтон 
утуйан хаалар. Харалыаба баран хаалар. Улахан баҕайытык күлэрэ 

иһиллэр, улахан тыас-уус барар, уот оонньуур) 
(Гномнар сэрэйэн, сүүрэн кэлэллэр, айманаллар, Белоснежка тула онон-

манан олороллор) 
(Аптаах муусука тыаһыыр, Феялар киирэллэр, сэлэлии тураллар)
1-гы Фея: Доҕоттоор, наһаа хомойумаҥ!
2-с Фея: Аптаах түүҥҥэ, 12 чааска диэри Тымныы Кырдьаҕас 

таайбараҥнарын таайдаххытына уонна...
3-с Фея: ...Сорудахтарын толордоххутуна Белоснежка 

уһуктуоҕа!
(Гномнар ойон тураллар) 

Тымныы Оҕонньор куолаһа: Миэхэ олус көмөлөһөр аптаах 
тэрилим туох этэй?

(Гномнар таайбыт курдук тутталлар, сэргэхсийэллэр)

4-с Гном: Бырааттарым, убайдарым! Айаҥҥа турунарга 
бэлэмҥит дуо?

Гномнар: Бэлэммит!
(Бары тахсан бараллар)
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Остуоруйаһыт: Дьэ ити курдук бырааттыы гномнар 
Беоснежканы быыһаары ыраах айаҥҥа туруммуттара (сыана 
уларыйар, ойуур буолар).

3 көстүү

(Муусука тыаһыыр. Мишка Машеньканы корзинаҕа сүгэн, тайахха 
сөрөнөн киирэр, сынньанаары олорор)

Машенька: Эйигинниин олох интэриэһинэйэ суох, илт миигин 
эбэлээх эһэбэр! Бэрэски баар диэн албыннаабытыҥ, бу суох дии! 
(Корзина иһин көрдөрөр, Мишканы дэлби ытаан аймаан кэбиһэр.)

Мишка (Машеньканы уоскутар): Бу аптаах алааска бэрэски 
бөҕө эйигин күүтэр. 
(Эһэ тайаҕынан үстэ саайар, бэһиэлэй муусука тыаһыыр. Асчыттар 

киирэллэр, үҥкүүлүүллэр ,бэрэски буһаран Машенькаҕа, Мишкаҕа 
биэрэллэр, тахсан бараллар. Мишка уонна Машенька бэрэски сии 

олордохторуна гномнар киирэллэр)
Гномнар: Үтүө күнүнэн! 
5-с гном: Биһиги Тымныы Оҕонньор аптаах тэрилин көрдүү 

сылдьабыт
6-с гном: Көрбөтөххүт дуо? Булбатахпытына балтыбыт 

Белоснежка хаһан да уһуктубат. (Гномнар умса көрөллөр, Мишка 
тайаҕын кистии сатыыр)

Машенька: Мишка, биһиги баҕа санаабыт туолла, бэрэски 
ситибит, билигин эбэҕэ, эһэҕэ барыахпыт! Гномнарга аптаах 
тайаҕы биэриэххэ!

(Мишка, кыбыстыбыттыы туттан, тайаҕы биэрэр, гномнар 
үөрэллэр. Мишка Машенькалыын «Көрсүөххэ диэри!» дии-дии тахсан 

бараллар)
Тымныы Оҕонньор саҥата: Маладьыастаар, аны миэхэ булуҥ 

оҕолорго бэлэхтэрин илдьэр тэрилбин!
(Гномнар бэйэ-бэйэлэрин көрсөллөр, онтон таайбыт курдук туттан 

салгыы айанныыллар)

4 көстүү

(Муусука тыаһыыр, Кот в сапогах ыллыы-ыллыы киирэр, ырыа 
бүтүүтэ сыарҕаҕа сытар)

Кот в сапогах: Түргэн-тарҕан салааскам, сири-дойдуну кэрийэ 
барыахха, саппыкылары сынньатыахха... 
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(Салааскы саҥа хамсыах курдук буолан истэҕинэ гномнар киирэн 
кэлэллэр)

Гномнар: Үтүө күнүнэн!
Кот в сапогах: Мррр...Үтүө күнһнэн. Ханна айаннаатыгыт, 

кими, тугу көрдөөтүгүт?
5-с гном: Биһиги Тымныы Оҕонньор бадаарактарын тиэйэр 

аптаах тэрилин көрдүү сылдьабыт.
6-с Гном: Көрбөтөххүт дуо? Булбатахпытына балтыбыт 

Белоснежка хаһан да уһуктубат. (Бары төбөлөрүн төнкөччү 
тутталлар.)

Кот в сапогах (ытамньыйар): Балтыгыт диэ... Уһуктубат диэ... 
Тымныы Оҕонньор миэхэ хаалларбыта. Бадаарактары тиэйэр 
аптаах салааска бу баар. 

(Бары үөрэ түһэллэр, куоскаҕа махтаналлар. Кот в сапогах ойо-ойо 
тахсан барар)

Тымныы Оҕонньор: Бүтэһик сорудахпын толороргут хаалла. 
Сиэммин Хаарчаананы сүтэрдим, булан кулуҥ эрэ!

Гномнар: Булуохпуут (Үөһэ көрө-көрө тахсан бараллар).
Остуоруйаһыт: Ити курдук хорсун гномнар Белоснежканы 

быыһаары түүннэри-күннэри айаннаан испиттэрэ. Арай, оҕолоор, 
халлааммыт улам тымныйдар-тымныйан, хаара-мууһа элбээн 
барбыта. Тыал бөҕө түспүтэ. 

(Оформление уларыйар, тыал тыаһыыр, гномнар «Ыччуу!» дии-дии 
Хаар Харалыаба дыбарыаһыгар тиийэн кэлэлэр)

5 көстүү

Хаар Харалыаба: Хайа, бу туох тыаһай? Ким айдаарарый? 
(Гномнары көрөн соһуйар.)

Гномнар: Ү-түө кү-нү-нэн!..
Хаар Харалыаба: Эчи, кыраларыын... Кимнээхтэргитий? Тугу 

гына кэллигит?
1-гы гном. Биһиги гномнарбыт, Хаарчаананы көрдүүбүт.
6-с гном. Көрбөтөххүт дуо? Булбатахпытына балтыбыт 

Белоснежка хаһан да уһуктубат.
Хаар Харалыаба: Сөп-сөөп... Өйдөннө. Мин Саҥа дьыл ин-

нинэ үҥкүүлүү үөрэниэхпин баҕарабын... Үөрэттэххитинэ, Хаар-
чаана эһиэнэ. Ха-ха!
(Гномнар бэйэ-бэйэлэрин көрсөллөр уонна үстэ ытыстарын охсоллор)
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2-с гном. Үҥкүүгэ үөрэтэр доҕотторбут, күүс-көмө буолуҥ даа!
(Муусука тыаһыыр, үҥкүү үөрэтээччилэр киирэллэр, бары үөрэ-көтө 

үҥкүүлүүллэр)

Остуоруйаһыт: Дьэ ити урдук гномнар Хаар Харалыабаны 
үҥкүүлэтэн үөрдэн, Хаарчаананы ылан дьиэлэригэр түргэнник 
айаннаабыттара.

6 көстүү

(Гномнар, Хаарчаана салааскалаах, аптаах тайахтаах гномнар 
дьиэлэригэр тиийэн кэлэллэр. Түүн 12 чаас буолара биир мүнүүтэ 

хаалбыт)

Гномнар: Тымныы Кырдьаҕаас!
(Оҕолор бары Тымныы оҕонньору ыҥыраллар, фанфар тыаһыыр, 

Тымныы Оҕонньор киирэн кэлэр)

Тымныы Оҕонньор: Кырачаан доҕотторум гномнар! Мин тэ-
риллэрбин, тапталлаах сиэммин Хаарчаананы көрдөөн буллугут. 
Мин эһиэхэ махталым муҥура суох.

Хаарчаана: Эһээ, 12 чаас буолла дии. (Чаһы тыаһыыр.) Белос-
нежканы!

Тымныы Оҕонньор: Оо, оҕолору көрөн үөрэн олох умнан 
турабын дии... Биир, икки, үс! 

(Аптаах тайаҕынан охсор, Белоснежка тыыллан уһуктан кэлэр, 
гномнардыын куустуһар)

Хаарчаана: Үчүгэйиин, барыта үтүө түмүктээҕэ!
Бары: Оннук

(Муусука тыаһыыр, бары дьоруойдар сыанаҕа тахсаллар, Саҥа дьыл 
туһунан ырыа ыллыыллар)

Кот в сапогах: Үчүгэйиин, түргэн саппыкым кэрэ да сиргэ 
аҕаллаа!

Тымныы Оҕонньор: Күндү кырачаан доҕотторум! Барыгытын 
Саҥа Дьыл бырааһынньыгынан эҕэрдэлээтэҕим буолуохтун! Бары 
доруобай буолуҥ, баҕа санааларгыт туола турдуннар! Бүгүн эһиги 
миэхэ элбэх ырыа, үҥкүү, хоһоон бэлэмнээбиккитин истибитим, 
көрдөрөргө бэлэмҥит дуо?

(Туспа сыанарийынан оонньуулар, көр-нар барар)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, бары наһаа үчүгэйдик 
бэлэмнэммит эбиккит дии. Үөрдүм аҕай.
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Хаарчаана: Эһээ, оҕолоргор бадаарактаргын түҥэппэккин 
дуо?

Тымныы Оҕонньор: Дьэ эрэ, доҕоторуом, Мишка уонна Кот в 
сапогах. Оҕолорум бадаарактарын киллэриҥ эрэ!

(Бадаарак түҥэтэллэр)
Тымныы Оҕонньор: Күндү оҕолор! Мин эһигиттэн барар кэ-

мим кэллэ, өссө элбэх детсадка оҕолор кэтэһэн олороллор. Эһиги 
элбэххэ үөрэниҥ, үтүө санаалаах буолуҥ! Көрсүөххэ диэри!

(Тахсан бараллар. Хаартыскаҕа түһүү)
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ТИГ УОННА ЛЕО ДОҔОТТОРУНУУН

Сивцева Светлана Петровна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 17 №-дээх «Сардаана»
оҕону сайыннарар киин иитээччитэ

Оруоллар:

Тиг
Лео
Леонелла 
Мила 
Редьяра 
Лили 
Эбисээнэлэр 
Спайк 
Филя 
Харзалар 
Мапа Пандига 
Миссис Санта-Клаус

(Саала бырааһынньыктыы киэргэммит. Муусука тыаһыыр)
Миссис Санта-Клаус: 

Саргылаах саҥа дьыл
Салаллан, сандааран, 
Күлүмүрдээн, күлэн-үөрэн
Тиийэн кэллэ биҺиэхэ.
Бу үтүө күн биһиэхэ
Yөрүүбүтүн үллэстэ,
Саҥа дьылы тарҕата,
Ыалдьыттыы кэллилэр —
2022 сыл символа буолаары сылдьар
Тиг уонна кини доҕотторо, араас кыыллар.
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Чэйиҥ эрэ, оҕолоор,
Көрсүөххэйиҥ кинилэри!

Сыана кэтэҕиттэн: Тайҕа бары олохтоохторо кэтэһиилээх Саҥа 
дьылы көрсөөрү мастары киэргэтэллэр уонна «В лесу родилась 
ёлочка» ырыаны ыллыыллар. Бары үөрбүттэр-көппүттэр. Ордук 
Лео уонна Леонелла үөрбүттэр, сотору кинилэр доҕордоро Тиг 
саҥа сыл — Хара Уу баабыр бэлиэтэ буолуохтаах. Сыл толору 
мүччүргэннээх түгэннэрдээх буолуохтаах.
(Харзалар муусукалара тыаһыыр.) Ол быыһыгар сорохтор наһаа үөрэ 

истибэтэхтэр. Мастар быыстарыттан бырааттыы Харзалар уонна 
Филин көстөн кэлбиттэр уонна тугу эрэ кэпсэтэллэр. 

Спайк: Ама, кырдьык дуо? Бу быыкаайык быракаасчыт сылы 
быһа сыл бэлиэтэ буолуохтаах уонна тайҕаны дьаһайыахтаах дуо?

Харзалар: Куттал, куттал!
Филя: Кини буолбатын. Биһиги онно мэһэйдэһиэххэйиҥ. Тыа-

ны биһиги дьаһайыахтаахпыт.
Спайк: Оннук! Бэйэбит талбыппытынан сылдьыахпыт. Уонна 

ити быыкаайык сиэмэх кыыллары бэйэбит тыабытыттан үүрүөххэ!
Харзалар: Оннук, үүрүөххэ! Үүрүөххэ!
Филя: Барытын толкуйдаан көрүөххэ. Бастаан ахсынньы 24 

чыыһылата буоларын тохтотуохха. 
1-гы харза: Тиг уонна кини доҕотторо кыахтара суох.
Спайк: Биһиги бириэмэни утары барыахха. Онно туох наада 

буолара буолуой? Филин, эн тугу билэргин кэпсээ.
Филя: Мин барытын билэбин, тугу гынарбытын.
2-с харза: Тугу, тугу?
Филя: Биһиги тыабытыттан аптаах халандаары булуохха наада, 

Бириэмэни Көрөөччү халандаары харабыллыыр. Бу аптаах мастан 
көрдөһүҥ. (Харыйаны ыйар.) Бириэмэни Көрөөччүнү ыҥырыҥ!

Харзалар: Ауу, Бириэмэни Көрөөччү!
(Бириэмэни Көрөөччү киирэр)

Бириэмэни Көрөөччү: Дорооболоруҥ, күндү ыалдьыттар, 
тоҕо бачча хойут кэллигит?

1-гы харза: — Биһиги… (кэтэҕин тарбанар уонна Спайк диэки 
ыйар.) Ээ, эн ыйыт.

Спайк: Биһиги Тиг доҕотторо кэллибит. Тиг биһигини эйиэхэ 
ыытта. «Сардаана» уһуйааҥҥа ахсынньы 24 күнүгэр Саҥа дьыл 
бырааһынньыга буолар үһү. Онно халандаары көрүөхпүт этэ. 
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Харзалар: Оннук! Оннук!
Бириэмэни Көрөөччү: Тиг бэрт үчүгэй кырачаан. Тоҕо бэйэтэ 

кэлбэтэ?
2-с харза: Кини саҥа сыл бэлиэтэ буолар, иллэҥэ суох. 
Бириэмэни Көрөөччү: Мин көрдөхпүнэ, эһиги наһаа үчүгэй 

доҕотторгут. Маладьыастар! Халандаары көрүөххүтүн син. 
(Сыана кэтэҕиттэн халандаар тахсар, харзалар 24 чыыһыланы 

тууран илдьэ бараллар. Халандаар тахсан барар)

Бары: Ураа! (Тахсан бараллар.)
Бириэмэни Көрөөччү: Оо, эһиги миигин албыннаабыккыт! 

Ауу, көмөлөһүҥ! Ауу, көмөлөһүҥ!
(Ити бириэмэҕэ Лео, Тиг, Мапа Пандига, Леонелла, Редьяра, Мила 

сүүрэн киирэллэр)

Лео: Иһиттигит дуо?
Леонелла, Редьяра, Мила: Истэн, ким эрэ хаһытыыр.
Тиг: Ким эрэ көмөҕө ыҥырар.
Бириэмэни Көрөөччү: Ити мин, Бириэмэ Көрөөччүбүн. Эһиги 

кимнээхтэргитий?
Тиг: Мин Тигпын, оттон бу мин доҕотторум Лео, Леонелла, 

Мила, Редьяра, Мапа Пандига.
Бириэмэни Көрөөччү: Дорообо, Тиг. Миэхэ дьиибэ баҕайы 

ыалдьыттар кэлэ сырыттылар, Тиг доҕотторобут диэтилэр. Уонна 
аптаах халандаар 24 лииһин хайа тардан уоран бардылар. Онту-
ката суох бырааһынньык буолбат. 

Тиг: Оо, оннук буолуо суохтаах этэ. 
Редьяра: Кимнээх кэлэ сылдьыбыттара буолуой? 
Лео: Спайк доҕотторунуун кэлэн бардаҕа.
Бириэмэни Көрөөччү: Миигин бырастыы гыныҥ! Эһигини хо-

моттум. Мин барыым, сыыһабын көннөрүөх тустаахпын.
Леонелла: Бары аран көрдүөххэйиҥ.
Мила: Бардыбыт! 

(Тахсан бараллар) 
(Спайк доҕотторун кытта куотан истэхтэринэ тутан ылаллар 

уонна сыанаҕа киллэрэллэр)

Лили: Бары тутан аҕаллыбыт. Халандаар бу баар. (ϴрө тутан 
көрдөрөр. Халандаары ыйыыллар.)

Бары: Ураа! Ураа!
(Эбисийээнэлэр үҥкүүлэрэ)
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(Спайк уонна бырааттыы харзалар буруйдаах курдук туттан 
тахсаллар)

Спайк: Биһигини бырастыы гыныҥ, аны хаһан да итинник гы-
ныахпыт суоҕа. 

Тиг: Күндү доҕотторум, бырастыы гынабыт. Бүгүн бырааһын-
ньык, сотору Тымныы Эһээбит Хаарчаана сиэниниин кэлиэҕэ. 
Хата бары ыллыаҕыҥ. 

Бары: Ураа! Ыллыаҕыҥ!
(«Джингл белс» ырыа)
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КЫЫЛЛАР САҤА ДЬЫЛЛАРА

Иванова Александра Николаевна
Дьокуускай куорат, Хатастааҕы 70 №-дээх 
«Кэрэчээнэ» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

1-гы ыытааччы
2-с ыытааччы
Хаарчаана
Дьэгэ-Бааба
Хаар киһи 
Феялар
Табачааннар

(Ыытааччы харыйа аттыгар туран оҕолору киэргэтиллибит саалаҕа 
ынырар, оҕолор муусуканан саалаҕа киирэллэр)

1-гы ыытааччы: Кэлиҥ, кэлиҥ бырааһынньыктыы! Кэлэн иһэр 
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Үөрүөҕүҥ-көтүөҕүҥ, ыллыаҕыҥ-
үнкүүлүөҕүҥ, оонньуоҕуҥ-күлүөҕүҥ! Бүгүн биһиэхэ үөрүүлээх, 
кэтэһиилээх күммүт — Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ! Биһиэхэ бүгүн 
Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана ыалдьыттыы кэлиэхтэрэ, 
биһиги кинилэргэ ыҥырыы сурук ыыппыппыт дии, оҕолор? 

2-с ыытааччы: — Көрүҥ эрэ саалабытын, остуоруйа дойдутун 
курдук киэргэммит-симэммит, харыйабыт эмиэ наһаа кырасыабай 
буолбут, араас харыйа оонньуурдарынан, гирлянданан 
киэргэммит. Оҕолор, харыйабыт уота умайбакка турар эбит дии! 
Мин аптаах палочкабынан харыйабыт уотун уматыахпыт. Бары 
тэҥҥэ улаханнык эттибит: «Биир, икки, үс — харыйабыт уота, 
умай, умай, умай!» (Харыйа уота умайбат.) Өссө төгүл улаханнык 
этиэҕиҥ: «Биир, икки, үс харыйабыт — уота умай, умай, умай!» 
(Харыйа уота умайар.) Бу Хаар киһибитин эмиэ тилиннэриэххэ, 
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биһигини кытта тэҥҥэ бырааһынньыктаатын. Чэ, уонна Саҥа 
дьыллааҕы ырыабытын харыйа тула туран улаханнык ыллыаҕыҥ. 

(«Саҥа дьыл» ырыа)

1-гы ыытааччы: Маладьыастар! Билэҕит дуо, оҕолоор? 
Бүгүн тугу баҕарбыккыт — Саҥа дьыл түүнүгэр туолар. Биһиги 
бүгүн араас тыа кыыллара буолан кэллибит, Байанай туһунан 
аралдьыйыыбытыгар кыыллар тустарынан кэпсэппиппит уонна 
көрбүппүт, күндү түүлэрин тыытан да көрбүппүт. Аны билигин 
экраны көрүөҕүҥ эрэ, ким ханнык кыыл буолан кэлбитин 
көрүөхпүт уонна кыыллар хайдах саҥаралларын истиэхпит. 

(Экраҥҥа «Кыыллар саҥаларын иһитиннэрии» видео)

(Хаарчаана ырыата иһиллэр) 

2-с ыытааччы: Истиҥ эрэ, ким эрэ ыллыыр, ким эрэ иһэр 
быһылаах! 
(Хаарчаана ырыа ыллаабытынан саалаҕа киирэн кэлэр, оҕолору тула 

хаамар)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолор! Үтүө күн буолуохтун 
эһиэхэ!

(Бары дорооболоһоллор)

Хаарчаана: Мин Хаарчаанабын, Тымныы Оҕонньор сиэнэбин. 
Мин кыыллар ыллыылларын истэммин эһиэхэ бырааһынньыктаа-
ры үөрэн-көтөн кэллим. Манна араас тыа кыыллара мустубуттар 
дии: табалар, куобахтар, тииҥнэр, бөрөлөр, эһэлэр, саһыллар, 
кырсалар. Тулабыт барыта наһаа кэрэ буолбут, харыйабыт эмиэ 
киэргэммит-симэммит. Оҕолор, мин эһиэхэ харыйабыт туһунан 
оонньуу толкуйдаатым. Оонньуубут аата «Суох эбэтэр сөп» диэн, 
мин эһиэхэ ыйытыы биэрэбин, эһиги ону «Сөп» эбэтэр «Суох» 
диэн сөпкө хоруйдуохтааххыт. Чэ, болҕомтолоохтук истиҥ: 

«Харыйа туһунан оонньуу». Харыйаҕа ыйыыбыт дуо:

1. Оонньуурдары, гирлянданы?
2. Соттордору, сыттыктары?
3. Шарик оонньуурдары?
4. Олоппостору, остуоллары?
5. Сымнаҕас оонньуурдары?
6. Араас оҕуруолары?
7. Кинигэлэри, тэтэрээттэри?
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8. Эриэхэлэри?
9. Ньуоскалары, бииккэлэри?
Хаарчаана: Маладьыастар, барытын билэр эбиккит.
1-гы ыытааччы: Хаарчаана, биһиги эһиэхэ ыҥырыы сурук 

ыыппыппыт дии, биһиги бырааһынньыкпытыгар кэлиҥ диэн, 
туппатаххыт дуо?

Хаарчаана: Суох, туппатаҕым, туох да суругун туппатаҕым!
2-с ыытааччы: һа, ханна барбытый сурукпут оччоҕо, оҕолор? 

Тымныы Оҕонньор хайдах булан кэлэр биһиэхэ, бадааракпытын 
аҕалар?

Хаарчаана: Наһаа хомойумаҥ, Тымныы Оҕонньор биһиги 
үҥкүүлүүрбүтүн-ыллыырбытын истэн кэлиэҕэ! 

1-гы ыытааччы: Билигин оччоҕо табачаан кыргыттарбыт 
бэйэлэр үҥкүүлэрин көрдөрүөхтэрэ. 

(«Табачааннар» үҥкүүлэрэ)

Хаарчаана: Наһаа да үчүгэй табалар, наһаа да үчүгэйдик 
үҥкүүлээтигит.

(Куһаҕан тыастаах муусука тыаһыыр, Дьэгэ-Бааба миинньиктээх 
сүүрэн киирэр, оҕолор тула сүүрэкэлиир, суруктаах кэмбиэри кыбына 

сылдьар)

Дьэгэ-Бааба: Хайа бу, туохха муһуннугут, тоҕо манна үҥкүүлүү-
ыллыы сылдьаҕыт, тоҕо миигин ыҥырбатыгыт? Ыһан кэбиһиэм 
билигин бырааһынньыккытын! (Миинньигинэн сарбаҥныыр.) 
Биллигит дуо миигин киммин? Мин Дьэгэ-Баабабын!

2-с ыытааччы: Дорообо, Дьэгэ-Бааба. Биһиги манна 
бырааһынньыктаары, Саҥа дьылы көрсөөрү муһуннубут. 

Дьэгэ-Бааба: Тоҕо миигин ыҥырбатыгыт дьэ? 
1-гы ыытааччы: Хайыаа, ыҥырыы сурукпут бу сылдьар дии?!
Дьэгэ-Бааба: Дьэ, мин ылбытым эһиги суруккутун, 

ыҥырбатаххыт иһин!
Хаарчаана: Тоҕо эн ыллыҥ, Дьэгэ-Бааба, суругу? Биэр дуу.
Дьэгэ-Бааба: Суох, биэрбэппин! (Суругунан көөчүктүүр.)
Хаар киһи: Аҕал диибин дии!
Дьэгэ-Бааба: Суох, биэрбэппин! 

(Харыйа тула эккирэтэһэллэр, Хаар киһи атаҕын ууран биэрэр. Дьэгэ-
Бааба охтон түһэр, мииинньигин түһэрэн кэбиһэр, былдьаһаллар)

1-гы ыытааччы: Чэ, уоскуйуҥ эрэ бу! Оҕолор бырааһын-
ньыктарыгар мэниктээмэҥ, манна мэниктээри мустубатахпыт!
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Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор кэлиэ суоҕа, һа-һа-һа! (Күлэ-
күлэ тахсан барар.)

Хаар киһи: Һуу, хата барда! Чэ, оҕолор, оонньуохха, мин 
эһиэхэ хаар бөҕө аҕалбытым. Уолаттар-кыргыттар буолан миигин 
хаарынан табыахтааххыт уонна хаары түргэнник хомуйуохтааххыт.

2-с ыытааччы: Бары оонньуоҕуҥ!
(«Хаар бырахсыыта» оонньуу)

Хаар киһи: Уу, маладьыастар даҕаны, хата, бэркэ оонньоотубут.
(Дьэгэ-Бааба Тымныы Оҕонньор таҥаһын кэппитинэн киирэн кэлэр)

Дьэгэ-Бааба: Дорооболоруҥ, оҕолор! Мин Итии Моруос 
оҕонньорбун, итии дойдуттан кэллим! Биллигит дуо миигин?

(Бары дорооболоһоллор)

Хаарчаана: Хантан, хантан кэллим диигин? (Кулгааҕын туттар.)
Хаар киһи: Киммин, киммин диигин? (Соһуйбуттуу туттар.)
1-гы ыытааччы: Оҕолор, Тымныы Оҕонньор Итии Моруос 

диэн ааттанар дуо? Кини итии дойдуга олорор дуо? 
Оҕолор: Суоох!
Феялар: Суоох, Тымныы Оҕонньор тымныы, элбэх хаардаах 

сиргэ олорор! 
(Хаар киһи Дьэгэ-Бааба таҥаһын туура тардар, бары соһуйаллар)

Хаарчаана: Хайыаа, Дьэгэ-Бааба эбит дии бу! Эн бу тоҕо 
албынныыгыный? Оччоҕо мин эһэм ханна баарый? (Хомойбуттуу 
туттар.)

(Эһэ маскарааттаах оҕо илиитин өрө көтөҕөн Дьэгэ-Баабаны 
куттуур) 

(Дьэгэ-Бааба куттанан, тобуктаан туран оҕолортон бырастыы 
көрдөһөр)

Дьэгэ-Бааба: Бырастыы гыныҥ миигин! Аны мин хаһан 
даҕаны итинник гыныам суоҕа уонна хаһан да албынныам суоҕа! 
Мин бырааһынньыкка сылдьыахпын наһаа баҕарбытым, сурук 
туппатахпын иһин олус хомойбутум!

2-с ыытааччы: Чэ, оҕолоор, бырастыы гынабыт дуо Дьэгэ-
Баабаны? 

(Оҕолор сөбүлэһэллэр)

Хаарчаана: Чэ, оччоҕо биһигини кытта үҥкүүлээ, оонньоо.
Дьэгэ-Бааба: Сөп!
1-гы ыытааччы: Кыылчааннар, туран үҥкүүлүөҕүҥ.
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(«Кыыллар үҥкүүлэрэ»)
Хаарчаана: Маладьыас да кыылчааннар, наһаа да үчүгэйдик 

үҥкүүлээтилэр!
2-с ыытааччы: Маладьыастар! Хаарчаана, үҥкүүлээтибит-

ыллаатыбыт, Тымныы Оҕонньор кэлимээри гынна дии? 
Хаарчаана: Билигин биһиги Хаар киһини кытта баран ыҥыран 

кэлиэхпит, сөп? 
1-гы ыытааччы: Сөп!

(Хаарчаана, Хаар киҺини кытары тахсан бараллар)
Дьэгэ-Бааба: Чэ, биһиги кэтэһэ таарыйа оонньуоҕуҥ. Миэ-

хэ манна сиэппэр улахан да улахан сакалааттаахпын. (Сакалаа-
тын таһаарар.) Ким сиэҕин баҕарар? Биэрбэппин, биэрбэппин! 
(Көөчүктүүр.) Миигиттэн былдьаатаххытына биирдэ биэриэҕим. 

(Сакалааты былдьаһаллар)
Дьэгэ-Бааба: Һууу, бэркэ оонньоотубут, аны билигин турдубут 

уонна миигин кытта тэҥҥэ хамсанныбыт. (Муусука тыаһыыр.)
(«Танцор диско» оонньуу)

Дьэгэ-Бааба: Һуу, сылайдым даҕаны, сүрдээхтик үҥкүүлүүгүт 
дии! (Сиһин туттар.)

(Табалар чуорааннара иһиллэр)
2-с ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, Хаар киһи 

кэлимээри гыннылар, оҕолор, улаханнык ынырыаҕыҥ эрэ: «Тым-
ныы Оҕонньор»! 

(Бары «Тымныы Оҕонньор, Тымныы Оҕонньор, Тымныы Оҕонньор!» 
диэн хаһытыыллар) 

(Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, Хаар киһи киирэн кэлэллэр)
Тымныыы оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолор! 

(Бары дорооболоһоллор)
Тымныы Оҕонньор: Ыраах тымныы дойдуттан эһиэхэ ыксаан, 

тиэтэйэн кэллим!
1-гы ыытааччы: Тымныы Оҕонньор кэллэ, Тымныы Оҕонньор 

туһунан ырыабытын ыллыаҕыҥ!
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, кыылчааннар, 

ырыа-хоһоон бөҕө үөрэппиттэр, олус да үөрдүм! Чэ, аны 
билигин оонньуохха — бары турабыт, илиилэрбитин көрдөрөбүт! 
Оонньуум аата «Тоҥоруом» диэн, илиигитин кистии охсуохтааххыт 
тоҥоро иликпинэ.
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(«Тоҥорон кэбиһиэм» оонньуу)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар! Аны бары туран 

харыйабыт тула хоробуоттуоҕуҥ, харыйабыт туһунан ырыата 
ыллыаҕыҥ!

(«В лесу родилась ёлочка» хоробуот)
Хаарчаана: Эһээ, кыылчааннар ыллаатылар, үҥкүүлээтилэр, 

бадаарактарын биэрэр кэм кэллэ, бадааракпыт ханна баарый?
Тымныы Оҕонньор: Оо, дьэ, ити баар, ыксыы сылдьан 

бадаарактарбын аара суолга хаалларан кээспиппин! (Төбөтүн 
туттар.) Бээ, билигин төлөпүөннээн аҕалтарыам, быйыл Тигр 
сыла, Тигры ыҥырыам. (Төлөпүөнүн таһаарар.) Алло, Тигр, оҕо-
лорбор бадааракпын умнубуппун, аҕалан биэр эрэ, Хатастааҕы 
оҕо уһуйааныгар. 

(Муусука тыаһыыр, Тигр киирэр бадаарактаах)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыас, Тигр. Быйыл кэлэр сыл Тигр 

сыла буолан бу Тигры ыҥырдым, таарыйа биһиги бадааракпытын 
аҕалла.

Ыытааччылар: Кыылчааннар, оҕолор, аны билигин Тымныы 
Оҕонньору кытта хаартыскага түһүөҕүҥ!

1-гы ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, махтал 
буоллун бүгүн кэлэн ыалдьыттаан барбыккытыгар, биһиги 
кыһаллан хоһоон, үҥкүү, ырыа үөрэппиппит эһиэхэ анаан. 
Бадаараккыт иһин махтанабыт!

Бары: Көрсүөххэ диэри!
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ХАРЫЙА ТУЛА

Петрова Танюра Юрьевна,
Үөһээ Бүлүү улууһа, 6 №-дээх комбинированнай 
көрүҥнээх «Солнышко» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы 
Хаар киһи 
Клоун 
Куобахтар 
Дьэгэ-Бааба 
Саһыл  
Бөрө 
Тымныы Оҕонньор 
Ат 
Саҥа Сыл
Хаарчаана  
Табалар  

(Муусука тыаһыыр. Хаар киһи киирэр вальс үҥкүүлүүр)
Хаар киһи: Куба түүтэ тэлээрэр дуу диэбитим, 

Кылбаа маҥан хаар эбит, 
Үрүҥ баата көтөр диэн көрбүтүм, 
Үчүгэй бэйэлээх үрүҥ кыырпах эбит. 
Хаар — кыһыҥҥы доҕорбут, 
Хаар — кырыа айылҕабыт.
Маҥан хаар төкүнүҥнүүр 
Мааны сиргэ түһэр 
Кэрэ оһуор буолан  
Биһигини үөрдэр.

Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, ыалдьыттар, үлэһиттэр! Эһи-
гини барыгытын үүнэн эрэр Саҥа дьылынан, саҥа сылынан 
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эҕэрдэлиибит, дьоллоох, доруобай, ийэҕэ, аҕаҕа туһалаах дьон 
буола улаатыҥ! Ыалдьыттарга, үлэһиттэргэ уһун дьоллоох олоҕу 
баҕарабын, сарсыҥҥы күҥҥүт өссө күүскэ сырдаатын! Түбүктээх 
үлэҕит түмүктээх буоллун! Дом!

(«Саҥа дьыл үүнүүтэ» ырыа)

Хаар киһи: Истиҥ эрэ, туох эрэ тыаһыыр. 
(Харыйа анныттан клоун туран кэлэр)

Клоун: Хайаа, бу уһуйаан харыйатын анныгар утуйан хаалбыт 
эбиппин дии. Торҕоннообут бөрө утуйар сакалаат биэрбит, ону 
билбэккэбин сиэн баран утуйан хаалбыппын. Манна үтүлүктээх 
этим, ханна баран хаалбытай. (Көрдүүр.) Ээ, арааһа, сур бөрө 
Тымныы Оҕонньор үтүлүгүн илдьэ барбыт. Оо дьэ, хайдах 
гынабын, ханна көрдүү барабын? (Төбөтүн туттар.)

(Куобахтар ыстаналаан киирэллэр уонна үҥкүүлүүллэр)

1-гы куобах: Оҕолоор, биһиги дьиктини көрдүбүт. Тымныы 
Оҕонньор үтүлүгүн бөрө илдьэ сылдьар, онтукатын кистиир, 
Дьэгэ-Баабаҕа биэрэр үһү.

2-с куобах: Биһиги, ойуур кыыллара мустуоҕуҥ, барыларын 
ынырыаҕыҥ!
(Саһыл киирэн кэлэр, аа-дьуо хаамыталыыр. Илиитигэр корзиналаах. 

Ол-бу дьиэки көрүтэлиир)

Клоун: Саһыл, ити сакалааты сиэмэ! Бөрө түөкүн миигин ити 
сакалаатынан күндүлээбитэ, ону сиэн баран утуйан хаалбып-
пын. Бөрө Тымныы Оҕонньор үтүлүгүн илдьэ баран хаалбыт. Бу 
сакалаат бөрө киэнэ буолара чуолкай! 

Бөрө: Оннук, мин сакалааппын булан сиэри сылдьар. 
(Харыйа тула сырсаллар)

Хаар киһи: Тохтооҥ, тохтооҥ! Эһигини кыра оҕолор көрөллөр! 
Көрүҥ эрэ, манна Клоун баар, кини билигин эһиэхэ фокус 
көрдөрүөҕэ.

Клоун: Мин манна кыра бырааттардаахпын, элбэҕи сатыыллар, 
кинилэри көрүҥ!

(Клоун маскараатаах оҕолор фокус көрдөрөллөр. Бүтээттэрин 
кытары Дьэгэ-Бааба көтөн киирэн кэлэр. Үтүлүгүн көрдөрө-көрдөрө 

үҥкүүлүүр).

Дьэгэ-Бааба: Тымныы Оҕонньор тоҥмута буолуо, үтүлүгүн 
көрдүү сылдьара буолуо. Хайа, бу ханнык уһуйааный?
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Хаар киһи: Оо, дьэ, Дьэгэ-Бааба, Саҥа дьылга хайдах буола 
сылдьаҕын?! Эн биһиэхэ ити үтүлүгү биэр. Биһиги наһаа үчүгэй 
оонньуулаахпыт.

 («Бабка Ёжка» оонньуу)
Хаар киһи: Оонньуу аата оонньуу, эн хоттордуҥ, «Ким быһый, 

ким күүстээх — ол хотор!»
Дьэгэ-Бааба: Оччоҕуна биир оҕону илдьэ барыам! (Куттуур.)
(Дьэгэ-Бааба оҕону тардыалыыр, ол кэмҥэ төлөпүөнэ тыаһыыр)
Дьэгэ-Бааба (Төлөпүөнүнэн кэпсэтэр): Элиэ, кимҥиний? Ээ, 

Кощей Бессмертнайгын дуо. Кими туттуҥ? Ээ, бэрт эбит. Чэ кытаат, 
уугун оргут, оҕолору ылбаппын, мин сотору тиийиэм. 

(Дьэгэ-Бааба тахсан барар) 
(Таба киирэн үҥкүүлүүр)

Хаар киһи: Түргэн атахтаах, тыал куттаах Табачаан, баһаалыста, 
Тымныы Оҕонньор үтүлүгүн илдьэн биэр. Тымныы Оҕонньор 
Хотугу муустаах муоранан силлиэ буурҕаны кытта аргыстаһан 
айаннаан истэҕэ биһиэхэ. Кини хорсун уолаттара буурҕаттан, чыс-
хаантан чаҕыйбакка эһиэхэ ырыа куттаах кэлэн, ырыа ыллаары 
тураллар.

(«Булчут ырыата») 
(Ырыа бүтээтин кытары чуораан тыаһыыр)

Хаар киһи: Оҕолоор, чэйиҥ эрэ, Тымныы Оҕонньорго 
ырыаларда, хоһооннордо бэлэхтиэҕиҥ эрэ.

(«Моруос кэллэ» ырыаны бары ыллыыллар) 
(Тымныы Оҕонньор киирэр, эҕэрдэ тылын этэр)

Хаар киһи: Ыл, Тымныы Оҕонньор, биһигини кытта үҥкүүлэс.
 («Дед Мороз — ты пришел» ырыанан бары үҥкүүлүүллэр)

Клоун: Биһиги төрөппүттэрбит эмиэ үҥкүүлүөхтэрин 
баҕараллар.

(Төрөппүттэр үҥкүүлэрэ) 
(Саҥа дьыл уонна саҥа сыл бэлиэтэ киирэр, эҕэрдэлииллэр) 

(«Ахсынньы бүтүүтэ» хоробуот)
Хаар киһи: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, Тымныы кырдьаҕаска биир-

дии-биирдии кэлэҥҥит ырыа, хоһоон бэлэхтээҥ!
(Оҕолор хоһоон ааҕаллар) 
(Бадаарак туттарыыта) 

(«Саҥа Дьыл киэһэтэ» ырыа)
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ОЙУУРГА

Пахомова Татьяна Сергеевна,
Сунтаар улууһа, 7 №-дээх «Оҕо сайдар киинин — 
«Солнышко» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

(Муусука холбонор, оҕолор саалаҕа киирэн олороллор)
Ыытааччы: Оҕолоор, Саҥа дьыл буолла! (Харыйа кэнниттэн 

ким эрэ үтүктэр. Ыытааччы мух-мах буолар, ол-бу диэки көрөр.)
Ыытааччы: Оҕолоор, Саҥа дьыл буолла! (Эмиэ үтүктэллэр, 

ыытааччы ол-бу диэки көрөн баран саннын ыгдах гыннарар.) Мин 
Саҥа дьылы кыра сылдьан наһаа таптыыр этим. (Үтүктэллэр.) 

(Ыытааччы сөмүйэтин уоһугар бигиир, «Тс-с-с!» диир, атаҕын 
төбөтүнэн хааман тиийэн харыйа кэнниттэн Тымныы Оҕонньор 

көстүүмүн кэппит куобаҕы тутан таһаарар)
Ыытааччы: Туттум ээ!
Куобах: Туттум ээ! Уой, бу миигин туттулар?
Ыытааччы: Биллэн турар эн тутулуннуҥ.Чэ, түргэнник билин, 

эн кимҥиний?
Куобах: Мин Тымныы Оҕонньорбун!
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньоргуун?
Куобах: Мин Тымныы Оҕонньорбун!
Ыытааччы: Маннык уһун кулгаахтаах?
Куобах: Оннук. Мин дьиҥнээх Хаарчааналаахпын. Итэҕэйбэк-

кит дуо?
Ыытааччы: Суох, итэҕэйбэппит.
Куобах: Оччоҕо болҕойон көрүҥ. 
(«Ну, погоди» мультфильмтан ырыа иһиллэр. Бөрө уонна куобах 

үҥкүүлүүллэр. Бокулуоннаан баран көстүүмнэрин усталлар)
Ыытааччы: Бөрө, куобах, маладьыастар! Эһиги биһигини 

үөртүгүт. Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана ханна баалларын билэҕит 
дуо?

Бөрө: Биһиги ойуурунан сүүрбүппүт.
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Ыраах сыарҕаны көрбүппүт.
Куобах: Онно ойуурга ороспуонньуктар сылдьаллар этэ. 

Куттанаммын куоппутум.
Ыытааччы: Тыаҕа ороспуонньуктар баар буоллахтарына, туох 

буола турара биллибэт. 
(Саала уота аҥаара хараҥарар, харыйа уота холбонор. Орос-

пуонньуктар киирэллэр, үҥкүүлүүллэр)
1-гы ороспуонньук: Дьэ, Биһиги Тымныы Оҕонньору, 

Хаарчаананы кыайан туппатыбыт!
2-с ороспуонньук: Биһиги таах сылдьарбытын сөбүлээбэп-

пит, тугу гынабыт?
3-с ороспуонньук: Таах сылдьыахтааҕар Тымныы Оҕонньору 

уонна кини сиэнин Хаарчаананы тутан кэлгийиэххэ.
Ороспуонньуктар (Тэҥҥэ): Бадаарактарын былдьыахха!!!
3-с ороспуонньук: Оннук гыныахха.
(Үөрэ-үөрэ харыйа кэннинэн тахсан бараллар. Оттон Хаарчаана 
үҥкүүлээн эригийэ-эргийэ киирэр, кэнниттэн Тымныы Оҕонньор 

 киирэр) 
(Тымныы Оҕонньор «В лесу родилась ёлочка» диэн ырыаны ыллыы-ыл-
лыы тахсан барар, аптаах торуоскатын умнан хаалларан кэбиһэр) 

(Ороспуонньуктар киирэллэр)
1-гы ороспуонньук: Көрүҥ, эрэ бу тугуй? Аптаах торуоска дии! 

Маны Тымныы Оҕонньор хаалларбыт, Дьэ, хата миэнэ буолуо! 
(Ороспуонньук үөрэн ытыһын имэрийэр)

2-с ороспуонньук: Тохтоо эрээ, миэхэ көрдөр. (Илиитин уу-
нар, маҥнайгы ороспуонньук кинини анньар.) Кырдьык аптаах 
торуоска эбит. Доҕоор, булумньугун кэччэммэккэ үллэстиэх.

3-с ороспуонньук: 
Көмүс дуйдаах торуоска
Кылбачыйан кэрэтиэн!
Миэхэ эмиэ уларсыҥ,
Миэхэ биэрин, аҕалыҥ
Сир үрдүгэр туохтан да
Баайга-дуолга иҥсэрэбин.

(Үһүөн илиилэрин торуоскаҕа ууналлар, таарыйан баран «үлүйэн» ба-
раллар, көбүөргэ олороллор. Хаар кыырпахтара киирэллэр, үҥкүүлүүл-

лэр)
1-гы хаар кыырпаҕа: Ау, ау, Хаарчаана! Күндү дьүөгэбит, 

ханна бааргыный?
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2-с хаар кыырпаҕа: Ау, биһиги хонууга сылдьабыт. Таптыыр 
харыйабыт аттыгар. 

(Хаарчаана киирэр)
Хаарчаана: Хайаа, дьүөгэлэрим, туох буолла? Эһигини ким 

куттаата?
(Хаар кыырпахтара эргийэн баран ороспуонньуктары ыйан көрдөрөл-

лөр)
Хаарчаана: 

Кырачаан хаар кыырпахтара,
Күндү дьүөгэлэрим,
Кэлиҥ манна, миэхэ,
Көрү-нары көҕүлээҥ,
Куһаҕан санаалаах ороспуонньуктар
Уһуктан хараххытын көрүҥ.

(Ороспуонньуктары тула хаама сылдьан хаар кыырпахтарынан ыһал-
лар, аптыыллар, илиилэринэн сапсыйаллар. Ороспуонньуктар ууллал-

лар, тыыллаҥныы-тыыллаҥныы уһукталлар)
Хаарчаана уонна хаар кыырпахтара: 

Аны үтүө санааланыҥ,
Кими да атаҕастаамаҥ,
Оҕолору куттаамаҥ.

Ороспуонньуктар (бииргэ): Биһиги аны куһаҕаны оҥоруо-
хпут суоҕа. Тымныы Оҕонньорго уонна сиэнигэр Хаарчаанаҕа 
көмөлөһөөччү буолуохпут.
(Ороспуонньуктар саабылаларын, бэстилиэттэрин устан уураллар. 

Бэһиэлэй ырыа холбонор. Бары бииргэ үҥкүүлүүллэр, тахсан бараллар) 
(Тымныы Оҕонньор сиэниниин Хаарчааналыын киирэн кэлэллэр, оҕолор 

кэнсиэрдэрэ саҕаланар) 
(Бэлэхтэри түҥэтии)
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КҮЛЧЭЭНЭ САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ БААЛА

Стручкова Светлана Иннокентьевна,
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Табалаахтааҕы
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы
Тымныы Оҕонньор 
Хаарчаана 
Күлчээнэ 
Принц 
Фея 
Глашатай 
Маачаха 
Маачаха кыргыттара 
Гном 
Куобах 
Кутуйах 
Ат 

(Саҥа дьыллааҕы муусука тыаһыыр)

Ыытааччы: Үргэл сулус сирдьиттэнэн, араҥас сулус аргыстанан, 
кыыдаан кыһын кымньыыланан, Саҥа дьылбыт кэлэн иһэр, саҥа 
саргы үүнэн эрэр. Күндү оҕолор уонна ыалдьыттар! Эһигини 
үүнэн эрэр саҥа сылынан эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт эһиэхэ 
уонна эһиги чугас дьоҥҥутугар или-эйэни, биир санааны, дьолу 
уонна бары үтүөнү! Үүнэн эрэр сыл чаҕылхай түгэннэринэн, үтүө 
уларыйыыларынан, кыайыы өрөгөйүнэн толору буоллун! Эһиги 
саамай үтүө баҕа санааларгыт туоллуннар, үөрүү-көтүү үксээтин, 
бөҕө туруктаах, самныбат саргылаах, чэгиэн буолуҥ! Ытыс дохсун 
тыаһынан көрсүөҕүҥ оҕолорбутун.
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(Хоһооннор, «Саҥа дьыл» ырыа, «В лесу родилась ёлочка» хоробуот, 
«Саҥа дьыл бэлиэтэ» ырыа)

(Муусука тыаһынан Глашатай киирэр)
Глашатай: Дорооболоруҥ! Барыгытын Саҥа дьылынан эҕэр-

дэлиибин уонна Тымныы Оҕонньор илдьитин тиэрдэбин. Кини 
бүгүн түүн барыгытын Саҥа дьыллааҕы баалга ыҥырар. Көрүҥ! 
Истиҥ! Кэрэхсээҥ! 

(Глашатай тахсан барар, Күлчээнэ киирэр)
Күлчээнэ: Аата үчүгэйиин, киһи барыта Саҥа дьыллааҕы баал-

га бардылар, мин эмиэ барыахпын олус баҕарабын да, миигин 
ким да ыҥырбата.

(Фея киирэр)
Күлчээнэ: Дорообо, Фея, эн кэлбиккэр олус да үөрдүм!
Фея: Дорообо, Золушка. Баалга барыахпын баҕарабын диигин 

дуу? Уһун күнү билбэккэ үлэлээн тахсаахтыыгын, ас астыыгын, 
иһит сууйаҕын, иистэнэҕин. Мэ, Тымныы Оҕонньор ыҥырыы 
ыытта, эйигин баалга ыҥырар, аах уонна эппиэккин миэхэ эт.

Күлчээнэ (Суругу ааҕар, үөрэ түһэр, эккирээн ылар): Тымныы 
Оҕонньор миигин Саҥа дьыллааҕы баалга ыҥырбыт да, 
баалга кэтэр мааны таҥаһым суох эбит, хайдах бу таҥаспынан 
барыахпыный?

Фея: Онтон санаарҕаама, мин эйиэхэ көмөлөһүөм. (Ытыс-
тарын охсунар.) Көмөлөһөөччүлэрим, түргэнник кэлэ охсуҥ, 
Күлчээнэ баалга барар буолла.

(Кутуйах, гном, куобах сүүрэн киирэллэр)
Кутуйах: Мин хаартан үрүҥ көмүс солко таҥас өрүөм.
Гном: Мин Күлчээнэҕэ кимиэхэ да суох кэрэ былааччыйа 

тигиэм.
Куобах: Мин киниэхэ күлүмүрдүү сылдьар түүппүлэ аҕалыам.

(Үһүөн Күлчээнэни тула сүүрэ сылдьан кээмэй ылаллар, тахсаллар)
Фея: Күлчээнэҕэ мааны былааччыйа тигэн бүтэриэхтэригэр 

диэри ырыа истиэҕиҥ, үҥкүү көрүөҕүҥ!
(Фея, Күлчээнэ оҕолору кытта олороллор)

Үчүгэйиэн дьиҥнээх талаан,
Оһуор дьарҕаа түһэрбит,
Уус-ураннык ойуулаан
Оҥорор да буолар эбит.
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(«Ким киэргэттэ» ырыа, «Саҥа дьыл» хоһоон, «Восточнай үҥкүү»)

(Гном, кутуйах, куобах Күлчээнэ саҥа таҥаһын туппутунан 
киирэллэр)

Гном: Биһиги ыксалынан да буоллар олус үчүгэй былааччыйа 
тиктибит.

Куобах: Мэ, түүппүлэлэриҥ бэлэмнэр. Кэтэ оҕус уонна биһигини 
өйдүү сырыт.

Кутуйах: Күлчээнэ, эйигин Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибит уонна 
дьолу баҕарабыт.

Фея: Күлчээнэ, түргэнник таҥын, баалга хойуутаан хаалыаҥ.
(Күлчээнэ таҥастарын ылар уонна махтанар)

Күлчээнэ: Ис сүрэхпиттэн эһиэхэ махтанабын, барыгытын олус 
таптыыбын!

(Таҥна барар)
Ыытааччы: Фея, Күлчээнэ баалга бэлэмнэниэр диэри хата 

оҕолор ырыаларын истэ түһүөххэ. 
(«Кыһын кэллэ» ырыа, «Буратино» үҥкүү) 

(Күлчээнэ киирэр)
Ыытааччы: Фея, оттон Күлчээнэбит тоҥуу хаары кэһэн баалга 

хайдах тиийиэҕэй?
Фея: Мин билигин аптаах палочкабынан кутуйаҕы акка кубу-

лутуом.
(Ат киирэр)

Фея: Баалга хойутуоҥ суоҕа, ол гынан баран биири өйдөө — 
чаһы 12-ни оҕуста даҕаны, эн баалтан бараҕын.

Күлчээнэ: Баһыыба, Фея, мин бардым, Тымныы Оҕонньор 
күүппүтэ буолуо.

(Фея тахсар. Күлчээнэ акка олорон тахсар, Маачаха кыргыттарын 
кытта киирэллэр)

Маачаха: Тугу-тугу иһиттим? Күлчээнэ баалга барда дииллэр 
дуо? (Ырааҕы чарыпчыланан көрөр.) Күлчээнэни көрөбүн, олус 
үчүгэй былааччыйалаах, оттон биһигини ким да ыҥырбата. 
Кыргыттарыам, биһигини атаҕастаабыттар. Чэ, буоллун, 
көрүөхпүт, мин кинилэр бырааһынньыктарын буортулуом. 
Дыбарыас чаһыларын стрелкаларын биир чаас иннигэр тардан 
кэбиһиэм. Оччоҕо Күлчээнэ ситэ көрүлээбэккэ хаалыаҕа. Чаһы 
12-ни охсор да, Күлчээнэ били кырасыабай былааччыйата эмиэ 
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илдьиркэй таҥаһыгар кубулуйуо. Көрдөрө бүттэҕэ ол. Бардыбыт, 
кыысчааннарыам. (Тахсаллар.)

(Күлчээнэ баалга атынан тиийэр. Кинини глашатай көрсөр)

Глашатай: Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! Биһиги баалбыт саамай 
кырасыабай ыалдьыта — Күлчээнэ! Эн кэлбиккэр олус үөрдүбүт, 
күндү ыалдьыт буол.

Күлчээнэ: Мин эмиэ олус үөрдүм. Үнкүүлүөхпүн баҕардым.
Глашатай: Барыгытын вальска ыҥырабыт.

(Принц Күлчээнэни үҥкүүгэ ыҥырар, бары вальстыыллар) 
(Чаһы 12-ни охсор тыаһа иһиллэр)

Маачаха (Харыйа кэнниттэн): Оо, 12 чаас буолла, билигин 
Күлчээнэ таҥаһа уруккутун курдук илдьиркэй буолуоҕа. (Алларас-
тыыр.)

Күлчээнэ: Уой, 12 чаас буолла! Мин барар кэмим тиий-
эн кэл лэ, ситэри көрүлээбэккэ хааллым. Билигин бу бэйэлээх 
үчүгэй былааччыйам урукку эргэ илдьиркэй таҥаспар кубулуйар 
буоллаҕа.

Ыытааччы: Куттаныма, Күлчээнэ, туох да буолуо суоҕа, бүгүн 
көннөрү күн буолбатах, бүгүн Саҥа дьыл түүнэ, ол аата биһиэхэ 
Тымныы Оҕонньор иһэр буоллаҕа дии.

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан, күндү 
оҕолор, уолаттар уонна кыргыттар! Эһигини көрөн олус үөрдүм, 
наһаа улааппыккыт. Эһиги ырыаҕытын истибэтэхпит, үҥкүүгүтүн 
көрбөтөхпүт олус да ырааппыт эбит. Хата, сынньана таарыйа 
эһиги ырыаҕытын-хоһооҥҥутун истэ түһүөххэ. Кэл, Хаарчаана, 
олорон оҕолор үҥкүүлэрин көрүөххэ. (Олоппоско олороллор.)

Ыытааччы: Саҥа дьыл, саҥа дьыл,
         Тырымнаа, мичиҥнээ,
          Үөрүүнэн күлүмнээ,
          Үҥкүүнэн көрүлээ!

(«Новогодний карнавал» үҥкүү, «Саҥа дьыл» хоһоон, «Хаар үҥкүүтэ»)

Хаарчаана: Эһээ, балтыларым үҥкүүлэрин көрөн мин эмиэ 
үҥкүүлүөх санаам кэллэ.

(Хаарчаана үҥкүүтэ)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, миигин кытта оонньуоххутун 
баҕараҕыт дуо? Билигин эһиги миигин төһө билэргитин дьэ 
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билиэхпит. Мин бэйэм туспунан ыйытыы биэрэбин, ону эһиги сөп 
түбэһэр буоллаҕына «сөп» эбэтэр «суох» диигит. Өйдөөтүгүт?

Оонньуу: 

1. Тымныы Оҕонньор олус бэһиэлэй оҕонньор. (Сөп.)
2. Кини көрү-нары сөбүлүүр. (Сөп.)
3. Ырыаны, хоһоону билэр. (Сөп.)
4. Эһиги кэмпиэттэргитин былдьаан сиир. (Суох.)
5. Харыйа уотун уматар. (Сөп.)
6. Кини шортиктаах футболканан сылдьар. (Суох.)
7. Санта-Клаус кини быраата. (Сөп.)
8. Тымныы Оҕонньор кэһиитин аҕалар. (Сөп.)
9. Кини массыынанан сылдьар. (Суох.)
10. Кини сэлээппэ кэтэр. (Суох.)
11. Сороҕор кини аҕаларга майгынныыр. (Сөп.)
12. Кини сиэнэ Кыһыл Бэргэһэчээн. (Суох.)
13. Тымныы Оҕонньор Африкаттан кэлэр. (Суох.)
14. Оҕолору олус таптыыр. (Сөп.)
15. Саҥа дьыл кининэ суох буолбат. (Сөп.)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ маладьыастар, мин туспунан 

олус да билэр эбиккит. Билигин оҕолорбор аҕалбыт кэһиибин 
сиэмминиин Хаарчааналыын түҥэтиэхпит.

Ыытааччы:        Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан
Эҕэрдэ этэбит эһиэхэ,
Үөрүү— көтүү аргыстаныҥ,
Дьол-соргу доҕордонуҥ!
Көрсүөххэ диэри, күндү оҕолор!
Көрсүөххэ диэри, күндү ыалдьыттар!
Глашатай: Саҥа кэрэ дьылбыт,
Саҥа үтүө дьолбут,
Күлүм чаҕыл күнэ
Күлэ-үөрэ үүннэ!

(Хлопушка эһиитэ)
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САҤА ДЬЫЛГА ДЬИКТИ ТҮҮН... 

(А. ГОФМАН «ЩЕЛКУНЧИК» АЙЫМНЬЫТЫНАН)

Горохова Сардана Михайловна
Дьокуускай куорат, 18 №-дээх «Прометейчик» оҕо 
уһуйаанын муусукаҕа салайааччыта

Оруоллар:

Ыытааччы 
Фея 
Мышильда
Хаарчаана
Чысхаан
Бастакы мааска кыыс
Иккис мааска кыыс
Кыырпахчааннар
Мари
Щелкунчик
Куукулалар
Кутуйахчааннар
Саллааттар
Туттуллар тэрил: ый, чаһы, камин, кириэһилэ, палочка, хо-

руопкалаах бэлэхтэр, Щелкунчик куукула, фонариктар, хлопуш-
ка, кыра сыттык, сыл бэлиэлээх накидка, корона, сундуук, блок-
флейта.

(Саала иһэ боруҥуй. Ыйдаҥа уота сырдатар) 
(Муусука — «История начинается», Эдуард Артемьев; «Вальс 

цветов», Юна Тимошенко) 

Ыытааччы:        Мастар хаарга батыллан,
Байааттаҥныы тураллар.
Тоҥмут чаҕыл сулустар
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Тохтон түһүөх курдуктар.
Чохоон курдук ый тахсан,
Тула дуйдуур сыа хаары...

Ыытааччы: Маннык ыйдаҥалаах түүн дьэ туох буолбутуй? 
Оргууй сэгэтэн көрүөҕүҥ! 

(Муусука — «Декабрь, Святки», П.И. Чайковский, «Времена года»)  
(Оҕолор чэпчэкитик атахтарын төбөтүгэр үктэнэн чуумпутук 

киирэн олороллор. Уот сырдыыр) 
(Муусука — «Танец Феи Драже», П.И. Чайковский) 

(Фея саалаҕа эргийэн киирэр)

Фея: Үчүгэйиэн! Хайдах курдук кэрэ харыйа турарый? Үгүс да 
оҕо, ыалдьыт мустубут, эҕэрдэ буолуохтун эһиэхэ!

Этэллэр эбээт, Саҥа дьыл түүн тугу санаабытыҥ, баҕарбытыҥ 
барыта туолар диэн... 

Баҕа санааҕыт туолуохтун!
Дьикти түгэн тосхойдун!

(Палочкатын күөрэтэр, эргийэн тахсан барар) 
(«Кыырпахчаан» кыргыттар үҥкүүлэрэ) 

(Фанфар. Икки мааскалаах кыргыттар сыанаҕа тахсаллар) 
(Муусука — «Январь: У камелька», П.И.Чайковский, «Времена Года»)

1-гы мааскалаах кыыс: 
Чаҕыл уоттаах харыйа
Күлүмүрдүү күндээрдэ,
Чаҕылыйа сандаарда 
Кини кыһыл сулуһа!

2-с мааскалаах кыыс: 
Саҥа дьылбыт киэһэтэ 
Тиийэн кэллэ, доҕоттоор,
Бары тэҥҥэ айаныаҕыҥ
Аптаах дьикти дойдуга!

(Реверанс оҥороллор, миэстэлэригэр олороллор)

(«Щелкунчик» вальс муусукатынан Мари кыыс миэстэтиттэн туран, 
сааланы эргийэ үҥкүүлээн, харыйа таһыгар чугаһыыр. Харыйа анныгар 

турар хоруопкалаах оонньуурдары, атын да оонньуурдары көрөр-
истэр. Биир фарфоровай курууһуба былааччыйалаах куукуланы ылан 
түөһүгэр тутан турар уонна өрө көтөҕөн харыйа тула эргийтэлээн 

ылар) 

Мари: Иэхэйбиэн! Олус да үчүгэй оонньуурдар! 
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Мари ийэтин саҥата: Мари-и, ханна бааргыный? Утуйар кэм 
буолла!

Мари: Ийээ, күүт, бардыым-бардым!
(Мари тахсан барар. Икки маскалаах кыргыттар тахсаллар)

1-гы мааскалаах кыыс: Көрдөөх Саҥа дьыл түүнэ үүннэ! 
Бары тиллэр, оонньуур кэммит тосхойдо! 
2-с мааскалаах кыыс: Оо, үчүгэй даҕаны! Араас куукулалар, 

оонньуурдар көрдөрө саҕаланна!
(Үҥкүү — «Куукулалар») 

(Уот умуллар, илиилэригэр уоттаах фонариктаах кутуйахтар 
ийэлэрин Мышильданы кытары «Щелкунчик» муусукатынан үөмэн 

сааланы эргийэ киирэн кэлэллэр. Ийэлэрэ хоруопка тутуурдаах)

Мышильда: Дьэ эрэ, мин күннээх чааһым, мин кэмим үүннэ 
эбээт! Бу бырааһынньык мин эрэ туспар буолуохтаах! Көрөҕүт 
дуо? Бу мин кыракый оҕолорбун? (Оҕолоро аттыгар араас 
балаһыанньаҕа олороллор.) Мин кинилэр ийэлэрэ Королева Мы-
шильда буолабын! Эһиги, дьон, өрүү биһигини сөбүлээбэккит, 
бырааһынньыкка ыҥырбаккыт, биһиэхэ сыырдаах хапкаан 
уураргытын эрэ билэҕит. Дьэ күннээн эриҥ, мин барыгытыт-
тан иэстэстим, Принц уолу Щелкунчик куукулаҕа кубулуттум! 
(Хоруопканы көрдөрөр.) Салгыы туох буоларын бэйэҕит көрөөрүҥ. 
Сэрэнииҥ, барыгытын ытырыам, салгыы бырааһынньык буолба-
тын даҕаны! 

(Мышильда хантайа-хантайа күлэр, хоруопканы харыйа анныгар 
уурар, тула эргийэр, тахсан барар. Кутуйах оҕолоро эмиэ тахсан 

бараллар) 
(Сыанаҕа Мари тахсар)

Мари: Утуйа сатаатым да, уум кэлбэтэ, хата оонньуурдарбын 
кытары оонньуу түһүөм. Хайаа, бу атын арыллыбатах хоруопка 
баар дии, өйдөөн көрбөтөхпүн. (Хоруопканы ылар, аһан көрөр 
Щелкунчигы таһаарар.) Оо, Щелкунчик, дии! (Түөһүгэр тутан 
кууһар, ол кэмҥэ кутуйах оҕолоро тыаһа суох Мари таһыгар 
чугаһыыллар, тула кэккэлии олороллор.)

1-гы кутуйах: Куһаҕан даҕаны дьүһүннээх!
2-с кутуйах: Айаҕа улаханыын!
3-с кутуйах: Дьикти киһичээн!
4-с кутуйах: Маннык оонньууру көрбөтөхпүүт!

(Кутуйахтар кыыстан оонньууру былдьаһа сатыыллар)



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

336

Мари: Ким даҕаны мин оонньуурбун былдьыа суоҕа! Күндү 
доҕоруом, эйигин кытары мин оонньуур буолуоҕум. 

(Фея киирэр, Мари уонна кутуйахатар соһуйан өрө көрө түһэллэр)
Фея: Дорооболоруҥ, кыракый доҕоттор! Мин манна түбэһиэх 

тиийэн кэлбэтим. Щелкунчик оонньууру, бу бырааһынньык күн 
тилиннэриэм билигин! Бу барыта куһаҕан санаалаах Мышиль-
да королева дьаһала. (Фея Щелкунчикка чугаһыыр, палочкатын 
күөрэтэр.) 

Сүүсчэкэ дьикти баар буоллун!
Аптаах дьикти түгэн тосхойдун!
Щелкунчик Принц буола кубулуйдун!
Саҥа Дьыл үөрүүтүн үксэттин!

(Бу кэмҥэ харыйа кэнниттэн Щелкунчик принц баар буола түһэр, 
кутуйахтар тыаһа суох бөкчөҥнөһөн миэстэлэригэр баран 

олороллор)
Фея: Үөрүү-көтүү үксээтэ! Дьэ, баҕа санаабыт туолла, мин 

билигин аптаах дойдубар айаннаатым, сотору кэминэн көрсүөххэ 
диэри, мин кыракый доҕотторум!

(Фея тахсан барар)
Щелкунчик: Үөрдэхпиин, төттөрү киһи буоллум! Билигин хан-

на да буолларбын, эйигин харыстыыр, көмүскэһэр буолуом!
Мари: Щелкунчик! Эн чахчы тилинниҥ, тыыннааххын дии! 

Үчүгэйиэн! Мин дьиннээх доҕордоннум! (Кутталлаах муусука 
тыаһыыр.) Хайа? (Соһуйар.) Бу туох тыаһай-ууһай? 

(Щелкунчик уонна Мари сыана кытыытын диэки тэйэн биэрэллэр, 
саала уота хараҥарар, Мышильда оҕолорунуун киирэн кэлэллэр)
Мышильда: Хайаа? Миигиттэн куттанныгыт дуо? Маа ҕыҥ-

ҥаттан миэстэҕитин булларбакка, бырааһынньыгы ыспакка 
сылдьыбыппын! (Мари уонна Щелкунчик диэки чугаһыыр.) Хайа, 
Щелкунчик, бу эн тилинниҥ дуо? Мин эйигин билигин тырыта 
тыытыам! 

Щелкунчик: (Атаҕынан дибдийэр.) Мышильда королева, 
биһиги эйигиттэн куттаммаппыт, кырдьык иһин утары барарга 
бэлэммит! Куттаныма, Мари. (Марины илиититтэн тутар.) Мин 
эйигин кытары! Чэйиҥ, саллааттар, туруҥ, бэйэҕитин көрдөрүҥ! 

(Үҥкүү — «Саллааттар»)
Мышильда: Бу саллааттар элбэхтэрин, сэрэниҥ! Чэйиҥ, куту-

йахчааннар, иннигит хоту! 
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(Мышильда, кутуйахтар, саллааттар сэриилэспитэ буолаллар. 
Сотору кэминэн Мари ортолоругар киирэн хлопушка эһэр. 
Кутуйахтар соһуйан кэннилэрин диэки тэйэн биэрэллэр. 

Саллааттар, Щелкунчик биир өттүгэр тураллар)
Мари: Салгыы маннык буолара сатаммат! (Ытаабыта буолар.) 

Билигин бэйэ-бэйэҕитин дэҥнэһиэххит. Тоҕо биһиги бары бииргэ 
эйэлээхтик олорбоппутуй? Билигин сотору бу Саҥа дьыл үүнээри 
турар...

Мышильда: Кырдьык даҕаны... (Мунаахсыйбыттыы 
туттар.) Щелкунчик, мин элбэх сыыһаны оҥорбуппун, эйигин 
аптаан оонньуурга кубулуппутум, эйигин бары таптыыллар, ханна 
да кэллэххинэ бары үөрэ түһэллэр, ол иһин мин ордук санаабытым! 
Биһигиттэн бары туора тутталлар, суох оҥоро сатыыллар, ол 
иһин түүн эрэ тахсан сибиэһэй салгынынан тыынабыт... Миигин 
уонна кутуйахчааннарбын бырастыы гын, аны куһаҕан быһыыны 
оҥорор санаабытын киэр кыйдыыбыт! 

Щелкунчик: Оо, Мышильда королева, мин принц эрээрибин 
сөпкө кэмигэр өйдөөн көрбөтөхпөр бырастыы гын. Биһиги бары 
бииргэ олоробут эбээт, онон бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһүөх 
тустаахпыт! 

(Королева принцтыын илиилэрин тутуһаллар, бары үөрэллэр-
көтөллөр, үҥкүүлүүллэр)

Мари: Эһиги эйэлэспиккититтэн мин олуһун үөрдүм! Мантан 
ыла эйэ уонна үтүө санаа олохсуйдун! 

(Муусука — «Фея Драже и принц Оршад», П.И. Чайковский)

(Фея киирэр)
Фея: Барыта маннык үтүө санаанан түмүктэммитэ үчүгэйиэн! 

Хаһан баҕарар, ханна баҕарар үтүө санаанан салайтарыҥ. Мы-
шильда королева, бу үүнэр сылы эн чиэскэр, эн ааккынан аат-
тыаҕым! 
(Фанфар. Ыытааччылэр сыттык үрдүгэр сыл бэлиэлээх накидка уонна 

корона тутан тахсаллар. Фея палочкатын күөрэтэр, Мышильдаҕа 
саҥа накидканы, коронаны кэтэрдэллэр, сыл бэлиэтэ хаһаайкаҕа 

кубулуйар. Оҕолор бары миэстэлэригэр тураллар, чаһы 23 ч охсор)
Мари:                 Саҥа дьыл ааммытын тоҥсуйар,

Аптаах түгэннэри тосхойон
Мөкү өрүттэри киэр кыйдыыр
Сылаас сыһыаны, эйэни олохтооҥ!
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(Икки мааскалаах кыргыттар тахсаллар)
1-гы мааскалаах кыыс: 

Таһырдьа буугунуу тыынна 
Тохсунньу будулҕан тымныыта,
Турар от-мас чуҥкуйда,
Тула барыта чуумпурда.

2-с мааскалаах кыыс: 
Маннык кэмҥэ, доҕоттоор,
Тымныы тыал аргыстаах
Кэлэн иһэр, кэлэн иһэр
Чысхаан эһээ Хаарчаана сиэниниин!

Фея: Дьэ, чахчы, мин кыракый доҕотторум! Ханнык баҕарар 
дьиктилээхэй остуоруйаҕа өрүү үтүө санаа кыайыылаах тахсар. 
Оҥоруоҥ, хардыылыаҥ иннинэ үчүгэйдик ырытан, толкуйдаан 
көрөр буол, сыыһар түгэҥҥэр ис сүрэххиттэн бырастыы 
гыннараргын умнума! Манан биһиги аптаах остуоруйабыт 
түмүктэнэр, ол эрээри билигин биһигини саамай долгутуулаах 
түгэммит күүтэр! 
(Фея палочкатын күөрэтэр, уот сырдыыр, тыал, муусука тыаһынан 

Чысхаан, Хаарчаана киирэн кэлэллэр)
Чысхаан: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! Халыҥ сис тыалар 

быыстарынан, үгүс куораттарынан сылдьыталаан, бу тиийэн 
кэллибит эһиэхэ! Баҕарабыт эһиэхэ дьолу-соргуну, элбэх үөрүүнү!

Хаарчаана: Дорообо, Саҥа дьыл!
Дорообо, күөх харыйа!
Бары үөрэ-көтө үҥкүүлээн тэйиэҕиҥ,
Бары үөрэ-көтө ыллаан биэриэҕиҥ!

(Ырыа — «Саҥа Дьыл») 
(Харыйа уотун уматыы) 

(Хоробуот, оонньуулар, хоһооннор) 
(Чысхаан Көлүөһэлээх сундугу бэттэх соҕус тардар, торуоскатынан 
үстэ охсор, аһар. Бэлэхтэр баар буола түһэллэр, оҕолорго бэлэх тут-

тарыы)
Хаарчаана: Күндү доҕоттоор, өссө төгүл Саҥа дьылынан! 

Саҥа дьолунан! Бары үүнэр дьылы үгүс үтүө санаалаах үөрэ-көтө 
көрсүөҕүҥ, эргэ дьылы утаарыаҕыҥ! 

Чысхаан: Улаатыҥ, үөрэниҥ, Сахаҕыт сирин ааттатар 
билиилээх-көрүүлээх дьоһун дьон буола улаатыҥ! 

(Хаартыскаҕа түһүү, Хаарчаана, Чысхаан тахсан бараллар)
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КЫРА БӨЛӨХ ОҔОЛОРУГАР  
САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ УТРЕННИК

Попова Нарыйа Николаевна,
Мэҥэ Хаҥалас улууһа, А.В. Чугунов аатынан
Мэлдьэхси орто оскуолатын 
оскуола иннинээҕи сүһүөх иитээччитэ

Туттар тэрил: экран, ноутбук, музыкальнай киин, микрофон, 
остуол, дьааһык.

Хаар Хотун: Дорооболоруҥ, оҕолоор. Кырыа туманы бүрүнэн, 
тыалы кытта аргыстаһан тиийэн кэллим эһиэхэ. Харыйаҕыт 
сандаарыйан, ыраах сиртэн күлүмнээн миигин манна сирдээтэ, 
эһиэхэҕэ аҕалла. Мин тымныы дойдубар тула өттүм — тула муус. 
Тыынар тыыннаах хамсаабат, оҕо аймах оонньообот. Харыйаҕыт 
уотугар ымсыыран илдьэ барар санаалаах турабын. Ылабын дуо?

Оҕолор: Суох!
Хаар Хотун: Оччоҕуна харыйаҕытын тоҥорон кэбиһиэм!

(Күүстээх тыал, силлиэ музыката тыаһыыр. Хаар Хотун 
(салапаанынан) харыйаны бүрүйэн баран тахсан баран хаалар. Ону 

кытта харыйа уота умуллар) 
(Кыһыҥҥы айылҕа музыката тыаһыыр. Ол кэмҥэ оҕолор ойуурга 

Куттас куобахчаан аһыы сылдьарын көрөллөр)

Куттас куобахчаан (чугаһаан кэлэн): Дорооболоруҥ, оҕолоор, 
Саҥа дьыллыы сылдьаҕыт дуо? Оттон бу кэрэчээн харыйаҕыт уота 
тоҕо умайбат? Туох буолла?

(Оҕолор туох буолбутун кэпсииллэр)

Куттас куобахчаан: Оо, ол иһин даҕаны тыал түһэн, мас хамсаан, 
кутталбыттан куотан манна кэллим. Тымныы Моруос сиэниниин 
Хаарчааналыын кэлэн хомойоллоро буолуо. Чэ, санаар ҕаамаҥ, 
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хата Аптаах Феяны көрдүү барыах. Кини көмөлөһүөҕэ. Фея олорор 
сирэ картабар баар этэ ээ. Ол картам ханна баар этэй? (Көрдүүр.)

Оҕолор: Рюкзаккар. Көхсүгэр.
(Куобахчаан картатын ылан оҕолорго көрдөрөр, кэпсиир)

Куттас куобахчаан: Чэ, кэлиҥ, барыах. Оҕолоор, муммат гына 
бары сиэттиһиэҕиҥ. Хараҥа ойуурга адьырҕа арааһа баар. Аны 
мунан, хаалан хаалыаххыт.

(Көрдөөх ырыа тыаһыыр, харыйа тула эргийэн баран иһэллэр. 
Эрдэттэн биир атын өҥнөөх сорудахтаах хаар ыйанан турар буолар. 

67Хаар музыката тыаһыыр)
Куттас куобахчаан: Хаар түһэн эрэр дии. Көрүҥ эрэ, биир атын 

өҥнөөх Хаар Хотун хаара (снежинка) баар буолуохтаах үһү. Онно 
баар сорудаҕы таайдахпытына эрэ салгыы барабыт.

(Оҕолор ыйан көрдөрөллөр, куобах ылан ааҕар)
Эһиги иннигитигэр дьикти холбуйа баар, онно Аптаах Феяҕа 

тиийэргитигэр көмөлөһөр сирдьит баара буолуо.
(Остуолга дьааһык баар уонна маллаах мөһөөччүк. Оҕолор биир-

биир кэлэн илиилэрин уган туох баарын таайаллар. Эрдэттэн икки 
өттүнэн илии батар хайаҕас оҥоһуллар)

Куттас куобах: Маладьыастар. Чэ, барыаҕыҥ.
(Салгыы хаамсаллар. Арай биир маска кэмбиэр турар. Куобах арыйан 

көрдөрөр)
Куттас куобахчаан: Оҕолоор, бу тугуй? Маны сатыахпыт дуо?
Оҕолор: Пазл. Сатыыбыт.
Куттас куобахчаан: Чэ, оччоҕуна кытаатыаҕыҥ, харыйабыт 

хам тоҥон хаалыаҕа.
(Көрдөөх ырыа тыаһыыр. Оҕолорго сөптөөх хартыына эбэтэр бэлэм 

пазл оҥороллор)
Куттас куобахчаан: Дьэ, түргэн да дьоҥҥут, маладьыастар. 

Салгыы барыаҕыҥ.
(Көрдөөх ырыа тыаһыыр. Хаамсаллар. Сиргэ кэмбиэр сытар буолар, 

ааҕар)
Куттас куобахчаан: Оҕолоор, биһиги манна кыыллары кытта 

үҥкүүлээтэхпитинэ биирдэ салгыы барар үһүбүт. Чэйиҥ эрэ, 
үҥкүүлээн көрдөрүөҕүҥ. Мин санаабар, бары да үҥкүүһүт бэрдэ 
буолуохтааххыт.

(«Арам-зам-зам» музыка тыаһыыр.
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Кыыл көстүүмнээх улахан дьон эбии киирсэллэр. Бары үҥкүүлүүллэр)
Куттас куобахчаан: Наһаа да үҥкүүһүттэргит, олус үчүгэй 

(таһынар).
(Эмискэ аптаах-алыптаах фоновай музыка тыаһыыр уонна Аптаах 
Фея үҥкүүлүү-үҥкүүлүү киирэн кэлэр. Остуолга 3 чааскы, иһигэр шар 

бэлэмнэнэн турар)
Аптаах Фея: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Эһиги харыйаҕыт уотун 

Хаар Хотун кэлэн тоҥорон кэбиспитин истибитим. Кэлэргитин 
кэтэһэ олорон, аптаах кыра шарбын сүтэрэн кэбистим. Буларбар 
көмөлөһүөххүт дуо?

Оҕолор: Көмөлөһөн.
Аптаах Фея: Дьэ эрэ, олоппосторгутугар олоруҥ. Остуолга 3 

чааскы баар. Биирдэригэр мин аптаах шарым баар буолуоҕа. Ону 
буларга көмөлөстөххүтүнэ, мин харыйаҕытын ириэриэм.

(Оҕолор олороллор уонна шары буларга көмөлөһөллөр. 
Чааскылары элбэхтэ миэстэлэрин атастаһыннаран баран 

буллараҕыт)
Аптаах Фея: Олус да өйдөөх оҕолор эбиккит! Түргэнник 

да таайдыгыт. Чэйиҥ эрэ, харыйабыт уотун уматыах. Миэхэ 
көмөлөһөҕүт дуо?

Оҕолор: Аһаа!
Аптаах Фея: «Биир, икки, үс, харыйа уота, умаай!» — диэн 

хаһыытыаҕыҥ. Дьэ эрэ…
Оҕолор: Биир… Икки… Үс...

(Салапаан көтөр (сабынан тардан ылаллар), харыйа умайар.  
Үөрүү-көтүү. 

Тыал тыаһыыр, аттар туйахтарын тыаһа иһиллэр)
Аптаах Фея: Оҕолоор, Тымныы Моруос чугаһаата быһыылаах. 

Мин барыым. Атын оҕолор эмиэ күүтэллэр. Көрсүөххэ диэри.
(Фея аптаах ырыанан тахсан барар)

Оҕолор: Көрсүөххэ диэри.
Ыытааччы: Оҕолоор, хоту — Финляндияҕа олорор Дед Мороз 

эһиэхэ эҕэрдэ ыыппыт. Көрөбүт дуо?
(Экраҥҥа видео эҕэрдэ холбонор. Интернеккэ «Онлайн поздравление 
Деда Мороза» диэн суруйдахха — таһаарар. Эрдэттэн бэлэмниир 

наада)
Ыытааччы: Оҕолоор, оттон биһиги бэйэбит Тымныы 

Моруоспутун ыҥырабыт дуо?
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Оҕолор: Ыҥырыахха.
Бары тэҥҥэ: Тымныы Моруос, Тымныы Моруос, Тымныы Мо-

руос!
(Тымныы Моруос Хаарчааналыын киирэллэр. Эҕэрдэлиир.Оҕолор 

хоһооннорун этэллэр. Тымныы Моруос бэлэх туттартыыр. 
Ырыаларын ыллыыллар. Тымныы Моруос быраһаайдаһан тахсан 

барар)
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АПТААХ САҤА ДЬЫЛ

Максимова Варвара Николаевна,
Таатта улууһа, И.Н. Гуляев аатынан
Туора Күөл орто оскуолатын 
муусукаҕа салайааччыта

Оруолларга:

Хаарчаана
Кнопочка — клоун кыыс
Тымныы Оҕонньор

Туттар тэрил: ободокка улахан баанчык, колокольчиктардаах 
шкатулка, декоративнай кыра харыйа, оонньууга туттуллар улахан 
былаат, араас быһыылаах 3 хаар бөкүнүк, бэлэх угар улахан үтүлүк 
(Хаарчаана үтүлүгэр майгыннатан оҥоһуллар).

Музыкальнай нүөмэрдэр: Хоробуот — музыкальнай са-
лайааччы бэйэтин көрүүтүнэн, чуорааннаах үҥкүү, «Баанчык-
тар» үҥкүү, пааранан үҥкүү, музыкальнай салайааччы бэйэтин 
көрүүтүнэн кылгас ырыалары үөрэтэр.

Тымныы Оҕонньору кытта оонньуулар: «Тымныы Оҕонньор 
торуоската», «Улахан былаат кэннигэр саһыы», «Хаар бөкүнүктэр 
үрдүлэринэн ыстаныы».

(Оҕолор бары мааны таҥастаахтар, уолаттар бабочка 
хаалтыстаахтар, кыргыттар баттахтарыгар улахан 

баанчыктаахтар)

Диктор: 
Күндү оҕолор,
Ыҥырабыт барыгытын залга,
Күлүмүрдүү киэргэммит
Дьикти кэрэ харыйаҕа.
Ыҥырабыт залга
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Остуоруйа оонньоору,
Ырыа-тойук ыллаары,
Көрү-нары көҕүлүү,
Саҥа дьыллааҕы эҕэрдэни бэлэхтии.

(Оҕолор муусука доҕуһуолунан киирэллэр. 1 трек)

Ыытааччы: 
Саҥа дьыл үөрүүтүгэр,
Саҥа дьыл бэлиэтигэр
Чээлэй күөх харыйаны
Лаглаччы киэргэппиттэр. 
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан, сандааран,
Күлүмүрдээн, үөрэн-көтөн
Тиийэн кэллэ биһиэхэ.

Оҕолоор, эҥин араас оонньуурдаах, күлүмүрдүү оонньуур 
уоттардаах, лаглайбыт харыйабыт тула хоробуоттаан ылыаҕыҥ.

(Хоробуот «Харыйабыт биһиэнэ». Трек 2)

Ыытааччы: 
Кэрэтиэн Саҥа дьылбыт
Сандааран кэлиитэ,
Ким бары ыллыыр-туойар,
Дьол-үөрүү биһиэхэ ыалдьыттыыр.

Оҕолоор, Саҥа дьыллааҕы остуоруйаҕа ыалдьыттыыбыт дуо? 
Чэйиҥ эрэ, бары ытыспытын таһыныаҕыҥ, Саҥа дьыллааҕы 
остуоруйа, биһиэхэ кэл... (Ытыстарын таһыналлар.) 

(Остуоруйа муусуката барар. Трек 3)

Ыытааччы: Истэҕит дуо, ким эрэ иһэр дии! Олоппосторго 
олорон ким кэлэрин көрүөҕүҥ!

(Оҕолор олороллор. Залга Хаарчаана киирэн кэлэр)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин Тымныы Мооруос 
Оҕонньор сиэнэ Хаарчаана диэн буолабын! Эһигини көрдөөммүн 
хара тыа устун наһаа да өр хаамтым, хата сонум, былаатым уонна 
үтүлүкчээним халыҥ буоланнар тоҥмотум!

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн, Хаарчаана кыыс! Биһиэхэ 
ыалдьыттыы кэлбиккэр наһаа үөрдүбүт!

Хаарчаана: Мин эмиэ олус үөрэбин эһиги бырааһынньык-
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кытыгар күндү ыалдьыт буоларбыттан! Үүнэн эрэр саргылаах 
Саҥа дьылынан эҕэрдэбин тиэрдэбин!

Ыытааччы: Оҕолоор, Хаарчаанаҕа махтанан ытыспытын 
таһыныаҕыҥ.

Хаарчаана: Оҕолоор, бука бары миэхэ кэлиҥ эрэ, бэйэҕитин 
көрдөрүҥ! (Оҕолор чугаһыыллар.) Наһаа кыраһыабай, мааны да 
оҕолоргут! Харыйаҕыт улаханын, эчи, кыраһыабайын! Хайа, өссө 
кыра харыйачаан баар эбит дии!.. (Кыра харыйаҕа кэлэллэр.) Ха-
рыйачаан анныгар бу туох турарый, холбука эбит дии, иһигэр 
туох баарый? (Арыйар.) Чуорааннар бааллар эбит! (Тыаһатар, ол 
сылдьан холбукатын алҕас тоҕо түһэрэн кэбиһэр.)

Хаарчаана: Оо дьэ, чуорааннары ыһан кэбистим дии! Оҕолор, 
чуорааннары хомуйуоҕуҥ эрэ, ол кэннэ кыра харыйачааммытын 
киэргэтиэхпит.

(«Чуорааннаах үҥкүү». Трек 4) 
(Харыйаны киэргэтэллэр уонна олороллор.  

Курус муусука холбонор. Трек 5)
Хаарчаана: Истиэҕиҥ эрэ, ким эрэ иһэр! 

(Кнопочка киирэр, санаарҕаабыт көрүҥнээх)

Хайа, Кнопочка дии, мин кинини билэбин! Дорообо, Кнопочка!
Кнопочка: Дорообо, Хаарчаана! Үтүө күнүнэн, оҕолор! (Өрө 

тыынар.)
Хаарчаана: Кнопочка, тоҕо өрө тыынаҕын? Тоҕо наһаа 

санаарҕаатыҥ?
Кнопочка: Аптаах суол устун эһиги бырааһынньыккытыгар 

сүүрэн испитим, ол иһэн баанчыкпын сүтэрэн кэбистим. Кыргыттар 
бары баанчыктаахтар эбит дии, баҕар, мин баанчыкпын ким эрэ 
иилиммитэ буолаарай? (Кыргыттар баанчыктарын кэрийэн 
көрөр.)

Хаарчаана: Суох, кыргыттар бары бэйэлэрин баанчыктарын 
иилиммиттэр. Кыргыттар, баанчыктаргытын көрдөрөн үҥкүүлүүгүт 
дуо?

(«Баанчыктар» үҥкүү. Трек 6)

Кнопочка: Оҕолорго мин баанчыгым суох эбит. Ханна сүппүтэ 
буолла?! Харыйаҕа иилиллибитэ дуу? Оҕолор, баанчыкпын 
харыйаттан көрдүүргэ көмөлөһүҥ эрэ (харыйаҕа көрдүүллэр, бу-
лаллар). Буллубут дии, иэхэйбин да, мин кыраһыабай бэйэлээх 
баанчыкпын! 
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(Кнопочка баанчыгын кэтэр. Оҕолорго махтанан оонньуу ыытар. 
«Мыльные пузыри» оонньуу барар. Трек 7)

Хаарчаана: Кнопочка баанчыга көһүннэ, үөрэ-көтө оонньоот-
убут, ол эрээри туох эрэ тиийбэт курдук!

Кнопочка: Тоҕо, наһаа үчүгэй дии! Харыйабыт симэнэн турар, 
оҕолор бары киэргэнэн аҕай кэлбиттэр, миигин үөрэ көрүстүлэр, 
оонньоотубут-көрүлээтибит. Мантан ордук туох нааданый?! 

Хаарчаана: Кнопочка, эн бэйэҕин Саҥа дьыл бырааһынньыгар 
саамай кылаабынай курдук сананаҕын дуо? Оҕолор, Саҥа 
дьылга биһиги саамай күүтэр ыалдьыппыт кимий? (Тымныы 
Оҕонньор диил лэр). Маладьыастар, Тымныы Моруос Оҕонньор 
биһиэхэ кэлиэн баҕарар буоллаххытына улаханныын, кыралыын 
харахпытын симэбит!

(Фоновай музыка тыаһыыр. Трек 8.

Уот сабыллар. Тымныы Оҕонньор аргыый аҕай хааман киирэн харыйа 
анныгар олорор. Оҕолор харахтарын арыйаллар)

Тымныы Оҕонньор: 
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Халыҥ тыалары туораан,
Үрдүк хайалары дабайан, 
Иһирик ойуурдары уҥуордаан,
Уһуннук да айаннаан
Кэллим эһиэхэ 
Күндү ыалдьыт буоламмын!

Бүгүҥҥү бырааһынньык үөрүүтүгэр, саргылаах Саҥа дьылынан, 
харыйабыт уота күлүмнээ, оҕолорго үөрүүнү, дьолу бэлэхтээ! 
(Улахан харыйа уота холбонон кэлэр.) Чэйиҥ эрэ, оҕолорум, 
лаглайбыт күөх харыйабыт тула миигин кытта хоробуоттааҥ. 

(Хоробуот «Тымныы Эһээ Оҕонньор». Трек №9) 
(Оонньуулар (Тымныы Оҕонньор оонньотор, Хаарчаана, Кнопочка 

көмөлөһөллөр))
1-гы оонньуу. Тымныы Оҕонньор тайаҕыттан тутуһаллар 

уонна харыйа тула хатааһылыыллар. 
(Трек №10)

2-с оонньуу. Музыка тыаһыыр, оҕолор үҥкүүлүүллэр, музыка 
тохтуур. Бары олоро түһэллэр уонна харахтарын симэллэр. Тымныы 
Оҕонньор улахан былаатынан Хаарчаананы бүрүйэр, Хаарчаана 
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олорор. Оҕолор былаат анныгар ким баарын таайыахтаахтар. 
Салгыы Кнопочканы, оҕолору биир-биир саһыарар. Бүтэһиккэ 
бэйэтэ саһар. 

(Трек №11)
3-с оонньуу. Араас быһыылаах 3 хаар бөкүнүгүн үрдүнэн 

ойуохтаахтар. Тымныы Оҕонньор, Кнопочка, Хаарчаана оҕолору 
сиэтэн аҕала-аҕала ыстанарга көмөлөһөллөр. 

(Трек №12) 
(Оҕолор олороллор)

Ыытааччы: Тымныы Эһээ Оҕонньор оҕолору кытта оонньоон-
көрүлээн сылайдаҕыҥ буолуо. Бу олбоххо олор, сынньан. 
Кырачаан оҕолорбут эһиэхэ хоһоон ааҕан иһитиннэриэхтэрэ. 

(Оҕолор хоһооннорун ааҕаллар)
Хаарчаана: Тымныы Эһэкээм, мин үтүлүктэрбин сүтэрэн кэ-

биспиппин дии!
Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, Хаарчаана үтүлүктэрин көрдүүр-

гэ көмөлөһүҥ эрэ. 
(Үтүлүк аҥаарын эрэ булаллар. Трек № 13)

Хаарчаана: Онтон аҥаар үтүлүгүм ханнаный? Билигин атын 
оҕолорго барарбытыгар илиим тоҥон иэдэйэр буоллаҕым дии.

Кнопочка: Мин билигин булан аҕалыам!
(Кнопочка тахсан барар. Чочумча көрүдүөртэн хаһыытыыр)

Кнопочка: Буллум, буллум.
(Улахан үтүлүгү салаасканан соһон киллэрэр. 

Арыйбыттара — оҕолор бэлэхтэрэ сыталлар)
Тымныы Оҕонньор: Хаарчаанабыт үтүлүгэ аптаах үтүлүккэ 

кубулуйбут! 
(Оҕолорго бэлэхтэрин түҥэтэллэр. Хаартыскаҕа түһэллэр.  

Трек № 14)
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БӨТҮҮК ТӨРӨӨБҮТ КҮНЭ

Габышева Альбина Анатольевна,
Өлүөхүмэ оройуона, Киндигир ситэтэ суох орто 
оскуо латын оскуола иннинээҕи сүһүөх иитээччитэ

(Оҕолор олоппосторго олороллор. Саҥа дьыллааҕы музыка тыаһыыр. 
Куобахтаах Бөтүүк үөрэн-көтөн киирэллэр)

Куобах: Дорооболоруҥ, күндү ыалдьыттар, төрөппүттэр уонна 
оҕолор! Биһиги олус күүппүт, кэтэспит бырааһынньыкпыт тиийэн 
кэллэ. Барыгытын бу үөрүүлээх бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибит. 
Саҥа дьылбыт саҕаланна, тиийэн кэллэ! Саҥа кыайыы, саҥа 
үөрүү сандаарар күнэ үүннэ! Саргылаах Саҥа дьылбыт сандааран 
кэлбитинэн манна мустубут үтүө-мааны ыалдьыттарбытын 
эҕэрдэлиибит!

Бөтүүк: Быйыл мин сылым үүнэр. Онон төрөөбүт күммэр 
оҕолору барыгытын уонна Тымныы Моруостаах Хаарчаананы 
ыҥыртыам.

Куобах: Чэ, билиэххэйиҥ эрэ, манна кыыһырбыт оҕо баар дуу? 
Ытаабыт оҕо баар дуу?

Бөтүүк: Оттон үөрбүттэр бааллар дуу? Үҥкүүһүттэр бааллар 
дуу? Баҕар, ырыаһыттар бааллара буолуо дуу? Наһаа үчүгэй эбит, 
барыгытын бырааһынньыкпар ыҥырабын.

Куобах: Бэйи эрэ, Бөтүүкчээн, оттон ыалдьыттарбытыгар 
тугу бэлэмниибит? Дьиэҕэ киирэн бэлэмнэнэ тур. Мин Тымныы 
Оҕонньорго ыҥырыыгын тиэрдэн кэлиэм.

(Ол бириэмэҕэ хаар хаачыргыыр. Харыйа кэнниттэн Саһыл тахсан 
кэлэр)

Саһыл: Бэйи эрэ, миигинэ суох бырааһынньыктаары 
гыммыттар. Оннук буоллаҕына мэһэйдиэххэ наада эбит. Өссө 
Тымныы Оҕонньору ыҥырбыттар.

(Дьиэни тоҥсуйар)
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Саһыл: 
Бөтүүкчээн, Бөтүүкчээн,
Арыы сыа төбөчөөн,
Кыһыл солко бытыкчаан,
Күндү көмүс куоласчаан,
Ааҥҥын арыйыый, 
Бэлэх аҕаллым
Төрөөбүт күҥҥэр.

(Бөтүүк ааны арыйар. Саһыл дьиэ иһиттэн кууллаах тахсар)
Саһыл: Дьэ, бүттэҕэ ити, былааным туолла. Бырааһынньык 

буолбат, Бөтүүгэ суох саҥа сыл кэлбэт. Ол аата Тымныы 
Оҕонньор даҕаны кэлбэт (ол-бу диэки көрүтэлиир). Аны Куобаҕы 
туттахпына дьэ тото-хана аһыыбын. Хата мин сылым кэлэр гына 
бырааһынньык тэрийэрим дуу.

(Кууллаах тахсан барар. Куобах кэлэр)
Куобах: Бөтүүкчээн, ааҥҥын ас. Тымныы Оҕонньор 12 чааска 

кэлиэх буолла. Бөтүүкчээн, ханна бааргыный? (Бөтүүгү көрдүүр, 
түүтүн эрэ булан ылар.) Оҕолоор, кэлиҥ, ким көрбүтэй Бөтүүкпүт 
ханна барбытын? Саһыл даа? Тохтооҥ эрэ, ким эрэ атаҕын тыаһа 
иһиллэр. Кэлиҥ, саһыаххайыҥ, саһыл буолуо.

(Үҥкүү «Хаардар»)

(Хаарчаана киирэр, «Хаарчаана» ырыа)

(Кыыллар харыйа кэнниттэн тахсан кэлэллэр)
Хаарчаана: Хайа, туох буоллугут? Куттаммыт курдук туттаҕыт?
Куобах: Хаарчаана, Бөтүүгү Саһыл илдьэ барбыт. Мин Тымныы 

Оҕонньорго ыҥырыы тиэрдэ барбыппар кэлэн барбыт.
Хаарчаана: Оҕолоор, Саһыл дьиэтэ ханна баара буолуой? 

Көрдүүбүт дуо? 
(«Ким дьиэтэй?» диэн слайда көстөр, саһыл суола)

Куобах: Бары барыахха, Саһылтан көрдөһүөххэ, Бөтүүкпүтүн 
быыһыахха.

(Саһыл дьиэтин тоҥсуйаллар)
Саһыл: Ким кэллэ?
Оҕолор: Биһиги, сыл бэлиэлэрэ, кэллибит. Эйиэхэ 

көрдөһүүлээхпит. Саһылкаан, Бөтүүкчээни ыыт.
Саһыл: Киэр барыҥ мантан. Миигин хаһан да бырааһынньыкка 

ыҥырбаттар. Бырааһынньыккыт буолбатын.
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Хаарчаана: Саһылкаан, бу мин Хаарчаанабын. Ойуурга 
муммуппар дьиэбэр илдьэн биэрбиккин өйдүүгүн дуо? Ол иһин 
эйигин олус үтүө санаалаах дии саныыбын ээ. Тахсыый, биһигини 
кытта бырааһынньыктаа. 

(Саһыл Бөтүүктүүн тахсаллар)

Саһыл: Бырастыы гыныҥ миигин, Бөтүүккүтүн ылыҥ. 
Куобах: Бөтүүкчээни айхаллаан, сыл бэлиэлэрэ, ырыабытын 

ыллыах эрэ. Саһылкаан, эмиэ ыллас.
(«Бөтүүкчээн» ырыа)

Саһыл: Аны мин саамай сөбүлүүр хоробуоппун ыллыаҕыҥ. 
(«Кырачаан харыйачаан»)

Хаарчаана: Оҕолоор, мин эһигини кытта оонньуохпун 
баҕардым. «Илиигин кистээ» диэн оонньуу.

Куобах: Уччуу, оонньуубун диэн тоҥнум дии. Иттэ таарыйа 
мин оонньуубун оонньуоххайыҥ («Маҥан куобахчаан»).

(Чаһы тыаһыыр. 12.00 ч. буолар)

Куобах: Тымныы Оҕонньор кэлэрэ чугаһаата. Туохпут тиийбэ-
тий? Харыйа уота.

(Харыйа уотун уматыы)

Кэрэчээн харыйа, умай!
Атахпытын тыаһатабыт — умуллар,
Ытыспытын таһынабыт — умай!

Куобах: Аны мин сөбүлүүр хоробуоппун ыллыахха («Мы сейчас 
пойдём направо... С Новым годом, Дед Мороз!»).

(Тымныы Оҕонньор киирэр. Эҕэрдэ тыл этэр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Дьэ, элбэх сири 
кэрийэн, айан бөҕөтүн айаннаан эһиэхэ тиийэн кэллим. Оҕолорум 
барахсаттар кэтэстигит дуо? Туох кырасыабай харыйатай?! Бу ха-
рыйа таһыгар ырыа, хоһоон бэлэмнээтигит дуо?

(«Саҥа дьыл» ырыа)  
(«Тоҥортуом» оонньуу) 

Куобах: Тымныы Оҕонньор оонньуутуттан эмиэ тоҥоору гын-
ным. Бары туран үҥкүүлүөххэ, ириэххэ.

(«Буги-Вуги» флешмоб) 

(«Ровным кругом» хоробуот ооннньуута: ытыс таһынар, атах 
тыаһатар, күлэр, ытырдар)
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Тымныы Оҕонньор: Уу, оонньоон сылайдым даҕаны. 
Сынньана таарыйа хоһоон истиэм этэ.

(Хоһоон ааҕыыта)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, кэһиибин түҥэтиэм, бары 

биир-биир кэлэн ылаарыҥ. 
(Бэлэхтэрин көрдүүр. Куобахтаах Хаарчаана аҕалан биэрэллэр. Арый-

быттара — хаар)
Тымныы Оҕонньор: Тугун дьиибэтэй? Ким бу хаары укта?
Саһыл: Бырастыы гыныҥ, мин мааҕын Бөтүүгү уоран иһэн ха-

рыйа анныттан бэлэхтээх мөһөөччүгү булбутум. Кыыһыран бэлэх-
тэри ойуурга кистээбитим, мөһөөччүккэ хаар хаалаабытым.

Тымныы Оҕонньор: Дьэ эрэ, оҕолоор, бары аптаах тыллары 
этиэххитин наада буолла.

Бамбара, чуфара, лорики, ерики, спорики, морики, подарок, 
явись!

(Мөһөөччүк икки өттүлээх. Биир өттө — бэлэхтэр, биирэ — хаар) 
Бэлэхтэри түҥэтии. Хаартыскаҕа түһүү)

Хаарчаана: Тыый, Тымныы Оҕонньор кэһии бөҕөтүн аҕалбыт 
дии. Махтаныаххайыҥ эрэ! 

Тымныы Оҕонньор: Дьэ уонна оҕолоор, салгыы айаммар 
туруннум. Оттон эһиги иллээхтик-эйэлээхтик олоруҥ, дьоҥҥут 
тылын истиҥ, элбэх билиитэ иҥэриниҥ! Аныгыскы көрсүөххэ диэ-
ри! 

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын тахсан бараллар)
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МАРИША ТҮҮЛЭ

Бурнашева Ольга Иннокентьевна, 
Уус Алдан улууhа, Уус Күөллээҕи 10 №-дээх «Чуораан-
чык» оҕо уһуйаанын иитээччитэ 

Бастакы көстүү

(Фон музыка. Ийэ кыыһын сиэтэн киллэрэр. 

Сыанаҕа ситэ киэргэтиллибэтэх харыйа, оонньуурдардаах хоппо, 
кыыс ороно, орон кэннигэр экран тураллар)

Ийэ: 
Мариша кыысчааныам,
Мариша чыычааҕыам,
Эн тоҕо уһун күн
Бу тоҕо ытыыгын?

Мариша: 
Ыы, онтон миигин детсадка
Саша уол охсубута-а.

Ийэ: 
Мариша кыысчааныам,
Мариша чыычааҕыам,
Ыл, сыллыый, ытаан бүт,
Хараҕыҥ уутун сотуохха,
Ытаан аны бүтүөххэ.

Мариша: 
Ыы, чупа-чупс биэрдэргин
Тохтуом этэ, баҕар, мин.

(Ийэтэ сиэбиттэн чупа-чупс ылан биэрэр.  
Кыыс ытыы-ытыы кэмпиэти эмэр)

Ийэ: 
Мариша кыысчааныам,
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Мариша чыычааҕыам,
Саҥа дьылбыт кэллэ дии,
Харыйабытын симиэххэ (хоппону ылар).
Көрүүй, бу хоппоҕо
Бааллар күндү таас дьиэлэр,
Дьиэлэргэ олороллор
Эн таптыыр доҕотторуҥ.
Арааһа бу шар дьиэҕэ
Олороро буолуо 
Тымныы Моруос Оҕонньор (кыһыл шары ылан ыйыыр).

Мариша (соһуйар): Кырдьык дуо? Ыы, көстүбэт (сыҥсыйар).
Ийэ: Онтон манна гусардар,
Күүстээх-уохтаах саллааттар
Харабыллыыр буолуохтаахтар
Балтыларын — балерина кыысчааны (халлаан күөҕэ шары 

көрдөрөр, ыйыыр).
Мариша: Мин балеринам дуо? Көрүүм эрэ, суох дии.
Ийэ: Көрүүй, бу олорор аптаах киһи — фокусник.
Аттыгар имигэсчээн үҥкүүһүт кыргыттар (оонньууру көрдөрөр, 

ыйыыр).
Мариша: Ханна? Ханна? Көрдөр эрэ.
Олох да көстүбэттэр.
Ийэ: Уой, оттон бу шарга
Эн таптыыр мультиккыттан
Смешариктар олороллор (оонньууру көрдөрөр, ыйыыр).
Мариша: Ыы, сымыйалаама.
Ийэ: Ытаамарыый, Мариша,
Истиий — Рапунцель ыллыыр,
Аптаах уһун суһуоҕа көмүстүү күлүмүрдүүр,
Кырдьаҕас колдуньяны эдэригэр түһэрэр (шар оонньууру 

иһиллээбитэ буолар, ыйыыр).
Мариша: Ыы, тугу-у да истибэппин!
Ийэ: Кылабачыгас бу шарга
Бааллар эбит циркачтар (ыйыыр).
Мариша: Циркачтар дуо? Кырдьык дуо?
Ийэ: Сулустардаах шарикка
Баара буолуо Звездочет,
Сулустары ааҕар-суоттуур,
Инникини билгэлиир (ыйыыр).
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Сибэккилээх шаригы
Ыйаа бэйэҥ, Мариша,
Олороллор бу дьиэҕэ
Сибэкки феялара.
Мариша (үөһэ ыйыы сатыыр):
Айыкка, тиийбэппин,
Сылайдым, ыйаабаппын! (Хоппоҕо быраҕар.)
Ийэ: Оо, хаарыан шаригы
Алдьатан кэбистиҥ дии. 
Мариша: Алдьаннын да хайаатын! (Кыыһырар, өссө күүскэ 

ытыыр.)
Ийэ: 

Ытаама, кыысчааныам,
Ытаама, чыычааҕыам,
Чэ, буоллун, алдьаннын,
Кэбиһиий, уоскуйууй.

Мариша: 
Сакалаат биэрдэргин
Уоскуйуом этэ син!

Ийэ: 
Сакалаат арааһа
Лааппыга эрэ баар.
Бу бардым, бу сүүрдүм,
Оҕобор аҕалыам.
Оттон эн, Мариша,
Ийэҕин кэтэһэ сытан ыл,
Сыттыккын көбүтүүм, суорҕаҥҥын көннөрүүм.

(Кыыһын сытыарар, ыксаан барар. Мариша ытыыр, дьааһыйар,  
утуйар)

Иккис көстүү

(Дьикти тыас иһиллэр. Харыйа кэнниттэн сибэкки феялара үөмэн 
тахсаллар. Уоттаах палочкалаахтар, биир феяҕа аптаах таастаах 

(лупа), иккискэ флейтэлээх)

1-гы фея: Феялар, тс-с (тарбаҕын уоһугар даҕайар). Хаарыан 
дьиэбитин Мариша алдьатан кэбистэ дии. Нэһиилэ харыйа лабаа-
ларын быыһыгар састыбыт.

2-с фея: Күндү таас дьиэбитин аптаан оҥоруохха (палоч ка-
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ла рынан «аптыыллар». Шаригы ылан ыйыыр). Мариша тоҕо 
алдьаттаҕай? Урут наһаа үчүгэй кыыс этэ дии?

3-с фея: Феялар, Мариша тоҕо наһаа атаах, ытанньах буолбута 
буолуой? Детсадка Саша охсубута диир да, бэйэтэ Сашаны түҥнэри 
анньыбыта. Иитээччи тылын олох истибэт, оонньууру алдьатар, 
оҕолору ытатар.

1-гы фея: Оннук, биһиги феялар барытын билэбит. Арба миэхэ 
аптаах таастаахпын ээ, онон көрүөххэ эрэ (Маришаҕа чугаһыыр, 
лупанан көрөр). Феялар, сэрэниҥ, сэрэниҥ! Уой, көрүҥ эрэ!

2-с фея (лупанан Маришаны көрөр): Оо, паук Каракурт дии! 
Мариша көхсүгэр сыста сылдьар. 

(Экраҥҥа ооҕуй оҕус көстөр)
3-с фея: Ол аата Каракурт паук Мариша үчүгэй санаатын, үтүө 

майгытын супту оборор буоллаҕа дии!
1-гы фея (лупанан көрөр): Педипальпаларынан кытаахтаан 

тутуспут, хелицераларынан оборор, сиир-аһыыр эбит. Мариша 
эрэйдээх, көмөлөспүт киһи-и!

2-с фея: Феялар, харыйаттан ыалбытын Звездочету аптаах 
флейтаны үрэн ыҥырыахха (үрэр).

(Дьикти тыас тыаһыыр. Звездочет харыйа кэнниттэн тахсар, 
подзорнай трубалаах)

Звездочет: Хайа, феялар, миигин тоҕо ыҥырдыгыт?
3-с фея: Звездочет, Маришаны көр эрэ. Көмөлөһүөххүн сөп 

дуо?
Звездочет: Оо, олус кутталлаах Каракурт паук! (Трубатынан 

көрөр). Кини буулаатаҕына — оҕо эрэйдээх олох иэдэйэр. Дьэ эрэ, 
сулустарым, доҕотторум, кэпсээҥ эрэ, хайдах гынан Маришаны 
быыһыыбыт?

(Экраҥҥа сулустар, онтон араас кэрэ сибэккилэр көстөллөр)
Звездочет: Сулустарым аан дойду араас сибэккитин арамаат 

сытын хомуйуҥ дииллэр.
1-гы фея: Сөп, ону биһиги, сибэкки феялара, көтө сылдьан 

түргэн үлүгэрдик хомуйуохпут.
(Экраҥҥа сулустар, онтон үөрбүт-көппүт дьон ытыстарын 

таһыналлара көстөр, ытыс тыаһа иһиллэр)
Звездочет: Сулустарым дьон үөрэн, сэргээн ытыс күүстээх 

тыаһын бэлэхтээтэхтэринэ дииллэр.
2-с фея: Ол аата циркачтары ыҥырыахха наада!
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Звездочет: Үтүө санаа куһаҕан санааны кыайдаҕына дииллэр.
3-с фея: Үтүө санаа уонна куһаҕан санаа… (Толкуйдуур.) Ээ, 

харыйабытыгар Рапунцель уонна Колдунья бааллар дии!
(Экраҥҥа сулустар, онтон үөрбүт оҕолор көстөллөр, күлүү иһиллэр)

Звездочет: Элбэх киһи мичээрин хомуйдахха үһү.
1-гы фея: Мичээри элбэҕи смешариктар хомуйуохтара.
Звездочет: Суоҕу баар, баары суох оҥорон, бар дьону соһут-

тахха, сөхтөрдөххө.
2-с фея: Биһиги харыйабытыгар оннук аптаах фокусник баар, 

имигэс үҥкүүһүт көмөлөһөөччүлэрдээх. Кинилэри ыҥырыахпыт.
Звездочет: Нарын-намчы үҥкүүнэн, барабаан дорҕоонноох 

тыаһынан, көмүскүүр-харыһыйар санаанан Маришаны быыһыах-
ха сөп.

3-с фея: Биһиги харыйабытыгар гусардар бааллар дии. Кинилэр 
балериналарын наар көмүскүүллэр уонна өссө барабааннаахтар.

Звездочет. Сулустар эппиттэрин барытын хомуйдахха, 
Маришаны эмтиир, быыһыыр аан дойдуга саамай күүстээх эмп 
оҥоһуллуон сөп. Чэйиҥ эрэ, феялар, аптаах флейтаҕытын үрүҥ 
уонна дьэ саҕалааҥ.

Үһүс көстүү

(Феялар флейтаны үрэллэр. Феялар музыкалара тыаһыыр.  
Кыыс уһуктан кэлэр, соһуйар. Феялар үҥкүүлүүллэр) 

(Интерактив: көрөөччүлэр сибэккилэри «үүннэрэллэр», феялар 
кынаттарыгар кылабачыгас конфетти ыһаллар. Феялар ону 

мөһөөччүккэ «хомуйаллар». Миэстэлэригэр олороллор)

Төрдүс көстүү

(Флейта, дьикти тыас, музыка. Харыйа кэнниттэн Рапунцель 
уонна Колдунья тахсаллар, үҥкүүнэн тэттик сыаҥка көрдөрөллөр. 

Миэстэлэригэр олороллор)

Бэһис көстүү

(Флейта, дьикти тыас, музыка. Харыйа кэнниттэн циркачтар 
тахсаллар, представление көрдөрөллөр. Интерактив: көрөөччүлэр 
ытыстарын күүскэ таһыналлар, өҥнөөх хордуонтан кырыллыбыт 

дьэрэкээн «ытыстары» («ладошки») циркачтарга биэрэллэр. 
Циркачтар ону Звездочетка аҕалан мөһөөччүккэ угаллар. 

Миэстэлэригэр олороллор)
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Алтыс көстүү

(Флейта, дьикти тыас, «Смешарики» мультфильм заставката. 
Смешариктар киирэн үҥкүүлүүллэр. Интерактив: көрөөччүлэр 

Смешариктарга «мичээрдэри» (хордуон) биэрэллэр, Смешариктар 
Звездочет мөһөөччүгэр угаллар. Миэстэлэригэр олороллор)

Сэттис көстүү

(Флейта, дьикти тыас, музыка. Фокусник, үҥкүүһүттэр киирэн пред-
ставление, үҥкүү көрдөрөллөр. Миэстэлэригэр олороллор)

Ахсыс көстүү

(Флейта, музыка. Гусардар уонна балерина киирэн үҥкүүлүүллэр. 

Экраҥҥа Каракурт паук чугуйара көстөр)

Тохсус көстүү

Звездочет: Ингредиент барыта хомулунна.
(Мөһөөччүгү сундуук иһигэр угар. Фокусник «аптаах» тыллары этэр. 
Звездочет сундууктан үкчү мөһөөччүгү таһаарар, иһигэр кылабачы-
гас конфеттилаах. Феялар конфеттины Маришаҕа ыһаллар. Мари-
ша өсөһөөрү гынар. Дьикти музыка. Мариша эргийэр, эргийэр уонна 

үөрэр. Бары уопсай үҥкүүлүүллэр. Звездочет сулустарынан саҥа сылы 
билгэлиир. Тымныы Моруос Оҕонньор киирэр. Подарок туттарыыта)



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

358

АЭРОПОРКА САҤА ДЬЫЛ

Дьяконова Валерия Ильинична,
Дьокуускай к. Хатастааҕы «Кэрэчээнэ» оҕо уһуйаанын 
иитээччитэ

(Музыка тыаһыыр, оҕолор киирэн харыйаны тула тураллар.

Мааскалаах оҕолор киирэллэр)

Ыытааччы: Бүгүн биһиги оҕолорбутугар үөрүүлээх күн үүннэ. 
Оҕо аймах кэтэспит кэрэ кэмэ, күндү күнэ тиийэн кэллэ.

Кэрэтиэн Саҥа дьыл бырааһынньыга
Сандааран салаллан кэлбитэ.
Саҥа кэрэ дьылынан,
Саҥа үтүө дьылынан,
Саҥа үтүө дьолунан,
Күндү оҕолор уонна ыалдьыттар!

Көрүҥ эрэ, оҕолоор, киэргэммит, симэммит харыйа мас-
пытын. Бу кэрэчээн харыйа таһыгар ыллыахпыт, оонньуохпут, 
үҥкүүлүөхпүт-көрүлүөхпүт да буоллаҕа.

Чэйиҥ эрэ, туран ырыата ыллыаҕыҥ.
(«Хаар» ырыа)

Аны хоһоон ааҕан холонуохха.
(Оҕолор хоһоон ааҕаллар)

Кыракый бырааттар, балыстар,
Манна мустубут ыалдьыттар,
Быйылгы Саҥа дьыл кэлбитэ
Миэхэҕэ улаатыы бэлиэтэ.

A happy New year for me,
A happy New year for you?
A happy New Year for everyone.
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Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ
Салаасканан сырылаан,
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ
Харыйа сытынан дыргыйан.

Ыытааччы: Хайа оҕолоор, харыйабыт уота тоҕо умайбатый? 
Бары бииргэ харыйаттан көрдөһүөҕүҥ эрэ:

Биир, икки, үс,
Харыйа уота, умай! (Харыйа уота умайбат.)

Оҕолоор, харыйабыт уота тоҕо умайбата? «Баһаалыста» диэн 
тылы эппэтибит. Өссө биирдэ көрдөһүөҕүҥ эрэ: биир, икки, үс, 
харыйа уота, умай! (Харыйа уота умайа түһэр. Оҕолор бары 
үөрүүлэриттэн ытыстарын таһыналлар.)

Тоҕо баҕас күндүтэй,
Харыйа уота умайан,
Харыйабыт сандааран
Киэргэнэ түстэ дии, оҕолоор!

Ыытааччы: Күндү ыалдьыттар, оҕолоор, төрөппүттэр! Оҕо 
аймах кэтэспит кэрэ кэмэ, күндү күнэ тиийэн кэллэҕэ. Саҥа дьыл 
оҕолорго үтүмэн үөрүүнү-көтүүнү аҕалар. Араас элбэх дьиктини, 
аптаах түгэннэри, кистэлэҥнэри арыйар. Чэйиҥ эрэ, саҕалыаҕыҥ 
Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпытын. 

(Диктофон холбонор)
Диктофон: Болҕойуҥ! 202_ нүөмэрдээх рейскэ билиэт ылбыт 

пассажирдар! Күн-дьыл туруга мөлтөҕүнэн сибээстээн рейс 
тардыллар буолла. Күүтэр саалаҕа киирэргитигэр көрдөһөбүт. 
Авиакомпания бырастыы гынаргытыгар көрдөһөр уонна Саҥа 
дьылы аэропорка көрсөргө этии киллэрэр.

Режиссер: Хайдах аэропорка? Хайдах буоллугут? Мин Саҥа 
дьыллааҕы киинэ уста сылдьабын. Түргэнник көтүөхпүн наада. 

1-гы стюардесса: Чуумпуруҥ, баһаалыста чуумпуруҥ!
Продюсер: Тохтооҥ эрэ! Оттон мин шоу бөлөҕүм телевидениеҕэ 

Саҥа дьыллааҕы биэриигэ кыттыахтаах. 
Төрөппүт: Оттон мин оҕом Саҥа дьыллааҕы кэнсиэригэр 

көтөн иһэбин дии. 
Атын төрөппүттэр: Мин эмиэ, мин эмиэ!
2-с стюардесса: Убаастабыллаах пассажирдар! Миэхэ биир 

үчүгэй санаа киирдэ. Арай манна, аэропорка, олус интэриэһинэй 
биэриини тэрийдэхпитинэ? Саҥа дьылы манна көрсүөххэйиҥ. 



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

360

Көрөргүт курдук олус элбэх артыыстаахпыт. Сөбүлэһэҕит? Чэ, 
оччоҕуна Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпытын саҕалыаххайыҥ.

1-гы стюардесса: Үтүө күнүнэн!
Телеведущай: Үтүө күнүнэн!
2-с стюардесса: Аэропорка бириэмэбитин бэркэ атаарыах-

пытын син эбит дии! Манна биллэр сулустар муһуннулар. Араас 
омук баар: мексиканецтар, индианкалар, испанецтар, грузиннар.

1-гы стюардесса: Бу сиргэ хаһан да хаар түспэт, харыйа 
киэргэппэттэр, хлопушка эһэ оонньооботтор.

Ол — Индия, Индия
Кэрэ да дойду!
Манна өрүү күннээх
Таптыыбыт биһиги Индияны!

Бүгүҥҥү Саҥа дьыллааҕы күҥҥэ ыраах Индия дойдутуттан 
сылдьар ыалдьыттарбытын ыҥырабыт! 

(«Индийскэй үҥкүү»)

1-гы стюардесса: Бу дойдуга хаһан да хаар түспэт, онно ип-
итии, саҥа дьылы көрсүбэттэр. Онно мексиканецтар олороллор. 
Мексикаттан чаҕылхай сулустар көтөн иһэллэр.

(«Мексиканскай үҥкүү»)

2-с стюардесса: Салгыы айанныыр дойдубут ханныгын 
таабырыммын таайдаххытына билиэххит. Виноград дойдутунан 
аатырар. Оттон кыһыл таҥаһы сырсар оҕустары ханна 
көрөөччүгүтүй, оҕолоор? (Испания.) Былыргы замоктардаах, 
минньигэс фрукталаах дойду нап-нарын испанка кыргыттара 
дойдуларыгар көтөөрү күүтэ сылдьаллар. Испанецтар Европа 
атын дойдуларынааҕар ордук эмоциональнай норуот буолан Саҥа 
дьылы ыллаан, үҥкүүлээн, фейерверктээн, уулуссаҕа карнаваллаан 
болуоссаттарга мусталлар. Уонна биирдии винограды сии-сии 12 
баҕа санааларын саныыллар эбит. 

(«Испанскай үҥкүү»)

1-гы стюардесса: Грузия Саҥа дьылыгар дьиэлээхтэр 
ааннарыгар араас аһы корзинаҕа уган ыйыыллар. Кэлбит 
ыалдьыттар илдьэ бараллар. Ытыс дохсун тыаһынан көрсүөҕүҥ 
ыраах сытар Грузия норуотун. Грузия чулуу норуотун уоттаах-
күөстээх үҥкүүтэ!

(«Грузинскай үҥкүү»)
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2-с стюардесса: 20__ сыл туох сыла этэй? 20__ сылга туох сыла 
кэлэрий? Көрсүөххэйиҥ 20__ сылбыт бэлиэтин.

Сыл бэлиэтэ: Саҥа дьылбыт харыйата! Үөр-көт, ыллаа-туой! 
Саҥа дьылга бука барыгытыгар, дьолу-соргуну. 

Ыытааччы: Истиҥ эрэ, оҕолоор, туох эрэ тыаһыыр. Арааһа, 
Тымныы Кырдьаҕас атынан айаннаан кэллэ. Атыгар баайбыт 
чуораана тыаһыыр быһыылаах. 

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэн кэлэллэр)
Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор! 

Ыраахтан айаннаан тиийэн кэллим. Барыгытын билэбин, бары 
улааппыккыт, туһа дьоно буолбуккут.

Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, харыйа 
тула туран ырыата ыллыаҕыҥ. 

(Ырыа «Саҥа дьыл», «Шёл по лесу Дед Мороз»)
Ыытааччы: Тымныы Кырдьаҕас, оҕолор эйигин кытары 

оонньуохтарын баҕараллар. Баһаалыста, оҕолору кытары 
оонньоо эрэ. 

(Оонньуу «Муус»)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ, оҕолорум маладьыастар. Ырыа, 

хоһоон бөҕөнү билэллэр эбит. Бэлэх бэлэмнээбитим ыраатта. 
Таһырдьа атым сыарҕатыгар сыталлар.

Ыытааччы: 20__ сыл бэлиэтэ ___________ тахсан киллэриэҕэ, 
оҕолорбутун үөрдүө этибит. Кутуйахчаан киллэрэр бириэмэтигэр 
биһиги Тымныы Оҕонньордуун, Хаарчааналыын флэшмоб 
үҥкүүлүөхпүт.

(Флеш-моб)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, чэ биһиги бардыбыт, эһиги 

өссө да элбэх ырыата, хоһоонно үөрэтиҥ. Эһиил, улааттаххытына, 
өссө кэлиэҕим. Көрсүөххэ диэри.

Ыытааччы: Бар дьоммут, бу күҥҥэ биһигинниин буолбуккутугар 
барҕа махтал тылларбытын анаатахпытын буолуохтун. Бүгүҥҥү 
үөрүүлээх дьоро күммүт түмүктэнэр. Аныгыскы сылга көрсүөххэ 
диэри.
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ТЫМНЫЫ ОҔОННЬОР САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ БААЛЫГАР

Артахинова Лейла Васильевна,
Горнай улууһа, Маҕарастааҕы «Туллукчаана» 
оҕо сайдар киинин иитээччитэ

Туттуллар тэрил: чаһы, самокат, Тымныы Оҕонньор трона, 
хаар (бөкүнүк).

(Музыка тыаһыыр, зал бырааһынньыктыы киэргэммит. Зал орто-
тугар симэммит харыйа турар, уота умайбатах. Тымныы Оҕонньор 

троҥҥа олорор. Аттыгар феялар харыйаны симииллэр, киэргэтэ 
сылдьаллар)

(Фанфар тыаһыыр)
Фея Флора: Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, төрөппүттэр, 

ыалдьыттар! Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! Бүгүн Тымныы Оҕонньор 
дыбарыаһыгар Саҥа дьыллааҕы баал буолар! Тымныы Оҕонньор 
остуоруйа дойдутун бары принцессаларын, кэрэ куоларын, 
принцтэрин, хорсун дьоруойдарын ыҥырар! 

Фея Фауна: 
Харыйабыт киэргэммит,
Оонньуурдарын иилиммит.
Ырыа-тойук истээри,
Үҥкүүбүтүн көрөөрү.
Төгүрүччү туруохха,
Хоробуокка хаамсыахха.
Үөрэ-көтө ыллыахха,
Саҥа дьылга үөрүөххэ!

(Фанфар тыаһыыр, муусука доҕуһуолунан остуоруйа дьоруойдара 
киирэн иһэллэр, Тымныы Оҕонньорго бокулуоннууллар)

Фея Флора: Доҕоттоор! Доҕоттоор! Көрсүҥ! (Оҕолор паранан 
киирэллэр. «Шахматнай» бэрээдэгинэн тураллар.)

1. Принцесса Аврора уонна принц Филипп!
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2. Принцесса Золушка уонна принц Кит!
3. Принцесса Белль уонна принц Себастьян!
4. Ыраах итии дойдуттан принцесса Жасмин уонна Алладин!
5. Кытай дойдутуттан принцесса Мулан уонна принц Ли Шанг!
6. Муора принцессата Ариэль, хорсун принцесса Мерида, 

кэрэчээн София, кэрэттэн кэрэ Белоснежка уонна бэһиэлэй 
гномиктар, аан дойдуга уһун суһуохтаах Рапунцель.

(Биирдиилээн хоһоон этэллэр)

(«Хампа күөх харыйа» ырыа)
Тымныы Оҕонньор: Наһаа да үөрдүм, элбэх да дьоруойдар 

кэлбиккит. Саҥа дьыллааҕы баалбар кэлбиккитигэр махтанабын! 
Саҥа дьылы кэтэстигит дуо? Бүгүн эһигини остуоруйа дойдутун 
дьоруойдарын кытта Саҥа 20__ сылы арыйыахпыт (чаһы көстөр).

Фея Фауна: 
Аптаах чаһыбыт,
Хаамыыгын бытаардыма,
Биэс мүнүүтэ хаалла.
Саҥа дьылбыт, тиийэн кэлиий!

(Тыал, этиҥ этэр музыката тыаһыыр. Малефисента киирэр)
Малефисента: Олус да өр күүттүм эһиги баалгытыгар 

кэлэрбин. Дьэ, бырааһынньык олус да кэрэтик буола турар эбит. 
Оо, остуоруйа принцессалара, принцтэрэ бары мустубут эбиккит 
дии. Миигин ыҥырбатахтар диэн наһаа да хомойдум. Ол иһин, 
Саҥа дьыл кэлбэтин диэн, Аптаах чаһыгытын утутабын! 

Бирикээспин болҕойон истиҥ!
Бырааһынньыгы боборго!
Аптаах чаһы хаамыытын тохтоторго!
Аптаах түүн үүммэтин!
Саҥа сыл кэлбэтин!
Тымныы Оҕонньор утуйдун!
Ха-ха-ха.

Фея Флора: Оҕолор, Малефисента Тымныы Оҕонньорбутун 
утутан кэбистэ. Хайдах буолабыт? Тымныы Оҕонньор саҥа 
сылы биллэрбэт буоллаҕа. Арай көрдөһөн көрдөхпүтүнэ хайдах 
буолуой?

Фея Фауна: Малефисентаттан көрдөһөбүт?! Наһаа хомойбут, 
тылга киллэрэр уустуктардаах буолара буолуо. 

Фея Флора: Мин олох кинини баҕа оҥоруохпун баҕарабын.
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Фея Фауна: Кэбис, дьүөгэм, инник тыллары саҥарыма, биһиэнэ 
үтүө дьыалаларга эрэ кыаллар, дьолу-үөрүүнү эрэ аҕалар. Ол 
гынан баран туох эрэ атын суол көстүөхтээх. Оо, толкуйдаатым, 
баар эбит!!! Биһиги Малефисентаны булуохпутун наада.

Фея Флора: Кырдьык даҕаны! Ыраах суолга турунуохха. Саҥа 
дьылы быыһыахха. Бырааһынньыгы төнүннэрэн аҕалыахха!

Фея Фауна: Оҕолоор, биһигини кытта Малефисентаны көрдүү 
барсаҕыт дуо?

Оҕолор: Барсабыт-барсабыт.
Тымныы Оҕонньор: Ыарахантан толлубаккыт, куттаммаккыт 

дуо?
Оҕолор: Суох!
Фея Флора: Маладьыастар, оччоҕо бары бииргэ барыахха-

йыҥ! Биһиги айаммытыгар үчүгэй ырыа наада. Ким билэрий 
оннук ырыаны?

(Ырыа «Хаар»)

Фея Фауна: Болҕойуҥ! Оҕолоор, аптаах ойуурга кэллибит. 
Харахпытын симтибит, үөһэ тыынныбыт. Кэллибит, киирдибит.

(Оҕолор олороллор) 
(Оҕолору тураах көрсөр)

Тураах: Бу кимнээх кэллигит? Тугу гына сылдьаҕыт манна? 
Бу — Малефисента бас билэр сирэ. Мин кини эрэллээх доҕоробун. 
Остуоруйа ойууругар туох сирдээн аҕалла?

Фея Флора: Малефисентаны көрдүү сылдьабыт. Биһиэхэ 
көмөлөһүөҥ дуо? 

Тураах: Аа, эһиги Тымныы Оҕонньору уһугуннараары 
көрдүүгүт дуо? Миигин Малефисента кэһэтэр буоллаҕа. Ол гынан 
баран көрдөхпүнэ — эһиги үтүө санаалаах оҕолоргут. Оттон онно 
өйгүт-санааҕыт, толкуйгут, кыаххыт тиийэр дуо? Дьэ билигин 
бэрэбиэркэлээн көрүөм. Мин таабырыннарбын таайыҥ эрэ. 
Болҕойон истиҥ. 

Таабырыннар:

Сиппииринэн көтөр,
Оҕолору уорар,
Куурусса атахтаах дьиэҕэ олорор
Кыһыл баттахтаах кырасаабысса
Кини аата — __________. (Дьэгэ Бааба)
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Үрдүк биэрэктээх муораҕа оҕонньор киирэн илимин бырахта,
Тугу тутта этэй? (Кыһыл көмүс балык)
Кини содьороҥ,
Мачаалкалар тойонноро
Барыгытын сууйуоҕа. (Мойдодыр) 
Тураах: Олус өйдөөх оҕолор эбиккит, маладьыастар. Оттон 

сатаан үҥкүүлүүгүт дуо?
Фея Фауна: Биллэн турар, көр эрэ, үҥкүү-оонньуу «Бэһиэлэй 

хаар».
Тураах: Үөрдэхпиин! Маннык үҥкүүлээбэтэҕим ыраатта. 

Хайдах көмөлөспөт буолуомуй маннык маладьыас оҕолорго. 
Малефисента бу ойуур кэнниттэн кэлэр кутаҕа олорор. Кини дьиҥэр 
үчүгэй санаалаах фея этэ. Эһиги баалгытыгар ыҥырбатаххытыгар 
кыыһырдаҕа буолуо. Эһиги кутаҕа барымаҥ, дыбарыаскытыгар 
төннүҥ уонна үөрэн-көтөн Малефисентаны ыҥырыҥ. 

Фея Флора: Махтанабын, тураах! Оҕолоор, биһиги Малефисен-
таҕа туох эрэ үчүгэйи оҥордохпутуна, кини муус сүрэҕэ ууллуо, 
үтүө сүрэхтэниэ.

(Дыбарыаска төннүү)
Фея Флора: 

Аптаах чаһыбыт тыаһыан иннинэ
Баҕа санаабытын бары этиэҕиҥ.

(Оҕолор биирдиилээн баҕа санааларын улаханнык этэллэр) 
(Тыал тыаһыыр. Малефисента киирэр)

Фея Фауна: Убаастабыллаах Малефисента! Биһиги бырааһын-
ньыкпытыгар кэлбиккэр олус диэн үөрдүбүт.

Малефисента: Эһигини өр да өр кэтээн көрдүм. Бары наһаа 
бэһиэлэйдик ыллаатыгыт, тэбэнэттээхтик үҥкүүлээтигит, эйэлээхтик 
оонньоотугут, үөрдүгүт-көттүгүт. Наһаа долгуйдум, мин тоҥ муус 
сүрэхпин ууллардыгыт. Тымныы Оҕонньору уһугуннарыам.

(Торуоскатынан үстэ тоҥсуйар. Тымныы Оҕонньор уһуктар)
Тымныы Оҕонньор: Өр да утуйдум, оҕолор, баһыыбаларыҥ, 

миигин уһугуннарбыккытыгар. Баалбытын саҕалыаххайыҥ!
«Красавица и Чудовище» — үҥкүү.
«Золушка» — үҥкүү.
 «Алладин» — үҥкүү.
Ариэль, Рапунцель, Теона, принцесса Мерида — ырыа 

«Харыйа».
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«Мулан» — үҥкүү.
«Спящая красавица» — үҥкүү.
«Белоснежка» — ырыа.

(Чаһы 12 чааһы охсор)
Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан! Саҥа сылынан!
Оҕолору, күндү ыалдьыттары эҕэрдэлиибин!
Доруобуйаны, ситиһиини баҕарабын!
Бэһиэлэй дьону сөбүлүүбүн, мин Тымныы Оҕонньор.
Ким санаарҕаабыт — үөрүҥ-көтүҥ!
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор, харыйабыт уота умайбат.
Тымныы Оҕонньор: Долгуйумаҥ, оҕолор, бары бииргэ этиэх-

хэйиҥ эрэ:
Хампа күөх харыйа, үөр, мичээр, ыллаа-туой!
Араас уотунан умай!
Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ эрэ, доҕоттоор, харыйа тула ту-

раммыт хоробуоттаан ыллыаххайыҥ!
(Хоробуот «Лаглайбыт күөх харыйачаан»)

Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да ырыаны ыллаатыбыт, этиҥ эрэ, 
оҕолоор, миигиттэн куттанаҕыт дуо? 

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор, биһиги тымныыттан куттаммап-
пыт, эйигин наһаа да өр кэтэстибит, оонньуохпутун баҕарабыт.

(Музыкальнай оонньуу «Кутерьма») 
(Муусука тыаһыыр, самокаттаах Саҥа дьыл-уолчаан киирэр. Залы 

эргийэр, илиитинэн далбаатыыр)
Тымныы Оҕонньор: Күндү доҕоттоор, көрсүҥ мин сиэммин — 

саҥа 20__ сылы! Кэһиилээх кэлбит.
(Саҥа дьыл хоһоон этэр. Тымныы Оҕонньор кэһиитин түҥэтэр)
Тымныы Оҕонньор: Бэлэхтэри бары туттугут? Кими да умну-

батым ини? Үчүгэй да бырааһынньык буолла, бары олох эйэҕэс, 
үтүө санаалаах оҕолоргут! Аныгыскы көрсүөххэ диэри! Улаатыҥ, 
элбэҕи билиҥ, үчүгэйгэ эрэ тардыһыҥ! Көрсүөххэ диэри! 

(Бырааһынньык түмүктэнэр, оҕолор залтан тахсаллар)
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АЛЫПТААХ ТҮГЭННЭР

Никитина Мария Кызыловна
Эбээн Бытантай национальнай улууһа,
Саккырыырдааҕы «Хаарчаана» оҕо уһуйаанын 
иитээччитэ

Ыытааччы: Кэрэчээн харыйа налыччы киэргэммит,
Кэллэ дии, кэллэ дии кэрэ кэм — Саҥа дьыл!
Үчүгэй, үчүгэй үөрүү-көр буолара,
Үчүгэй, үчүгэй Саҥа дьыл кэлэрэ.
Кэтэһэр ыалдьыппыт Тымныычаан Оҕонньор
Сиэнэ кыыс Хаарчааналыын кэһиилэрин аҕалан кэлиэхтэрэ 

сотору.
Үтүө күнүнэн күндү мааны оҕолорбут уонна ыалдьыттар! 

Барыгытын өр да өр күүппүт, күлүмүрдэс Саҥа дьылбыт, алыптаах 
дьоро күммүт, тиийэн кэлбитинэн эҕэрдэлиибин!

Оҕолоор, бүгүн биһиэхэ үөрүүлээх кэрэ-бэлиэ күн — Саҥа дьыл 
бырааһынньыга! Көрүҥ эрэ, саалабыт хайдах курдук киэркэйбитин, 
харыйабыт араас элбэх оонньуурунан, күлүмүрдэс көмүстэринэн 
симэммит. Ол гынан баран харыйабыт күлүмүрдүүр уота умайбат 
эбит дии...

Чэ эрэ, оҕолоор! Харыйабыт уотун уматыаҕыҥ! Бары бииргэ: 
«Харыйа уота — күлүмнээ! 1,2,3!» Өссө биирдэ! (Харыйа уота 
күлүмнүүр)

Тыый! Олус да үчүгэйдик күлүмнээтэ! Чэ эрэ, оҕолоор! Илии-
лэртэн сиэттиһэн, көрү-нары көҕүлээн хоробуоттаан ыллыахха!

(«В гости к ёлочке» хоробуот)  
(Хоробуот кэнниттэн оҕолору олоппосторугар олордуу)

Ыытааччы: Билигин оҕолорбут кэрэчээн харыйа аттыгар ту-
ран эрэ хоһооннорун доргуччу ааҕыахтара.

(Хоһоон)
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Ыытааччы: Олус да үчүгэй хоһооннору иһиттибит. Оҕолоор, 
Саҥа дьыл бырааһынньыгар остуоруйа дойдутуттан ыалдьыттар 
кэлиэхтэрэ. Онон кимнээх кэлэллэрин көрүөххүтүн баҕараҕыт дуо? 
Чэ, оччоҕоо харахпытын симэбит уонна «1, 2, 3!» диэтэхпинэ — 
арыйаарыҥ.

(Уоту умулларабын. Дьэгэ-Бааба уонна Кащей тыаһа суох киирэн 
турунан кэбиһэллэр)

1-гы көстүү

Дьэгэ-Бааба: Иһит эрэ, Кащей! Сураҕа Тымныы Оҕонньору 
кытта Хаарчаана уһуйаан оҕолоругар бырааһынньыкка бараллар 
үһү. Бу сырыыга оҕолорго Тиигирчээни илдьэн эрэллэр үһү.

Кащей: Ой, ой, ой! Барытын кини билбитчээн! Эн ону хантан 
иһиттиҥ?

Дьэгэ-Бааба: Хайдах хантан диэн, билиҥҥи үйэҕэ ватсап диэн 
баар.

Кащей (соһуйар): Дуо?!
Дьэгэ-Бааба: Оннук, оннук!
Кащей: Ол тоҕо эмиэ Тиигирдэннилэр.. Оҕолорго биэрэр бэ-

лэхтэрэ бүппүт дуо?
Дьэгэ-Бааба: Уу дьэ! Хара тыа түҥкэтэҕэ! Илиҥҥи халандаа-

рынан кэлбит Саҥа дьыл үтүө, кэрэ буоллун диэн Тиигирчээни 
аҕалбыттар. Көр да маны, өссө биһигини Саҥа дьыл бырааһын-
ньыгар эмиэ ыҥырбатахтар!

Кащей: Ыыы... Мин «үтүө-кэрэ» диэни билбэппин, түөкүннүүр-
бүн ордоробун, оччоҕо бырааһынньык буолбатын диэн туох эрэ 
куһаҕаны оҥоруохха!

Дьэгэ-Бааба: Давай, оччоҕо Тиигирчээни уоран ылан кистээн 
кэбиһиэххэ.

Кащей: Кырдьык даҕаны, хата түөкүннүөххэ. Хас сыл ахсын 
Хаарчаананы кистиибит да, син биир булан ылаллар. Аны 
Тиигирчээни кистиэххэ. Оччоҕо Саҥа дьыл бырааһынньыга 
буолуо суоҕа!

Дьэгэ-Бааба: Оннук, оннук! Хата оҕолор кэһиилэрин биһиги 
сиэхпит (ытыс бэрсэллэр). Ол гынан баран биир кыһалҕа баар. 
Биһиги түөкүннээбиппитин билиэхтэрэ, ол иһин билбэттэрин 
курдук толкуйдуохха наада.

Кащей: Мин биллиим! Эдьиийбитин Буурҕа Тыалы ыҥырыахха. 
Кини сытыы тыалынан иһиирэн Тигрёногу көтүтэн илдьэ барыаҕа.
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Дьэгэ-Бааба: Ээ, оннук гыныахха! (Тахсан бараллар.)
Ыытааччы: Оҕолоор, иһиттигит дуо? Түөкүн санаалаах Дьэгэ-

Бааба уонна Кащей туох куһаҕаны оҥороору гыналларый? (Ти-
грёногу кистииллэр.)

Биһиги бырааһынньыкпытыгар кэлэн иһэр Тымныы Оҕонньору, 
сиэнэ кыыс Хаарчаананы уонна Тиигирчээни сэрэтиэххэ наада. 
Ойуурга мунан хаалбатыннар диэн, бары хаһыытаан ыҥырыах-
хайыҥ эрэ. Чэ эрэ!

(«Тымныы Кырдьаҕас! Хаарчаана!» — 3 төгүл)

2-с көстүү

Тымныы Кырдьаҕас: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Дорообо-
лоруҥ, ыалдьыттаар! Сиэн кыыспыныын Хаарчааналыын Саҥа 
дьылынан эҕэрдэлээри кэллибит!

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Кэлбит Саҥа дьыл 
бэлиэтин — доҕорбутун Тиигирчээни аҕаллыбыт.

Ыытааччы: Дорооболоруҥ, Тымныы кырдьаҕас уонна Сиэнэ 
кыыс Хаарчаана! Биһиги оҕолорбут эһигини өр да күүппүттэрэ, 
элбэх ырыа, хоһоон бэлэмнээбиттэрэ! Хата манна олорон сынньан 
уонна оҕолоруҥ хоһооннорун иһит.

(Хоһоон) 
(Тыал буурҕа тыаһыыр, Тиигирчээни илдьэ барар)

Хаарчаана: Ой-Ой-Ой! Тиигирчээн сүтэн хаалла! Буурҕа тыал 
ытыйан илдьэ барда! Оо, хайдах буолабытый, Эһээ?!

Тымныы Кырдьаҕас: Оо дьэ! Оҕолор бырааһынньыктарын 
ыһар түөкүн санаалаахтар бааллар эбит!

Ыытааччы: Тымныы кырдьаҕас уонна Хаарчаана! Биһиги 
оҕолорбут Тиигирчээҥҥэ кимнээх куһаҕаны оҥорбуттарын 
билэллэр, билигин барытын кэпсиэхтэрэ.

Ыытааччы: Оҕолоор, биһиэхэ остуоруйа дойдутуттан 
кимнээх кэлэн барбыттарай? Кинилэр туох куһаҕаны оҥороору 
гыммыттарай? Иһиттигит дуо, Тымныы Кырдьаҕас? 

Тымныы Кырдьаҕас: Истэн, истэн! Ол түөкүттэр куһаҕаны да 
оҥорбуттар эбит.

(Дьэгэ-Бааба, Кащей киирэллэр. Бэйэ-бэйэлэрин кытта кумааҕы 
картаны былдьаһаллар)

Тымныы Кырдьаҕас: Тохтооҥ эрэ, түөкүттэр! Куһаҕаны оҥоро 
сылдьаҕыт дуо?
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Кащей: Һок, куоттубут, куоттубут!
(Харыйаны тула куоппута буолаллар. 

Тымныы кырдьаҕас аптаах көмүстэринэн ыһан муус оҥортоон кэ-
биһэр)

Тымныы Кырдьаҕас: Түргэнник билиниҥ, Тиигирчээни ханна 
кистээтигит?

Дьэгэ-Бааба: Ыччаа, ыччаа! Көрдөһөбүн, ааттаһабын! 
Баһаалыста, биһигини тоҥорумаҥ!

Кащей: Ыччаа, ыччаа! Тоҥорумаҥ, баһаалыста!
Хаарчаана: Эһээ! Аптаах тылы саҥардылар, барахсаттары аһы-

ныаха. Тоҥорума, туох буолбутун кэпсээтиннэр! 
Дьэгэ-Бааба: Биһигини Саҥа дьыл бырааһынньыгар 

ыҥырбатахтар диэн кыыһырбыппыт уонна түөкүннээн Тиигир-
чээни кистииргэ санаммыппыт.

Тымныы Кырдьаҕас: Ол ханна кистээтигит?
Кащей: Хө-хө-хө-х-х (сөтөллүбүтэ буолар), 100 мороженайы 

сиэммин күөмэйим ыалдьыбыт. Сатаан саҥарбаппын.
Дьэгэ-Бааба: Саҥаран абыраа, билигин төрүт да муус оҥорон 

кэбиһиэҕэ (Кащейи ойоҕоско анньар).
Кащей: Эдьиийбитин Буурҕа тыалы көрдөспүппүт. Кини ханна 

көтүтэн илдьибитин билбэппин. Бу картаны биэрбитэ да, Дьэгэ-
Бааба былдьаһа сылдьан картабыт аҥаарын тыалга көтүтэн 
кэбистэ. Картабыт аҥаара эрэ баар.

Ыытааччы: Оо, кырдьык даҕаны, карта аҥаарын суох 
гыммыттар. Былдьаһа сылдьан алдьатан тыалга көтүтэн 
кэбиспиттэр дии. Бу картаҕа «уста сытар үрэх» ойуута ойууламмыт.

Хаарчаана: Ол аата бастаан уста сытар ууга барар эбиппит. 
Оҕолоор, биһигини кытта Тиигирчээни көрдүү барсаҕыт дуо?

Ыытааччы: Ыраах айанныырга көрдөөх ырыаны 
ыллаатахпытына — суолбут чугаһаан биэриэҕэ, тиийиэхтээх сир-
битигэр түргэнник тиийиэхпит.

(Ырыа «Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан!»)

3-с көстүү

Ыытааччы: Көрүҥ эрэ, оҕолоор, картаҕа көстөр үрэххэ тиийэн 
кэллибит.

Тымныы Кырдьаҕас: Үрэхпитигэр тиийэн кэллибит. Олус да 
сылайдым.
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Дьэгэ-Бааба: Һуу, утаттахпыын. Уу иһиэхпин баҕардым. Хата 
үрэхтэн уу иһэ түһүөххэ.

(Уу испитэ буола турдаҕына — Русалка тахсан кэлэр. Бары 
соһуйаллар)

Дьэгэ-Бааба: Ай-ай-ай, киһини соһутта, сүрэҕим хайда сыыста! 
(Соһуйар.)

Русалка: Дорооболоруҥ, ким мин уубун аймаата?
Ыытааччы: Дорообо, Русалка. Буурҕа Тыал Тиигирчээни ханна 

көтүтэн илдьэ барбытын көрбүтүҥ дуо?
Русалка: Буурҕа Тыал Тиигирчээни ханна илдьибитин 

билбэппин. Арба, үрэҕим үрдүнэн көтөн иһэн туох эрэ кумааҕытын 
түһэрбитэ.

Ыытааччы: Ол картаттан быстыбыт кумааҕы эбит. Биһиэхэ 
олус наада. Ону, баһаалыста, биэриэҥ дуо?

Русалка: Босхо биэрбэппин, мин сорудахпын толордоххутуна 
биирдэ биэриэҕим. Толорбот буоллаххытына — барыгытын дириҥ 
уу түгэҕэр ыыталыам.

Кащей: Эчи кутталыын. Түргэнник мантан бара охсуохха, мин 
ууттан олус куттанабын!

Тымныы Кырдьаҕас: Тохтоо эрэ, Кащей! Русалка туох 
сорудахтааххыный? Биһиги оҕолорбут барытын сатыыллар!

Русалка: Оҕолоор, мин үрэҕим кыһын буолан барыта муус 
буолбут, уута олус аҕыйах. Үрэхпин уунан толордоххутуна — 
картаҕыт аҥаарын биэриэҕим.

Дьэгэ-Бааба: Ол ууну хантан ылабытый? Тулабыт барыта хаар 
дии, ханна да уу суох!

Русалка: Толкуйдаатаххытына — булуоххут!
Хаарчаана: Мин биллим, оҕолоор! Хаар уулуннаҕына туох 

буоларый? Оччотугар Русалкаҕа элбэх хаары хомуйан биэриэххэ.
(Музыка тыаһыыр. Оонньуу «Хаар хомуйуу»)

Хаарчаана: Русалка, биһиги оҕолорбут олус элбэх хаар 
хомуйдулар. Бу хаардары ууга кутан биэрдэххэ уу эбиллиэҕэ.

Русалка: Баһыыбаларыҥ, оҕолоор! Саамай сөпкө хомуйбуккут. 
Бу карта аҥаарын биэрэбин. Мин балтыларым кыра Русалочкалар 
олус үөрбүттэр уонна эһиэхэ анаан үҥкүү бэлэхтиэхтэрэ.

(Үҥкүү «Русалочкалар»)

Хаарчаана: Оҕолоор, картабыт биир лоскуйун буллубут. 
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Манна тыа ойууламмыт уонна арҕахха утуйа сытар Эһэ Миисэ 
ойууламмыт. Ол аата биһиги ханна барар эбиппитий? (Ойуурга.)

Ыытааччы: Оҕолоор, ыраах ойуурга барарбытыгар массыы -
нанан айанныахха.

(Бары санныларыттан тутуспутунан харыйаны тула эргийэллэр, 
миэстэлэригэр кэлэн олороллор.)

4-с көстүү

Ыытааччы: Оҕолоор, кыһыҥҥы ойуурга кэллибит. Ол гынан 
баран ойууга баар Эһэ Миисэбит көстүбэт дии.

Кащей: Айуу айа! Сылайдахпыын! Уҥуохтарым бары 
ыарыйдылар, хата манна олоро түһүөм.

(Чөмөхтөммүт хаарга олоро сатыыр, онуоха ол хаартан Эһэ Миисэ 
тахсан кэлэр)

Һок! Киһини соһутта! Сүрэҕим хайда сыыста дии!
Эһэ: Хайа, бу кимнээх кэлэн утуйар уубун аймаатылар?!
Ыытааччы: Дорообо, Эһэ Миисэ! Эн биһиэхэ кыыһырыма! 

Буурҕа Тыал биһиги доҕорбутун Тиигирчээни көтүтэн илдьэ баран 
хаалбыт. Картанан көрдөххө, эн тыаҕар кистээбит буолуон сөп. 
Буурҕа Тыал Тиигирчээни ханна кистээбитин көрбүтүҥ дуо?

Эһэ: Суох доҕоттоор, кинилэри көрбөтөҕүм. Ол гынан баран 
халлаантан мин арҕахпар туох эрэ кумааҕыта кэлэн түспүтэ. Ол 
кумааҕы үрдүгэр төбөбүн ууран утуйдахпына наһаа үчүгэй.

Ыытааччы: Эһэ Миисэ, ол биһиэхэ наадалаах карта кумааҕыта. 
Баһаалыста, биэриэҥ дуо?

Эһэ: Мин олус уһуннук утуйан сайыны олус аҕынным. Сайын 
отоннуу кэлбит оҕолору куттаан дьээбэлиир этим. Онтон наһаа 
үөрэбин. Миигин кытта оонньоотоххутуна — картаҕытын 
биэриэҕим.

Ыытааччы: Оҕолоор, Эһэ Миисэ биһигини кытта оонньуон 
баҕарар, оонньуубут дуо, оҕолоор?

(Оонньуу «У медведя во бору»)
Эһэ: Олус бэркэ оонньоотум, олус үөрдүм уонна бу халлаантан 

түспүт картаны биэрэбин.
Ыытааччы: Баһыыба, Эһэ Миисэ! Саҥа дьыл бырааһынньыгар 

күүтэбит! 
Дьэгэ-Бааба: Чэ, көрө охсуохха, картаҕа туох ойууламмытый? 

Бээ эрэ, аны таас хайа ойуута баар дии.
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Ыытааччы: Оҕолоор, картаҕа таас хайа ойууламмыт. Оччотугар 
ханна барабытый, оҕолоор?

Ыытааччы: Хайаларга айанныыр олус ыраах, ол иһин биһиги 
сыарҕалаах аттарынан айанныахпыт. Бары сиэттистибит уонна 
айаннаатыбыыт!

(«Бубенчики» музыка тыаһыыр. Харыйаны эргийэбит) 
(Оҕолору олоппосторугар олордобут)

5-с көстүү

Тымныы Кырдьаҕас: Һуу дьэ. Хайабытыгар айаннаан 
кэллибит.

Кащей: Һуу, сылайдахпын. Уҥуохтарым бары халыр босхо 
бардылар.

Дьээгэ-Бааба: Ауу, ким баарый?
Кащей: Ш-ш-ш! Аргыый! Айылҕаҕа улаханнык хаһыытаабаттар! 

(Дьэгэ-Бааба сибигинэйэн аукайдыыр)
Гномик: Хайа, бу кимнээх кэлэн айдаардылар?
Ыытааччы: Дорообо, Гномик! Биһиги Саҥа дьыллаары 

Тиигирчээни көрдүү сылдьабыт. Баҕар эн билэриҥ ду? Буурҕа 
Тыал Тиигирчээни көтүтэн илдьэ барбыта.

Гномик: Суох, Тиигирчээни көрбөтөҕүм, ол гынан Буурҕа 
Тыалы хайдах ыҥырары билэбин.

Тымныы Кырдьаҕас: Хата үчүгэй эбит! Таас хайа олохтооҕо 
Гномик, биһиэхэ Буурҕа Тыалы ыҥырыаҥ дуо?

Гномик: Ыҥырыам этэ даҕаны төбөм тоҥор буолла! Буурҕа 
Тыалы ыҥырдахпына — төбөм өссө күүскэ тоҥуоҕа.

(Төбөтүгэр Саҥа дьыллааҕы наскы кэтэ сылдьар)
Дьэгэ-Бааба: Төбөҥ тоҕо тоҥорун биллибит. Ха-ха-ха! Бу 

төбөҕөр тугу-тугу кэтэ сылдьаҕын? 
Гномик: Хайдах тугу диэн? Колпакпын кэтэ сылдьабын.
Дьэгэ-Бааба: Эн төбөҕөр наскыны кэппиккин дии. Хи-хи-хи-

ха-ха-ха.
Гномик: Оо, накаас да буолар эбит, халыҥ колпакпын ханна 

сүтэрбитим буолла?
Ыытааччы: Оҕолоор, Гномик халыҥ колпага ханна баарын 

көрдүгүт дуо? Ханна баар эбитий? 
(Оҕолор колпак курун кэннигэр кыбылла сылдьарын этэллэр)

Гномик: Оо, хата сылаас колпакпын буллум дии. Эчи сылаа-
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һыын. Чэйиҥ эрэ, мин көмөлөһөөччүлэрим гномиктар миигин 
кытта үҥкүүлээн битийиҥ.

(Үҥкүү: «Гномиктар»).

Гномик: Олус үчүгэйдик үҥкүүлээтим уонна Буурҕа Тыалтан 
куттаммакка ыҥырыам. 

(Свистогунан иһиирэр, Буурҕа Тыал киирэр)

6-с көстүү

Тыал: Ким миигин ыҥырда? 
Тымныы Кырдьаҕас: Буурҕа Тыал, көтүтэн илдьибит Тиигир-

чээммитин биһиэхэ биэр. Оҕолор бырааһынньыктарын ыһыма.
Тыал: Биэрбэппиин, Тиигирчээн миэнэ! Миигин син-биир 

кыайбаккыт! Барыгытын да көтүтүөхпүн сөп, оччоҕо бырааһын-
ньыккыт буолбат, ха-ха-ха!

Ыытааччы: Буурҕа Тыал, оччоҕо маннык оонньуохха! Ким 
тыал курдук өр иһиирэр эбитий? Эн дуу? Оҕолор дуу? Өскөтүн 
биһиги оҕолорбут кыайдахтарына — эн Тиигирчээни биэрэҕин!

Тыал: Чэ, буоллун даҕаны, син биир мин кыайыаҕым. Тиигир-
чээни ылбаккыт. Ха-ха-ха!

(Оонньуу «Иһиирии»)

Тыал: Тохтооҥ! Тохтооҥ! Айуу-айа! Төбөм хайа барда! Тохтооҥ, 
эһиги кыайдыгыт!

Тымныы Кырдьаҕас: Чэ, оччоҕо Тиигирчээни биэр! Биһиги 
оҕолорбут кыайдылар.

Тыал: Миигин син биир сиппэккит! Биэрбэппиин! Ха-ха-ха! 
(Куотан хаалар.)

Тымныы Кырдьаҕас: Таас хайалар! Буурҕа тыалы тохтотуҥ! 
Хайа быыһыгар хаайыҥ! 

(Хайалары Гномик хамсатар, Тыалы хайаларга хаайар)

Тымныы кырдьаҕас: Буурҕа Тыал, эн Тиигирчээни биэрбэт 
буоллаххына, эйигин Таас Хайа быыһыгар хаайан кэбиһиэм уонна 
хаһан да ыытыам суоҕа!

Тыал: Тымныы Кырдьаҕас, Хаарчаана уонна оҕолор, миигин, 
баһаалыста, бырастыы гыныҥ уонна доҕоргутун Тиигирчээни 
биэ рэбин.

(Дьэгэ-Бааба уонна Кащей Тиигирчээни киллэрэллэр)
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Тигр: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин эһиэхэ үөрүүнү, үтүөнү 
аҕаллым! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!

Ыытааччы: Дорообо, Тиигирчээн! Дьэ бары баар буоллубут, 
үөрүү-көтүү үксээтэ! Тымныы Кырдьаҕас эн сылайбытыҥ буолуо. 
Хата олорон эрэ оҕолоруҥ хоһооннорун иһит.

(Хоһоон)
Тымныы Кырдьаҕас: Олус үчүгэй хоһооннору иһиттибит. Аны 

оҕолорбун кытта харыйа тула хоробуокка ыҥырабын.
Хаарчаана: Оҕолоор, Русалкалар, Гномиктар, Дьээгэ-Бааба, 

Кащей, Тыалчаана, Эһэ Миисэ, барыгытын хоробуокка ыҥырабыт!
(Оҕолору олордобут)

Ыытааччы: Тымныы кырдьаҕас уонна Хаарчаана! Оҕолорбут 
Эһэлэриттэн кэһии, бэлэхтэрин күүтэллэр, умнубатыгыт ини.

Тымныы Кырдьаҕас: Оҕолорго кэһиибитин хайаан умнуох-
путуй. Ыл эрэ, Хаарчаана, оҕолорго аптаах хаардары биэртэлээ. 

Хаарчаана: Оҕолоор, бу — аптаах хаардар. Бу хаардары ха-
рыйаҕа уурдаххытына — бэлэхтэр баар буолуохтара!
(Оҕолор харыйаҕа хаардары уураллар, олоппосторугар баран олорол-
лор. Уот арахсар, харыйа анныгар бэлэхтэр баар буолаллар. Бэлэхтэ-

ри түҥэтии)
Ыытааччы: Олус да үөрдүбүт уонна кэлбит Саҥа дьыл бэлиэ-

тин Тиигирчээни кытта үҥкүүлүөххэ.
(Флэшмоб)

Тымныы Кырдьаҕас: Чэ, оҕолоор, биһиги барар бириэмэбит 
тиийэн кэллэ! Саҥа сылга оҕолорбут улаатаарыҥ, элбэҕи үөрэтээ-
риҥ!

Ыытааччы: Аныгыс сылга көрсүөххэ диэри!
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АЛЫПТААХ, АПТААХ САҤА ДЬЫЛ 

Иванова Надежда Романовна,
Сунтаар улууһа, Сунтаардааҕы 1 №-дээх 
«Туллукчаан» оҕо сайдар киинин иитээччитэ

(Зал бырааһынньыктыы киэргэтиллибит. Саҥа дьыллааҕы фоновай 
музыка тыаһыыр)

Ыытааччы:        Күндү оҕолор, төрөппүттэр, ыалдьыттар!
Ыҥырабыт саалаҕа,
Күлүмүрдүү киэргэммит 
Дьикти кэрэ харыйаҕа,
Остуоруйа оонньоору, 
Ырыа ыллаары, хоһоон ааҕаары,
Көрү-нары көҕүлээри,
Саҥа дьылынан эҕэрдэлээри...

(Залга мустубуттарын кэннэ кураннар тыаһыыллар. Фон музыка 
салгыы барар. Кэпсээнньит киирэн кэлэр. Остуолга чүмэчи уота 

хамсыыр)

Кэпсээнньит: 
Саргылаах Саҥа дьыл 
Салаллан, сандааран,
Күлүмүрдээн, күлэн-үөрэн,
Тиийэн кэллэ биһиэхэ.
Бу үтүө күн биһиэхэ
Үөрүүбүтүн үллэстэ, 
Саҥа дьылы көрсө
Ыалдьыттыы кэллилэр
«Щелкунчик» остуоруйа
Араас дьоруойдара.
Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, көрүөххэйиҥ кинилэри.
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(Остуоруйа саҕаланар. Остуоруйа музыката П.И. Чайковскай 
айымньыларынан тыаһыыр)

Кэпсээнньит: 
Үчүгэйиэн, Саҥа дьыл киэһэтэ,
Хаар түһэн намыыннык үҥкүүлүүр,
Эргиччи күлүмнүүр
Сүүс араас өҥүнэн
Абылыы көөчүктүүр. 

(Хаар кыырпахтарын үҥкүүтэ) 
(Увертюра тыаһыыр)

Кэпсээнньит: Бу бириэмэҕэ дьоллоох дьиэ кэргэн Король уон-
на Королева уолларын принци кытта бырааһынньыктааҕы ха-
рыйаны киэргэтэ сылдьаллар эбит.
(Эмискэ куһаҕан музыка тыаһыыр. Кутуйахтар харыйа тула сырсан 

киирэллэр, ону-маны сыттыыллар)

Бастакы кутуйах: Минньигэс да сыт кэлээр! (Тулатын 
көрүтэлиир.)

Иккис кутуйах: Ханна-ханнаа? (Сытырҕалыыр.)
Үһүс кутуйах: Хата, бэчиэнньэ, кэмпиэт сиэхпиит! (Салбанар.)
Төрдүс кутуйах: Биһиги да бырааһынньыктыахпыт! (Үөрэр.)

(Харыйа таһыгар баар бэлэхтэри сии сатыыллар)

Королева: 
Аах, сиэрэй кутуйахтар,
Минньигэһи сиир уоруйахтар,
Киэр буолуҥ мантан! (Миинньик ылан үүрэ сатыыр.)

Кэпсээнньит: Ону көрөн принц гусардарын ыҥырар.
Принц: 

Кылабачыйар саабылалаах
Гусардарым, саллааттарым! 
Кэлиҥ, кэлиҥ көмөҕө
Кутуйахтары кыйдыы.

(Гусардар үҥкүүлэрэ)

Кэпсээнньит: Бу кэмҥэ кутуйахтарга көмөҕө Мышильда үс 
төбөлөөх Мышинай Короллуун тиийэн кэлэллэр. 

(Кутуйахтар үҥкүүлэрэ)

Кэпсээнньит: Мышильда королеваҕа саба түһээри гынар. Ону 
принц ийэтин көмүскээри кутуругун быһа охсор. Ол кутуруга 
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быстан уолга түһэр (уот умуллар). Принц мас оонньуур Щелкунчик 
буолан хаалар.

Мышильда: Һа-һаах, кэһэйдигит дуо?.. Биһигини, кутуйахтары, 
абааһы көрбөт буолуҥ!

Мышинай Король: Көрүҥ эрэ, принцкитин. Баара-суоҕа эриэхэ 
кирээччи Щелкунчик эрэ буолла! Һа-һаах... (Тахсан бараллар.)

(Зал сырдыыр)

Кэпсээнньит: Дьэ маннык олордохторуна — Мари киирэр. 
Харыйаны эргийэн оонньуурдарын сөбүлээн көрөттүүр. 

Мари: Уой, наһаа да үчүгэй оонньуурдар бааллаар! Чээн, бу 
куукулалар кэрэлэриин, уһун баттахтаахтар, киэҥ харахтаахтар!

Кэпсээнньит: Кыыс оонньуур күлүүс ылан куукулалары 
собуоттуур (собуоттуур тыас иһиллэр). Куукулалар, оонньуурдар 
хамсаан, киһилии саҥаран бараллар, кыыс олус соһуйар.

Куукулалар: Мин — куукула ..., мин — куукула …, мин — куу-
кула ..., мин — куукула … (куукулалар биир-биир ааттарын этэл-
лэр). Үс төбөлөөх кутуйахтан куттанан саһан олоробут.

Оонньуурдар: Мин ... оонньуурбун, ыллыырбын таптыыбын. 
Мин ... оонньуурбун, сүүрэрбин-көтөрбүн ордоробун. Мин ... 
оонньуурбун, эргийэрбин сөбүлүүбүн. Мин ... оонньуурбун, 
үҥкүүлүүрбүн ордоробун.

(Куукулалар, оонньуурдар үҥкүүлэрэ)

Кэпсээнньит: Мари көрөн сөҕөр, үҥкүүлэриттэн астынар. 
Оттон кыыс Щелкунчигы көрөр, аһынар. Арай Щелкунчик эмиэ 
киһилии саҥаран барар, туох буолбутун кыыска кэпсиир. Бу 
олордохторуна — Мышиный король уонна Мышильда киирэллэр. 
Кыыстаах Щелкунчигы көрөн кутуйахтары эбии ыҥыраллар. 
Кутуйахтар киирэллэр. Щелкунчик гусардарын ыҥыртыыр. Икки 
өттүттэн кытаанах киирсии саҕаланар.

(Саабылалаах үҥкүү) 
(Бу кыргыһа сырыттахтарына — аптаах музыка тыаһыыр,  

Фея киирэн кэлэр)

Фея: Тохтооҥ, уоскуйуҥ, бу бырааһынньык саҕана атааннаһа 
сылдьымаҥ! Куһаҕан санаа сүттүн, симэлийдин. Баар буоллун 
эйэҕэс сыһыан, хорсун быһыы, эйэлээх олох!

Кэпсээнньит: Фея барыларын аптыыр, Щелкунчик — уол, 
оонньуурдар — дьон, Мышильда, Мышинай Король уонна 
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кутуйахтар үтүө санаалаах буолаллар. Бары бииргэ иллээхтик-
эйэлээхтик бырааһынньыктыыллар.
(Фон музыка тыаһыыр. Король королевалыын киирэллэр. Уһун суругун 

арыйан, уураах таһаарбытын ааҕар)

Король: 
Королевство уурааҕа: 
Королевство быыһанна!
Эйэлээх олох саҕаланна!
Бары бииргэ үҥкүүлүөҕүҥ,
Саҥа дьылы көрсүөҕүҥ!

(Вальс үҥкүү)

Ыытааччы: Наһаа үчүгэй остуоруйаны көрдүбүт дии. Остуо-
руйаҕа курдук барыта үчүгэйдик түмүктэннэ! Оҕолоор, чуумпу-
руҥ эрэ, туох тыаһыырый?

(Соһуччу түгэн. Хаарга сыарҕанан айанныыр аттаах тыас иһиллэр. 
Видео-слайд көстөр. Тымныы Оҕонньор сиэн кыыһа Хаарчааналыын 

сыарҕалаах атынан айаннаан муна сылдьаллара көстөр. Видеовызов 
кэлэр. Тымныы Оҕонньор эрийэн оҕолортон уһуйаан аадырыһын 

ыйытар уонна түннүгүнэн көрөн туруҥ уонна ыҥырыҥ диэн этэр)

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор! Түннүгүнэн көрөн кэтэһиилээх 
ыалдьыттарбытын ыҥырыаҕыҥ.

(Тымныы Оҕонньор сиэн кыыһыныын Хаарчааналыын тиийэн 
кэлэллэр)

Ыытааччы: 
Кыһыл мурун, кырыа бытык,
Тымныы Моруос Оҕонньор
Хаачыр-куучур хаама-хаама,
Торуоскатын «тос-тос» охсон,
Хаарчаанатын кытары
Эҕэрдэ эгэлгэтин этээри 
Биһиэхэҕэ кэллилэр.

Тымныы Оҕонньор: 
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!
Халыҥ тыалары туораан,
Иһирик ойуурдары уҥуордаан,
Уһуннук да айаннаан,
Хаарчаана кыыспыныын 
Күндү ыалдьыт буолан
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Көргө-нарга кыттыһаары,
Кэһиибитин түҥэтээри
Кэллибит эһиэхэҕэ.

Хаарчаана: Саргылаах Саҥа дьыл салаллан кэлбитинэн, саҥа 
дьол сандаара үүммүтүнэн!

Тымныы Оҕонньор: Хайа бу харыйабыт уота тоҕо умайбат? 
Аптаах торуоскабынан уматыам. Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бииргэ 
саҥарыаххайыҥ: «1, 2, 3 — харыйабыт уота, сандаар!» 

(Харыйа уота умайар)
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, уһун айантан сылайбытыҥ 

буолуо, бу олбоххо кэлэн олорон сынньан. Оҕолорбут бэлэмнээ-
бит ырыаларын, үҥкүүлэрин, хоһооннорун дуоһуйа көрөргүтүгэр 
ыҥырабыт.

Ыытааччы: Оҕолорбут ырыа ыллаан иһитиннэриэхтэрэ.
«Саҥа дьыл кэлиитэ» ырыа)

Ыытааччы: 
Үөрүү-көтүү аргыстаах,
Кэрэ-дьикти оонньуурдаах,
Күлүмүрдэс сулустаах
Тиийэн кэллэ Саҥа дьыл!

(Хоһооннор)
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, оҕолору аралдьытан оонньуу-

та толкуйдууруҥ буолаарай? 
Тымныы Оҕонньор: Мин оонньуурбун дьэ сөбүлүүбүн!

(«Ким түргэний?» оонньуу)
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньорго ырыа бэлэх уунабыт.

(Ырыа «Ёлочка лесная») 
(Хаарчааналыын оонньуу)

Ыытааччы: 
Кырыа кыһын обургу
Чысхаан, буурҕа аргыстаах
Аҕалла биһиэхэ кэһиитин –
Саҥа дьыллааҕы үөрүүнү.

(«Саҥа дьыл», «Хампа күөх харыйа» ырыалар)
Ыытааччы: Бары бииргэ көрдөөх оонньууну оонньуоххайыҥ!

(«Көрдөөх паровоз» оонньуу)
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Ыытааччы: 
Төгүрүччү туруохха,
Хоробуокка хаамсыахха.
Үөрэ-көтө ыллыахха,
Саҥа дьылга үөрүөххэ.

Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бырааһынньыктаа-
ҕы хоробуокка туруоҕуҥ!

(«В лесу родилась «ёлочка», «Весёлый хоровод» хоробуоттар)
Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да хоһооннору, ырыалары иһит-

тим, көрдөөх оонньуулары оонньоотум. Маладьыастар! Биир сыл 
иһигэр улааппыккыт, туһа дьоно буолбуккут. Оҕолорбор кэһии-
битин туттарыахпыт. 
(Соһуччу түгэн — уоттаах-күөстээх сыарҕаҕа тиэллибит кэһиилэри 

Тымныы Оҕонньор сиэн кыыһыныын түҥэтэллэр, оҕолордуун 
хаартыскаҕа түһэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Бэркэ көрүлээтибит, үөрдүбүт-көттүбүт. 
Бириэмэ да ыраатта, барар кэм да кэллэ. Бу кэлбит сыл бары үчү-
гэйи эрэ аҕаллын!

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, оҕолор, ыалдьыттарбытын аныгыскы 
көрсүөххэ диэри атаарыаҕыҥ!

Хаарчаана: Эһиил эмиэ кэлиэхпит! Аныгыскы көрсүөххэ диэ-
ри!

Ыытааччы: Аныгыс көрсүөххэ диэри, Тымныы Оҕонньор,
Сиэн кыыһа Хаарчаана!
Эһиил кыһын баччаларга
Үөрэ-көтө көрсүөхпүт.
Улаатаммыт хоһоон, ырыа
Эгэлгэтин бэлэхтиэхпит. 
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УМКА САҤА ДЬЫЛЫ КӨРСӨР

Тимофеева Татьяна Анатольевна,
Хаҥалас улууһа, Ой нэһилиэгин «Оҕо сайдар киинэ — 
33 №-дээх «Чуораанчык» оҕо саада» иитээччитэ

Ыытааччы: 
Таһырдьа тымныйбыт,
КыҺыммыт дьэ кэлбит.
Халыҥнык таҥнаммыт,
Иллээхтик оонньуубут.

(Музыка тыаһыыр)

Ыытааччы: Кэлииҥ, хаарынан бырахсыаҕыҥ. 
(Оонньуу «Хаарынан бырахсыы»)

Ыытааччы: Кыһыммыт кэлбитэ үчүгэйин. 
(Хоһоон «Кыһын уратыта»)

Кыһыны таптыыбын
Хаар түһэр үҥкүүтүн,
Хаар түспүт суолугар
Оһуордуу хаамарбын.

Ыытааччы: Көрүҥ эрэ, хаарынан бүрүллэн кырачаан харыйа 
турар. Саҥа дьыл бырааһынньыга чугаһаата дии. Харыйаны араас 
оонньуурунан киэргэтэбит? Чэйиҥ, киэргэтиэҕиҥ (харыйаны 
киэргэтии).

(Харыйабыт симэннэ, киэргэннэ) 
(Хоһоон «Харыйа»)

Кэрэчээн харыйа
Налыччы киэргэннэ,
Араас да уотунан 
Күлүмнүү умайда.
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Ыытааччы: Харыйабыт тула төгүрүччү тураммыт хоробуот-
туоҕуҥ. 

(«Лаглайбыт күөх харыйачаан»)

Ыытааччы: Биһиги ырыабытын истэн ким эрэ иһэр…
(«Умка» видео)

Ыытааччы: Хотугу полюска дьүкээбил уота күлүмнүүр. Умка 
ийэтиниин баран иһэр. 

Умка: Ийээ, наһаа үчүгэй ырыа иһиллэр.
Ийэтэ: Ити Саҥа дьыл буолан эрэр.
Умка: Саҥа дьыл диэн тугуй? 
Ийэтэ: Саҥа дьыл диэн сыл аайы буолар саамай күүтүүлээх, 

дьиктилээх бырааһынньык. Бары бииргэ түмсэн харыйаны 
киэргэтэллэр, ыллыыллар-үҥкүүлүүллэр. 

Умка: Эээ… Мин Саҥа дьыл бырааһынньыгын көрүөхпүн 
баҕарабын. Элбэх доҕордоох буолуом этэ.

Ыытааччы: 
Ити курдук көмүс хаары көбүтэн,
Ыһыахтана оонньуу-оонньуу
Умка айан суолга турунна. 
Умка: Хааман, хааман иһэбин (уот хараҥарар, фонариктаах),

Олус диэн үөрэбин,
Доҕотторбун көрсүөҕүм,
Харыйа тула оонньуоҕум.

(Тыал тыаһыыр)

Умка: Кимнээх эрэ иһэллэр.
(Υҥкүү «Табалар»)

Умка: Сыыдам, түргэн табачааннар сүүрэн-көтөн аастылар ээ.
(Хаар киһини көрсөр)

Умка: Дорообо, Хаар киһи!
Хаар киһи: Дорообо, дорообо! 
Эн ханна баран иһэҕин?
Умка: Мин Саҥа дьыл бырааһынньыгар баран иһэбин.
Хаар киһи (кыыһырар): Өссө… миигинэ суох Саҥа дьыллаары 

гыммыттар. Мин харыйаларын оонньуурун барытын хомуйан 
ылыам ээ… (Оонньуурдары хомуйан тахсан барар.) 

Умка: Тохтоо, тохтоо… Оонньуурдары ылыма… Аҕаал… 
(Эккирэтэн тахсан бараллар.) 
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Ыытааччы: Хайаа, харыйабыт киэргэлин куһаҕан санаалаах 
Хаар киһи хомуйан илдьэ барда дии. Хайдах буолабыт? Тугу 
гынабыт? Биһиэхэ ким көмөлөһөр? Умка эһэчээн наһаа өйдөөх, 
көмөлөстөҕүнэ — кини көмөлөһүө.

Ыытааччы: Истиҥ эрэ, чуораан тыаһыыр. Ким эрэ кэллэ.
(Музыка тыаһынан Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр)

Ыытааччы: 
Кэтэһэр ыалдьыппыт,
Тымныы Моруос Оҕонньор 
Хаарчааналыын сиэттиһэн
Тиийэн кэллилэр биһиэхэ.

Тымныы Оҕонньор: 
Υтүө күнүнэн!
Дьэрэкээн дьүкээбил уоттаах
Тымныы дойдуга
Саргылаах Саҥа дьыл 
Салаллан кэлбитинэн, барыгытыгар эҕэрдэ!

Хаарчаана: 
Кэрэтиэн Саҥа дьыл
Бары бииргэ түмсүөҕүҥ,
Υөрэ-көтө көрсүөҕүҥ! 

Ыытааччы: Υтүө күн үүммүтүнэн, Тымныы Оҕонньор уонна 
Хаарчаана! Тымныы Оҕонньор, уһун айаны айаннаан сылайбытыҥ 
буолуо, олор, сынньан. Бары наһаа үөрдүбүт-көттүбүт уонна 
күндү ыалдьыттарбытыгар ырыабытын аныыбыт.

(Ырыа «Тымныы Оҕонньор»)
Тымныы Оҕонньор: Олус да үөрдүм, маладьыастар!
Хаарчаана: Эһээ, көрүүй, харыйабыт киэргэлэ суох дии (соһу-

йар).
Тымныы Оҕонньор: Хайдах суох? Саҥа дьыл бырааһынньы-

гар харыйа араас оонньуурунан симэниэхтээх, киэркэйиэхтээх.
Ыытааччы: Ити Хаар киһи кыыһыран барытын хомуйан илдьэ 

барбыта.
Тымныы Оҕонньор: Ооо…

(Умка киирэр)
Умка: Мин харыйа оонньуурдарын аҕаллым. 
Ыытааччы: Хорсун санаалаах Умка, харыйабыт оонньуурун 

аҕалбыккар махтал! 
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Тымныы Оҕонньор: Оттон манна ким саһан турарый? 
Хаар киһи: Миигин бырастыы гыныҥ. Мин өйдөөтүм аны 

куһаҕаны оҥоруом суоҕа, куруук үөрэ-көтө сылдьыам, харыйаны 
киэргэтэргэ көмөлөһүөм.

Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ бары бииргэ, иллээхтик 
харыйабытын киэргэтиэҕиҥ (харыйаны киэргэтии).

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, харыйабыт уотун уматыый. 
Тымныы Оҕонньор: Уматан, уматан. Мин тайаҕым боростуой 

тайах буолбатах, кини аптаах ээ. Кырачаан харыйабыт улахан баай 
харыйа буола умайыый! Умайыый!..

(Харыйа умайар)

Ыытааччы: 
Көрүҥ эрэ, кэрэтиэн харыйабыт,
Киэркэйэ улаатта,
Араас өҥнөөх уотунан
Күлүмнүү умайда.

(Хлопушка эһии)

(Хоһоон «Саҥа дьыл!»)

Святослав: 
Саҥа дьылы таптыыбын,
Саҥа дьылы күүтэбин.

Даниил: 
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ 
Υөрүү-көтүү кэһиилэнэн. 

Умка: Хата мин доҕотторум үрүҥ эһэлэр бааллар эбит дии, 
үөрүүм өссө үрдээтэ. 

Тымныы Оҕонньор: Оннук, оннук, эһэчээн. Ким доҕордоох, 
ол дьоллоох!

Чэйиҥ, Саҥа дьылы көрсө хаар кыырпахтара, үҥкүүлээн 
тэлээриҥ.

(Үҥкүү «Хаар кыырпахтара»)

Хаар киһи: Манна мин быраатым хаар киһи «Мээчик» туһунан 
хоһоон ааҕыан баҕарар.

(Хоһоон «Мээчик»)

Ыытааччы: Саҥа дьылы уруйдаан пингвиннэр эмиэ хаалсы-
баттар, үҥкүүлээн тэйэллэр.

(Үҥкүү «Пингвиннэр»)
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Хаарчаана: Эһээ, оттон оҕолорго кэһииҥ ханнаный?
Тымныы Оҕонньор: Оо дьэ… Кырдьаммын умнан кэбиспиппин 

дии. Хайдах гынабын, Хаарчаана? 
Хаарчаана: Оттон аптаах тайаҕыҥ баар дии?
Тымныы Оҕонньор: Ээ, кырдьык даҕаны. Аптаах торуоскам 

өссө көмөлөс, оҕолорго бэлэхпин баар гын. Абракадабра, 1, 2, 
3 — бэлэх баар буол.

(Бэлэх киирэр)
Тымныы Оҕонньор: Барыгытын Саҥа дьылынан эҕэрдэлээн 

туран бэлэхтэрбин түҥэтэбин. Бары доруобай буолуҥ! Улаатыҥ! 
(Бэлэхтэри түҥэтии)

Ыытааччы: 
Саҥа дьыл алыптаах киэһэтэ
Сылааһы, сырдыгы сыдьаайдын! 

Хаар киһи: 
Υүнэр сыл үтүөнү, кэрэни
Үгүстүк үллэрдин!

Бары: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! Күндү ыалдьыттар-
бытыгар — махтал! 
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КУУКУЛАЛАРЫ КЫТТА АЛЫПТААХ САҤА ДЬЫЛ

Ноговицына Мария Гаврильевна, 
Чурапчы улууһа, Алаҕардааҕы оҕо сайдар киинэ — 
«Алгыс» оҕо саадын иитээчитэ

(Оҕолор залга олороллор. Куукулалар киирэн үҥкүүлүүллэр (иитээч-
чилэр))

Куукулалар: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Биһиги кимнээхтэрби-
тин биллигит дуо?

1-гы Куукула: Саамай сөпкө эттигит. Биһиги Оонньуур 
дойдутуттан Куукулалар күүлэйдии кэллибит.

2-с Куукула: Тыый, уһуйааҥҥытын наһаа үчүгэйдик 
киэргэппиккит, олус үчүгэй маскарааттар буолбуккут (лыах, саһыл, 
куобах, эһэ, бөрө уо.д.а.). Бүгүн манна туох буоларый? Туохха 
муһуннугут? (Оҕолор эппиэттииллэр.)

1-гы Куукула: Оҕолоор, харыйабыт уота суох дии. Кэлиҥ, 
төгүрүччү туруоххайыҥ, ытыспытын таһыныахха, оччоҕо 
харыйабыт уота умайыаҕа.

(Хамсаныылаах оонньуу «Умай — умулун»)

2-с Куукула: Аны үҥкүүлүөххэйиҥ, оҕолоор.
(«Погремушкалаах үҥкүү»)

1-гы Куукула: Куукула Саргы, мин эйиэхэ кэһиилээхпин.
2-с Куукула: Аата үчүгэйиин! Туох кэһиилээххиний?
1-гы Куукула: Мин эйиэхэ саарык бэлэхтиибин.
2-с Куукула: Махтанабын, Куукула Маша (саарык салгына 

тахсан көтөн хаалар. Куукула муостаҕа олорон улаханнык 
ытыыр).

1-гы Куукула: Ытаамарыый (саарата сатаан баран оҕоло-
ру ыҥырар). Оҕолоор, оонньуоххайыҥ, оччоҕо Куукула ытаан 
бүтүөҕэ.

(Хамсаныылаах оонньуу «Хаары хомуй»)
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2-с Куукула: Наһаа үчүгэйдик оонньоотубут дии. Оҕолоор, 
остуоруйаны сөбүлүүгүт дуо? Оччоҕо остуоруйа көрөбүт дуо?

(Инсценировка «Эриэппэ» (төрөппүттэр))
1-гы Куукула: Ханнык остуоруйаны көрдүбүтүй? Сөбүлээтигит 

дуо? Эриэппэни ким олордубутай? Эриэппэни хостуурга кимнээх 
көмөлөспүттэрэй?

(Сюрприз «Аптаах түгэн» (төрөппүттэр))
2-с Куукула: Оҕолоор, бүгүн биһиги өссө кими күүтэбитий? 

Биһиэхэ ким кэһиитин аҕаларый? Улаханнык саҥараммыт ыҥы-
рыаххайыҥ.

Бары: Тымныы Оҕонньор! 
Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор. Тымныы 

дойдуттан эһиги ырыаҕытын, хоһооҥҥутун истээри табанан 
айаннаан кэллим.

1-гы Куукула: Кырдьаҕаас, сылайбытыҥ буолуо, манна олор.
2-с Куукула: Тымныы Оҕонньорго биһиги оҕолорбут үөрэппит 

ырыаларын, хоһооннорун көрдөрүөххэ.
(Экраҥҥа оҕолор эрдэ уһуллубут ырыалара, хоһоонноро көстөр)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, олус үчүгэйдик ырыа, 

хоһоон үөрэппиккит.
1-гы Куукула: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньору кытта 

хоробуоттуохха.
(Ырыа «Тымныы Оҕонньор»)

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар. Наһаа үөрдүм, ырыа, 
хоһоон бөҕөтүн билбиккит. Оҕолорбор кэһиибин биэрэбин.

(Кэһии түҥэтии)
Тымныы Оҕонньор: Көрсүөххэ диэри, оҕолоор! Эһиил эмиэ 

кэлиэм.
Бары: Көрсүөххэ диэри!
Куукулалар: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!
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КЫҺЫЛ БЭРГЭҺЭЧЭЭН МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ СЫРЫЫЛАРА

Протодьяконова Саргылана Семеновна,
Чурапчы улууһа, Чыаппаратааҕы «Алгыс» 
оҕону сайыннарар киин иитээччитэ

Ыытааччы: Саргылаах Саҥа дьылбыт салаллан кэлбитинэн ба-
рыгытын эҕэрдэлээн туран остуоруйа алыптаах дойдутун аанын 
сэгэтэн көрүөҕүҥ эрэ!

(Экраҥҥа «Кыһыл Бэргэһэчээн» диэн сурук, ойуу тахсар. 
Музыка иһиллэр «…если долго-долго»)

Кыһыл Бэргэһэчээн (корзина тутуурдаах чэпчэкитик дьиэ-
рэҥкэйдээн киирэр, сыана ортотугар тохтуур, корзинатын 
уурар): Бүгүн ийэм үчүгэй да үчүгэй кыһыл бэргэһэ тигэн кэтэртэ 
(бэргэһэтин уһулан көрөр). Мин наһаа үөрдүм, ийэбин куустум 
уонна күүскэ да күүскэ сыллаатым. Онтон бу билигин (корзинатын 
ылар) отонноох бөрүөк уонна үүт илдьэ эбэбэр баран иһэбин.

(«Сибэккилэр» үҥкүү (Кыһыл Бэргэһэчээн сибэккилэри кытта 
үҥкүүлүүр))

Кыһыл Бэргэһэчээн: Уой, ийэм эрдэ кэлээр диэбитэ, сүүрдүм 
(тахсан барар).

(«Үс сибиинньэ» мультфильм музыкатынан сибиинньэлэр киирэннэр 
дьиэ туппутунан бараллар. Кыһыл Бэргэһэчээн киирэр, көрөр, ки-

нилэргэ чугаһыыр)

Кыһыл Бэргэһэчээн: Нуф-Нуф, Ниф-Ниф, Наф-Наф, үтүө 
күнүнэн! Уччуу, мин ханна кэллим? Тоҕо наһаа тымныыный, 
сибэккилэр ханна бардыларый?

Сибиинньэлэр: Дорообо, Кыһыл Бэргэһэчээн.
Нуф-Нуф: Ханна баран иһэҕиний?
Кыһыл Бэргэһэчээн: Эбэбэр баран испитим, сибэккилии сыл-

дьан хонууга сытан утуйан хаалбыппын.
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Ниф-Ниф: Ол аата утуйа сыттаххына эмиэ тыал көтүтэн аҕал-
лаҕа.

Наф-Наф: Күүстээх тыал биһигини бу ойуур ортотугар көтүтэн 
аҕалла. Тоҥоммут бары көмөлөөн дьиэ тутан эрэбит.

(Бэйбэрикээн эмээхсин киирэн кэлэр)

Бэйбэрикээн эмээхсин: Дорооболоруҥ. 
Бары: Дорообо. Эн кимҥиний? Биһиги ханна кэллибитий?
Бэйбэрикээн эмээхсин: Мин Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсиммин. Эһиги наһаа уһун, наһаа тымныы кыһыннаах Саха 
Сиригэр кэлбиккит. Хата ирэ таарыйа оонньуоххайыҥ.
(Хамсаныылаах оонньуу «Иэс баайсыы». Бэйбэрикээн эмээхсин тахсан 

барар. Бөрө сүүрэн киирэн сибиинньэлэри, Кыһыл Бэргэһэчээни 
эккирэтэр, бары куотан тахсан бараллар)

(Куобахчаан залга сүүрэн киирэр, кэнниттэн бөрө эккирэтэ сылдьар 
(«Ну, погоди»). Харыйаны эргийэ сүүрэллэр. Куобахчаан харыйа 

кэннигэр саһар, Бөрө сүүрэн тахсар. Кыһыл Бэргэһэчээн, сибиинньэлэр 
киирэллэр. Харыйа кэнниттэн куобаҕы булан ылаллар. Бары ытаһа 

олордохторуна — аптаах музыка тыаһыыр. Фея киирэн кэлэр)

Фея: Үтүө күнүнэн! Эһигини барыгытын кэлэн иһэр Саҥа 
дьылынан эҕэрдэлиибин! (Соһуйар.) Уой, тоҕо бырааһынньык күн 
ытаһа олороҕутуй?

Бары: Биһигини барыбытын бөрө сиэри эккирэтэн тахсар.
Фея: Бүгүн бырааһынньык дии. Бары үөрэ-көтө, ыллыы-туойа 

сылдьыахтааххыт.
Бөрө (киирэн кэлэр): Бары миигин көрдүлэр да куоталлар. 

Мин эмиэ эһигини кытта тэҥҥэ ыллыахпын, үҥкүүлүөхпүн, 
оонньуохпун, үөрүөхпүн-көтүөхпүн баҕарабын. Көрдөһөбүн, бука 
баһаалыста, иҥсэбин бырастыы гыныҥ.

Дьоруойдар бары: Бырастыы гынабыт.
(Бары сыана кытыытыгар Куһаҕан Кусчаан хомойон олорорун 

көрөннөр сүүрэн тиийэллэр)

Фея: Тоҕо хомойдуҥ, Кусчаан?
Куһаҕан Кусчаан: Мин дьүһүнүм куһаҕан буолан ким да мии-

гин кытта оонньообот.
Бары: Хомойума, биһиги оонньуохпут.

(«Танец маленьких утят» үҥкүү. Үҥкүү бириэмэтигэр Куһаҕан Кусчаан 
тахсан барар уонна Куба буолан устан киирэн үҥкүүлүүр. Бары сөҕөн 

ытыстарын таһыналлар)
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Фея: Куһаҕан Кусчаан, кэрэ да буолбуккун! Аны эйигин ким да 
Куһаҕан Кусчаан диэн ааттыа суоҕа. Бүгүн баҕа санаа туолар күнэ. 
Ким туох баҕа санаалааҕый?

Куобахчаан: Мин соһуччу үөрүү, сюрприз баар буолуон баҕа-
рабын.

Дьоруойдар бары: Биһиги эмиэ.
(Аптаах түгэн (төрөппүттэр бэлэмнииллэр)

Ыытааччы: Остуоруйа дьоруойдарын курдук доҕордуу, иллээх, 
үтүө санаалаах буолуоҕуҥ!

Бары: «Саҥа дьыл» ырыаны ыллыыллар.
Ыытааччы: Бүгүҥҥү дьоро күммүтүгэр саамай күндү 

ыалдьыппыт кимий? (Оҕолор эппиэттэрэ.) Саамай сөп. Бары 
бииргэ ыҥырыаҕыҥ эрэ. Тымныы Оҕонньор… 

(«Дед Мороз» музыка)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! Бары-
гытын эҕэрдэлиибин! Өөр да өр айаннаан, араас уһуйааннарга 
сылдьан, үҥкүүлээн, оонньоон атахтарым сылайдылар, олорон 
сынньаныам, көргүтүн көрүөм.

Ыытааччы: Олор, сынньан. Оҕолор эйиэхэ анаан ырыа, үҥкүү 
кэһиилээхтэр.

(Квартет «Маҥан хаар» ырыа)

Куба маҥан, кырса маҥан хаар,
Көтө дайа сыыйыллар.
Санаабытын, санныбытын хаар
Сылааһынан таарыйар.

Тымныы Оҕонньор (ытыһын таһынар): Маладьыастар!
Ыытааччы: Бу тыйыс, тымныы дойдуга абыраллаах атах таҥаһа 

тугуй, оҕолоор?
(Үҥкүү «Валенки» (уолаттар))

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар. Наһаа үөрдүм. Бары тө-
гүрүччү туран хоробуоттуоҕуҥ эрэ.

(Хоробуот «В лесу родилась ёлочка»)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорбор кэһиилээх этим (бэлэх 
туттарыы). Бэркэ көрүлээтибит, үөрдүбүт-көттүбүт. Дьоллоох 
буолуҥ! Көрсүөххэ диэри!
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«ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА» ОСТУОРУЙАНАН БАЛ

Ефимова Прасковья Григорьевна, 
Хаҥалас улууһа, Покровскайдааҕы, 2 №-дээх  
«Сказка» оҕо уһуйаанын иитээччитэ 

Туттуллар тэрил: теремок, үтүлүк, хаар кыырпахтара, шарик, 
конфетти.

(Үҥкүү)

Ыытааччы: Үүммүт үтүө күнүнэн! Күндү төрөппүттэр уонна 
ыалдьыттар, эһигини кэлэн иһэр саргылаах Саҥа дьылынан, саҥа 
дьолунан! Саҥа кэлэн иһэр сыл эһиэхэ үөрүүнү, саҥа үрдэллэргэ 
ситиһиини, сырдык ыраас халлааны, кытаанах доруобуйаны эрэ 
аҕаллын! Бүгүҥҥү Бал маскарааппытын саҕалыаҕыҥ. 

(Несмеяна ытыы-ытыы киирэр)

Ыытааччы: Оҕолоор, билсиҥ бу мин кыыһым. Царевна 
Несмеяна диэн ааттаах. Сордоох да кыыс. Күнү быһа ытаан тахсар. 
Чэ кэл, олор олоппоско. Тоҕо ытаатыҥ эмиэ? 

(Несмеяна өссө улаханнык ытыыр)

Ыытааччы: Мороженай сиигин дуо? 
Несмеяна: Суох. Тугу да сиэхпин баҕарбаппын.
Ыытааччы: Дьэ эрэ, оччоҕо мин остуоруйа кэпсиэм. Олорон 

иһит. 
Несмеяна: Кэпсээ чэ.

(«Теремок» остуоруйа)

Ааптар: Арай биирдэ ыраас нэлэмэн хонууга дьэрэкээн дьиэ 
турбут. Онно кыра кутуйахчаан сүүрэн кэлэн ыйыппыт.

Кутуйах: Дьиэ-дьиэчээн, ким эйиэхэ олороруй?
Ааптар: Ким да саҥарбатах. Кутуйах дьэрэкээн дьиэҕэ киирэн 

олорбут, дьиэлэммит. Үөрбүт-көппүт.
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Ааптар: Онтон ыккый ойуур быыһыттан куобах ойон тахсан 
ыйыппыт.

Куобах: Дьиэ-дьиэчээн, ким манна олороруй?
Кутуйах: Мин кыра кутуйахчаан олоробун. Эн кимҥиний?
Куобах: Ээ, мин мап-мааны куобахчааммын.
Кутуйах: Кэл киир, иккиэн олоруох. Ким доҕордоох — ол 

дьоллоох!
Ааптар: Бу курдук кутуйахтаах куобах үөрэн-көтөн олордохто-

руна, саһылчаан-эдьиийчээн сүүрэн кэлэн ыйыппыт.
Саһыл: Дьиэ-дьиэчээн, ким эйиэхэ олороруй?
Кутуйах: Мин кыра кутуйахчааммын.
Куобах: Мин мап-мааны куобахчааммын.
Иккиэн: Эн кимҥиний?
Саһыл: Ээ, мин саһылчаан-эдьиийчээммин. 
Кутуйах,Куобах: Кэл, биһиэхэ киир, үһүө буолан олоруохха.
Ааптар: Кутуйах, куобах, саһыл буолан үөрэн-көтөн олорбуттар. 

Онтон ойуур тыаттан бөрө тиийэн кэлбит да ыйыппыт.
Бөрө: Дьиэ-дьиэчээн, ким эйиэхэ олороруй?
Кутуйах: Мин кыра кутуйахчааммын. 
Куобах: Мин мап-мааны куобахчааммын.
Саһыл: Мин саһылчаан-эдьиийчээммин.
Үһүөн: Оттон эн кимҥиний?
Бөрө: Мин сур бөрөбүн.
ҮҺүөн: Баһаалыста киир!
Ааптар: Төрдүө буолан үөрэн-көтөн олорбуттар. Арай ойуур 

саҕатыттан эһэчээн-убайчаан тиийэн кэлбит. Дьэрэкээн дьиэни 
көрөн соһуйбут уонна ыйыппыт.

Эһэ: Дьиэ-дьиэчээн, ким эйиэхэ олороруй? 
Кутуйах: Мин кыра кутуйахчааммын. 
Куобах: Мин мап-мааны куобахчааммын.
Саһыл: Мин саһылчаан-эдьиийчээммин.
Бөрө: Мин сур бөрө.
Төрдүөн: Оттон эн кимҥиний?
Эһэ: Мин эһэчээн-убайчааммын!
Бары төрдүөн: Кэл, биһигини кытта киирэн олор!
Ааптар: Кыыллар дьэрэкээн дьиэҕэ ыга бааччы эйэ дэмнээхтик 

дьиэлэрин эбии оҥостон, ыллаан-туойан, үҥкүүлээн дьоллоохтук 
олорбуттар!

(Кыыллар бары үҥкүүлүүллэр)
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Ыытааччы: Хайа остуоруйабытын сөбүлээтиҥ дуо? 
Несмеяна: Сөбүлээтим, наһаа интэриэһинэй остуоруйаны 

көрдөрдүлэр. Ол гынан баран остуоруйа көрөн сылайдым. 
(Илиҥҥи дойду музыката тыаһыыр. Султаан киирэр)

Султан: Дорооболоруҥ! Мин итии дойдуттан эһиэхэ ыалдьыт-
тыы кэллим. Султан буолабын. Кэлэн иһэн кыыс ытыырын иһиттим. 
Оҕолоор, эһиги ытаатыгыт дуо? (Суох, ити Несмеяна ытаата.) 
Ытаамаҥ. Бу кэлэн иһэр Саҥа дьылга үөрүү-көтүү аргыстаныҥ, до-
руобай буолуҥ, дьоллоох буолуҥ. Мин билигин эһиэхэ дьиктилэри 
көрдөрүөм (фокус көрдөрөр). Өссө биир кэһиим — кыргыттарым 
үҥкүүлээн көрдөрүөхтэрэ (таһынар).

(Восточнай үҥкүү)

Султан: Кыргыттарым маладьыастар. Олус үчүгэйдик 
үҥкүүлээтигит. Мин барар кэмим тиийэн кэллэ. Көрсүөххэ диэри. 

Ыытааччы: Султан, кэлэн ыалдьыттаан барбыккар улахан 
махтал. Көрсүөххэ диэри. Хайа, Несмеяна, ытаан бүттүҥ дуо? 
Сөбүлээтиҥ дуу? 

Несмеяна (өрө тыынар): Мин ити Илиҥҥи кырасаабыссалар 
курдук буолуохпун баҕардым. Кинилэр наһаа үчүгэйдэр (үҥкүүлээн 
көрдөрөр).

Ыытааччы: Оо дьэ, үчүгэйдик көрдөрүүй. Элбэхтэ үҥкүүлээтэх-
хинэ, үөрэннэххинэ, эйиэхэ да сатаныаҕа.

(Царевна эмиэ ытыыр)

Ыытааччы: Ытаама, тоойуом. Мин оҕом наһаа үчүгэйдик 
ыллыыра буолуо. Оҕолору кытта ыллыахха. 

(Ырыа «Маҥан Хаар»)

Ыытааччы: Маладьыастар! Наһаа үчүгэйдик ыллаатылар. 
Сөбүлээтиҥ да? 

Несмеяна: Үчүгэй, үчүгэй. Мин бэлэх ылыахпын баҕардым. 
Ыытааччы: Дьэ эрэ, оччоҕо Тымныы Оҕонньору ыҥырыаҕыҥ. 
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, кэл.

(Тымныы Оҕонньор киирэр)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! 
Хаарчаана: Эҕэрдэлиибит! Эҕэрдэлиибит! Или-эйэни, дьолу-

соргуну баҕарабыт. 
Тымныы Оҕонньор: 

Сылы быһа 
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Үөрүү-көтүү
Кыайыы-хотуу
Эһигини тула
Эргийэ турдун!

Тымныы Оҕонньор: Кэлэн иһэн кыыс ытыырын иһиттим. 
Эһиги ытыыгыт дуо, оҕолоор? (Суох.)

Оччоҕо ким ытыырый? Ыраахтан иһиллэр.
Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут олох ытаабаттар. Бу Царевна 

Несмеяна ытыыр. Кинини уоскута сатыыбыт да олох уоскуйбат, 
туохтан да үөрбэт. 

Тымныы Оҕонньор: Бу хайдах буолбут кыыһый? Бэйи, 
оччоҕуна мин көмөлөһөөччүлэрим, Санталар, тахсан үҥкүүлүөҕүҥ, 
үөрүөҕүҥ-көтүөҕүҥ. 

(Үҥкүү «Санта Клаустар)

Тымныы Оҕонньор: Хайа, уоскуйдуҥ дуу? Үөрдүҥ? 
Несмеяна: Кыратык уоскуйдум. 

(Тымныы Оҕонньор харыйаны көрөр)

Тымныы Оҕонньор: Хайа, бу харыйабыт уота тоҕо 
күлүмнээбэтий? Харыйабыт уотун уматыаҕыҥ. Оҕолоор, кэлиҥ 
хоробуокка туруоҕуҥ. Бары бииргэ этиэҕиҥ: «Харыйабыт уота, 
умай?» (Уонна торуоскатынан охсор. Үһүстээн оҕустаҕына 
биирдэ умайар.) 

Ыытааччы: Тугун кэрэтэй харыйабыт араас уотунан 
дьиримнээн. Хоробуоттуоҕуҥ, ырыата ыллыаҕыҥ. 

(Ырыа «Лаглайбыт күөх харыйа»)

Тымныы Оҕонньор: Хайа, оҕолоор, үтүлүкпүн сүтэрдим дии. 
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, үтүлүккүн биһигини кытта 

оонньоотоххуна булан биэриэхпит.
(Төгүрүччү туран оонньуу)

Ыытааччы: Хайа, кыыспыт үөрбүт аҕай дии, оҕолоор, өссө 
оонньуоҕуҥ. Хаарынан бырахсыаҕыҥ. 

Тымныы Оҕонньор: Һуу, наһаа сылайдым. Бээ, олорон сын-
ньана түһүөм.

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор манна кэлэн олор, сынньан. 
Билигин биһиги оҕолорбут хоһоон этэн иһитиннэриэхтэрэ.

(Хоһоон этии)
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Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар! Наһаа үчүгэйдик хоһоон 
аахтыгыт. Аны бары туран хоробуоттуоҕуҥ, ырыата ыллыаҕыҥ. 

(Ырыа «Хоробуокка туруоҕуҥ»)
Тымныы Оҕонньор: Наһаа да үчүгэй бырааһынньыкка 

сырыттым. Дьэ аны мин атын уһуйааҥҥа барыахтаахпын. Кэлбит 
ыалдьыттары өссө төгүл Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан!

Хаарчаана: Хайа, эһээ, тугу да умнубатыҥ да? Бэлэхпитин 
биэрбэтибит дии. 

Тымныы Оҕонньор: Оо, кырдьан умнуган буолбуппун. Бээ 
эрэ, кэһиибин ханна уурдум этэй? 
(Торуоскатынан үстэ тоҥсуйар, үөһэ шарик баар буолар, ону тэһэр. 

Конфетти уонна кыра бэлэх түһэр)
Хаарчаана: Хайа кэһиибит наһаа кыра дии. 
Тымныы Оҕонньор: Кырдьык даҕаны, кыра баҕайы эбит дии. 

Дьэ эрэ, бары бииргэ аптыаҕыҥ эрэ. Мин эппиппин бары бииргэ 
толорон, үтүктэн иһиҥ. Харахпытын симэбит, үстэ таһынабыт. 
Тулабытын эргийэбит. Биир, икки, үс, биирдэ баар буола түс! 

(Бэлэх баар буола түһэр)
Тымныы Оҕонньор: Атаах кыыспытыгар аны хаһан да ытаама 

диэн туран бэлэхпитин туттарыаҕыҥ. 
Несмеяна: Баһыыбаларыҥ, аны хаһан да ытыам суоҕа.

(Бэлэх туттарыыта)
Тымныы Оҕонньор: Барар кэмим тиийэн кэллэ. Көрсүөххэ 

диэри, оҕолоор! Салгыы атын уһуйаан оҕолоругар бардым. 
Эһиилги Саҥа дьылга көрсүөххэ диэри!

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньорго бары махтаныаххайыҥ. Көр-
сүөххэ диэри.
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ХААРЧААНА ДОҔОТТОРО 

Майкифер Мария Константиновна, 
Кэбээйи улууһа, Кэбээйитээҕи 12 №-дээх «Кэскил» оҕо 
уһуйаанын иитээччитэ

Ыытааччы: Оҕолоор, залга киирэн харыйаны көрөбүт дуо? 
(Музыка тыаһынан сиэттиһэн киирэн харыйаны көрөллөр)

Ыытааччы: Көрүҥ эрэ харыйаны, хайдах курдук кэрэний? 
Араас оонньуур ыйаммыт кини күөх лабаатыгар. Хайдах курдук 
кэрэчээн оонньуурдар баалларый? 

(Оҕолору кытта көрөллөр. Хаарчаана киирэр)
Хаарчаана: Оҕолоор, дорооболоруҥ! Мин Хаарчаана кэллим. 

Кэрэчээн да харыйалаах эбиккит! Чэ эрэ, оҕолоор, ыллыаҕыҥ, 
харыйаны тула хаамсыаҕыҥ.

(Ырыа «Харыйабыт биһиэнэ»)
Ыытааччы: Хаарчаана, көрүүй, хайдах курдук биһиги оҕолор-

бут Саҥа дьылга бэлэмнэммиттэрий? Ханнык маскараат буолбут-
тарын бэйэлэрэ билиһиннэриэхтэрэ. 

(Хаарчаана ыйыталаһар)
Хаарчаана: Уолаттар, эһиги ким буоллугут? (Куобахтар, пе-

трушкалар.) Тыый, дьиҥнээх куобах курдуктар, оттон эһиги, 
кыр гыттар? (Хаардар) Күлүмүрдээн олус да кыраһыабайгыт. 
Уой, оттон бу тугуй, ким түүппүлэтэй? Снежинкалар, эһиэнэ дуо? 
Петрушкалар, куобахтар, эһиэнэ дуо? (Тэҥнээн көрөр.)

(Музыка тыаһыыр. Петрушка киирэр)
Петрушка: Тохтооҥ, кэтэһиҥ! Мин эмиэ эһигини кытта Саҥа 

дьылы көрсүөхпүн баҕарабын ээ.
Ыытааччы: Эн кимҥиний?
Петрушка: Мин аатым Петрушка диэн. Оройбор Чуо раан-

наахпын. Үҥкүүлүүрбүн сөбүлүүбүн, оҕолору үөрдэбин.
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Ыытааччы: Оҕолоор, Петрушканы кытта дорооболоһуохха.
Петрушка: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Ырыаҕытын истэммин 

наһаа ыксаатым. Саҥа дьыл мин саамай сөбүлүүр бырааһын-
ньыгым. Оҕолоор, эһиги Саҥа дьылы төһө кэтэстигит?

Ыытааччы: Петрушка, эн хаал. Көр, оҕолор наһаа үөрбүттэр. 
Хайа, Петрушка түүппүлэҥ аҥаара ханнаный?

Петрушка: Ыксыы сылдьан сүтэрэн кэбиспиппин. Оо дьэ, 
ханна эбитэ буолла? Оҕолоор, эһиги көрбүккүт дуо? (Оҕолор эп-
пиэттииллэр.) Ээ, баар эбит дии! Баһыыбаларыҥ!

Ыытааччы: Петрушка, көрүүй хайдах курдук харыйабыт 
киэргэммитий?

Петрушка: Кырдьык даҕаны, наһаа кыраһыабай, араас 
оонньуур ыйаммыт. Оттон тоҕо уота суоҕуй?

Хаарчаана: Мин фонариктары аҕаллым. Бары үҥкүүлүөҕүҥ 
уонна харыйа уотун уматыаҕыҥ.

(Фонариктаах үҥкүү)
Петрушка: 

Кыһыл көмүс фонарик, 
Үҥкүүлээ миигин кытта. 
Үҥкүүлээ, үҥкүүлээ,
Миигит кытта үҥкүүлээ.

1-гы оҕо: 
Фонаригы тутаммыт
Харыйа тула сүүрэбит.
Фонариктар уоттара
Күүскэ-күүскэ тыгаллар.

2-с оҕо: 
Эн, фонарик, сынньан (уураллар).
Оҕолору көрөттөө,
Хайдах курдук, хаар курдук,
Эргийэллэр оҕолор.

3-с оҕо: 
Фонаригы үөһэ тутан,
Онтон өссө аллара,
Өссө биирдэ үөһэ,
Онтон эмиэ аллара.

4-с оҕо: 
Фонаригы үөһэ тутан
Маннык бииргэ үҥкүүлээ,
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Үҥкүүлээ, үҥкүүлээ,
Өссө биирдэ үҥкүүлээ.

Хаарчаана: Оҕолоор, фонарикпытын харыйа анныгар 
ууруоҕуҥ (бары уураллар, харыйа уота умайар).

Петрушка: Оҕолоор, харыйаны кытта оонньуубут дуо? 
Күүскэ үрдэххэ чүмэчи курдук умуллар (оҕолор үрэллэр). Чэ, аны 
ытыспытын таһынабыт (иккитэ, үстэ). 

(Харыйа уота умайар)
Ыытааччы: Хайа, Хаарчаана ханна сүппүтүй? Ээ, бу баар эбит 

дии (Хаарчаана кэнниттэн кэлэр.)
Хаарчаана: Мин кырачаан дьүөгэлэрим, харыйа тула 

үҥкүүлүөх.
(Үҥкүү «Снежинкалар». Бу кэмҥэ Петрушка тахсан барар)

Ыытааччы: Хайа, аны Петрушка сүппүт. Ээ, оҕолоор, саһабыт 
дуо Петрушкаттан? (Маҥан таҥаһынан бүрүнэн бары саһаллар. 
Петрушка киирэн көрдүүр.)

Петрушка: Хайа, ханна бары барбыттарый? Ээ, бу хаар анныгар 
буолуохтара!

Оҕолор: Мяу-мяу...
Петрушка: Ээ, манна куоска оҕолоро эбит (харыйаны эргийэн 

кэлэр). Ээ, бу бааллар эбит.
Оҕолор: Ам, ам...
Петрушка: Ээ, бу ыт оҕолоро дуу? (Арыйан көрөр.) Бу баар 

эбиккит дии! Көрүҥ, мин эһиэхэ тугу аҕаллым? (Погремушка.) Чэ 
эрэ, петрушкалар аны биһиги үҥкүүлүөҕүҥ.

(Үҥкүү «Петрушки с погремушками»)
Хаарчаана: Оо дьэ, Тымныы Оҕонньор бачча үчүгэй үҥкүүнү 

көрбөт буоллаҕа?!
Ыытааччы: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньору ыҥырыаҕыҥ. 

Тымныы Оҕонньор, кэл!
(Хаарчаана Тымныы Оҕонньору көрсө утары барар. Тымныы Оҕонньор 

киирэн харыйа тула эргийэр, дорооболоһор, эҕэрдэлиир)
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, олорон сынньан, биһиги 

оҕолорбут хоһоон ааҕыахтара.
Биһиги харыйабыт 
Симэнэн турар,
Харыйабыт бүтүннүү
Күлүмнээн көстөр.
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Күөх харыйаттан
Көмүс ардахчаан түһэр,
Оо, олус үчүгэй
Харыйаҕа сылдьар.

Ытыспытын таһынабыт,
Ырыа ыллыыбыт,
Үҥкүүлээн сайбайа
Тула сырсабыт.

Ыытааччы: Аны билигин биһиги куобахтарбыт үҥкүүлээн 
көрдөрүөхтэрэ.

(Үҥкүү «Куобахчааннар»)
Тымныы Оҕонньор: Чэ эрэ, оҕолор, ырыа ыллаан 

хоробуоттуохха эрэ.
(«Биһиэхэ ыалдьыттыы» хоробуот)

Тымныы Оҕонньор: Кэлэр сыл бэлиэтэ кутуйах доҕорбун 
аҕаллым. Кутуйах курдук хаһаастаах, түргэн, сыыдам, чэпчэки 
буолуҥ. Наһаа үчүгэй оҕолор эбиккит, мин эһиэхэ бэлэхпин 
аҕаллым.

Петрушка: Ол ханна баарый? Мин эмиэ бэлэх ылыахпын 
баҕарабын.

Тымныы Оҕонньор: Биир, икки, үс, хараххытын симиҥ! Бу 
баар дии!
(Музыка тыаһыыр, Тымныы Оҕонньор оҕолорго бэлэхтэри туттарар)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, мин барар кэмим кэллэ, эһиил 
эмиэ көрсүөхпүт!

Ыытааччы: Чэ, Тымныы Оҕонньор атын оҕолорго барда. Аны-
гыскы көрсүөххэ диэри!

(Оҕолор төрөппүттэрин кытта хоробуокка тураллар. «Маленькой 
ёлочке»)
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САНТА-КЛАУС КЛАУС УОННА ГРИНЧ

Луковцева Нарыйа Титовна,
Таатта улууһа, «Оҕо сайдар киинэ — «Чуораанчык» 
оҕо уһуйаанын эбии үөрэхтээһиҥҥэ педагога 

Оруоллар:

Ыытааччы
Санта-Клаус-Клаус
Феялар (3)
Гринч
Ведьма Ирма
Хаар дьон
Хаарчаана
Тымныы Оҕонньор

Туттар тэрил: аптаах уулаах колба.

Ыытааччы: 
Харыйабыт симэнэн,
Мөһүүрэнэн киэркэйэн,
Күлүмүрдүү дьэргэйэн,
Тиийэн кэллэ Саҥа дьылбыт,
Кэтэһиилээх түгэммит!

Дорооболоруҥ, оҕолоор! Эҕэрдэ буолуохтун эһиэхэ үөрүүлээх 
түгэммит тосхойбутунан! Бүгүн биһиги Санта-Клаус-Клауска 
ыалдьыттыы барыахпыт. Аптаах остуоруйаҕа айанныаҕыҥ. Үскэ 
диэри бары бииргэ ааҕыаҕыҥ. Биир, икки, үс! Остуоруйа, саҕалан!

(Зал уота хараҥарар. Санта-Клаус-Клаус фонарьдаах киирэн кэ-
лэр. Муннун анныгар киҥинэйэн ыллыыр. Фонаригын остуолга ууран 

баран английскайдыы тугу эрэ баллыгырыыр. Чуумпу алыптаах 
музыка иһиллэр. Музыка улаатан истэҕин аайы уоттар холбонон 

иһэллэр. Саамай бүтэһик харыйа уота умайар. Сырдаабытын кэннэ 
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Санта-Клаус-Клаус оҕолору көрөн соһуйар. Английскайдыы саҥар да 
саҥар буолар. Ыытааччы тахсан английскайдыы кэпсэтэр)

Ыытааччы: Оҕолоор, Санта-Клаус-Клаус ханнык дойдуттан 
сылдьарый, кини ханнык омук тылынан саҥарарый? Биһиги ки-
нини өйдүүбүт дуо? (Оҕолор эппиэттииллэр.) Кини эмиэ биһигини 
өйдөөбөт ээ (Илиитин нэлэс гыннарар.)

Санта-Клаус-Клаус: Help me, нelp me! 
Ыытааччы: Бэйи эрэ, хайдах гынабыт? (Толкуйдуур.) 

Оҕолоор, феялары ыҥырыахха. Кинилэр аптаахтар, биһиэхэ 
көмөлөһүөхтэрэ. Ханнык феялары билэҕитий? (Зубная Фея, Фея 
Крестная, Динь-Динь, Блум, Текна, Муза, Лейла, Стелла, Рокси, 
Флора). Ыҥырыаххайыҥ кинилэри (Оҕолор ыҥыраллар). 

(«Феи Винкс» мультфильмтан музыка тыаһыыр, феялар киирэн 
кэлэллэр. Оҕолор дорооболоһоллор)

Ыытааччы: Күндү феялар, биһиэхэ көмө наада буолла. Санта-
Клаус-Клаус сатаан сахалыы саҥарбат. Оҕолор Санта-Клаус-
Клаустуун кэпсэтиэхтэрин баҕараллар. Санта-Клаусны сахалыы 
саҥарар гына аптыаххыт дуо, баһаалыста?

1 Фея: Үөрүүнү кытта көмөлөһөн бөҕө буоллаҕа.
(Феялар үҥкүүлээн бараллар. 2-с Фея суумкатыттан аптаах колба 

хостуур уонна Санта-Клаус-Клауска биэрэр. Санта-Клаус-Клаус кол-
баны соһуйбуттуу көрөр, сыттыыр уонна хантатан иһэн кэбиһэр. 

Онтон ытырдыбытынан барар, наһаа күүскэ ытырдар, турулус-ири-
лис көрөр)

Санта-Клаус: Уруй-айхал! Дьээһиэ-бооһуооо! Дорооболоруҥ, 
оҕолоор!
(Феялар дэлби үөрэллэр, ыстаҥалыыллар, ытыстарын таһыналлар)

Санта-Клаус: Оҕолоор, миэхэ ыалдьыттыы кэллигит дуо? Мин 
көмөлөһөөччүлэрбин эльфтары кытта билсэн кэбиһиҥ. Ким-
нээҕий бу? 

(Эльфтар үҥкүүлүү-үҥкүүлүү тахсаллар. Онтон биир эльф  
Уля Сергучева-Күннэй «һээдьэ-һээдьэтин» пародиялыыр).

Ыытааччы: Тыый, наһаа үчүгэйдик сахалыы ыллыыгыт дии. 
Оттон биһиги оҕолорбут эмиэ английскайдыы ырыаны билэллэр 
ээ. Ыллаан иһитиннэрэбит дуо, оҕолоор?

(Оҕолор «Нello Santa» ыллыыллар)
Санта-Клаус: Ээ, арба табаларбын аһатыахтаах этим. Оҕолоор, 

эһиги манна олоро түһүҥ. Мин табаларбын аһатан баран кэлиэм. 
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(Арай кутталлаах музыка тыаһыыр. Харыйа кэнниттэн Гринч 
тахсан кэлэр. Бадаарактаах куул сүгэ сылдьар. Уонна киитэрэй 
баҕайытык көрөр-истэр)

Гринч: Оҕолоор, бадаарак ылыаххытын баҕараҕыт дуо? 
Мин наһаа үчүгэй бадаарактардаахпы-ыын. Ымсыыраҕыт дуу, 
кимиэхэ бадаарак биэрэбин? Эн ылаҕын дуо? Хи-хи-хи (Наһаа 
киитэрэйдик көрөр.) Мэ, чэ, ыл. 

(Гринч бадаарагы биир эмэ оҕоҕо биэрэр. Оҕо подарогы ылан аһар. 
Гринч умса-тиэрэ түһэ-түһэ кулэр. Оҕо бадаарагы арыйбыта — кэм-

пиэт оннугар чох буолар. Оҕо хомойор)
Ыытааччы: Аата, сүрүккэтин, хайдах итинник гынаҕын? Оҕо-

лору хомотон. Туох куһаҕан санаалаах киһигиний? 
(Гринч син биир күл да күл буолар)

Гринч: Тоҕо диэтэххэ, Саҥа дьылга бадаарак күүтэр этим 
даҕаны, биирдэ даҕаны Санта-Клаустан бэлэх туппатаҕым. Ол 
иһин мин Саҥа дьылы төрүт сөбүлээбэппин, эбиитин оҕолору 
түөкүннүүбүн уонна кинилэргэ эмиэ Саҥа дьылга куһаҕан эрэ 
буолуон баҕарабын.

1 Фея: Оо, олус хомолтолоох эбит дии. Ол эрээри эйиэхэ 
куһаҕаны онордохторуна, куһаҕанынан эппиэттиирин сыыһа, 
доҕоор. Төһөнөн үчүгэйи оҥороҕун, соччонон эйиэхэ үчүгэй төн-
нөн кэлэн иһэр.

2 Фея: Бары куһаҕаны оҥоро сырыттахпытына дойдубут хара-
ардар харааран иһиэҕэ... (Хомойбуттуу туттар.) 

Гринч: Оннук дуо..! (Толкуйдуур, хараҕа сырдаан барар.) 
3 Фея: Хомойбуккун умнан, бырастыы гынан атын дьоҥҥо 

үчүгэйи оҥор. Оччоҕо үтүө санаа элбээн сир-дойду тупсуо, киэр-
кэйиэ. Дьон бэйэ-бэйэтигэр сыһыана уларыйыа. 

1 Фея: Көр бу, мин билигин биир эмэ оҕону дьиибэлээтэхпинэ 
кини миэхэ төттөрү үчүгэйинэн, эйэлээхтик эппиэттиэхтээх. 

(Феялар оонньуулара)
Ыытааччы: Наһаа да ыраас санаалаах феялар! (Мичээрдиир.) 

Гринч, көр ээ, кинилэр үчүгэйгэ, сырдыкка тардыһар буоланнар 
наһаа кырасыабайдар. Эн санааҥ ырааһырдаҕына эмиэ наһаа кы-
расыабай буолуоҥ. 

Гринч: Кырдьык дуо, оҕолоор? Кинилэр курдук маҥан, 
кыраһыабай буолуом дуу? 

(Оҕолор сөбүлэһэллэр, санаатын көтөҕөллөр. Оҕолор эппиэттэрин 
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ыытааччы салайан биэрэр) 
(Феялар мыльнай пузырь нүөмэрин көрдөрөллөр. Уонна Гринчы ап-

тыыллар. Гринч сирэйэ сырдаан хаалар)
Ыытааччы: Оҕолоор, Гринчка ырыата бэлэхтиэххэ эрэ. 

(Ырыа)
Гринч: Миэхэ ким даҕаны, хаһан даҕаны ырыа бэлэхтии илик. 

Наһаа үчүгэй оҕолор эбиккит, миигин бырастыы гыныҥ, баһаалы-
ста. Мин аны кимиэхэ да куһаҕаны оҥоруом суоҕа. 
(Ол турдахтарына этиҥ этэр тыаһа иһиллэр уонна харыйа кэннит-

тэн ведьма Ирма тахсан кэлэр)
Ирма: Хайа, бу туохха муһуннугут, миигин ыҥырбатыгыт? 

Тугу эрэ үллэстэ сылдьаҕыт дуу? Хайыы, бу бадаарактар ми-
эннэрэ буолуохтара. (Куулугар уктан кэбиһэр.) Дьэ, бу туох 
ааттаах киэргэннигит? Оччоҕо мин эмиэ киэргэниэм. (Кылбачы-
гас хара былааччыйатын куулуттан хостоон кэтэр.) Хайа, 
төһө кырасыабай буоллум? (Төттөрү-таары кыйбаҥнаан хаа-
мар.) Оҕолоор, төһө кырасаабысса буоллум? (Феялар киэр хай-
ыһа-хайыһа күлэллэр, Ирма ону көрөн кыыһырар. Тугу күлүү 
гынан кыччыгыныы тураҕыт? (Сутуругун көрдөрөр.) Оччоҕо мин 
эһигини зомби оҥорон кэбиһиэм!
(Ведьма Ирма феялары аптыыр, феялар кулахачыйан бараллар уонна 
биллибэтинэн мааска кэтэллэр. Үнкүүлүүллэр. Онтон туймаарбыт 

турукка киирэннэр Ирманы эккирэтэн тахсан бараллар)
Ыытааччы: Уаай, хайдах буолабыт? Гринч, көмөлөс эрэ!
Гринч: Оой, хайдах көмөлөһөбүн? Ведьманы сатаан 

кыайбаппын ээ. Санта-Клаус ханна баарый, кини көмөлөһүө этэ. 
Ыытааччы: Чэйиҥ, бары Санта-Клауһы ыҥырыаххайыҥ. 

Санта-Клаус! Санта-Клаус! Санта-Клаус!
(Ыксалынан Хаар дьон киирэллэр. Туора-маары көрөллөр)

Хаар дьон: Хайа, туох буолла? Тоҕо айманныгыт?
(Кыра хаар киһи «Люблю жаркие объятия!» дии-дии барыларын 

кууспутунан барар)
Улахан хаар киһи: Уоо дьээ, эмиэ саҕаланнаҕа! (Кыра хаар 

киһиттэн бэркиһээн төбөтүн туттар, өрө тыынар.)
Ыытааччы: Ведьма феялары зомби оҥордо уонна илдьэ бар-

да. Санта-Клаус-Клаус ханна баарый?
Хаар дьон: Табаларын аһата сырыттаҕына, биир табата куотан 

хаалбыт, ону сатаан туппакка сылдьар.
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Гринч: Көмөлөһүҥ, баһаалыста. Мин феялары наһаа таптаа-
тым. Кинилэр наһаа сырдык үтүө санаалаахтар, баран быыһаан 
аҕалыаҕыҥ. 

Хаар дьон: (Тэбис-тэҥҥэ сэрээккэ хамсаныытын оҥороллор.) 
Всегда готовы прийти на помощь! 

Улахан хаар киһи: Хайа диэки барбыттарай?
Кыра хаар киһи: Люблю жаркие объятия-аа!!!
Улахан хаар киһи: Куустуһа туруоҥ дуо? Бардыбыт! Биһиги 

феялары булан, быыһаан аҕалыахпыт!
Гринч: Оҕолоор, бырааһынньыктааҕы турукпут сүтүмүөҕүн 

наада! Ырыа-үҥкүү тохтообокко салгыы барыахтаах! Оччоҕо бэй-
этэ улахан сырдык күүс буолан Феяларбытыгар, Хаар дьоммутугар 
көмө буолуоҕа!

(Музыкалаах нүөмэр)

Санта-Клаус: Хайа, оҕолоор, төһө өр күүттүгүт? Мин көр бөҕө 
көрүлээтим, һэ-һэ-һэ, бу мэник табачааным куотан хаалан эккирэ-
тиһэ сырыттым. Мин суохпар туох буолла? Тоҕо курутуйдугут?

(Оҕолор туох буолбутун кэпсииллэр. Ыытааччы оҕолору күөдьүтэр, 
саҥардар)

Санта-Клаус: Ол иһин ытыстарым дэлби кыһыйаллар, туох 
эрэ аптааҕы оҥоруохтарын баҕараллар. (Ытыстарын холбуу 
тутан имэринэр, аптаах хамсаныылары оҥорор.) Оҕолоор, 
хараххытын сабан баран, туох баар үтүө санааҕытын ууран туран 
мин кэннибиттэн хатылааҥ! (Английскайдыы аҕыйах аптаах тылы 
саҥаран оҕолорго хатылатар.)

(Бу кэмҥэ уот-күөс хамсыыр, гирлянда дьиримниир. Оҕолор 
харахтарын симэн олордохторуна феялар, Хаар дьон киирэн сыанаҕа 

былаатынан саптан турунан кэбиһэллэр. Оҕолор харахтарын 
арыйаллар, былаат түһэр, дьоруойдар сыанаҕа баар буола түһэллэр)

Бары: Ураа!! Феяларбыт кэллилэр. 
Санта-Клаус: Мэник табачааннарым, тахсан үҥкүүлээн 

көрдөрүҥ эрэ!
(Табачааннар үҥкүүлэрэ)

Ыытааччы: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор чугаһаабыт үһү!!! 
Ураа!!! Чысхаан туһунан ырыабытын ыллыахха эрэ!

(Саҥа дьыллааҕы ырыа)

(Кыттыбыт дьоруойдар бары киирэллэр)
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(Тымныы Оҕонньор тэҥҥэ киирэн кэлэр, Санта-Клаустыын куу-
стуһаллар, быраһаайдаһаллар)

Санта-Клаус: Дьэ, оҕолоор, мин Канаданан, Американан, Ан-
глиянан оҕолорго кэһиилэрбин түҥэтэ бардым. Саха оҕолоро 
наһаа үчүгэй эбиккит. Наһаа астынным. Эһиил көрсүөххэ диэри. 

(Санта-Клаус тахсан барар)

Тымныы Оҕонньор:
Ахсынньыбыт тымныытыгар
Аан туманын ортотунан,
Силлиэ-буурҕа быыһынан
Уһук хоту кыраайтан 
Эһиэхэ айаннаан 
Тиийэн кэллим, оҕолоор! 
Хаарчаана: 
Куруһуба хаар киэргэллээх,
Мөһүүрэлээх харыйа симэхтээх
Саҥа дьылы уруйдаан,
Эҕэрдэлээх кэллим мин!

(Музыкалаах нүөмэр)

Хаарчаана: Хаар кыргыттарым, дьүөгэлэрим, миигин кытта ту-
ран үҥкүүлээҥ!

(Хаар үҥкүүтэ)

Ыытааччы: 
Саҥа дьыл уолчааммыт
Сүүрэн киирбит саалаҕа,
Уруй-айхал үксээбит,
Үөрүү-көтүү элбээбит!

Саҥа дьыл уол: 
Саҥа сыл бэлиэтэ
Саҥа дьыл диэммин.
Үгүс оҕо сүрэҕэр
Кэтэһиилээх ыалдьыппын!

(Музыкалаах нүөмэр)

Тымныы Оҕонньор: Дьэ, маладьыастар. Ырыа, үҥкүү бөҕөтүн 
үөрэппиккит. Миигин кэтэспиккит аҕай. Аны саамай долгутуулаах, 
үөрүүлээх түгэн кэллэ. Тугуй ол, оҕолоор? 
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(Бадаарак түҥэтиитэ, хаартыскаҕа түһүү).
Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, мин эмиэ барарым кэллэ. Өссө 

элбэх уһуйааны кэрийиэхпин наада. Эһиги детсаккытыгар кэлэр-
бин наһаа сөбүлүүбүн. Манна наһаа үчүгэй оҕолор сылдьаллар. 
Бэйэ-бэйэлэрин сыаналыыр, улахан дьону убаастыыр, маннык 
өссө да туһа дьоно буола улаатаргытыгар баҕарабын! Эһиил көр-
сүөххэ диэри!
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КЭТЭҺИИЛЭЭХ САҤА ДЬЫЛ

Саморцева Альбина Васильевна,
Сунтаар улууһа, «Оҕо сайдар киинэ — 2 №-дээх «Сар-
даана» оҕо уһуйаанын эбии үөрэхтээһиҥҥэ педагога 

Оруоллар:

Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана
Кыһын
Наруто
Сакура
Эльза
Анна
Олаф
Миньоннар (4)
Маша
Эһэлэр
Бөрөлөр 
Лол куукулалар
Пятачок
Кроля
Тигруля
Винни-Пух
Гринч
Дьэгэ-Бааба

(Саҥа дьыллааҕы музыка тыаһыыр, оҕолор маскараатотарын кэтэн 
саалаҕа киирэллэр уонна миэстэлэрин булан олороллор. Кыһын киирэр)

Кыһын: Үтүө күнүнэн оҕолор! Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан! 
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ, харыйабыт киэркэйдэ! Саҥа үүммүт 
сылынан эһиэхэ эҕэрдэ!
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(Харыйа тула туран оҕолор хоробуоттууллар, хоһоон ааҕаллар)

Кыһын: Саҥа дьыл бырааһынньыга оҕо-аймах саамай 
күүтэр, таптыыр бырааһынньыга. Саҥа дьылга араас дьиктилэр 
буолаллар, остуоруйалар саҕаланаллар. Эһиги саамай тугу 
күүтэҕитий? Тымныы Оҕонньору дуо? Миэхэ бу аптаах палочка 
баар. Билигин мин манна Тымныы Оҕонньору баар гыныам. (Па-
лочкатынан далбаатыыр. Үөһэттэн хаар түһэр уонна Хаарча-
ана киирэн кэлэр.)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Көрдөөх-нардаах хаар 
кыырпахтара миэхэ күлүмнүү оонньууллар, сарсыардааҥҥы күн 
чаҕыла сирэйбэр сандаарар. Ытык-мааны кырдьаҕас Тымныы 
Оҕонньор сиэнэ, хара тыа маанылаах кыысчаана — Хаарчаана 
диэн буолабын.

Кыһын: Хаарчаана, оттон Тымныы Оҕонньор ханна баарый? 
Оҕолор эһигини кэтэһэн аҕай олороллор.

Хаарчаана: Пахай, чахчы даҕаны, Тымныы Оҕонньор ханна 
баарый? Уой, мин атын сиргэ кэлэн хаалбыппын дуу? Ким миигин 
манна аҕалла? Хайдах манна баар буолан хааллым?

Кыһын: Хаарчаана, эйигин мин аптаан манна, «Сардаана» 
уһуйааҥҥа аҕаллым, Саҥа дьылы бырааһынньыктыы сылдьабыт. 
Арааһа, мин сыыһа аптаах тылларбын саҥарбыппын быһылаах 
эбэтэр ситэри эппэтэхпин.

Хаарчаана: Ээ, сөп, сөп. Мин эмиэ аптаах тыллары билбэп-
пин ээ. Хайыырбытый оччоҕо? (Толкуйдуур.) Ээ, толкуйдаатым. 
Тымныы Оҕонньор туһунан төһө билэргитин билиэм. Мин 
ыйытыам, оҕолор эһиги «Оннук» эбэтэр «Суох» диэн эппиэттээриҥ.

Тымныы Оҕонньор маҥан бытыктаах дуо? (Оннук.)
Тымныы Оҕонньор тос-тос торуоскалаах дуо? (Оннук.)
Тымныы Оҕонньор табаннан сылдьар дуо? (Оннук.)
Тымныы Оҕонньор бадаарак аҕалар дуо? (Оннук.)
(Саала кэннигэр оҕолор кэннилэригэр туран Гринч хаһыытыыр)

Гринч: Суооох!!! һа-һа-һаа!!! Мин Гринчпын, мин Саҥа дьыл 
бырааһанньыгын уорааччыбын!!! Миигин билэҕит дуо? Мин 
эһиги бырааһынньыккытын уора кэллим!!! Харыйаҕыт уотун 
умулларыам.
(Харыйа уота умуллар, саала устун хаамыталыыр, музыка тыаһынан 

үҥкүүлүүр)
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Гринч: Аны билигин араас уотунан күлүмүрдүүр уоттаргытын 
умулларыам.

(Биирдии-биирдии гирлянда уоттара умуллаллар. Бу бириэмэҕэ 
Хаарчаана оҕолорго чугаһаан сибигинэйэр)

Хаарчаана: Куттанымаҥ, мин билигин хорсун дьоруойдарбын 
ыҥыртыам. 

(Хаарчаана төлөпүөнүнэ эрийэр, лазернай уот тыгар — Наруто 
уонна Сакура киирэн кэлэллэр уонна Гринчы лазерынан ытыалаан 

үүрэллэр. Харыйа уота умайан кэлэр)

Кыһын: Хата Хаарчаана хорсун дьоруойдары ыҥыртаан Гринчы 
үүрдүбүт ээ. Оҕолор, Нарутолаах Сакураҕа махтаныаххайыҥ. 

Кыһын: Наруто уонна Сакура, биһиги Саҥа дьыл 
бырааһынньыгын ыла олоробут. Биһиэхэ күндү ыалдьыт буолуҥ.

Наруто, Сакура: Аригато. (Тоҥхоҥнууллар.) Биһиги эһиэхэ 
билигин оонньуу оонньотуохпут. (Оҕолорго оонньуу оонньотол-
лор.)

Кыһын: Наруто, Сакура, эһиги Тымныы Оҕонньору көрдүгүт 
дуо?

Наруто, Сакура: Най («Суох» диэн дьоппуоннуу эппиэттиил-
лэр)

Кыһын: Өссө төгүл биһиги эһиэхэ махтанабыт.
Хаарчаана: (Хомойбуттуу) Оччоҕуна Тымныы Оҕонньор 

ханна сылдьара буолуой?
Наруто: Оттон били биһиги дьүөгэлэрбит Эльзалаах Анна 

бааллар дии, кинилэр билэллэрэ буолуо дуо?
(Наруто, Сакура уоттаах саабылаларын өрө көтөҕөллөр, Эльза уонна 

Анна киирэллэр, кэннилэриттэн Олаф сүүрэн ыксаан киирэр)

Наруто, Сакура: Биһигини атын сиргэ ыҥырдылар, көмөбүтүн 
күүтэллэр. Сайонара! 

Хаарчаана: Эльза, Анна, эһиги Тымныы Оҕонньору көрдүгүт 
дуо?

Эльза, Анна: Суох, көрбөтүбүт. Олаф, эн көрбүтүҥ?
Олаф: Суох, суох, көрбөтөҕүм. Наһаа үчүгэй дии манна. Бу 

биһиги ханна кэллибит? Ээ, оҕолор бөҕө олороллор эбит дии. 
Оонньуохпун баҕарабыын. Эльзалаах Анна миигинниин оонньо-
оботтор. Оҕолоор, миигинниин оонньуугут? (Оонньуу оонньо-
толлор.)

(Оонньоон бүтэн эрдэхтэринэ Миньоннар киирэн кэлэллэр).
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1-гы миньон: Хайа, бу бары туохха мустан олороҕутуй? 
2-с миньон: Уоаай, бары хайдах эрэ таҥныбыттааар!
3-с миньон: Маскараат кэппиттэр дии.
4-с миньон: Тоҕо кэппиттэрий?
1-гы миньон: Өссө харыйа маһы киэргэппиттэр. Тоҕо 

киэргэппиттэрий?
2-с миньон: Ханнык эрэ бырааһынньык дуу?
3-с миньон: Ити олорор оҕолортон ыйытыый.
4-с миньон: Эн ыйыт.
1-гы миньон: Эн ыйыт, мин куттанабын ээ.
2-с миньон: Оҕолоор, туохха мустан олороҕутуй?
3-с миньон: Ээ, бырааһынньыкка дуо?
4-с миньон: Хайдах эрэ хомойбут курдуккут. Биһигинниин 

үҥкүүлээҥ, оччоҕуна өрө үөрүөххүт-көтүөххүт 
(Миньонардыын үҥкүү)

Кыһын: Миньоннар, эһиги Тымныы Оҕонньор диэни билэҕит 
дуо? 

Миньоннар: Суох, билбэппит.
Кыһын: Биһиги оҕолорбут билэллэр ээ. Тымныы Оҕонньор 

диэн кимий? Миньоннарга кэпсиэҕиҥ.
Миньоннар: Оҕолор барахсаттар Тымныы Оҕонньору наһаа 

кэтэһэллэр эбит дии. 
(Микки уонна Минни Маус киирэн кэлэллэр)

1-гы миньон: Кимнээх эрэ кэллилэр.
2-с миньон: Кимнээҕий?
3-с миньон: Билбэппиин.
4-с миньон: Ыйытыый кимнээҕин.
1-гы миньон: Эһиги кимнээхтэргитий?
Микки: Үтүө күнүнэн! Мин Миккибин.
Минни: Мин Миннибин.
1-гы миньон: Биһиги наһаа өр буолаары гынныбыт, ханна эрэ 

барыахтаах этибит дии.
2-с миньон: Ээ, арба. Чэйиҥ, ыксыаҕыҥ. Көрсүөххэ диэри, 

оҕолоор! 
(Минньоннар тахсан бараллар)

Микки: Наһаа да үчүгэй маскарааттаах оҕолор олороллоор!
Минни: Мин маскарааттаах оҕолору кытта оонньуохпун баҕа-

рабын.
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Микки: Мин эмиэ 
Минни: Оччоҕуна оонньуохха.
Микки: Мин наһаа көрдөөх оонньууну билэбин.

(Оҕолору оонньотоллор. Оонньоон бүтэн эрдэхтэринэ Дьэгэ-бааба 
киирэн кэлэр)

Дьэгэ-Бааба: Айа да айа, бу туох ааттаах айдаанай, күл да күл, 
үөр да үөр!

(Минни уонна Микки Маус куттаналлар)
Дьэгэ-Бааба: Бу тугуй? Туох ааттаах элбэх уотай? Биир да оҕо 

суох! Кимнээх эрэ олороллор! Барыта уот-күөс, барытын араарыҥ 
уонна утуйа барыҥ!!! Мин эмиэ утуктаатым. (Дьааһыйар.) Хайдах 
эрэ оҕо сыта кэлэр дии . (Сыттыыр.) Хантан кэлэрий, хантан эрэ 
олох оҕолор сыттара кэлэр. Эһиги билэҕит дуо? Хантан оҕо сыта 
кэлэрий? 
(Бөрөлөр сүүрэн киирэллэр, кэннилэриттэн күлэ-күлэ Машенька кыыс 
сүүрэн киирэр, харыйаны тула эргийэллэр. Бөрөлөр Дьэгэ-Бааба кэнни-

гэр саһаллар)
Маша: Уой, бөрөлөр ханна бардылар? Уой, оттон бу ким 

олороруй? 
Дьэгэ-Бааба: А-һааа, кыыс оҕо кэллэ дии, ол иһин оҕо сыта 

кэлэр этэ ээ. Кэл, бардыбыт, мин эйигин киэһээҥҥи аһылыкпар 
буһаран сиэҕим! (Салбанар, уоһун-тииһин соттор.)

Маша: Мин дуо, эйигинниин дуо? (Соһуйар.) Оо, баттаҕыҥ 
тоҕо сүрэй, бачча кырасыабай кыыс эрээри, баттаххын тараана 
сылдьыаххын! Бөрөлөр, улахан тиистээх тараахта аҕалыҥ эрэ. 
(Бөрөлөр улахан тараах биэрэллэр, Маша Дьэгэ-Бааба бат-
таҕын тарыы сатыыр.)

Дьэгэ-Бааба: Айыккаа-айыкка, 333 сыл буолла тарааммакка 
сылдьыбытым. 

Маша: Ээ, онтон эн тумууттан укуол ылбытыҥ дуо? Мин эйиэхэ 
аны билигин укуол туруоруом. Бөрөлөөр, улахан испирииспин 
аҕалыҥ эрэ! 

Дьэгэ-Бааба: Суооох, ылбаппын, укуол ылбаппын!
Маша: Суох, ылаҕын! Бу наһаа туһалаах вакцина, олох-олох 

ыалдьыаҥ суоҕа.
Дьэгэ-Бааба: Сөөп, сөп, туһалаах буоллаҕына ылыам, ол эрээ-

ри балыаһаҕа баран ылыам. 
Маша: Сөп, эйигин бөрөлөр атаарыахтара! Аны куотан 

хаалыаҥ.



Электронный сборник методических разработок

413

Маша: Оттон мин манна хаалан бырааһынньыктыам. Миэхэ 
эмиэ киэргэммит харыйа наада. (Харыйаны тула эргийэ сылдьан 
үөрэр-көтөр, ол сылдьан биир оонньууру алдьатан кэбиһэр.)

Маша: Уой, түһэн алдьанан хаалла дии. 
(Бу кэмҥэ эһэлэр киирэн кэлэллэр, Машаны көрөн соһуйаллар уонна 

тараччы тутан илдьэ тахсаллар)

Хаарчаана: Оо, дьэ, эһэм барахсан ханна сылдьара буолуой? 
Кыһын: Саатар ким да көрбөтөх дии. Хайдах гынабыт? (Тол-

куйдууллар.)
(Кукла Лоллар үөрэн-көтөн киирэн кэлэллэр)

1-кы Кукла Лол: Привет!
2-с Кукла Лол: Привет! (Кукла Лоллар бэйэ-бэйэлэрин кыта-

ры кэпсэтэллэр.)
1-кы Кукла Лол: Уой, наһаа кырасыабай кыргыттар дии!
2-с Кукла Лол: Эс, хайдах, нестильно таҥна сылдьаллар батта. 

Тугу-тугу кэппиттэрий?
1-кы Кукла Лол: Эһиги кимнээхтэргитий?
Кыһын: Мин Кыһыммын.
Хаарчаана: Мин Харчаанабын.
1-кы Кукла Лол: Ол иһин тымныы эбит дии. Оттон эһиги тугу 

гына сылдьаҕытый?
Кыһын: Биһиги Саҥа дьыл бырааһынньыгын ыла сылдьабыт.
Хаарчаана: Эһиги Тымныы Оҕонньору көрдүгүт дуо?
2-с Кукла Лол: Суох, көрбөтүбүт.
1-кы Кукла Лол: Оттон бырааһынньык буоллаҕына көрү-на-

ры көҕүлүөххэ ээ!
2-с Кукла Лол: Да! Да! Дааа! Мин бырааһынньыгы наһаа 

сөбүлүүбүн. Оҕолоор, оонньуубут дуо? 
(Куклалар оҕолорго оонньуу оонньотоллор)

Кыһын: Хайдах гынабыт?
Хаарчаана: Оттон оҕолорбут бадаарага суох хаалаллар дуо?
Кыһын: Оннук эбит дии!

(Винни Пух ытыы-ытыы киирэн кэлэр, кэнниттэн Пятачок уонна 
Кроля киирэллэр) 

(Пятачок кутталыттан уҥан түһэр, Кукла Лоллар сүүрэн кэлэн Пя-
тачок мурунун аннынан сапсыйаллар. Пятачок тыынын ылар уонна 

Кукла Лоллары көрөн баран эмиэ уҥан хаалар) 
(Кыһын уонна Хаарчаана Пятачогу уоскуталлар)
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Кыһын: Пятачок, куттаныма, биһиги эйиэхэ туох да куһаҕаны 
оҥорбоппут.

Хаарчаана: Эһиги тоҕо бары ытаатыгыт? Туох буоллугут?
Винни Пух: (Ытыы-ытыы) Оттон биһиги табаарыспытын 

Тигруляны сүтэрэн кэбистибит.
Кроля: Сарсыарда сэрээккэлээчччибит, сүүрээччибит, эрчил-

лээччибит. Бүгүн сарысарда Тигруля эрчиллэ кэлбэтэ дии. Кэтэһэ 
сатаан баран Виинигэ барбытым — онно эмиэ суох, Пятачокка 
эмиэ суох.

Винни Пух: Эһиги көрбүккүт дуо?
Кыһын, Хаарчаана: Суох, көрбөтөхпүт!
Пятачок: (Винни Пух кэннигэр саһан туран.) Оттон ити кимнээх 

олороллоруй? (Маскарааттаах оҕолор диэки көрө-көрө.)
Кыһын: Ити оҕолор маскараат кэтэн олороллор, Саҥа дьыл 

бырааһынньыга. Куттаныма. Биһиги оҕолорбут олох куттала 
суохтар, кинилэр наһаа көрдөөхтөр, хата, бары бииргэ туран 
хамсанан үҥкүүлүөҕүҥ! 

(Бары туран үҥкүүлүүллэр)

(Дьэгэ-Бааба үөрэн-көтөн киирэн кэлэр).
Дьээгэ-бааба: Мин укуол ыллыым, олох да ыалдьыбат эбииит! 

Ля-ля-ля! Лю-лю-лю!
Кыһын: Хайа, кырасаабысса, олох тупсубуккун дии! Ма-

ладьыас!
Хаарчаана: Дьэгэ— бааба, эн Тымныы Оҕонньору көрдүҥ дуо?
Дьэгэ-бааба: Ээ, оттон мааҕын сылдьар этэ дии, били, били 

Тигрулялыын. Бары бииргэ Тымныы Оҕонньору ыҥырыахха ээ. 
Хаарчаана: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, ыҥырыаххайыҥ! 
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор! Тымныы Оҕонньор!

(Тымныы Оҕонньор киирэн кэлэр)

Кыһын: Кырыа бытык Тымныы кыһын оҕонньор торуоскатын 
тос-тос охсон тиийэн кэллэ оҕолоор!

Тымныы Оҕонньор: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Силлиэ хаары ар-
гыстанан, харыҥ былыттары нөҥүөлээн, үрдүк очуостар үрдүлэ-
ринэн Аан дойдуну силийэ көтөн оҕолорбор тиийэн кэллим. 
Эһигини көрбүппүттэн наһаа үөрдүм! Саҥа дьылы көрсөр, Эргэ 
дьылы атаарар дьикти кэрэ бырааһынньыгы аҕаллым, баһаалы-
ста, үөрүҥ-көтүҥ, ыллааҥ-туойуҥ, үҥкүүлээҥ!

Кыһын: Тымныы эһээбит, баһаалыста, манна олорон биһиги 
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оҕолорбут бэлэмнээбит ырыаларын, хоһооннорун, үҥкүүлэрин 
көр-иһит!

Тымныы Оҕонньор: Наһаа маладьыас оҕолор, мин сиэним 
эһиэхэ кэһиилээх кэлбитэ. Хаарчаана үҥкүүлээн көрдөрүөҕэ. 

(Хаарчаана үҥкүүлүүр)
Тымныы Оҕонньор: Бэркэ сынньанным, үөрдүм-көттүм! 

Санаам көтөҕүлүннэ! Оҕолорбор кэһиибин үөрэ-көтө 
түҥэтиим! (Кэһиитин түҥэтэр.) Аны билигин атын оҕолорго 
бырааһынньыктыы бардым. Эһиил өссө улаатан, тупсан 
көрсөөрүҥ! Көрсүөххэ диэри! 

(Хаарчааналыын тахсан бараллар)
КыҺын: Саҥа сылбыт, саҥа дьылбыт дьолу-соргуну уһаттын! 

Дьоллоох олоҕу кэҥэттин! Үөрэн-көтөн Саҥа дьылы көрсөөрүҥ!
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КЫҺЫҤҤЫ ОСТУОРУЙА

Гаврильева Ольга Ефремовна,
Мэҥэ Хаҥалас улууһа, Алтан орто оскуолатын 
иитээччитэ

Оруоллар:

Бим, Бом — эhэчээннэр
Тииҥчээннэр
Саhылчааннар
Бөрөчөөннөр
Куобахчааннар
Yрүҥ эhэлэр 
Албын саhыл

(Сыанаҕа тыа ортотугар турар ырааhыйа көстөр. Харыйа мас үүнэн 
турар)

Кэпсээнньит: Олус кэрэ айылҕалаах кыhыҥҥы тыа быыhыгар 
кырачаан кыылчааннар ийэлэрин, аҕаларын кытта иллээхтик-эй-
элээхтик олорбуттар. Тыа кыылчааннара Саҥа дьылы хайдах көр-
сүбүттэрин туhунан остуоруйаны көрүөҕүҥ.
(Бим уонна Бом, кыра эhэ оҕолоро, ырааhыйаҕа утарыта киирэн кэлэ-

ллэр)

Бом: Дорообо, Бим!
Бим: Дорообо, Бом!
Бом: Бүгүн наhаа үчүгэй күн буолбут. Сып-сырдык, сып-сылаас.
Бим: Оттон хаарбыт үрдэ муус маҥан, сып-сымнаҕас, киhи ха-

раҕа саатар сырдыга. Мастар сылаас буоллун диэн хаар соннорун 
кэппиттэр. 

Бом: Чэ эрэ, доҕоруом, хаарынан ысыhа оонньуохха!
Бим: Чэй! Биир, Икки, Yс! 

(Эhэчээннэр күлсэ-күлсэлэр хаарынан ысыhа оонньууллар)
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Бим: Көр эрэ, бу наhаа үчүгэй харыйа мас үүнэн турар дии. 
(Тохтооннор маhы көрөллөр лабаатын сыттаан ылаллар.)

Бом: Бим, сотору Саҥа дьыл бырааhынньыга буолар, бу 
харыйаны эрбээн ылан дьиэбитигэр киллэриэххэ.

Бим: (Кэтэҕин тарбанар, толкуйдуур.) Бом, бу харыйа маннык 
кырасыабай буолан тахсарыгар элбэх сыл үүммүт, ону биhиги 
алдьатан ылан бырааhынньыкка эрэ аҕыйах күн туттан баран 
таhааран быраҕан кэбиhиэхпит дии. Мин оннукка сөбүлэспэппин.

Бом: Сөпкө эттиҥ, доҕоруом. Оччоҕо биhиги харыйачааны 
манна киэргэтиэххэ уонна доҕотторбутун ыҥыран Саҥа дьылбытын 
манна көрсөн оонньуохпут, ыллыахпыт, үҥкүүлүөхпүт.

Бим: Олус бэркэ толкуйдаатыҥ, Бом, маладьыас! Көрдөөх-
нардаах тииҥчээннэри, бэhиэлэй куобахчааннары, булугас өйдөөх 
саhылчааннары уонна бөрөчөөннөрү, Хотугу муустаах муораттан 
үрүҥ эhэчээннэри, туундараттан түргэн сыыдам сырыылаах 
табалары ыҥырыахпыт!

(Ити бириэмэҕэ Албын Саhыл үөмэн киирэн мас кэннигэр олорон ис-
тэр)

Бом: Миэхэ дьиэбэр дьааhыкка толору оонньуур баар, ону 
аҕалан харыйабытын киэргэтиэххэ. Онтон эн харыйабыт үрдүгэр 
тугу ыйыырбытын толкуйдаар.

Иккиэн: Чэ, сүүрүөххэ.
(Албын Саhыл Харыйа кэнниттэн тахсан кэлэр. Хомойбут, 

санаарҕаабыт көрүҥнээх)

Албын Саhыл: Миигин ким да бырааhынньыкка ыҥырыан 
баҕарбат. Өрүүтүн мин соҕотох сылдьабын. Бииргэ оонньуур, 
кэпсэтэр доҕотторум суохтар. Ээ, итинник буоллаҕына, 
бырааhынньыккытын буортулуом ээ. Миигин оччоҕуна өйдүөххүт, 
ии-hа-hа-hа! (Күлэр, үөрэр.)

(Бим, Бом киирэн дьааhыктаах оонньууру харыйа аттыгар ууран 
кэбиhэллэр)

Бим: Наhаа үчүгэй хаар көтө сылдьар, хата тутан ылан 
харыйабыт үрдүгэр ыйыахха. (Иккиэн хаары тута сатыыллар. 
Ити бириэмэҕэ Албын Саhыл дьааhыктаах оонньуурдарын ил-
дьэ баран хаалар.)

Бом: Сатаан туппатыбыт дии, көтөн хаалла.
Бим: Хайа, оонньуурдарбыт ханна баран хааллылар? Манна 

уурбуппут дии.
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(Ооннуурдарын көрдүүллэр да булбаттар. Санаарҕаан олороллор)

(Тииҥчээннэр киирэн кэлэллэр)

Тииҥчээннэр: Хайа, туох буолан санаарҕаан олордугут, 
эhэчээннээр?

Бом: Манна бырааhынньыктыах буоламмыт харыйаны киэргэ-
тээри дьааhыкка оонньуур аҕалан уурбуппут сүтэн хаалла.

Тииҥчээннэр: Ол аайы хомойумаҥ, санааҕытын түhэримэҥ. 
Биhиги күhүн эриэхэ арааhын хомуйан хаhааммыппыт, ону аҕа-
лыахпыт. Харыйаҕа ыйыахпыт.

(Тииҥнэр бараллар. Корзинаҕа эриэхэлэри аҕалаллар. Бары харыйаҕа 
ыйыыллар. Ытыстарын таhыналлар, үөрэллэр. Куобахчааннар кэлэл-

лэр)

Куобахчааннар: Дорооболоруҥ, доҕотторбут! Тугу гынаҕы-
тый?

Бим: Саҥа дьылы көрсөөрү бу олус кэрэ харыйаны тииҥнэр 
аҕалбыт эриэхэлэринэн киэргэттибит.

Куобахтар: Биhиэхэ бэйэбит хатарбыт тэллэйдэрбит бааллар, 
ону эмиэ аҕалан киэргэтиэххэ. Бэйи, мин аҕалыым, таарыччы 
доҕотторбутун ыҥырыам.

(Куобахчаан кэлэр, Саhылчаанаах Бөрөчөөнү илдьэ кэлэр)

Саhылчаан, Бөрөчөөн: Дорооболоруҥ, кыылчааннар. Бүгүн 
туох үөрүүтэ-көтүүтэ буолла?

Бом: Биhиги харыйа киэргэтиэх буолбут оонньурдарбыт сүтэн 
хаалбыттара. Ону бу эриэхэлэринэн, тэллэйдэринэн киэргэттибит. 
Олус үчүгэй буолла. Сотору Саҥа дьылбыт буолуоҕа.

Саhылчаан: Ээ, оттон бу миэхэ ымыы чыычаах кыhыл 
отоннорунан оҕуруо тиhэн бэлэхтээбитэ, онон эмиэ киэргэтиэҕиҥ. 
(Кэтэ сылдьарын устан харыйаҕа иилэ ыйыыр.)

Бөрөчөөн: Мин сулустардаахпын, ону ыйыаҕыҥ. (Сиэбиттэн 
ылан ыйыыллар.)

Бим: Хайдах курдук кэрэчээн буолла!
(Бары харыйа тула туран үҥкүүлүүллэр, үөрэллэр)

Бом: Тохтооҥ эрэ, туох эрэ тыаhыыр. (Бары иhиллииллэр.)
(Таба чуораанын тыаhа иhиллэр. Табалар уонна үрүҥ эhэчээннэр киир-

эллэр)

Табалар, эhэчээннэр: Дорооболоруҥ! Эhиги ыҥырыыгытын 
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ылынан ыраах муустаах муораттан, туундараттан айаннаан кэлли-
бит. Кэhиибитин кылабачыйар таастары аҕаллыбыт.

(Кыыллар үөрэллэр, махтаналлар уонна харыйаҕа ыйыыллар)
Бим: Доҕотторбуот, киэргэммит харыйабыт тула туран үөрэ-

көтө оонньуоҕуҥ, ыллаан-туойан Саҥа дьылбытын көрсүөҕүҥ!
(Албын Саhыл дьааhыктаах оонньуурдарын туппутунан киирэн кэлэр)

Албын Саhыл: Бим, Бом, кыылчааннар, миигин бырастыы 
гыныҥ. Миигин бырааhынньыккытыгар сырытыннарыҥ. Мин 
соҕотох буолан чуҥкуйабын, оттон эhиги элбэххит, көхтөөххүт, 
көрдөөххүт. Миигин бэйэҕитин кытта сырытыннарыҥ.

Куобахчаан: Оттон эн тоҕо ити оонньуурдары илдьэ барбык-
кыный?

Албын Саhыл: Мин харыйаны киэргэтэн бырааhынньык-
тыахпын баҕарбытым.

Бом: Биhиги элбэх доҕоттордоох буолан харыйабытын олус 
кэрэ гына киэргэттибит. Доҕордоох дьоҥҥо ыарахан да чэпчиир, 
ким дьиҥнээх доҕордоох — ол дьоллоох. 

Албын Cаhыл: Миигин бырастыы гыныҥ, аны хаhан да ал-
бынныам, куhаҕаны оҥоруом суоҕа. Эhиги доҕордуу буолаҥҥыт 
бэйэ-бэйэҕитигэр көмөлөhөҕүт, мин эмиэ эhигини кытта доҕор-
доhуохпун баҕарабын. Миигин доҕордоhорго үөрэтиҥ.

Кыылчааннар: Чэ, Cаhыл, аны куhаҕаны оҥорума. Бары үөрэ-
көтө сынньаныаҕыҥ!

(Бары харыйаларын тула туран хоробуоттууллар, оонньууллар, ыл-
лыыллар, үҥкүүлүүллэр)
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МУУС КОРОЛЕВА

Васильева Наталия Борисовна,
Таатта улууһа, Ытык-Күɵллээҕи
«Туйаара» уһуйаан иитээччитэ

Оруолларга: 

Ыытааччы
Кай
Герда
Муус королева
Тыал
Хаардар 
Хаар дьон
Ороспуонньуктар 
Булчуттар 
Табалар 

Ыытааччы: Сылы быһа кэтэспит күндү кэммит кэллэ, 
күлүмүрдүүр харыйалаах Саҥа дьылбыт, аптаах кэрэ күммүт! Күн-
дү төрөппүттэри, оҕолору, ыалдьыттары Саргылаах Саҥа дьыл кэ-
лбитинэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Уонна бырааһынньы-
ктааҕы остуоруйаҕа ыҥырабыт!

(Остуоруйа саҕаланар. Остуоруйа фоновай музыката)
Ыытааччы: Олорбуттара эбитэ үһү Кай уонна Герда диэн 

оҕолор. Кинилэр олус эйэлээхтэр, күнү быһа бииргэ оонньууллар 
эбит. (Кыыстаах уол оонньууллар, музыканан эргийэллэр.) 
Арай биирдэ Кай түннүгүнэн көрө олордоҕуна халлаантан хаар 
кыырпаҕа түспүт. Хаар кыырпаҕа наһаа кырасыабай эбит! (Уол 
хаар кыырпаҕын көрөр.) Эмискэ хаар кыырпаҕа Муус королеваҕа 
кубулуйбут уонна уолу ыраах Муус саарыстыбатыгар илдьэ 
барбыт. Герда ыраахтан көрөн эрэ хаалбыт. Кыыс доҕорун суохтаан 
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ытаабыт уонна Кайы Муус королеваттан аҕаларга санаммыт. 
(Кыыс көрдүү барар.) Герда баран испит, баран испит, тыал бөҕө 
түспүт. 

(Музыканан Тыал киирэр)
Тыал: Дорообо, кыысчаан! Бу ханна баран иһэҕин?
Герда: Мин доҕорбун Кайы Муус королева уоран илдьэ барда. 

Муус королева Муустаах саарыстыбатын көрдүү баран иһэбин.
Тыал: Мин балтыларбыттан — хаар кыырпахтарыттан ыйытаар, 

баҕар, кинилэр билэллэрэ буолуо, Муус королева муустаах 
саарыстыбатын.

(Үҥкүү «Хаардар»)
Герда: Хаардар, Муус королева Кайы уоран илдьэ барда. Муус 

королева Муустаах саарыстыбатын көрдүү баран иһэбин. Эһиги 
билэҕит дуо?

Хаардар: Суох. (Накидка биэрэллэр.)
Ыытааччы: Халыҥ хаар түһэн кыыс хаамарыгар олус эрэйдээх 

эбит. Тоҥуу хаары кэһэн баран иһэн утары Хаар киһини көрсө 
түһэр.

Хаар киһи: Дорообо, кыысчаан! Бу халыҥ хаары кэһэн ханна 
баран иһэҕин?

Герда: Мин доҕорбун Кайы Муус королева уоран илдьэ барда. 
Муус королева Муустаах саарыстыбатын көрдүү баран иһэбин.

Хаар киһи: Мин доҕотторбун ыҥыртыам, эйиэхэ суолу 
ыраастаан биэриэхпит уонна бу үтүлүк биэрэбин, илииҥ тоҥуо 
суоҕа. (Кыыска үтүлүк кэтэрдэр.)

(«Хаар дьон үҥкүүлэрэ»)
Ыытааччы: Герда Хаар дьоҥҥо махтанан баран салгыы баран 

испит. Тыа иһэ хараҥаран барбыт. Арай ыраах сырдык уот көстөр 
эбит. Чугаһаан көрбүтэ — ороспуонньуктар олорор эбиттэр!

(«Ороспуонньуктар үҥкүүлэрэ»)
Ороспуонньук: Бачча хараҥа тыаҕа куттаммакка тугу гына 

сылдьаҕын?!
Герда: Ороспуонньуктар, Муус королева Кайы уоран илдьэ 

барда. Муус королева Муустаах саарыстыбатын көрдүү баран 
иһэбин. Эһиги билэҕит дуо?

Ороспуонньуктар: Суох, билбэппит! Туох үчүгэй үтүлүктээх-
хиний, аҕал биһиэхэ, илиибит дэлби тоҥно! (Үтүлүгүн былдьаан 
баран куоталлар.)
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Ыытааччы: Халлаан улам сырдаабыт. Герда тыа устун баран 
испит, баран испит, булчуттары көрсө түспүт.

(«Булчуттар үҥкүүлэрэ»)

Герда: Булчуттар, Муус королева Кайы уоран илдьэ барда. 
Муус королева Муустаах саарыстыбатын көрдүү баран иһэбин. 
Эһиги билэҕит дуо?

Булчут: Биһиги табаларбыт илдьэн биэриэхтэрэ.
Ыытааччы: Булчуттар табаларын ыҥыртыыллар.

(«Табалар үҥкүүлэрэ»)

Ыытааччы: Түргэн сырыылаах табалар сис тыалары, очуос 
хайалары уҥуордаан, Герданы Муус королева Муустаах саары-
стыбатыгар аҕалан биэрэллэр.

(Уот сабыллар, ол кэмҥэ Муус королева троҥҥа олорор)

Герда: Муус королева, Кайы ыыт.
Муус королева: 
Мин таабырыннарбын таайдаххытына биирдэ ыытыам.
Кыһын сылытар, саас ирэр, сайын сүтэр, күһүн тиллэр баар үһү. 

(Хаар)
Уокка умайбат, ууга тимирбэт баар үһү. (Муус)
Кыһын, сайын биир өҥнөөх баар үһү. (Харыйа)
Муус королева: Мин таабырыннарбын барытын таайбыккыт 

иһин Кайы ыытабын. (Тахсан барар)
(Үҥкүү «Вальс» (Кай, Герда))

Ыытааччы: Наһаа үчүгэй остуоруйаны көрдүбүт дии. Кайы 
ким уоран ылбытай? Остуоруйабытыгар Герда бастаан кими 
көрүстэ этэй? Герданы Муус саарыстыбатыгар кимнээх илдьэн 
биэрдилэрий? (Оҕолор эппиэттииллэр.)

Ыытааччы: Биһиги бырааһынньыкпытыгар ким суоҕуй?
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор.

(Бары Тымныы Оҕонньору ыҥыраллар)

Тымныы Оҕонньор: 
Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!
Халыҥ тыалары туораан,
Иһирик ойуурдары уҥуордаан, 
Уһуннук айаннаан,
Хаарчаана кыыспыныын
Кэллибит эһиэхэ,



Электронный сборник методических разработок

423

Күндү ыалдьыт буолан
Көргө-нарга кыттыһаары,
Кэһиибитин түҥэтээри.

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор, Саҥа дьылынан, саҥа 
дьолунан! Уһуйааҥҥытын киэргэппиккит аҕай дии! Оттон бу 
кэрэчээн харыйа уота умайбакка турар эбит дии. Миигин кытта 
хатылааҥ: «Биир, икки, үс — харыйабыт уота, сандаар!»

Тымныы Оҕонньор: Сиэним кыыс эҕэрдэтин тиэрдэн ырыа 
ыллаан иһитиннэриэ.

(Хаарчаана ырыата)
Ыытааччы: Тымныы Мооруос оҕонньор, уһун айантан сылай-

даҕыҥ буолуо, манна олорон сынньан. Оҕолор эйигин кэтэспит-
тэрэ, ырыа ыллаары бэлэм олороллор.

(Ырыалар, хоһооннор, үҥкүүлэр, оонньуу)
Тымныы Оҕонньор: Чэйиҥ, харыйабытын тула туран хоробу-

оттуоҕуҥ.
Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бары хоробуокка туруоҕуҥ!

(Хоробуот «Кэрэчээн харыйа»)
Ыытааччы: 

Кырыа кыһын обургу
Чысхаан, буурҕа аргыстаах,
Аҕалла биһиэхэ кэһиитин
Саҥа дьыллааҕы үөрүүнү —
Остуоруйа дьоруойдарын эҕэрдэ ырыаларын истиэҕиҥ!

(«Новогодние игрушки» (дьоруойдар толорууларыгар эҕэрдэ ырыа))
Тымныы Оҕонньор: Бары наһаа үчүгэйдик ырыа, хоһоон, 

үҥкүү арааһын толордугут. Этэҥҥэ туһалаах дьон буола улаатыҥ! 
Мин эһиэхэ барыгытыгар бэлэхтээх кэллим. (Кэһии туттарыы-
та)

Тымныы Оҕонньор: Барар кэммит тиийэн кэллэ, эһиил эмиэ 
тиийэн кэлиэхпит.

Хаарчаана: Саҥа дьылынан!
Тымныы Оҕонньор: Көрсүөххэ диэри!
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АПТААХ ТОРУОСКА

Решетникова Айталина Семеновна,
Дьокуускай к., «Оҕо сайдар киинэ — 3№-дээх «Катю-
ша» оҕо уһуйаанын» иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана
Дьэгэ-Бааба
Табалар
Эльфтар
Феялар

Туттар тэрил: кылабачыгас мөһүүрэнэн киэргэтиллибит тору-
оска.
(Бэһиэлэй музыканан маскарааттаах оҕолор киирэллэр, «Саҥа дьыл» 

ырыаны ыллыыллар, бэрээдэгинэн олоппосторго олороллор)
Ыытааччы. Сылы быһа кэтэспит күүтүүлээх күндү кэммит кэл-

лэ, аптаах кэрэ киэһэбит, Саргылаах Саҥа дьылбыт! 
(Силлиэ буурҕа тыаһа иһиллэр)

Дьэгэ-Бааба. Учча! Учча! тоҥнум даҕаны, манна эһиэхэ 
сылаас баҕайы эбит дии. Дорооболоруҥ, оҕолоор, бүгүн туох 
бырааһынньыга буоларый? 

Оҕолор. Саҥа дьыл!
Дьэгэ-Бааба. (Тымныы Оҕонньор торуоскатын көрдөрөр.) 

Бырааһынньык буолбат.
Ыытааччы. Тоҕо буолбатый, Дьэгэ-Бааба?
Дьэгэ-Бааба. Мин Тымныы Оҕонньору дьиэбэр ыалдьыттата 

ыҥыран бараммын, аптаах торуоскатын былдьаан баран таһыттан 
хатаан кэллим. (Аптаах торуосканы өрө көтөҕөр, көрөр, сон-
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ньуйар.) Мин тас көрүҥмүттэн куттаналлар, наар куһаҕаны 
оҥорор дии саныыллар, хаһан да бырааһынньыкка ыҥырбаттар. 
Бу Тымныы Оҕонньор аптаах торуоскатынан «Биир, икки, үс — 
миигин бырааһынньыкка баар оҥор» диэбиппэр манна баар 
буоллум. Аны бу мин аптаах торуоскам буолар, тугу баҕарарбын 
баар оҥоруом, баҕардахпына кырасыабай да буолуом. 

Ыытааччы. Дьэгэ-Бааба, эн аптаах кэрэ киэһэҕэ ыалдьыт 
буол, Тымныы Оҕонньору, баһаалыста баар оҥор, Саҥа дьыл 
Тымныы Оҕонньоро суох буолбат. Баһаалыста диэн аптаах тыл, 
көрдөстөхтөрүнэ толороллор. 

Дьэгэ-Бааба. Ээ, мин итинник аптаах тыл баарын билбэт этим. 
(Кэтэҕин тарбанар.) Чэ оччоҕо маннык, мин үс сорудахпын 
толордоххутуна ыытыам.

Ыытааччы. Оҕолоор, бэлэмҥит?
Оҕолор. Бэлэммит.
Дьэгэ-Бааба. Бастакы сорудаҕым маннык — аптаах дойду 

олохтоохторун кытары үҥкүүлүөхпун баҕарабын.
(Эльфтар, феялар киирэн Дьэгэ-Баабаны кытта үҥкүүлүүллэр)

Дьэгэ-Бааба. һуу, тиритиэхпэр диэри үҥкүүлээтим. Иккис со-
рудаҕым маннык — ыйытыыбар сөптөөх хоруй биэриэхтээххит. 
Ыйытыым маннык: 

Тымныы Оҕонньор ханна олороруй? (Улуу Устюгка) 
Америкаҕа Тымныы Оҕонньор ким диэн ааттааҕый? (Сан-

та-Клаус) 
Оттон Саха сиригэр? (Эһээ дьыл) 
Саҥа сылы көрсөр Бырааһынньыкка эһээтин арыаллыыр кыыс 

кимий? (Хаарчаана) Маладьыастар! Барытын таайдыгыт. 
Үһүс сорудаҕым маннык —ырыа истиэхпин баҕардым. 

(Ырыа «Саҥа дьыл»)
Дьэгэ-Бааба. Дьэ, маладьыастар! Үс сорудахпын толордугут, 

онон көрдөһүүгүтүн толоробун. «Биир, икки, үс! Тымныы 
Оҕонньор, баар буол! (Торуоскатынан тоҥсуйар уонна харыйа 
кэннигэр баран саһар.)

Ыытааччы. Оҕолоор, чуораан тыаһыыр, ити Тымныы 
Оҕонньор табаларыгар олорон иһэр. 

(«Таба» үҥкүүтэ)

(Тымныы Оҕонньор сиэниниин Хаарчааналыын киирэллэр)
Тымныы Оҕонньор. Э-һэ-һээй! Саҥа дьылынан! Саҥа дьо-
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лунан! Уруйдаан-айхаллаан тиийэн кэллим мин эһиэхэ! Көрсүбэ-
тэхпит сыл буолла, оҕолоор! Улааппыккыт, биһигини кэтэстигит 
дуо? 

Ыытааччы. Оҕолор эһигини кэтэспиттэрэ, ырыа, хоһоон 
бэлэмнээбиттэрэ, олорон истиҥ. (Оҕолор ырыа ыллыыллар, хоһо-
он этэллэр)

Тымныы Оҕонньор. Кэрэчээн харыйабыт тугун бэрдэй, кэрэтэй, 
араас оонньуурунан симэммит, киэргэйбит! Харыйабыт уота тоҕо 
күлүмнүү умайбатый? Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, харыйабытыттан 
көрдөһүөҕүҥ: «Биир, икки, үс — харыйа уота, чаҕылый!» (Харыйа 
уота умайбат.)

Ыытааччы. Тымныы Оҕонньор, аптаах торуоскаҥ суох дии, ол 
иһин харыйабыт уота чаҕылыйбат.

Дьэгэ-Бааба. Уой-уой! Илиим тоҥно. (Илибириир.)
Тымныы Оҕонньор. (Дьэгэ-Баабаҕа) Кэл эрэ бэттэх, эн тоҕо 

бырааһынньыгы буортулуу сылдьаҕын? Ол иһин даҕаны дьиэтигэр 
ыалдьыттата ыҥыран баран аптаах торуоскабын ымсыырбыттыы 
көрөрө. Атын киһи малын ылар, уорар куһаҕан быһыы. Быракаас 
оҥоро сылдьыбыккын билигин тоҥорон кэбиһиэм!!! 

Дьэгэ-Бааба. Ба-баһаалыста, миигин тоҥорума, аны куһаҕаны 
оҥоруом суоҕа, көннөрүнүөм, аптаах торуоскаҕын биэрэбин, хата 
мин биир аптаах тылы биллим, «Баһаалыста» диэн.

Тымныы Оҕонньор . Чэ, бу сырыыга бырастыы гынабын. 
«Биир, икки, үс — харыйа уота, чаҕылый!» (Харыйа уота холбо-
нор.)

Ыытааччы. Чэйиҥ, бырааһынньыкпытын саҕалыаҕыҥ! 
(Хоробуот «Кэрэчээн харыйа») 
(«Аптаах торуоска» оонньуу)

Тымныы Оҕонньор. Наһаа үчүгэйдик оонньоотубут, 
ырыа, хоһоон бөҕө үөрэппиккит, улааппыккыт! Оҕолорум, ма-
ладьыастар! Сылы быһа муспут кэһиилэрбин түҥэтэбин.

(Кэһиилэри түҥэтии)
Тымныы Оҕонньор. Барар кэммит тиийэн кэллэ, эһиил көр-

сүөххэ диэри!
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ХАРЫЙАЧААН КИЭҺЭТЭ

Пинигина Варвара Павловна,
Дьокуускай к., Хатастааҕы 70 №-дээх «Кэрэчээнэ»
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы.
Хаарчаана 
Хаар киһи 
Тымныы Оҕонньор
Сулустар 
Хаар дьон

Туттар тэрил: Саҥа дьыллааҕы музыкалар, биэдэрэ, хаар хому-
октара, сиппиир, дьоруойдар көстүүмнэрэ.
(Оҕолор киэргэммит саалаҕа музыка тыаһынан киирэллэр. Олоппоско 

олороллор)
Ыытааччы: Бүгүн биһиги оҕолорбутугар үөрүүлээх күн үүннэ. 

Өссө биир сыл ааһа оҕуста. Оҕо-аймах саамай таптыыр быра-
аһынньыга тиийэн кэллэ. Оҕолорго Саҥа дьыл диэн аптаах остуо-
руйа, дьикти түгэннэр, баҕа санаалар туолуулара.

Кэрэтиэн Саҥа дьыл киэһэтэ
Сандааран салаллан кэлбитэ.
Саҥа кэрэ дьылынан,
Саҥа үтүө дьолунан!

Көрүҥ эрэ, оҕолоор киэргэммит харыйа маһы. Бу кэрэчээн ха-
рыйа таһыгар ыллыахпыт, үҥкүүлүөхпүт, оонньуохпут-көрүлүөхпүт 
да буоллаҕа.

Чэйин эрэ, харыйа тула туран хоробуоттуоххайыҥ эрэ.
(Хоробуот «Маленькой ёлочке холодно зимой»)

Ыытааччы: Биһиги харыйабыт уота тоҕо умайбатый? Туох 
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буолла? Харыйабыт утуйбут дуу? Харыйалыын оонньуоххайыҥ 
эрэ, ытыспытын таһыныахха, харыйабыт, умай, умай! (Харыйа 
уота умайар.. Атахпытынан тоһугуруубут — харыйа уота умуллар 
(Оҕолор атахтарынан тоһугурууллар — харыйа уота умуллар). 
Оҕолор ытыстарын таһыналлар — харыйа уота умайар.

(Хаар хаачыргыыра иһиллэр)
Ыытааччы: Оҕолоор, истин эрэ, туох тыаһыырый? Тымныы 

Оҕонньор ыксаан иһэр дуу?
(Музыка тыаһыыр, Хаар киһи толору хаардаах биэдэрэлээх киирэн 

кэлэр)
Хаар киһи: Дорооболоруҥ, оҕолоор!
Мин хаар маҥан Хаар киһи буолабын,
Моркуоп-муруннаахпын, 
Тымныыны наһаа сөбүлүүбүн, 
Тымныыга тоҥмоппун,
Саас кэллэҕинэ ууллабын! (Тула өттүн көрөр.) 
Уой, ханна кэллим?
Ыытааччы: Биһиэхэ Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпытыгар 

кэллин.
Хаар киһи: Оччоҕо биһиги ыллыахпыт, үҥкүүлүөхпүт, 

оонньуохпут-көрүлүөхпүт. Мин көрдөөх-нардаах Хаар киһибин, 
эһигини хаарынан оонньото кэллим, кэлиҥ, оонньуохха. 

(Хаарынан оонньуу)
Хаар киһи: Эһигини кытта оонньоон итииргээтим, сөрүүкүөхпун 

баҕардым, итииттэн ууллуохпун сөп.
Ыытааччы: Оҕолоор, Хаар киһини сөрүүкэтиэххэйиҥ эрэ. 

(Оҕолор илиилэринэн сапсыйаллар.) Аны үрүөххэйиҥ (Үрэллэр.)
Хаар киһи: Үчүгэйиин, көмөлөстүгүт дии, оҕолоор. Миэхэ 

сиппиирдэ киллэриҥ эрэ, хаар бөҕө түспүт, сиппийэ түһүөм. (Дьиэ 
диэки сиппийэр, дьиэ таһыгар күрдьүк баар.) Оо, элбэх да хаар 
түспүт эбит! (Күрдьүк хамсаан барар.) Туох дьиктитэй, хаарбыт 
хамсаан эрэр! Көрүөххэйиҥ эрэ, туох баарый? (Хаар киһи күрдьүгү 
эргийэ сылдьан көрөр, Хаарчаана тахсан кэлэр). Хаарчаана, эн 
хантан кэллин?

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолор, мин оҕолорго уһуйааҥҥа 
кэлэн испитим. Эмискэ тыал түспүтэ, хаарынан тибэн кэбиспитэ. 
Булбуккут иһин махтал. Мин кэрэчээн Хаар кыысчааммын, эһиэхэ 
ыалдьыттыы кэллим. Үчүгэйиин, халлааҥҥа сулустар мичээрдии 
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умайаллар. Кэлиҥ эрэ, сулусчаан кыргыттар, миигин кытта 
үҥкүүлээҥ. 

(Үҥкүү «Сулусчааннар»)
Хаар киһи: Хаарчаана, оҕолору кытары хаал, мин сүүрдүм, 

Тымныы Оҕонньорго кэһиитин аҕаларыгар көмөлөһө бардым.
(Хаар киһи тахсан барар)

Ыытааччы: Оҕолоор, ким эрэ суох курдук дии?
Хаарчаана: Тымныы Оҕонньору бары бииргэ ыҥырыаххайыҥ 

эрэ! (Тымныы Оҕонньору ыҥыраллар). 
(Тымныы Оҕонньор киирэр)

Тымныы Оҕонньор: Иһэбин, иһэбиин! Саҥа дьылынан! Саҥа 
дьолунан! Дорооболоруҥ, оҕолоор! Дорообо, Хаарчаана! (Оҕо-
лору көрөр). Эчи үчүгэйгитин, кырасыабайгытын, харыйаҕыт тоҕо 
үчүгэйэй! Мин доҕорум Хаар киһи уолаттара бааллар эбит, кэлиҥ, 
миигин кытта үҥкүүлээҥ.

(Үҥкүү «Хаар уолаттар»)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, хаарчааннар! Оҕолоор, 

эһиги тымныыттан куттанаҕыт дуо?
(Оонньуу «Тоҥоруом!»)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, эн оҕолорго кэһиигин аҕал-
бытыҥ дуо? Оҕолор эйиэхэ ырыа ыллаан, хоһоон ааҕан иһитин-
нэриэхтэрэ.

(Оҕолор хоһоон этэллэр, ырыа ыллыыллар)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолор наһаа да маладьыастар! Элбэх 

да хоһоону, ырыаны билэр эбиккит. Эһиэхэ кэһиибин туттарыам.
(Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана кэһиилэрин туттараллар)
Тымныы Оҕонньор: Биһиги барар кэммит тиийэн кэллэ! 

Биһигини умнумаҥ! Кэлэр сылга көрсүөххэ диэри! (Тахсан 
бараллар.)
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ЩЕЛКУНЧИК УОННА КУТУЙАХ ХОРУОЛ

Мухина Надежда Николаевна,
Амма улууһа, Болугурдааҕы
«Колосок» уһуйаан иитээччитэ

Оруоллар: 

Ыытааччы
Тымныы Оҕонньор
Хаарчаана
Щелкунчик
Мари
Саллааттар
Куукулалар 
Балериналар

Ыытааччы: 
Үтүө-мааны ыалдьыттар!
Үргэл сулус сирдьиттээх,
Араҕас сулус аргыстаах,
Үрүҥ туман миҥэлээх,
Кыыдаан дьыбар кымньыылаах
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ
Саҥа саргы саҕаланна!
Бу үтүө күн биһиэхэ үөрүүбүтүн үллэстэ,
Саҥа дьылы көрсүһэ
Ыалдьыттыы кэллилэр
Соҕуруу, итии дойду 
Араас кыыллара, көтөрдөрө.
Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, көрсүөҕүҥ кинилэри!

(Төрөппүттэр кыыллар мааскаларын кэтэн киирэллэр)

(Кутуйахтар киирэн бадаарагы уораллар)
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Ыытааччы: Сылы быһа кэтэспит күндү кэммит кэллэ, 
күлүмүрдүүр харыйалаах Саҥа дьылбыт, аптаах кэрэ күммүт!

(Хаарчаана киирэр)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор, Саҥа дьылынан! Саҥа 
дьолунан! Кэллим мин эһиэхэ бырааһынньыккытыгар ыалдьыттыы, 
аптаах күнү бэлэхтии. Оттон бу кэрэчээн харыйа уота умайбакка 
турар эбит дии! Миигин үтүктэн хатылааҥ эрэ, оҕолоор: «Биир, 
икки, үс — харыйабыт уота, сандаар!» (Харыйа тула хаама сыл-
дьан палочканан лабааларын таарыйар, харыйа уота умайар.)

Ыытааччы: Харыйа уота күлүмүрдээн үчүгэйиин! Хаарчаана, 
бүгүн биһиэхэ Саҥа дьылбытыгар араас оонньуурдар кэлбиттэр — 
куукулалар, балериналар, саллааттар.

Хаарчаана: Мин кинилэри биллим, кинилэр «Щелкунчик уон-
на Кутуйах хоруол» диэн Гофман остуоруйатыттан кэлбиттэр.

Ыытааччы: 
Саҥа дьыл үөрүүтүгэр,
Саҥа дьыл бэлиэтигэр,
Оҕо аймах ыра санаата
Остуоруйабыт олоҕо саҕаланна.

(Мари киирэн үҥкүүлүүр)

Ыытааччы: Ыраах сытар кыракый ньиэмэс куоратыгар 
олорбута эбитэ үһү Мари диэн кыыс. Саҥа дьыл буолар күнүгэр 
Мари дьоно сүрдээх улахан кырасыабай харыйа туруорбуттар 
уонна харыйаларын анныгар Саҥа дьыллааҕы бэлэхтэрин 
уурбуттар. Кыыска куукула арааһын бэлэхтээбиттэр.

(Үҥкүү — «Куукулалар». Мари куукулалары кытта үҥкүүлүүр)

Ыытааччы: Мари харыйа анныгар Щелкунчигы булан 
сүрдээҕин үөрэр.

(Мари Щелкунчигы тута сылдьан үҥкүүлүүр)

Хаарчаана: Мари, Щелкунчиккын кытта харыйа тула сүүр. 
(Хаарчаана аптаан кэбиһэр, Щелкунчик тыыннаах куукулаҕа  

кубулуйар. Марилаах Щелкунчик вальстыыллар)

Ыытааччы: Хайа, Щелкунчикпытын Хаарчаана аптаан кэбистэ 
дии, Щелкунчик дьиҥнээх буолан хаалла!

(Эмискэ туох эрэ тыаһыыр, Кутуйах хоруол киирэр)

Ыытааччы: Хайа, бу туох үлүгэрэ буолла?
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Кутуйах хоруол: Эһиги мин оҕолорбун, кырачаан кутуйахта-
ры көрбүккүт дуо?

Ыытааччы: Суох, көрбөтөхпүт.
Кутуйах оҕолоро: Пи-пи-пи! Биһиги манна баарбыт. (Киирэн 

кэлэллэр.)
Кутуйах хоруол: Биһигини дьон таптаабат, хаһан даҕаны Саҥа 

дьылга ыҥырбат, кутуйахтары кытта өрүү сэриилэһэллэр! Мари, 
эн оонньуурдаргын алдьатыам, бырааһынньыккытын ыһыам. От-
тон Щелкунчигы тииспинэн тиниктиэм!

Щелкунчик: Мари, куттаныма, мин эйигин көмүскүөм. Кэлиҥ 
манна, саллааттарым. 

(Саллаат уолаттар икки колоннаҕа тураллар)

(Щелкунчик уонна Кутуйах хоруол охсуһар үҥкүүлэрэ)

Ыытааччы: Ити курдук кутуйахтар Щелкунчигы уонна кини 
саллааттарын кытта сэриилэһэллэр.

Хаарчаана: Мари, эһиги бары бииргэ кутуйахтары кыайдыгыт. 
Ол иһин эһигини Саҥа дьыллааҕы баалга ыҥырабын!

(Бары вальс үҥкүүлүүллэр)

Ыытааччы: Хайыы, оҕолоор, 12 чаас буолара бу кэлбит! 
Тымныы Оҕонньорбут кэлэрэ чугаһаатаҕа буолуо. Истиэҕиҥ эрэ, 
туох эрэ тыаһыыр дии!
(Тымныы Оҕонньор хаар устун хаамар тыаһа иһиллэр, киирэн кэлэр)

Тымныы оҕоннор:
Үтүө күнүнэн, күндү оҕолоор!
Саҥа дьыл кэлэн,
Саҥа дьыл үүнэн,
Эһиэхэ оҕолоор,
Айаннаан-айаннаан
Дьэ тиийэн кэллим.
Билэбин эһиги Кутуйах хоруолу кыайбыккытын
Уруй-айхал буоллун!

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор манна кэлэн олор. Саҥа дьыл-
лааҕы көрү-нары көр. 

Тымныы Оҕонньор, хантан тиийиэн кэллиҥ эн?
Ханнык ыраах суолунан, аан дойдуну эргийэн?

(«Тымныы Оҕонньор» ырыа)

(Хоһоон «Здравствуй, Дедушка Мороз»)
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Ыытааччы: Саҥа дьылы кэтэһэбит, хас күн хаалбытын ааҕабыт, 
Тымныы Оҕонньор кэлэрин күүскэ күүтэбит!

(Саҥа дьыл туһунан хоһоон)

Ыытааччы:
Саҥа дьыл аптаах кэм,
Баҕа санаа туолуута,
Саҥа дьыл көрдөөх кэм, 
Бары үөрэ көрсөбүт!

(«Ёлочка-ёлочка» ырыа)

Тымныы Оҕонньор: Дьэ бэртээхэй ырыалары, хоһооннору 
иһиттим. Маладьыастар!

Ыытааччы: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньору кытта оонньуохху-
тун баҕараҕыт дуо? Дьэ, оонньуубут аата «Хаатыҥканы эккирэт» 
диэн.

(Оонньуу «Хаатыҥканы эккирэт»)

Ыытааччы: Оҕолор, ким Тымныы Оҕонньору кытта дороо-
бо лоһуон баҕарарый, илии тутуһан? (Баҕалаах оҕолор дороо-
болоһолор)

Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор бытыгын ким тутан көрүөн 
баҕарарый? (Баҕалаах оҕолор тахсан имэрийэн көрөллөр)

Оҕолоор, ким Тымныы Оҕонньорго көтөхтөрүөн баҕарарый? 
(Баҕалаах оҕолор көтөхтөрөллөр)

Ыытааччы: Эргийдэ хоробуот, чуор ырыа дьиэрэйдэ. Саҥа 
дьылбыт сандаарда, харыйабыт киэркэйдэ! Тымныы Оҕонньору 
кытта хоробуокка туруоҕуҥ.

(Хоробуот « В лесу родилась ёлочка»)

Тымныы Оҕонньор: Наһаа үчүгэй хоробуот буолла. Ыл, Хаар-
чаанаа, кэһиибитин түҥэтиэх. Хайа, бэлэхтэрбит ханна баалларый? 
(Харыйа тула көрдүүр.) Бэҕэһээ киэһэ манна аҕалан уурбутум ээ.

Ыытааччы: Оо, ким ылбыт буоллаҕай? Ээ, арба, мааҕын ку-
туйахтар тугу эрэ соһон барбыттара дии. 

Тымныы Оҕонньор: (Торуоскатынан тоҥсуйар.) Кутуйахтар, 
түргэнник бэлэхтэрбин аҕалын!

Кутуйахтар: Тымныы Оҕонньор эһэккэбит, кыыһырыма биһиэ-
хэ, ити биһиги уорбатахпыт, биһиги бэлэхтэри харабыллаабыппыт.

Тымныы Оҕонньор: Дьэ, харабыллаабыт буоллаххытына, ма-
ладьыастар! Ыл, Хаарчаана, бэлэхпитин түҥэтиэх. 
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(Бэлэх түҥэтиитэ)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ, оҕолоор биһиги салгыы айаннааты-

быт. Эһигини барыгытын Саргылаах Саҥа дьылынан өссө төгүл 
эҕэрдэлиибин! Баҕарабын бу сир үрдүгэр бары кэрэни, кэлэр 
сылга дылы көрсүөххэ диэри. 

Ыытааччы: Манан Саҥа дьыллааҕы аралдьытыыбытын түмүк-
түүбүт. Көрсүөххэ диэри!
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ВИННИ-ПУХ САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ 
СЫРЫЫЛАРА

Николаева Валентина Ивановна
Үөһээ Бүлүү улууһа, «Оҕо сайдар киинэ — 1 №-дээх 
«Ньургуһун» оҕо уһуйаанын» иитээччитэ

Ыатааччы: Үтүɵ күнүнэн, үтүɵ чааһынан, күндү оҕолор, куйаар 
ситимин нɵҥүɵ кɵрɵн олорор биһиги күндү тɵрɵппүттэрбит, эйэ-
ҕэс эбэлэрбит, эһэлэрбит! Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан!

Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ, харыйабыт киэргэйдэ! Саҥа 
үүммүт сылынан эһиэхэ эҕэрдэ!

Саҥа дьыл үɵрүүтүгэр
Саҥа дьыл бэлиэтигэр
Чээлэй күɵх харыйаны
Лаглаччы киэргэппиттэр!

Саҥа дьыл дьоро күнэ,
Дьолу— соргуну тɵлкɵлɵɵтɵ,
Оҕо-аймах үɵрдэ-кɵттɵ,
Харыйа тула ыллаата!

Оҕолоор, Саҥа дьыл бырааһынньыга оҕо-аймах саамай күүтэр, 
таптыыр бырааһынньыга. Саҥа дьыл бырааһынньыгар араас 
дьиктилэр буолаллар, остуоруйалар саҕаланаллар.

Бастакы кɵстүү

(Винни-Пух уонна Пятачок киирэн кэлэллэр. Кинилэр Саҥа дьылы кɵр-
сɵɵрү үɵрэн-кɵтɵн иһэллэр)

Винни-Пух: Билигин Кроликка барыахха, Саҥа дьылга 
ыҥырыахха.

Пятачок: (Сип-синньигэс куолаһынан) Оттон ыалдьыттыы 
барар дьон кэһиилээх буолуохтаахтар ээ. Биһиги тугу илдьэбитий?
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Винни-Пух: (Саҥа аллайар.) Ээ, мин биллим, мүɵттэ илдьиэххэ! 
Пятачок: Кини моркуобу сɵбүлүүрэ буолуо дии. Өссɵ оту, 

талаҕы. (Илин-кэлин түһэ сатыыр.)
Винни-Пух: Суох! Суох! Мүɵтү баҕарара буолуо. Ким барыта 

мүɵтү сɵбүлүүр. Оннук дуо, оҕолоор? Эһиги сɵбүлүүгүт дуо? (Оҕо-
лор саҥаларын ситэ истибэт) Ити баар дии, бары сɵбүлүүллэр! 
Чэ, мүɵт кɵрдүү барыахха.

Пятачок: Ээ, биһиги мүɵт кɵрдүү бардыбыыт. (Винни-
Пух кэнниттэн сампай уопсан иһэр уонна кэтиллэ-кэтиллэ 
айанныыр. Парам-парам...)

Винни-Пух: Манна ханан эрэ улахан мас баар этэ. Онно 
тигээйилэр бааллара сайын.

Пятачок: Оттон билигин, оҕолор, сайын дуо? (Оҕолор: «Суох, 
кыһын»)

Ээ, кыһын тигээйилэр бааллар үһү дуо?
Винни-Пух: Ээ, бааллар-бааллар, утуйа сыталлара буолуо.
Пятачок: Олору хайдах уһугуннарабытый? (Симик баҕайытык 

маһы тоҥсуйар.)
Винни-Пух: Итини хантан истиэхтэрэй? (Бэйэтэ күүскэ 

тоҥсуйар.) 
(Иккиэн хаһытыыллар, ыллыыллар) 

(Тигээйи уһуктан түннүгүн арыйар, өҥɵйɵн кɵрɵр)

Тигээйи: Ким кэллэ? Туох буолла? Туох наада? (Дьааһыйар, 
тыыллаҥныыр)

Пятачок: БиҺиги Кроликка баран иһэбит. Кэһии гынарга мүɵт 
наада. Баһаалыста, мүɵт бэрсиэҥ дуо?

Тигээйи: Ээ, бэрсиэм. Мэйиҥ. (Кыра иһити биэрээри гынар.)
Винни-Пух: Оо, наһаа кыра иһит дии. Мин топпотум буолуо. 

Ээ, Кролик топпото буолуо.
Тигээйи: Ээ, сөп. Оччоҕо бу баар. (Улахан иһити биэрэр.)
Винни-Пух: Оо, элбэх-элбэх мүɵт! Пятачок, баһыыбалаа!
Пятачок: Баһыыба, үтүɵ санаалаах Тигээйи!
Тигээйи: Чэгиэн буолуҥ! Уонна миигин уҺугуннарымаҥ, мин 

саас биирдэ туруоҕум.

Иккис кɵстүү

(Кроликка кэлэллэр. Кролик дьиэтэ кɵстɵр. Остуол, олоппос, долбуур 
турар)
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Винни-Пух: Үтүɵ күнүнэн, Кролик! Биһиги эйиэхэ күүлэйдии 
кэллибит, бүгүн Саҥа дьыл бырааһынньыга буолар. 

Пятачок: Онно эйигин ыҥыраары кэллибит.
Винни-Пух: Ол гынан баран мин иһим тыаһыыр. Тоҕо 

тыаһыыра буолуой? (Толкуйдаабыта буолар.)
Пятачок: (Винни-Пух иһин ииллиир.) Кырдьык, тыаһыыр эбит. 

Аччыктаабыта буолуо.
Винни-Пух: Оннук, бүгүн олох да аһыы иликпит.
Кролик: Оо, оччоҕо билигин аһатыам. Кэлэн остуолга олоруҥ. 

(Остуол тардар, салфетка биэрэр.)
(Винни-Пух салфетканан хайдах туттарын билбэт, эргим-

ургум тутар. Онтон Кролик иилиммитин кɵрɵн бэйэтигэр 
иилинэр. Онтон Пяточок илиитэ тиийбэтин кɵрɵн, айаҕын хам 
баайан кэбиһэр. Илиитинэн аһаан киирэн барар. Онтон Кролик 
ньуосканан аһыырын кɵрɵн үтүктэр)

Винни-Пух: Эн сиэбэккин дуо? Оччоҕо мин сиэм. (Пятачок 
аһын барытын сиэн кэбиһэр.)

(Оннук аһаан бүтэллэр)

Кролик: Баран эрэҕит дуо?
Винни-Пух: Оннук, барар кэммит буолла.
Пятачок: Кɵрсүɵххэ диэри! БаҺыыба, Кролик!
Кролик: Өссɵ тугу да сиэххитин баҕарбат буоллаххытына, 

барар буоллаххыт дии.
Винни-Пух: Өссɵ туох эрэ баар дуо? Пятачок, эн ханна да 

ыксаабат инигин?
Пятачок: Суох.
Винни-Пух: Ээ, оччоҕо ɵссɵ аһыахха да сɵп. Хомоппот 

буоллахпыт дии, күндүлүүр киһини.
(Эмиэ остуолга олорунан кэбиһэллэр. Кролик хаһаас аһын 

барытын сииллэр. Олох бүппүтүн кэннэ биирдэ тохтууллар)
Винни-Пух: Махтал, Кролик! Киэһэ кэлээр.

(Тахсан бараллар)

Кролик ɵрɵ тыынар: Хасааһа суох хааллым. Сайын буолуор 
диэри тугу сиибин? (Тахсан барар.)

ҮҺүс кɵстүү

(Дьэгэ Баба киирэр, харыйа аттыгар сытар кутуругу булан ылар уон-
на олус үɵрэн, иилинэн баран үɵрэн-кɵтɵн тахсан барар)
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(Осёл киирэр, кутуругун кɵрдүү сатыыр. Ону-маны барытын кɵрɵр. 
Ытыыр)

Осёл: Бүгүн Саҥа дьыл буолуохтаах, оттон мин кутурукпун 
сүтэрэн кэбистим. Хайдах кутуруга суох кыылларга кɵстɵбүн. 
Күлүү гыналлара буолуо. (Ытыыр.)

(Винни-Пух, Пятачок киирэн кэлэллэр)

Пятачок: Осёл, тоҕо ытыы сылдьаҕын? (Имэрийэр.)
Винни-Пух: Хайдах буоллуҥ?
Осёл: Кутурукпун сүтэрди-иим... (Ытыыр.) Кɵрдүү сатаатым 

да булбатым. Хайдах кутуруга суох сылдьабын, сайын кумаар, 
бырдах бɵҕɵ сиэҕэ. Ханна түһэрбитим буолуой? (Ытыы-ытыы 
тахсан барар.)

Пятачок: Оо, дьэ наһаа хомолтолоох дии. Осёлу наһаа 
аһынным, көмөлөһүɵхпүн баҕардым.

Винни-Пух: Толкуйдуохха наада. … («Парам, парам, парам» 
дии-дии тɵттɵрү-таары хаамар, тɵбɵтүн тарбанар.)

Пятачок: Эн тугу гынаҕын? 
Винни-Пух: Пятачок, мэҺэйдээмэ, толкуйдуубун!
(Пятачок ɵрɵ тыынар. Уонна кэтэҺэн олорор)
Винни-Пух: (Эмискэ тоҕо барар.) Мэкчиргэ эдьиийбитигэр 

барыахха, кини барытын билэр. Өйдɵɵх да ɵйдɵɵх!
Пятачок: Ээ, кырдьык, Мэкчиргэ барытын билэрэ буолуо! 

(Үɵрэн ытыһын таҺынар.)

Тɵрдүс кɵстүү

(Мэкчиргэҕэ тиийэллэр. Мэкчиргэ дьиэтигэр сабынан баайа олорор) 
(Винни-Пухтаах, Пятачок кэлэн иһэн кутурук кɵрдүүллэр. Оҕолор 
кутуруктарын тардыалаан кɵрɵллɵр. Онтон тиийэн кэлэллэр)

Винни-Пух: Үтүɵ күнүнэн! БиҺиги эйиэхэ көрдөһө кэллибит. 
Пятачок: Ослик кутуругун сүтэрэн ытыы сылдьар. Биһиги бары 

бырааһынньыктыы барыахтаах этибит. Ослик кутуругун хантан 
булабытый?

Винни-Пух: Сүбэлээ эрэ. Эн билэриҥ буолаарай? Эн барытын 
билэҕин дии.

Мэкчиргэ: Оо, хомолтолоох эбит! Ким ылыан сөбүй? 
(Толкуйдуур.)

Бээрэ, мааҕын Дьэгэ-Бааба уһун суһуохтанан үɵрэн-кɵтɵн 
ааһан эрэр этэ. Кини ыллаҕа буолуо.



Электронный сборник методических разработок

439

Винни-Пух: Ээ, кини ыллаҕа дии. Дьэгэ-Бааба хантан уһун 
суһуохтаныаҕай?

Пятачок: Кини, кини ылбыта буолуо!
Мэкчиргэ: Чэ, бары барыаҕыҥ, Дьэгэ-Баабаҕа!
(Дьэгэ-Баабаҕа тиийбиттэрэ, харыйа кэннигэр турар, хаарынан 

быраҕаттанар)

Дьэгэ-Бааба: Мантан барыҥ, бу мин сирим. Тоҕо кэллигит? 
Миигин хаһан да бырааһынньыккытыгар ыҥырбаккыт дии.

Мэкчиргэ: Биһиги Саҥа дьылынан кэһии аҕаллыбыт эйиэхэ. 
Дьэгэ-Бааба: Уоай, тугу? (Үɵрэр.)
Мэкчиргэ: Бу, кɵр, наһаа кэрэ, уһун баттаҕы бэлэхтиибит.
Дьэгэ-Баба: Уоай, даа! Наһаа үчүгэй баттах дии! 

(Дьэгэ-Бааба Ослик кутуругун баттаҕыттан утсан куругар иилинэр. 
Бэлэхтээбит уһун баттахтарын иилинэн, эргичиҥниир, үҥкүүлүүр) 

(Ослик киирэн кэлэр, ытыы сылдьар)

Осёл: Кутурукпун булбатым дии. Хайдах Саҥа дьылы кɵрсɵбүн!
Дьэгэ-Бааба: Ээ, бу эн кутуругун эбит дии? Мэ, эйэҕэс эрдэхпинэ 

ыыыл-ыл!
Винни-Пух: Үтүɵ санааҥ иһин махтал! Бары үɵрэ-кɵтɵ 

бырааһынньыктыыр буоллубуут!
(Бары сиэттиһэн үɵрэ-кɵтɵ хоробуоттууллар, Оҕус мɵҕүрүүрэ 

иһиллэр. Оҕус кэлэн иһэр эбит)

Пятачок: Уоай, куттанным дии! Ити тугуй?
Мэкчиргэ: 2021 сылбыт Оҕуһа дии. Өссɵ соҕотох буолбатах!
Винни-Пух: Эн тоҕо бу атын кыылы аҕаллыҥ?
Оҕус: Саҥа үүнэр 2022 сылбыт Тигр сыла дии. Ол иһин кинини 

аҕаллым.
Тигр: Оҕолор, мин кэлбиппэр үɵрдүгүт дуо? Чэ, бары кэлиҥ! 

Үҥкүүлүɵҕүҥ!
(Флешмоб үҥкүү)

(Хаар тыаһа хаачыргыыр, Саҥа дьыллааҕы музыка тыаһыыр) 
(Түннүгүнэн Тымныы Оҕонньор сиэниниин ɵҥɵйɵллɵр, онтон киирэн 

кэлэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, күндү о5олор!
Аптаах-алыптаах Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ. Саргылаах Саҥа 

дьылы төһө кэтэстигит? Мин бу ыйы быһа эһигини кэтии сырыт-
тым уонна ситиһиилэргититтэн ис сүрэхпиттэн тэҥҥэ үөрдүм! Күн-
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дү оҕолор, эһиги элбэххэ үөрэммиккит, үгүһү билбиккит. Кэлэр 
сылга өссө элбэҕи билэ-көрө сатааҥ, куруук үөрэ-көтө, дьоҥҥут 
тылын истэ сылдьыҥ!

Оҕолоор, Саҥа дьылы көрсөргө төһө бэлэмҥитий? Бу ыйы 
быһа мин аптаах көтөр сыарҕабар олорон оҕолор Саҥа дьылга 
хайдах бэлэмнэнэллэрин көрө-истэ сырыттым. 

Хас күн аайы, мин уонна мин көмөлөһөөччүлэрим эһиэхэ 
араас сорудахтардаах, оонньуулардаах суруктары ыыттыбыт. Ол 
сорудахтары эһиги наһаа үчүгэйдик, кичэйэн толордугут. Ма-
ладьыастар!

Ыытааччы: Эһээ дьыл уонна Хаарчаана, кэлэн күндү ыалдьыт 
буолбуккутугар, махтанабыт уонна элбэх уйгуну-быйаҥы, үɵрүүнү-
кɵтүүнү баҕарабыт!
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ОСЛИКТААХ СЛОН САҤА ДЬЫЛЫ БЫЫҺЫЫЛЛАР

Никифорова Надежда Ивановна,
Дьокуускай к., Хатастааҕы70 №-дээх «Кэрэчээнэ» 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Ыытааччы:
Кэрэчээн харыйа лаглаччы симэммит,
Кэллэ дии, кэллэ дии кэрэ кэм-Саҥа дьыл!
Үчүгэй, үчүгэй үөрүү-көр буолара,
Үчүгэй, үчүгэй Саҥа дьыл кэлэрэ.
Кэтэһэр ыалдьыппыт Тымныы Оҕонньор оҕонньор
Кэлиэҕэ сотору, кэһиитин аҕалыа!

Үтүө күнүнэн, манна мустубут оҕолор, төрөппүттэр, ыалдьыт-
тар! Барыгытын кэлэн иһэр 2023 сылынан итиитик-истиҥник 
эҕэрдэлиибит! Саҥа үүнэр сылга үөрэххитигэр, үлэҕитигэр өссө 
үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт! Эһигини кэлэн иһэр бырааһын-
ньыгынан оҕолорбут эҕэрдэлиэхтэрэ.

Оҕолор музыка тыаһынан сиэттиспитинэн заалга киирэн 
кэлэллэр уонна олоппосторго олороллор.

Ыытааччы: Күндү оҕолор уонна ыалдьыттар, эһигини Саҥа 
дьыллааҕы остуоруйа алыптаах эйгэтигэр ыҥырабыт.
(Хаарчаана киирэр, харыйаны киэргэтэр. Ол кэмҥэ ааны тоҥсуйаллар)

Хаарчаана: Кимий?
Хаар киһи: Мин Хаар киһибин, эйиэхэ сурук кэлбит,

(Хаарчаанаҕа кэмбиэр биэрэн баран тахсар. Хаарчаана суругу аһан 
ааҕар)

Хаарчаана: Уоой, миэхэ ыҥырыы сурук кэлбит. Миигин оҕо 
уһуйааныгар Саҥа дьылы көрсө бырааһынньыкка ыҥырбыттар. 
Бараммын эһэбэр Тымныы Оҕонньорго этиэм уонна ыалдьыттыы 
барар буолан баран хайаан да кэһиилээх барыахпытын наада. 

(Хаарчаана тахсан барар)
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(Ослик уонна слон музыка тыаһынан киирэн үҥкүүлүү сылдьаллар, ол 
кэмҥэ куобах ыксаан аҕай ойуоккалаан киирэр)

Куобах: (ыксаабыт куолаһынан) Саҥа дьылбыт кэллэ дуо? 
Хойутаатым дуо? Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаана кэлэн 
бардылар дуо? 

Слон:  Бээ, эрэ, тохтоо, хойутаабатыҥ, Саҥа дьылбыт дьэ 
кэлээри турар.

Ослик: 2023 сыл Куобах сыла буолар. Онон эйигинэ суох хай-
дах да Саҥа дьылы көрсүбэппит! (Уоскутан санныттан имэрийэр.)

Куобах: (Үөрэн ытыһын таһынар, ыстаҥалыыр.) Ураааа! 
Урааа! Ураааааа!!! Мин сылым кэлэр эбит буолбат дуо!!! Оҕолоор, 
Саҥа дьылга бэлэмнэниэххэ, Тымныы Оҕонньору ыҥырыахха!

Слон: Хайдах ыҥырабытый?
Ослик: Истэр дуо, кини бачча ыраахтан?
Куобах: Оҕолор ыҥырдахтарына истэр бөҕө буоллаҕа дии. 

Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор диэн улаханнык ыҥырыахха!
(Бу бириэмэҕэ харыйа кэнниттэн хахайдар уоран көрөллөр)

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор! Тымныы Оҕонньор!..
(Иккистээн ыҥыран истэхтэринэ харыйа кэнниттэн хахайдар күлэ-
күлэ куобаҕы икки өттүттэн кыбынан илдьэ бараллар. Ослик айма-

нан саала устун сүүрэкэлиир)

Слон: Тохтоо, айманыма! Саҥа дьылбыт хайаатар даҕаны 
буолар! Куобаҕы баран булуохха, Саҥа дьылы быыһыахха!!!

Ослик: Хайдах быыһыыбыт??? Хантан булабыт?
Слон: Миэхэ аптаах чаһы баар. (көрдөрөр) Бу чаһы стрелкатын 

төттөрү эргиттэххэ араас бириэмэҕэ төннүөххэ сөп.
Ослик: Оччоҕуна түргэнник стрелкатын эргитэн куобахпытын 

көрдүөххэ!
Слон: Оннук-оннук! 
Слон уонна Ослик: Биир, икки, үс!!!

(Илиилэрин чаһыга уураллар, стрелкатын эргитэллэр. Чаһы 
тыаһыыр. Уот сабыллар. Тахсан бараллар. Бу кэмҥэ саһыллар киирэн 

үҥкүүлүүллэр)

Слон: Хайоо, саһыллар сылдьаллар дии. Кинилэртэн ыйы-
тыахха!

Ослик: Саһыллар, хахайдар куобаҕы уоран илдьэ баран хаал-
лылар. Эһиги кинилэри көрбөтүгүт дуо?
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Саһыллар: Көрбүппүт. Ол эрээри биһиги хоһооммутун иһит-
тэххитинэ этиэхпит.

Слон: Дьэ, эрэ саһыллар хоһооннорун истиэххэ!
9 саһыл хоһоон ааҕаллар
Ослик: Маладьыастар. Аны билигин хайа диэки барбыттарын 

ыйан биэриҥ (көрдөһөллөр)
Саһыллар: Оол, диэки барбыттара. Онно барыҥ!
Слон уонна Ослик: Баһыыбаларыҥ!

Саһыллар тахсан бараллар
Слон: Чэ, аптаах чаһыбытыгар илиибитин ууруохха, айан-

ныахха!
(Илиилэрин чаһыга уураллар, стрелкатын эргитэллэр. Чаһы 

тыаһыыр. Тахсан бараллар) 
(Эһэлэр үҥкүүлүү сылдьаллар)

Слон: Хайа, эһэлэр сылдьаллар дии. Кинилэртэн ыйытыахха!
Ослик: Эһэчээннэр, хахайдар куобаҕы уоран илдьэ баран хаал-

лылар. Эһиги кинилэри көрбөтүгүт дуо?
Эһэлэр: Көрбүппүт. Ол эрээри биһиги хоһооммутун иһиттэххи-

тинэ этиэхпит.
Слон: Дьэ, эрэ эһэчээннэр хоһооннорун истиэххэ!

(7 эһэ хоһоон ааҕаллар)
Слон уонна Ослик: Маладьыастар. Аны билигин хайа диэки 

барбыттарын ыйан биэриҥ (көрдөһөллөр)
Эһэлэр: Оол, диэки барбыттара. Онно барыҥ!

(Эһэлэр тахсан бараллар)
Слон: Чэ, аптаах чаһыбытыгар илиибитин ууруохха, айан-

ныахха!
(Илиилэрин чаһыга уураллар, стрелкатын эргитэллэр. Чаһы 

тыаһыыр. Тахсан бараллар) 
(Бөрөлөр үҥкүүлүү сылдьаллар)

Слон: Оол бөрөлөр үҥкүүлүү сылдьаллар дии. Кинилэртэн 
ыйы тыахха!

Ослик: Бөрөлөр, хахайдар куобаҕы уоран илдьэ баран хаал-
лылар. Эһиги кинилэри көрбөтүгүт дуо?

Бөрөлөр: Көрбүппүт. Ол эрээри биһиги хоһооммутун иһиттэх-
хитинэ этиэхпит.

Слон: Дьэ, эрэ бөрөлөр хоһооннорун истиэххэ!
(8 бөрө хоһоон ааҕаллар)
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Ослик: Маладьыастар. Аны билигин хайа диэки барбыттарын 
ыйан биэриҥ (Көрдөһөллөр.)

Бөрөлөр: Оол, диэки барбыттара. Онно барыҥ!
(Бөрөлөр тахсан бараллар)

Слон: Чэ, аптаах чаһыбытыгар илиибитин ууруохха, айанныах-
ха!

(Илиилэрин чаһыга уураллар, стрелкатын эргитэллэр.  
Чаһы тыаһыыр. Тахсан бараллар) 

(Табалар үҥкүүлүү сылдьаллар)
Слон: Табалар үҥкүүлүү сылдьаллар дии. Кинилэртэн ыйы-

тыахха!
Ослик: Табалар, хахайдар куобаҕы уоран илдьэ баран хааллы-

лар. Эһиги кинилэри көрбөтүгүт дуо?
Табалар: Көрбүппүт. Ол эрээри биһиги хоһооммутун иһиттэх-

хитинэ этиэхпит.
Слон: Дьэ, эрэ табалар хоһооннорун истиэххэ!

(8 таба хоһоон ааҕаллар)
Ослик: Маладьыастар. Аны билигин хайа диэки барбыттарын 

ыйан биэриҥ (Көрдөһөллөр.)
Табалар: Хахайдар куобаҕы ол турар дьиэҕэ хаайан олорол-

лор.
Слон: Оо, ол дьиэҕэ барыахха, куобаҕы быыһыахха.

(Дьиэҕэ тиийэллэр. Тоҥсуйаллар)
1 Хахай: Ким кэллэ?
Ослик: Мин, Ослик, уонна слон. Куобаҕы биэриҥ, кинитэ суох 

Саҥа дьыл саҕаламмат.
2 Хахай: Биэрбэппит! Эһиги биһигини Саҥа дьылгытыгар 

ыҥыр батаххыт!
Слон: Биһиги Саҥа дьылга барыгытын ыҥырабыт. Эһэлэри, 

бөрөлɵрү, саһыллары, табалары… барыгытын ыҥырабыт.
1 Хахай: Кырдьык дуо?
Ослик: Кырдьык!
2 Хахай: Оттон биһиги биир да ырыаны да, хоһоону да билбэп-

пит дии. Тымныы Оҕонньор ырыа ыллаабатахпытына, хоһоон эп-
пэтэхпитинэ, бадаарак биэриэ суоҕа дии... (Хомойбуттуу саҥарар.) 
Эһиги хоһоон, ырыа билэҕит дуо? Ырыа ыллаатаххытына, куо-
баҕы биэриэхпит.

Слон: Хомойумаҥ, биһиги оҕолорбут хоһоону, үҥкүүнү эрэ 
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буол бакка, ырыаны эмиэ билэллэр. Оҕолоор, ырыа ыллаан иһи-
тиннэрэбит дуо?

Оҕолор: Иһитиннэриэҕиҥ.
Ослик: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, ырыа ыллаан иһитиннэриэххэ эрэ.

(«Харыйа» ырыаны хоробуотка ыллыыллар)
1 Хахай: Чэ, биһигини Саҥа дьылга ыҥырдылар, ырыа ыллаа-

тылар, куобаҕы төттөрү биэрэбит дуо?
2 хахай: Биэрэн, биэрэн!
Слон уонна Ослик: Ураа, уурр-раа! (Үөрэннэр ытыс таһынал-

лар.) Саҥа дьылбыт буолар буолла-аа!
(Хахайдар дьиэлэриттэн куобаҕы таһаараллар)

(Бары үөрүүлэриттэн кыратык үҥкүүлүүллэр)
Ыытааччы: Оҕолоор, бүгүн биhиэхэ бырааhынньык — 

Саҥа Дьыл! Биһиэхэ ыалдьыттыы Слон, Ослик, хахайдар уонна 
куобах ыалдьыттыы кэлбиттэр. Көрүҥ эрэ, саалабыт хайдах 
курдук киэркэйбитин, биhиэхэ ɵссɵ харыйа ыалдьыттыы 
кэлбит… Оҕолоор, харыйабыт тугун бэрдэй, араас оонньуурунан 
киэргэммит, симэммит. Оттон уоттара тоҕо күлүмнүү умайбаттар? 
Харыйаттан көрдөhүөххэйиҥ — «1, 2, 3, харыйабыт уота, умай!» 
(Оҕолор хатылыыллар, харыйа уота умайар.)

Куобах: 
Кэрэтиэн Саҥа Дьылбыт
Сандааран кэлиитэ,
Ким барыта ыллыыр-туойар,
Дьол-үөрүү биһиэхэ ыалдьыттыыр.
Ыытааччы: Эргийдэ хоробуот,
Чуор ырыа дьиэрэйдэ,
Саҥа дьылбыт сандаарда,
Харыйабыт киэргэйдэ.
Тымныы Мооруос оҕонньор, 
Хаарчаанатын кытары
Эҕэрдэ эгэлгэтин этээри
Биһиэхэҕэ кэллилэр. 

(Фанфара тыаһыыр. Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр)
Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!

Халыҥ тыалары туораан,
Иһирик ойуурдары уҥуордаан,
Уһуннук да айаннаан,
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Кэллибит эһиэхэ
Хаарчаана кыыспыныын.
Хаарчаана: 
Саргылаах Саҥа дьыл
Салаллан кэлбитинэн,
Күүтүүлээх кэрэ кэммит
Күлүмүрдээн кэлбитинэн!

Ыытааччы: Кырыа бытык эһэбит, Тымныы Мооруос оҕонньор 
ыраах, уһун айантан сылайбытыҥ буолуо, баһаалыста, бу манна 
олорон сынньан.

Тымныы Оҕонньор: Дьэ, кырдьык, сылайдым, хата сынньана 
түһүөм.

Ыытааччы: 
Чэйиҥ эрэ, оҕолор
Тымныы Мооруос оҕонньордуун
Лаглайбыт күөх харыйа тула,
Төгүрүччү тураммыт
Хоробуоттаан барыаҕын.

(«Тымныы Оҕонньор» ырыанан хоробуот)

Хаарчаана: Оҕолоор, Тымныы Эһэбит ыраах айантан сылай-
быта буолуо, онон сынньанан олоро түстүн. Онтон биһиги оон-
ньуу оонньуоҕуҥ. Кырыа кыһыммыт тыына олус тымныы уонна 
уһун, оттон эһиги төһө уһун тыыннааххытын билигин бэрэбиэр-
кэлиэхпит. Ким оонньуон баҕарар саала ортотугар тахсыҥ эрэ. 
Эһиэхэ хас биирдиигитигэр хаардары биэрэбин. Бу хаары маннык 
(үрэн көрдөрөр) үөһэ үрэҕит, ким хаара уһуннук үөһэ көппүт, ол 
кыайыылаах буолар. 

(Оҕолор кэккэлэһэн тураллар. 
Биир, икки, үс диэн хамаанданан оонньуу саҕаланар)

Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут хоһоон, ырыа эрэ билбэттэр, 
өссө таабырыны сатаан таайаллар. Оннук дуо, оҕолоор?

Оҕолор: Оннук.
Ыытааччы: Оҕолор, билигин таабырын таайтарыам, ким таай-

быт — маладьыас.
Саҥа Дьылга саамай кырасыабай, араас элбэх уоттарынан 

лаглаччы киэргэммит кимий? (Харыйа)
Саҥа дьыл саамай күүтүүлээх киһитэ кимий? (Тымныы 

Оҕонньор)



Электронный сборник методических разработок

447

Тымныы Оҕонньор сиэн кыыһын аата кимий? (Хаарчаана)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар! Оонньууга олус да көх-

төөх оҕолор эбиккит. Өссө ырыа билэҕит дуо?
Оҕолор: Билэбит.

(«Саҥа дьыл» ырыаны ыллыыллар)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ, оҕолорум барахсаттар үчүгэй да 

ырыаны миэхэ бэлэх ууннугут, онтон мин эһиэхэ тугу эрэ аҕаллым. 
Сиэнэ кыыһым Хаарчаана кэһиибитин киллэр эрэ.

(Хаарчааналыын дьоруойдар мөһөөччүгү киллэрэллэр. Тымныы 
Оҕонньор бадаарактары түҥэтэр)

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, Тымныы Мооруос оҕонньорго 
махтаныаҕыҥ, оҕолор, уонна Тымныы Оҕонньор, барыаҥ иннинэ 
оҕолору кытары хаартыскаҕа түһүс эрэ.

(Хаартыскаҕа түһүү)
Тымныы Оҕонньор: Оҕолорум барахсаттар, биһиги барар 

чааспыт тиийэн кэллэ. Наһаа элбэҕи билбиккит, ырыаҕыт, хо-
һооҥҥут иһин барҕа махтал буолуохтун. 

Хаарчаана: Өссө элбэххэ үөрэнэҥҥит, бэрээдэктээхтик сыл-
дьаҥҥыт туһа дьоно буола улаатыҥ.

Тымныы Оҕонньор: 
Дьэ, үчүгэй да оҕолорго ыалдьыттаатым.
Аны атын дойдуларга айанныыбын,
Эһиги курдук оҕолору көрсүөҕүм.
Эһиил баччаҕа кэлэрбэр
Өссө улаатан көрсөөрүҥ,
Дьоҥҥутугар туһалаах дьон буолаарыҥ,
Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан!
Көрсүөххэ диэри, күндү оҕолоор!

Бары: Көрсүөххэ диэри!
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ЛИСА АЛИСА УОННА КОТ БАЗИЛИО  
САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ МОҺУОКТАРА

Павлова Саргылана Николаевна,
Дьокуускай к., 43 №-дээх «Улыбка» оҕо уһуйаанын
музыкальнай салайааччыта

Оруоллар:

Улахан дьон: Ыытааччы, Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, Лиса 
Алиса, Кот Базилио.

Оҕолор: Бухатыырдар, Хаарчааналар, «Золотой ключик» 
остуоруйа дьоруойдара Мальвина, Пьеро, Буратино, Артемон, 
Черепаха Тортила, Арлекино, Кукла.

Саҥа дьыллааҕы көрдөөх ырыанан оҕолор саалаҕа киирэн 
харыйа аттыгар тураллар.

Ыытааччы: 
Саҥа дьылынан!
Саҥа дьолунан!
Күндү оҕолор уонна ыалдьыттар.
Саҥа дьыллааҕы көрү-нары 
Саҕалыырбын көҥүллээҥ!
Ойуур тыабыт мааныта
Харыйачаан, дьэ кэллэ,
Саҥа дьылга, үөрүүгэ
Оҕолору ыҥырда!

Кэрэчээн харыйаҕа анаан оҕолор билигин ырыа ыллыахтара
(Харыйа туһунан ырыа)

(Ырыа бүтээтин кытта харыйа уоттара умуллан хаалаллар)
Ыытааччы: Оо, харыйабыт уота умуллан хаалла.
Ким уматыай? Харыйа уотун сандаардыай?
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор.
Ыытааччы: Оччоҕо ыҥыра охсуохха Тымныы Оҕонньору.
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(Бары ыҥыраллар)

(«Приключения Буратино» киинэттэн ырыа тыаһыыр уонна Кот 
Базилио торуоскалаах, эрбии кыбынан киирэр. Киниэхэ утары Лиса 

Алиса сыбдыйан киирэр)

Алиса: Дорообо, атаһым Базилио!
Базилио: Дорообо, Алиса!
Алиса: Бу эрбиилэнэн ханна бардыҥ?
Базилио: Ахсынньы аам-даам тымныытыгар дьиэм иһэ 

тымныйда.
Тоҥо олоруом дуо, оттор мас көрдүү сылдьабын.
Харыйаны сыаналыырдыы көрөр.
Бу харыйа барсыыһы, элбэх мас тахсыыһы. Оччого кыһыны 

этэҥҥэ туоруом этэ .
Алиса: Көрүүй, Базилио, харыйага оонньуур бөҕөтө ыйаммыт 

дии.
Базилио: Кырдьык даҕаны, дьикти мас эбит.
Ыытааччы: Тохтоон эрэ, биһиги Саҥа дьыллааҕы харыйабытын 

тыытымаҥ.
Хара Тыаҕа мас эрэ элбэх буолуо.
Алиса: Уай! Биһиги билбэтэхпит ээ.
Базилио: Бырастыы гыныҥ. Хараҕым куһаҕаннык көрөр. (Ха-

раҕынан көрбөтөҕө буолар, торуоскатынан тоҥсуйан хаамар.)
Биһиги бардыбыт атын мас көрдүү.
Алиса: Барбыта буолан баран, саһан олорон көрүөхпүт хайдах 

Саҥа дьылы көрсөллөрүн.
Базилио: Тохтоо эрэ, Алиса. Бу оҕолору уоран илдьэн Карабас 

Барабас тыйаатырыгар атыылыахха.
Ол ордук буолуо уонна байа түһүө этибит. (Ытыһын ытыһы-

гар аалар, иккиэн үөрэллэр-көтөллөр.)
Алиса: Кырдьык даҕаны, Карабас-Барабас элбэх көмүс харчы 

биэриэ этэ.
Көрүүй, бу бэлэм артыыстар олороллор дии. Буратино баар, 

бу Хаарчаана олорор, бу Мальвинаҕа наһаа маарынныыр кыыс…
(Оҕолор маскарааттарын көрөн ааттаталыыллар)

Ыытааччы: Оҕолоор, түргэнник бухатыырдары ыҥыра 
охсуохха.

Бу түөкүттэри кэлэн үүрдүннэр.
(Саха боотурдарыгар сөптөөх музыка тыаһыыр)
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(Бухатыыр таҥастаах оҕолор киирбиттэригэр  
Базилио Алисалыын куоталлар. 

Уолаттар хоһоон ааҕаллар, онтон үҥкүүлүүллэр)

Ыытааччы:
Үрүҥ хаары кыыдамната
Кыыдаан Кыһын үллүйдэ!
Үтүө кэми — Саҥа сылы
Сиргэ сиэтэн түһэрдэ!

(Хаар кыырпахтарын үҥкүүтэ)

Ыытааччы:
Тоҕо да кэрэтэй, хаарчааналар үҥкүүлэрэ.
Хаарчаана үктэммит хаарыгар
Саҥа дьыл саргыта сандаарар!
Чысхаан сиэттиспит түүнүгэр
Дьол-соргу дьиэ аайы салаллар!

(Музыка тыаһыыр, Хаарчаана киирэн кэлэр)

Хаарчаана: 
Мин күүтэбин Саҥа дьылы,
Саҥа кэм саҥа үөрүүлэрин.
Оҕо-аймах ахтар кэмэ
Тиийэн кэллэ Саҥа дьыл.
Саргылаах Саҥа дьылынан, доҕоттоор!
Кэлэр сылга баҕарабын 
Бары дьоллоох буолуохпутун,
Ырыа тыла алгыс буолан
Эһигинниин аргыстаһыаҕын.

(Хаарчаанаҕа анаан оҕолор хоһоон ааҕаллар. Хаарчаана оҕолору 
хайгыыр)

Хаарчаана: Үөрбүччэ-көппүччэ ырыата ыллыахха.
(Ырыа «Саҥа дьыл»)

Ыытааччы: Хаарчаана, оҕолор эйигин кытта оонньуохтарын 
баҕараллар.

Хаарчаана: Чэйиҥ, эрэ! Бары оонньуоҕуҥ. Биһиги Сахабыт си-
ригэр тымныы эрээри көрдөөх дьоҥҥо ичигэс. 

(Көрдөөх оонньуу ыытыллар)

Ыытааччы: Ырыа ыллаатыбыт, хоһоон аахтыбыт, үҥкүүлээн да 
ыллыбыт.
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Оттон Тымныы Оҕонньор кэлбэтэ,
Сыарҕатын да тыаһа иһиллибэт.

Хаарчаана: Эһэккэм миигин бара тур оҕолорго, мин сотору 
тиийиэм диэбитэ.

Тахсан иһиллиим эрэ, Тымныы Оҕонньор сыарҕатын тыаһын.
(Хаарчаана тахсан барар. Көрүдүөргэ тыас иһиллэр. Саалаҕа Тымныы 

Оҕонньор Хаарчааналыын киирэн кэлэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Саргылаах Саҥа дьылынан, Саҥа дьолу-
нан эҕэрдэлиибин!

Хотугу муустаах муораттан
Тымныы силлиэ аргыстаах
Айаннаан дьэ кэллим.
Сырдык санаа холбоһон,
Ыраас ыра ыаллаһан,
Үөрүү-көтүү үктэллэнэн,
Саҥа дьылы көрсүөҕүҥ!
Үөрүөххэ-көтүөххэ, бырааһынньыкпытын салҕыахха.
Бары бииргэ этиэххэ: Биир, икки, үс!
Харыйабыт уота, чаҕылый!

(Харыйа уота умайар, бары үөрэн ытыстарын таһыналлар)

Тымныы Оҕонньор: 
Дьикти кэрэ харыйа
Оонньуурдара элбэҕин!
Дьирибинэс уоттара
Оһуордара кэрэтин!

Хаарчаана: 
Төгүрүччү туруохха,
Хоробуокка хаамсыахха,
Үөрэ-көтө ыллыахха,
Саҥа дьылга үөрүөххэ!

(Хоробуот)

Ыытааччы: Билигин оҕолор эһиэхэ анаан хоһоон ааҕыахтара.
(Тымныы Оҕонньор оҕолору хайгыыр)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, оҕолор эйиэхэ анаан ырыа 
ыллыахтарын баҕараллар.

(Ырыа «Мооруос кэллэ»)

Тымныы Оҕонньор: Кырдьык даҕаны, оҕолор ырыаһыт, 
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үҥкүүһүт бэрдэ буола улааппыттар. Былырыын баччаҕа маннык 
кыра этигит (илиитинэн көрдөрөр)

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, бырааһынньыкпыт түмүк-
тэнэрэ тиийэн кэллэ. Оҕолор күнү быһа кэтэспиттэрэ кэһии аҕа-
лыа диэн.

Ыытааччы: 
Хаар маҥан баттахтаах
Тымныычаан Оҕонньор,
Кэһиитин аҕалар,
Үөрүүнү үксэтэр!

(Оҕолорго бадаарак туттараллар)
Тымныы Оҕонньор. Барар кэммит тиийэн кэллэ. Көрсүөххэ 

диэри!
(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын тахсан бараллар)
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«МАША И МЕДВЕДЬ» МУЛЬТИККА ОЛОҔУРАН  
САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ УТРЕННИК 

Васильева Аина Гаврильевна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 15 №-дээх
«Кэскил» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: 

Эһэ, Тымныы Оҕонньор , Хаарчаана, ыытааччы (улахан 
дьон)

Маша
Тииҥнэр
Куобахтар 
Саһыллар
Тыаллар уонна хаардар 
Хлопушкалар.

(Ырыа «С Новым годом»)
Оҕолор: 

Саҥа кэрэ дьылынан
Саҥа үтүө дьолунан
Саҥа үрдүк билиинэн
Барыгытыгар эҕэрдэ!

(Бары миэстэлэригэр олороллор)
Ыытааччы: Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, төрөппүттэр, ыал-

дьыттар!
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Харыйабыт киэргэйдэ.
Саҥа үүммүт сылынан
Эһиэхэҕэ эҕэрдэ!

Харыйабыт үчүгэйиэн! Араас оонньуурдара элбэҕин, 
кырасыабайын, ол эрээри туга тиийбэтий, оҕолоор?

Оҕолор: Уота суох.
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Ыытааччы: Маладьыастар, харыйабыт уота суох. Чэйиҥ, бары 
бииргэ, тэҥҥэ этиэххэ — «Биир, икки, үс — харыйабыт уота, умай!» 
(Үс төгүл хатылыыллар.)

(Мультфильмтан ырыа — «Коньки»)

Ыытааччы: Саҥа дьылбыт саҕаланна — аптаах күммүт үүннэ,
Остуоруйа дьоруойдарын көрсөр түгэммит тиийэн кэллэ.
Музыка тыаһынан бастакы ыалдьыппытын көрсөргүтүгэр.

(Үҥкүүлүү-үҥкүүлүү мишуралаах мультик эһэтэ киирэн кэлэр)

Эһэ: Ох, сылайдахпын харыйабын киэргэтэммин. Сылабаар-
бын туруоруохпун наада, сотору Тымныы Оҕонньор кэлиэ. Сы-
лаас чэй иһиэхпит. (Ыллыы-ыллыы, үөрэн кэпсиир. Сылабаарын 
аҕалар, арыйан көрбүтэ уута суох буолар) Уута суох эбит дии, 
баран түргэнник ойбонтон уу баһан кэлэр эбиппин.

(Ол курдук музыканан үҥкүүлүү-үнкүүлүү бэргэһэ кэтэр, шар-
фик баанар уонна биэдэрэтин ылан тахсан барар. Сотору буо-
лаат, ким эрэ тоҥсуйар. Бастаан кыратык, онтон улам күүһүрэн 
барар. Маша сүүрэн киирэр. Илиитин сапсынар, күүскэ тоҥсуй-
бутун иһин ыалдьар)

Маша: Ой, ой, ой. Ким да суох дуу! (Ол бу диэки көрүтэлиир.) 
Хайа, ханна бааргытый бары? Ханна сүттүгүт?! 

(Маша харыйаны өйдөөн көрөр, тула сүүрэкэлиир.)

Маша: Так, так, таак! Уой, кырасыабайыын, күлүмүрдүүрүөн. 
(Үөрэн ыстаҥалыыр, таһынар. Биир оонньууру сөбүлүү көрө 
түһэр. Ол оонньууру ылаары үөһэ ыстана сатыыр.)

(Эһэ киирэн кэлэр. Машаны көрөн соһуйар)

Маша: Эн кимҥиний?
Эһэ: (Уордайар.)
Маша: Туох диигин? (Кулгааҕын тоһуйар.)
Эһэ: (Уордайар.)
Маша: Өссө биирдэ.
(Эһэ кыыс куттамматаҕыттан соһуйан муостаҕа олоро түһэр)

Эһэ: Эн манна тугу гына сылдьаҕын, мин дьиэбэр? (Туран 
кыыһырар.)

Маша: Баран иһэн дьиэ турарын көрөн кэлбитим.
Эһэ: Эн кимҥиний?
Маша: Мин дуо? Оҕолоор, мин кимминий? (Оҕолор 

эппиэттииллэр.) Оттон кини билбэт. 
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(Эһэни ыйан көрдөрөр. Эһэ сылабаарын холбуу барар. Иһитин тардар)
Маша: Миша, тугу гынаҕын?
Эһэ: Тымныы Оҕонньору күүтэбин, сотору ыалдьыттыы 

кэлиэхтээх.
Маша: Ол кимий, Тымныы Оҕонньор диэн?
Ыытааччы: Оҕолоор, Маша билбэт эбит, Тымныы Оҕонньор 

диэн кимин. Туран Тымныы Оҕонньор туһунан ырыата ыллаан 
иһитиннэриэххэ эрэ.

(Ырыа «Дед Мороз — красный нос»)
Маша: А-а-а, ол Тымныы Оҕонньор сылдьыбыта дуо? 

(Толкуйдуур.)
Эһэ: Ханна сылдьыбытай?

(Маша харыйа кэннигэр куотар уонна хаһыытыыр: «Эппэппин, син-
биир эппэппин». Эһэ иһитин тардан баран остуолга олорор. Ол кэннэ 
чаһы тыаһыыр, харыйа кэнниттэн тыаһы истэн Маша тахсан кэлэр. 

Эһэ хомойор)
Эһэ: 12 чаас буолла — Саҥа дьыл саҕаланна. Тымныы 

Оҕонньорбут билигин да суох, кэлбэтэ. Ханна сүтэн хаалбыта 
буолла?

Маша: Эппэппин, син биир эппэппин.
(Харыйа уота умуллар. Эһэ хомойор)

Эһэ: Тымныы Оҕонньор кэлбэтэ, мин утуйа бардым. Эһэлэр 
кыһын утуйаллар, сынньаналлар, утуктаатахпыын, сытан ылыахха.

(Дьааһыйар. Оронугар тиийэн сытар. Маша эһэни тиийэн 
анньыалаан көрөр, илиититтэн ылар)

Маша: Миш, тур, тур утуйума. Оонньуохха, оонньуохха. 
(Ытыыр.) Турбат дии, хайдах уһугуннарабын, көмөлөһүҥ эрэ, 
доҕоттоор.

Ыытааччы: Маша, ытаама, биһиги эйиэхэ көмөлөһүөхпут, 
Мишаны туруорарга. Ол гынан баран Тымныы Оҕонньор ханна 
барбытын этэҕин. Кинитэ суох Саҥа дьылбыт саҕаламмат, кинитэ 
суох Саҥа дьылбыт буолбат.

Маша: Сөп, өйдөөтүм, этиэҕим.
Ыытааччы: 

Оҕолоор, бары бииргэ тураммыт,
Илиилэрбититтэн ылсаммыт,
Көрдөөх ырыа туойаммыт
Хоробуокка туруоҕун.
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Биһиги ырыабытын истэн Мишабыт уһуктуоҕа.
(Хоробуот «Новогодние игрушки»)

(Эһэ уһуктар)

Эһэ: Кимнээх манна хаамсалларый, киһини утуппаттарый? Туох 
ырыата-тойуга, үөрүүтэ саҕаланна? (Туран кэлэр.) Олус көрдөөхтүк 
ыллыыгыт да, Саҥа дьыл буолбат. Тымныы Оҕонньор кэлбэтэ.

Ыытааччы: Миша, хомойума, Маша Тымныы Оҕонньор ханна 
баарын этиэм диэбитэ.

Маша: Мин, мин билбэтэҕим дии. Тымныы Оҕонньоро суох 
Саҥа Дьыл буолбатын, дьээбэлээммин суолун атын диэки ыйан 
биэрбитим, ол суол ханна тиийэрин бэйэм да билбэппин. (Ытыыр.)

Ыытааччы: Мин санаабар, биһиэхэ тыа кыыллара 
көмөлөһүөхтэрэ.

Маша: Мин билэбин, куобахчааннартан ыйытыахха.
(Тахсан бараллар. Саала иһэ уларыйар — тыа буолар) 

(Хаардар уонна тыаллар үҥкүүлэрэ) 
(Куобахтар сүүрэн тахсан «Куобахчааннар» ырыаны ыллыылар)

Куобахтар: Дорооболоруҥ, хоргутумаҥ, биһиги суолгутун 
сирдээн биэриэхпит. (Харыйаны тула бары эргийэллэр.) Ман-
тан ыла Тымныы Оҕонньор ханна барбытын көрбөтөхпүт. 
(Толкуйдууллар.) Тииҥнэр бааллара, кинилэртэн ыйытыҥ, билигин 
тииҥнэри ыҥырыахпыт.

(Музыка тыаһыыр, тииҥнэр тахсаллар. Үҥкүү «Белочки»)

Тииҥнэр: Биһиги эмиэ көрбүппүт, манан барабыт. (Харыйа 
тула эргийэллэр.) Салгыы эһигини саһыллар атаарыахтара. 
Саһыллар, кэлииҥ, суолу көрдөрүҥ. (Тахсан бараллар.)

(Музыка тыаһыыр. Ырыа «Саһылчаан»)

Саһыллар: Көрүҥ, көрүҥ! (Саалаттан сүүрэн тахсаллар 
уонна кэһиилээх мөһөөччүгү соһон аҕалаллар). Тымныы Оҕонньор 
кэһиилээх мөһөөччүгэ хаалбыт дии, ол аата бэйэтэ чугас сылдьар 
эбит. (Куотан тахсан бараллар.)

(Маша мөһөөччүктэн коробкалары ылан тахсан бараары гынарын  
Эһэ көрөр)

Эһэ: Маша, ити эйиэнэ буолбатах, миэстэтигэр уура оҕус түр-
гэнник.

Ыытааччы: Бу кэһиилэр дии. Оҕолоор, Тымныы Оҕонньор 
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мунан хаалбыта буолуо, бары бииргэ улаханнык ыҥырыаххайыҥ — 
Тымныы Оҕонньор, Тымныы Оҕонньор!

(Тымныы Оҕонньор, Хаарчааналыын киирэн кэлэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, Дорооболоруҥ!
Эһиэхэ мин кэллим ыалдьыттыы!
Саҥа дьыл кэһиитин
Ситэрэн-толорон биэрээри.
Аан дойдуну кэрийэн,
Ырааҕынан эргийэн,
Мууһу, хаары туорааммын
Тиийэн кэллим, күндү оҕолоор!
Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан,
Барыгытын итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!

Хаарчаана: Биһиги эһиэхэ сыл аннараа өттүгэр сылдьыбыппыт, 
олус диэн үөрэ көрөбүн барыгытын. Харыйабыт үчүгэйиэн! Араас 
оонньуурдара элбэҕин, кыраһыабайын, симэммитэ кэрэтиэн. Ол 
эрээри, Тымныы оҕонньоор, көр эрэ, күлүмүрдэс уоттара суох дии.

Тымныы Оҕонньор: Оо, чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бары бииргэ, 
тэҥҥэ этиэххэ «Биир, икки, үс, харыйа уота, умай» (Үс төгүл 
хатылыыллар.)

Эһэ: Ураа, ураа, Саҥа дьылбыт буолла, Тымныы Оҕонньору 
буллубут. Күндү оҕолоор, ыалдьыттар уонна кырачаан Маша, 
эһигини барыгытын кэлбит Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин, 
баҕарабын бу күн сиригэр баар баҕа санааҕыт барыта туоларыгар. 

Хаарчаана: Аны билигин кыратык оонньуоххайыҥ, оҕолоор. 
Бары сиэттиһэн төгүрүччү туруохха, Тымныы Оҕонньор оонньуу-
рун эмиэ олус сөбүлүүр.

(«Тоҥоруом», «Хаар кыырпахтара» оонньуулар)

Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, оҕолоор, оонньуурга 
олус көхтөөххүт, 

(Маша Тымныы Оҕонньор үтүлүгүн уоран ылар)

Маша: Тымныы Оҕонньор, эн тугу да сүтэрбэтиҥ дуо? (Үтүлү-
гүн көрдөрөр.)

Тымныы Оҕонньор: Үтүлүкпүн аҕал!
Маша: Биэрбэппин, оҕолортон ситэн ыллаххына ылыаҥ.

(Тымныы Оҕоонньордуун оонньуу)

Тымныы Оҕонньор: һуу, сылайдахпыан!
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Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, олорон сынньана түс, оҕолор 
хоһооннорун, ырыаларын истэн сэргээ. 

(Оҕолор хоһоонноро, ырыалара, үҥкүү «Хлопушки»)
Хаарчаана: Маладьыастар, тоҕо бэрдэй! Билигин ыллаан-туо-

йан сиэттиһэн хоробуокка туруохха, Саҥа дьылы көрсүөххэ! 
(Хоробуот)

Тымныы Оҕонньор: Оҕолор, маладьыастар! Олуһун 
улааппыккыт, сайдыбыккыт. Хаарчааналыын бэлэмнээбит 
бэлэхтэрбин туттарарбын көҥүллээҥ. (Кэһии түҥэтиитэ)

Күндү оҕолор, төрөппүттэр, ыалдьыттар, кэлэр сылга үүнүн-
сайдын, өссө улаатыҥ! Барыгытыгар дьолу-соргуну. Кэлэр сылга 
көрсүөххэ диэри!!!

Хаарчаана: Наһаа үчүгэй бырааһынньыкка сырыттыбыт.  
Эһиил көрсүөххэ диэри!

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана, барыаххыт иннинэ 
биһиги оҕолорбутун кытта хаартыскаҕа түһэргитигэр ыҥырабыт.
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САРГЫЛААХ ДЬЫЛ

Колодезникова Надежда Гаврильевна,
Таатта улууһа, Уус Тааттатаҕы «Харыйачаан»
оҕо уһуйанын иитээччитэ

Оруолларга: 

Фея 
Куобах 
Хаар киhи
Хаарчаана 

Туттар тэрил: чуораан, моркуоптар, кумааҕынан оноһуллубут 
хаардар, оҕолор бадаарактара

1 чааһа

(Саала иһэ бырааһынньыктыы киэргэтиллибит. Саҥа дьыллааҕы 
фоновай музыка тыаһыыр. Саалаҕа мустубуттарын кэннэ курант 
тыаһыыр. Фоновай музыка салгыы барар. Оҕолору сиэтэн киллэрэн 

харыйаны көрөбүт)

Фея: 
Саргылаах Саҥа Дьыл
Салаллан, сандааран,
Күлүмүрдээн, күлэн-үөрэн
Тиийэн кэллэ биһиэхэ.

Оҕолор, көрүҥ, хайдахтаах курдук кырасыабай чуораан биһиги 
харыйабытыгар ыйанан турарый! Бу аптаах чуораан, маны 
тыаһаттахпытына биһиэхэ остуоруйа дойдутуттан ыалдьыттар 
кэлэллэр. Ыалдьыттары ынырабыт дуо? (Тыаһатар, саалаҕа Хаар 
киһи киирэн кэлэр).
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2 чааһа

Хаар киһи: Хаары, хаары, маҥан хаары төкүнүтэ оонньуубун, 
Хаар киһичээн диэммин.

Фея: Хаар киһичээн, биһиги харыйабыт араас оонньууру-
нан киэргэммит, симэммит. Ол гынан баран уоттара тоҕо эрэ 
күлүмүрдүү умайбаттар?

Хаар киhи: Оҕолоор, мин биир кистэлэҥи билэбин, лас-
лас гынан ытыспытын тыаһаттахпытына харыйабыт уота тыган 
кэлиэҕэ. Чэ эрэ, тыаһатыаххайыҥ! (Харыйа уота умайан кэлэр). 
Миигин кытта оонньуоххутун баҕараҕыт дуо? 

(Оонньуу «Хаарынан бырахсыы»)

Фея: Оҕолоор, өссө остуоруйа дойдутуттан ыалдьыт ынырабыт 
дуо? (Чуорааны тыаһатар, куобах ойуоккалаан киирэн кэлэр.)

Куобах: Дорооболоруҥ, оҕолоор. Ураа, харыйабыт сандаарбыт, 
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ! (Куобах ытыһын таһынар, оҕолор 
эмиэ таһыналлар, үөрэллэр.) Куобахтар саамай сөбүлүүр астара 
тугуй, ким билэрий? Моркуоп! Чэйиҥ эрэ, ким элбэх моркуобу 
хомуйарый? 

(Оонньуу «Моркуоптары хомуйуу»)

Куобах: Ханна баарый Хаарчаана? Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, 
ыҥырыаххайыҥ — Хаарчаана! (Үс төгүл хатылыыллар.) 

(Хаарчаана үҥкүүлээн киирэр, сааланы эргийэр)

Хаарчаана: Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Кэллим мин эһиэ-
хэ бырааһынньыкка ыалдьыттыы, аптаах күнү бэлэхтии. Мин 
үҥкүүлүүрбүн наһаа сөбүлүүбүн, оттон эһиги, оҕолоор, миигин 
кытта тэҥҥэ үҥкүүлүүгүт дуо? 

Фея: 
Хаарчааналыын сиэттиһэн
Төгүрүччү тураммыт
Хоробуоттаан барыаҕыҥ!

(Хоробуот «Маленькой ёлочке») 
(Тымныы Оҕонньор видеонан эҕэрдэтэ)

3 чааһа

Хаарчаана: Наһаа үчүгэйдик үҥкүүлүүр оҕолор эбиккит. Мин 
эһиэхэ кэһиилээх кэллим. Ол кэһиим харыйа анныгар баар буо-
луотаах, көмөлөһөөччүлэрим, аҕалан биэриҥ эрэ. 
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(Бадаарак түҥэтиитэ)
Фея: Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпыт түмүктэнэр чааһа 

тиийэн кэллэ. Баҕарабыт бу сылга барыгытыгар дьолу-соргуну, 
үөрүүнү-көтүүнү, чэгиэн доруобуйаны!



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

462

АЛЫПТААХ САҤА ДЬЫЛ

Егорова Анисия Павловна,
Уус Алдан улууһа, Бороҕоннооҕу 3 №-дээх 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Фея
Тигр
Ведьма
Тымныы Оҕонньор оҕонньор
Хаарчаана.

(Слайдаҕа Саҥа дьыллааҕы хартыына холбонон турар)

Фея:
Күндү доҕоттоор!
Ыҥырабыт барыгытын саалаҕа,
Күлүмүрдүү киэргэммит
Дьикти кэрэ харыйаҕа.
Ыҥырабыт барыгытын
Ырыа-тойук бэлэхтии,
Көрү-нары көҕүлүү,
Саҥа дьыллааҕы эҕэрдэни бэлэхтии!

(Музыка тыаһыыр, оҕолор сүүрэн киирэллэр, үҥкүлүүллэр. 
Флешмоб «Новогоднее настроение»)

Фея: Оҕолоор, бүгүҥҥү бырааһынньыкка бары араас, кыра-
сыабай маскарааттаах, үөрэн-көтөн олоробут. Көрүҥ эрэ, хары-
йабыт эмиэ киэргэммитэ-симэммитэ үчүгэйин!

(Хоһоон)

Фея: Маладьыас, оҕолоор, көрүҥ эрэ, харыйабыт туга 
тиийбэтий? Саамай сөп, дьэрэкээн уоттара. Оҕолоор, аптаах 
палочканан таарыйдахпына уонна эһиги бары бииргэ «Биир, 
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икки, үс, баай харыйа, умайыый!» диэтэххитинэ, харыйабыт 
уоттара умайыа.

(Харыйа уота умайар)
Фея: Ураа! Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыкпытын саҕалыах-

ха. Биһигини эҕэрдэлиэҕэ (оҕо аата) «Первый снег» диэн ырыа-
тынан.

(Ырыа «Первый снег»)
Фея: Оҕолоор, бүгүҥҥү бырааһынньыкпытыгар биһиэхэ кэлэн 

иһэр сыл бэлиэтэ Тигр (сыл бэлиэтинэн уларыйар) ыалдьыттыы 
кэллэ. 

Тигр: Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Мин ситиһиини, дьолу, үөрүүнү-
көтүүнү кытта үллэстэ кэллим, миигин кытары бары харыйа тула 
туран үҥкүлүүбүт дуо?

(Хоробуот «Ай-да Елочка!»)
Фея: Оҕолор, Саҥа дьыл бырааһынньыга хаһан буоларый? 

Таһырдьа хайдах буоллаҕына? (Оҕолор эппиэттэрэ.) Кыһын диэн 
ырыабытын Тигрга ыллаан иһитиннэрэбит дуо?

(Ырыа «Кыһын»)

Тигр: Олус үчүгэйдик ыллыыр эбиккит, миигин кытта оонньуоххутун 
баҕараҕыт дуо?

(Оонньуу «Хаары хап»)
Фея: Оҕолоор, биһиги бүгүн Тымныы Оҕонньорго хоһоон, 

ырыа, үҥкүү бэлэхтии кэлбиппит дии? Эһигини көрөөрү, истээри, 
кэһиитин түҥэтээри ыксаан иһэрэ буолуо. Билигин Тымныы 
Оҕонньору бары бииргэ ынырыахпыт.

Тигр: Уой, истиҥ эрэ, Моруос торуоската тыаһыыр.
(Ведьма Моруос сонун кэтэн, ыксаан сүүрэн киирэр)

Ведьма: Һуу, хата оруобуна кэллим быһыылаах. Оҕолор, бү-
гүн мин Моруос буолабын. Эһигини кытта ыллаары, үҥкүүлээри, 
кэһии ылан сиэри ыксаан аҕай кэллим.

Фея: Дорообо, эн кимҥиний?
Ведьма: Тымныы Оҕонньорбун дии, көрбөккүт дуо?
Тигр: Оҕолоор, көрүҥ эрэ, Тымныы Оҕонньорго майгынныыр 

дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ.)
Фея: Тымныы Оҕонньор түүппүлэ кэппэт, кырааскаламмат, 

бытыктаах буолар уонна кэһиилээх кэлэр. Оҕолоор, хомойумаҥ, 
билигин дьиҥнээх Тымныы Оҕонньор кэлиэҕэ.
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Ведьма: Ха-ха-ха, Тымныы Оҕонньор утуйа сытар. Мин 
дьааттаах дьаабылыкабын сиэбитэ.

Тигр: Албыннаама, бырааһынньыкпытын ыһыма.
Ведьма: Итэҕэйбэт буоллаххытына көрүҥ бу.

(Видеоҕа Тымныы Оҕонньор утуйа сытара көстөр)
Ведьма: Оҕолор, дьаабылыка сиэн көрөҕүт дуо? Утуйдаххытына 

Моруос кэһиитин барытын бэйэм сиэҕим.
Тигр: Уой, хайдах буолабыт?
Фея: Оҕолоор, хомойумаҥ, мин Тымныы Оҕонньору хайдах 

уһугуннарары билэбин. Ырыабытын доргуччу ыллаатахпытына, 
үҥкүүбүтүн үҥкүүлээтэхпитинэ, бырааһынньык тыаһын истэн 
уһуктуо.

Ведьма: Ха-ха-ха, чэ көрүөхпүт, биир да хоһоону, ырыаны 
үөрэппэтэххит буолуо, үҥкүүнү сатаабат инигит. Мин Моруос 
кэһиитин ыла бардым.

Фея: Оҕолоор, Ведьма Моруоска тиийэ илигинэ музыканы 
улаханнык тыаһатыахха.

(Принцессалар үҥкүүлэрэ)
(Супер дьоруойдар үҥкүүлэрэ)

(Ырыа «Тиийэн кэллэ Саҥа дьыл»)
(Тымныы Оҕонньор киирэр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор, кэлэн иһэр 
Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан! Ведьма дьаабылыкатын сиэммин 
утуйа сытан эһиги бырааһынньыккыт музыкатын истэн, үөрэн, 
ыксаан тиийэн кэллибит.

Фея, Тигр, оҕолор: Дорооболоруҥ!
Хаарчаана: Дорооболоруҥ, кэлэн иһэн Ведьманы көрүстүбүт, 

кыбыстан куотан хаалла. Кэһиибитин уоран ылаары гыммыта та-
быллыбата. 

Тигр: Ураа, оҕолоор, Тымныы Оҕонньору уонна Хаарчаананы 
кытары хоробуоттуубут дуо?

(Хоробуот «Саҥа Дьыл»)
Фея: Билигин, Тымныы Оҕонньор уонна Хаарчаанаҕа хоһоом-

мутун бэлэхтиэхпит.
(Оҕолор хоһоонноро)
(«Танец снежинок»)

Оонньуу «Тымныы Оҕонньор үтүлүгэ».
(Кэһии туттарыы)

(Хаартыскаҕа түһүү)
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ БЫРААҺЫННЬЫККА 
СЮРПРИЗНАЙ ТҮГЭННЭР

Попова Александра Гаврильевна,
Томпо улууһа, Кириэс Халдьаайытааҕы 
«Оҕо сайдар киинэ — «Сырдыкчаана» оҕо уһуйаанын» 
музыкаҕа салайааччыта

Оҕо аймах долгуйа күүтэр, кэтэһэр бырааһынньыга Саҥа дьыл 
буолар. Уһуйааннарга бу үөрүүлээх, долгутуулаах бырааһынньы-
гы ыытарга анаан түмпүт соһуччу үөрдэр (сюрприз) түгэннэрбит-
тэн үллэстэбин.

«Кэмпиэт»

(Биир устуука дьиҥнээх кэмпиэт, кылабачыгас көмүһүнэн бүрүллүбүт 
бадаарактардаах улахан коробка, баллоннаах искусственнай хаар 

бэлэмнэниллэр)

Тымныы Оҕонньор: Дьэ үчүгэй кэнсиэри көрдүм, оҕолор ма-
ладьыастар, элбэх ырыа, үҥкүү, хоһоон үөрэппиттэр. Үөрдүм аҕай. 

Хаарчаана: Эһээ, оттон оҕолорго үөрдэ-көтүтэ бадаарактарын 
туттарбаппыт дуо? 

Тымныы Оҕонньор: Оо, Хаарчаанаа бырааһынньыкка 
ыксааммын бадаарактарбын умнан кэбиспиппин дии, һуу хайдах 
гынабыный? (Толкуйга түспүт курдук туттар.)

Хаарчаана: Эһээ, онтон эн аптаах тайахтааххын дии, аптаа-
рыый!

Тымныы Оҕонньор: Ээ, кырдьык даҕаны, манна кэмпиэттээх 
этим дии. (Хармааныттан кэмпиэт хостуур, үөрэр, кэмпиэти 
үөһэ уунар аптаах тыллары этэр кэмигэр тыал тыаһыыр, 
уот сабыллан ылар, хаар түһэр). Хаардаах, муустаах тымныы 
кыраайтан аптаах тайаҕым көмөтүнэн оҕолорго бэлэмнээбит 
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бадаарактарым баар буоллуннар манна! (Кэмпиэти тайаҕынан 
таарыйан ылар.) Биир! Икки! Үс! (Торуоскатынан тоҥсуйар.)

Хаар түһэр кэмигэр балыйтаран харыйа анныттан маҥан 
таҥаһынан бүрүллэ сыппыт бадаарак таҥаһа ылыллан көстөн сы-
тар буолар.

Хаарчаана: Эһээ, махтал! Оҕолорго бадаарактарбыт бу баал-
лар! Били кыра кэмпиэтин улаатан хаалбыт дии!

(Музыка тыаһыыр, бадаарак түҥэтиллэр)

«Бөрө быракааһа»

Тымныы Оҕонньор: Хаарчаана кырдьык да оҕолор элбэх 
ырыаны, хоһоону, үҥкүүнү билбиттэр. Кинилэри кытары 
үҥкүүлээн, оонньоон, сылайбыт курдук буоллум, бадаарактарбы-
тын биэ риэххэ.

Хаарчаана: Оннук, эһээ, биэриэххэ!
Бөрө сүүрэн киирэр: Ха-ха-хаа, суохтар бадаарактар, мин 

сиэбитим барытын.
Тымныы Оҕонньор: Тыый, оччо элбэх минньигэһи сиир са-

таммат, ыалдьарыҥ буолуо!
Бөрө: Ха-ха-хаа! Мин ыалдьары билбэт кыылбын!
Куобах: Суох, Бөрө, кэлэн иһэр сыл мин сылым, онон хайаан 

да оҕолор бадаарактарын баар гын!
Бөрө: Ха-ха-хаа, куобах, эн «мин сылым» диигин да, мин 

эйигин сиэн кэбиһиэм, оччоҕо эн сылыҥ буолуо суоҕа, ха-ха-хаа!
Тымныы Оҕонньор: Бөрө, эн сыыһа быһыыламмыккын, 

оҕолору подарога суох хаалларбыккын, онон эйигин куһаҕан 
санааларыҥ иһин мууска кубулутарга уолдьаста! (Торуоскатынан 
тоҥсуйар.)

Бөрө: Уой-ай-ай, Тымныы Оҕонньор, Куобах, оҕолор, миигин, 
баһаалыста, бырастыы гыныҥ! Мин муус буолан тоҥуохпун 
баҕарбаппын, сыыһабын көннөрүнүөм, Куобах сылы-
гар ойуур га саамай көрсүө, бэрээдэктээх бөрө буолуом! 
(Көрдөһөр.) Оттон оҕолор бадаарактарын хаар анныгар кис-
тээбитим.

Ыытааччы: Оҕолоор, Бөрөнү бырастыы гынабыт дуо? (Оҕолор 
бырастыы гынабыт.) Туран көрдүөҕүҥ эрэ бадаарактарбытын, 
Бөрө хаар анныгар кистээбит.

(Харыйа аттыттан хаар анныттан бадаарактарын булаллар. 
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Музыка тыаһыыр, Тымныы Оҕонньор доҕотторунуун бадаарактары 
түҥэтэллэр)

«Дракон кутуруга»

(Дракон уһун кутуругун анныгар бадаарактар сыталлар)
Тымныы Оҕонньор: Наһаа да көрдөөх бырааһынньык буолла, 

чахчы да оҕолор маладьыастар, бадаарактарбын биэрэ охсон 
баран салгыы атын уһуйаан оҕолоругар барыам этэ.

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, оттон оҕолорго бадаарактарыҥ 
ханна баалларый?

Тымныы Оҕонньор: Оо, суох дуо, манна? Сиэним Хаарчаана 
аптаах тайахпынан оонньуу сылдьарын ылбытым, кини алҕас ханна 
эрэ гыннаҕа буолуо дуу? Тыый, хайдах буолабыт? Бэйи эрэ, быйыл 
туох сыла кэлэн иһэрий, туох эрэ диир этэ да, кырдьаммын умнар 
буолбуппун. Туох сыла кэлэн иһэрий, оҕолоор? (Дракон.) Кырдьык, 
Дракон диир этэ. Оҕолоор, Дракон баар дуо манна, саала иһигэр? 
(Баар.) Кэлэн иһэр сылбыт символын болҕойон көрүҥ эрэ, 
оҕолоор, баҕар онно кистэнэ сыталлара буолуо бадаарактаргыт.

(Оҕолор бадаарактары Дракон кутуругун анныттан булаллар,  
үөрүү-көтүү буолар)

«Аптаах мөһөөччүк»

(Икки тэҥ мөһөөччүк бэлэмнэниллэр, биирэ дьиҥнээх бэлэхтэрдээх, 
иккиһигэр киһи киирэр)

Тымныы Оҕонньор: Доҕотторум кыыллар, оҕолорбор 
аҕалбыт бэлэхтэрбин, баһаалыста, сыарҕабыттан киллэриҥ эрэ.

(Кыыллар бэлэх киллэрэ тахсаллар. Сотору кэминэн бэлэхтээх 
мөһөөччүк сүүрэн киирэр, кэнниттэн кыыллар эккирэтэ сылдьаллар)

Тымныы Оҕонньор: Арба даҕаны, бэлэхтээх мөһөөччүкпүн 
ким да тыыппатын диэн аптаан кэбиспитим дии!

(Мөһөөччүк сүүрэн тахсан барар, кыыллар кэнниттэн эккирэтэн 
тахсаллар)

Тымныы Оҕонньор: Бэлэхтээх мөһөөччүкпүттэн абын 
устуохха, клибре-клабре — мөһөөччүк уоскуйдун, клибре-
клабре — мөһөөччүк абын устабын!

(Кыыллар дьиҥнээх бэлэхтээх мөһөөччүгү киллэрэллэр, бадаарак 
түҥэтэллэр)
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«Банан»

(Икки түгэхтээх кырасыабай гына киэргэммит аптаах холбуйачаан, 
ватманынан эбэтэр халыҥ хордуонунан банан оҥоһуллар, онно 

оҕолор бадаарактара угуллар, биир дьиҥнээх банан туттуллар)
(Музыка тыаһыыр, эбисийээнэ сүүрэн киирэр)

Эбисийээнэ: Дорооболоруҥ, оҕолоор, мин кэлэн иһэр сыл 
символа — эбисийээнэ буолабын. Оҕолоор, мин тугу сиирбин 
сөбүлүүрүм буолуой? (Банан.) Банан сиэхпин баҕардыым, эһиги 
бырааһынньыккытыгар ыксаан, уһуннук айаннаан, аччыктаатым.

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор аптаах буоларын билэҕин дуо, 
Эбисийээнэ? 

Эбисийээнэ: Суох, мин дойдум итии дойду, онно Тымныы 
Оҕонньор диэн суох. Оттон кини аптаах буоллаҕына, бу холбуйа 
иһигэр бананы баар оҥоруо дуо? 

Тымныы Оҕонньор: Ити холбуйачаан иһигэр бананы 
баар гынан бөҕө буоллаҕа дии. (Музыка тыаһыыр, Тымныы 
Оҕонньор холбуйаны ылан аһан көрдөрөр — кураанах, туора-
маары эргитэр-урбатар, аптаах тыллары ботугуруур уонна 
холбуйаны арыйар, иһигэр банан баар буолар. Эбисийээнэҕэ 
биэрэр, эбисийээнэ сиир.)

Эбисийээнэ: Банан наһаа минньигэс, махтал, Тымныы 
Оҕонньор. Оттон мин өссө көрдөһүүлээхпин. Эн оҕолорго 
бадаарак аҕалбытыҥ дуо?

Тымныы Оҕонньор: Хайдах бырааһынньыкка кэлэн баран 
бадаарага суох кэлиэхпиний, аҕалбытым. Ити мөһөөччүккэ баар.

Эбисийээнэ: Аата үчүгэйиин! Оттон, Тымныы Оҕонньор, эн 
оҕолор бадаарактарын банан иһигэр угар кыахтааххын? Ол баҕас 
кыаллыбата буолуо дии?

Тымныы Оҕонньор: Боруобалаан көрүөххэ сөп.
(Аптаах, алыыптаах музыка тыаһыыр, уот арахсар, харыйа уота 

дьиримниир. Тымныы Оҕонньор аптаах тыллары этэр)

Тымныы Оҕонньор: Абра-швабра-кадабра, банан улаатан 
хаал! Крекс-фекс-пекс, бадаарактар банан иһигэр баар буолуҥ! 

(Хлопушка эстэр кэмигэр улахан банантан маҥан хаар буолан сып-
пыт таҥас ылыллан хаалар, эрдэ бадаарак буолан турбут мөһөөччүк 

эмиэ суох буолар, үөрэ-көтө бадаарак түҥэтиллэр)
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ОҔОЛОР ХААРЧААНАНЫ БЫЫҺЫЫЛЛАР

Дьяконова Ирина Алексеевна
Дьокуускай к., «Оҕо сайдар киинэ — 23 №-дээх 
«Цветик-семицветик» оҕо уһуйаанын» музыкаҕа 
салайааччыта

Оруоллар: Ыытааччы, Тымньыы оҕонньор, Хаарчаана, Губка 
Боб, Патрик, Алаа Моҕус (куобах), Дьэгэ-Баба, Санитардар, 
Нептун, Кoщей, Ийэ кус, Соловей-разбойник, Оҕус Федя (кэлэр 
сыл бэлиэтэ) Хаар киhи.

Ыытааччы: 
Кэтэһиилээх Саҥа дьыл
Кэрэ кэмэ үүннэ,
Кэрэчээн харыйаны
Киэргэттибит биһиги.
Ыллыахпыт, оонньуохпут.
Үҥкүүлээн тэлээриэхпит.
Үүммүт үтүө дьыл бырааһынньгын.
Саҕалыаҕыҥ, доҕоттооор! 

(Үҥкүлүү-үҥкүлүү Хаар киһи киирэр)
Хаар киһи: Оҕолоор бу Дьокуускай куорат «Цветик-семицве-

тик» уһуйаана дуо? Оччоҕо бу эһиэхэ ыыппыттар. (Посылканы 
ыытааччыга тутарар).

Ыытааччы: Дьэ, Саҥа дьылга араас дьикти буолааччы, 
посылкаҕа туох баара буолуой, оҕолоор? Дьэ, көрүөххэ. 
(Флешканы ылан телевизорга көрдөрөр.)
(Видеоҕа Тымньыы оҕонньор уонна Хаарчаана уһуйааҥҥа киирэллэрэ 
көстөр. Эмискэ хара таҥастаах дьон Хаарчаананы уоран илдьэ ба-

раллар, Тымныы Оҕонньор көрдөһөр:
Үтүө санаалаах бар дьонум, көмөлөһүҥ! Күн буолуҥ, ый буолуҥ, 
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куһаҕан, ымсыы санаалаах остуоруйа дьоруойдара сиэн кыыспын 
Хаарчаананы уоран бардылар, сэттэ хос күлүүһүнэн хатаатылар 
уонна биирдии күлүүһү үллэстэн баран күрээтилэр, куоттулар. 
Биһиги бүгүн «Цветик-семицветик» уһуйаан оҕолоругар 
тиийиэхтээх этибит. Хорсун-ходуот уолаттар, сымса-сыыдам 
кыргыттар, көмөлөһүҥ, көрдөһөбүн!)

Ыытааччы: Оҕолоор, Хаарчаананы уорбуттар. Тымньыы 
Оҕонньорго көмөлөһө барыаҕыҥ. Туруҥ, туруҥ, айаҥҥа 
турунуоҕуҥ! (Оҕолору туруоран бараары тэринэллэр.)

(Музыка тыаһыыр, Губка Боб уонна Патрик киирэллэр)
Губка Боб: Биһиги мистер Краб кистэлэҥ сорудаҕын 

толоруохтаахпыт. Билигин биһиги барытын дьиҥнээх разведчик-
тар курдук чинчийэн, көрдөөн билиэхпит. Чэ компаспытын, 
халампааспытын ыллыбыт, бардыбыт!

Ыытааччы: Губка Боб, Патрик, эһиэхэ күлүүс баара буолаарай?
Губка Боб: Суох. Биһиэхэ ханнык да күлүүс суох.
Патрик: Кырдьык, биһиэхэ 1 эрэ күлүүс баар да, этиэ 

суохтаахпыт.
Губка Боб: Оо, дьэ, эмиэ этэн биэрдэ. Сырыы аайы 

өйдөөбөккүн! Эмиэ эйигиттэн сылтаан мистер Краб кистэлэҥ 
сорудаҕын толорбот буоллубут.

Ыытааччы: Эһиэхэ күлүүс баар буоллаҕына, баһаалыста, 
биэриҥ.

Губка Боб, Патрик: Суох, биэрбэппит. Оҕолоор, эһиги биһиги-
ни билэҕит дуу? Кырдьык билэҕит дуо? Хантан билэҕитий? Биһигини 
кытта доҕордоһуоххут дуо? Биһиэхэ доҕордуулар тустарынан 
ырыата ыллааҥ, үҥкүүлээҥ, оччоҕуна эрэ күлүүһү биэриэхпит.

(«Доҕордуу буолуохха» ырыа, «В этом зале все друзья» үҥкүү)
Губка Боб, Патрик: Оҕолоор, наһаа да үчүгэй үҥкүүнү 

үөрэттигит, олус сөбүлээтибит. Күлүүспүтүн биэрэбит. Аны биһиги 
доҕордуу буоллубут, биһигини өссө да ыҥыраарыҥ. Көрсүөххэ 
диэри!

Ыытааччы: Оҕолоор, биир күлүүстэннибит. Маннык булан 
истэхпитинэ сотору Хаарчаананы босхолуохпут. Чэ, турумаҥ, 
баран иһиэҕиҥ.

(Кутталлаах музыка тыаһыыр, ыарахан атах тыаһа иһиллэр)
Ыытааччы: Уой-ой, кутталын...

(Алаа Моҕус киирэн кэлэр, күлүүһү түөһүгэр кэтэ сылдьар)
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Алаа Моҕус: 
Аһаабатаҕым аҕыс хонно,
Топпотоҕум тоҕус хонно.
Туох минньигэс сыта баарый?
Киһи сыта баар дуу? Тугуй? 
Чахчы кырдьык киһи сыта баар.

(Оҕолорго ырдьыгыныыр, эккирэтэр)
Ыытааччы: Көмөлөһүүҥ, көмөлөһүүҥ, Алаа Моҕус оҕолору 

сиэри эккирэтэн эрэр!
(Санитардар сүүрэн киирэллэр)

1 санитар: Ким хаһытыырый, ким оҕолору сиэри эккирэтэрий?
2 санитар: Ээ, биир момент, бу биһиги клиеммыт эбит. 
(Алаа Моҕус куотар, ону эккирэтэн укуоллууллар. Алаа Моҕус ыа-

рыытыттан хаһытаамахтыыр. Саала ортотугар киирэр төбөтүн 
уһулар. Куобах буолан хаалар)

Алаа Моҕус: Мин, мин эһигини күллэрээри оонньообутум 
дии. Киһи оонньуурун өйдөөбөккүт, наһаа ыарыылаах укуолу 
биэр дигит.

Ыытааччы: Эн оонньуургун хантан биһиги билиэхпитий, 
куттанан өлө сыстыбыт дии. Хата, күлүүһү аҕал.

Куобах: Бэйэм да күлүүһү биэрээри кэлбитим да, наһаа 
хомойдум, укуолум наһаа ыалдьар, онон күлүүспүн биэриэ 
суохпун.

Ыытааччы: Чэ, куобахчаан хомойума, оҕолор эн биир көр-
дөһүүгүн толорорго бэлэмнэр.

Куобах: Кырдьык, толоруоххут дуо? Оччоҕуна ырыата ыллааҥ.
(Оҕолор ыллыыллар, Куобах ыллаһар, үҥкүүлүүр).

Куобах: Оҕолоор, наһаа бэркэ ыллаатыгыт. Эһиги 
ыллаабыккытыгар ыарыым сүтэн хаалла дии.

Ыытааччы: Саҥа дьыл күнэ кырдьык аптаах эбит. Куобах, эйи-
гин оҕолор ырыаларынан эмтээтилэр, билигин күлүүһү биэрэр 
инигин?

Куобах: Оҕолорум барахсаттарга күлүүспүн биэрэбин.
(Музыка тыаһыыр Дьэгэ-Бааба көтөн киирэр, көтөр тэрилин сыана 

иннигэр уһулан баран ыалдьыттарга кэлэр)
Дьэгэ-Бааба: Соҕотоҕун тэһийбэккэ эрэйдэнним, бүгүн биир 

эмэ оҕону илдьэн доҕор оҥостоору кэллим. Дьүһүммүнэн да олус 
куһаҕана суохпун, миигин аралдьытар, сааратар буолахтарына 
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майгым көнөр. Үҥкүүлүүрбүн олус диэн сөбүлүүбүн. (Көрдөөх 
музыканан үҥкүүлүүр.) Хайа, хайдахпыный? Миигин кытта ким 
барсарый? Эн миигин кытта барсаҕын, онон бүтэр. Кэл, бардыбыт. 
(Көтөр тэрилигэр соһор.)

Ыытааччы: Тохтоо эрэ, тохтоо, эн ханна куотаары гынныҥ? 
Эн тырааныспарыҥ кыайан көппөт, сапчааһа миэхэ баар. (Дьэгэ-
Бааба үҥкүүлүүр кэмигэр тууран ылбыт чүмэчитин көрдөрөр.)

Дьэгэ-Бааба: Оо, дьэ, олус да бэркэ табыллыам хаалла, хайа 
икки ардыгар уста охсубутай?

Ыытааччы: Кыраасабысса, оҕолор сапчааскын күлүүскэ 
атастаһабыт дэһэллэр.

Дьэгэ-Бааба: Чэ-чэ, ол үрүллүбүт шардары миэхэ үрэн биэ-
риҥ, оччоҕо эрэ сөбүлэһэбин. 

(Оҕолор шары үрэн Дьэгэ-Баабаҕа биэрэллэр, Дьэгэ-Бааба шардары 
холбуу тутар).

Дьэгэ Бааба: Маладьыас да оҕолоргут, шары үрэн мин 
куотарбар, халлааҥҥа көтөрбөр көмөлөстүгүт, покаларыыҥ.

Ыытааччы: Тутуҥ-тутуҥ, куоттарымаҥ-куоттарымаҥ, күлүүһү-
күлүүһү! (Тутан ылаллар.) Эн биһигини албыннаары гынаҕын 
дуо? Күлүүһү биэриэх буолбутуҥ дии. Күлүүс ханна баарый? 
Оҕолор Харчаанаҕа көмөлөһүөхтээхтэр.

Дьэгэ-Бааба: Мин буруйум суох, умнуганым моһуоктуур. Бээ 
эрэ, ханна кистээтим этэй... Бээ, туох эрэ «А»-тан тахсарга кистээ-
тим этэ быһылааҕа. Оҕолоор, көмөлөһүҥ, «А»-тан тахсар тылла-
ры ааттаталааҥ эрэ. Суох-суох, «А» буолбатах эбит. Дьэ өйдөөтүм, 
«Х»-тан тахсар эбит. (Оҕолор «Харыйа» дииллэр) Харыйа анныгар 
кистээбитим, онтон булаарыҥ. Эһигиттэн сылайдым, сапчааспын 
аҕалыҥ. Дьиэбэр соҕотоҕун олорбутум ордук буолсу. Баран 
сынньаныам, уоскуйуом. (Сапчааһын ылан, тырааныспарыгар 
олорон барар.)

(Музыка тыаһыыр, Нептун киирэр. Үҥкүүлээн бутэригэр хаар 
шариктардаах улахан иһитин ылар)

Нептун: Уччуу-учча, Саха сирин дьикти кыһынын, хаарын 
көрөөрү кэлбитим. Маннык тымныы буолуо диэбэтэҕим, наһаа 
тоҥнум. Саатар, уулара барыта тоҥон мууһунан бүрүллэн турар 
эбит дии. Уччуу-учча, хайдах бачча тымныыга дьон олоро буолла?

Ыытааччы: Нептун, биһиги тымныы Сахабыт сирин 
олус таптыыбыт, ханнык да дойдуттан ордоробут. Таһырдьа 
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тымныйдаҕына дьиэбит оһоҕун күүскэ оттон биэрэбит уонна 
кимнээҕэр да дьоллоохтук олоробут. Олус тоҥмуккун, биһиги 
уһуйааммытыгар киирэн итин. Биһиги Хаарчаанаҕа көмөлөһөөрү 
күлүүс көрдүү сылдьабыт.

Нептун: Мааҕын Өлүөнэ өрүстэн биир күлүүһү булбутум.
Ыытааччы: Баҕар, ол биһиги көрдүүр күлүүспүт буолуо, ол 

күлүүскүн биһиэхэ биэриэҥ буолаарай?
Нептун: Биэриэм этэ да, ханнык хаарга укпуппун билбэппин. 

Арай оҕолор көрдөөн булаллар ини. (Биэдэрэлээх хаарын ылан 
сиргэ сүөкүүр.)

Ыытааччы: Оҕолоор, чэ көрдүөҕүҥ, Тымньыы оҕонньор кэ-
тэһэн эрдэҕэ.

(Оонньуу: төгүрүк кумааҕы хаардар истэриттэн күлүүһү көрдөөн 
булуохтаахтар)

Нептун: Маладьыастар, бэрт түргэнник буллугут. Саҥа 
дьыл буолара чугаһаата быһыылаах. Саха сирин көрдүм, аны 
бэйэм дойдубун олуһун аҕынным. Сылаас уһуйааҥҥытыгар 
киллэрбиккитигэр махтал буоллун. Дойдубар айанныыһыбын. 
Көрсүөххэ диэри!

Ыытааччы: Оҕолоор, хас күлүүһү буллубутуй? Ааҕыаҕыҥ эрэ. 
Биир, икки, үс, түөрт. Аны хас күлүүһү буларбыт хаалла? (Оҕолор 
эппиэттииллэр.) Чэ кытаатыҥ, түргэтиэҕиҥ. (Сааланы эргийэ хаа-
маллар.)

(Музыка тыаһыыр, Кощей киирэр)

Кощей: Көрүҥ эрэ, мин эрэй бөҕөнү көрдүм, оттон кинилэр 
өссө харыйалаахтар баҕастаахтар. Түргэнник төгүрүччү туруҥ, сы-
мыыппын ханна кистээбиккитин син-биир булуоҕум!

Ыытааччы:: Туох диигин, туох сымыытын көрдүүгүн?
Кощей: Мин баар-суох сымыыппын ханна гынныгыт? Эһиги 

ылбыккыт, быһыыта! (Кыыһырар.)
Ыытааччы: Кыыһырыма, кырдьаҕас, кыыһырыма. Билигин 

кухняҕа поварга эрийэн уон да сымыыты биэриэхпитин син.
Кощей: Эһиги мин остуоруйабын истибэтэххит дуо, ама? Кощей 

олоҕо ол сымыыт иһигэр баар иннэ төбөтүттэн тутулуктааҕын?
Ыытааччы: Мааҕыттан иннэ диэххин. Эн тыыннааххын дии, 

оччоҕо эн сымыытыҥ этэҥҥэ буоллаҕа. Кырдьык, биһиги эн сы-
мыытыҥ ханна баарын билбэппит ээ.

(Саала биир өттүттэн Ийэ кус киирэр)
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Ийэ кус: Көрүҥ эрэ, бачча Саҥа дьыл саҕана миэхэ эмиэ 
сымыыт баттатаары, албыннаары гыммыккыт дии. Аны өйдөнөн 
турабын. Сыл аайы кэҕэ сымыытын баттаталлар, куһаҕан кусчааны 
саҥа улаатыннаран ыыппытым дии. Аны баҕас албыннаабат 
инигит, бачча улахан сымыыты билиэ суоҕа дии санаабыккыт 
дуо? Сымыыккытын харайыҥ.

(Ытааччыга сымыытын туттараат, тахсан барар)

Ыытааччы: Көр эрэ, Кощей, эн сымыытыҥ бу буолаарай?
Кощей: Уойй, миэнэ, миэнэ илэ бэйэтинэн, чахчы миэнэ.
Ыытааччы: Эйиэхэ Хаарчаана хаайыллан сытар дыбарыаһын 

күлүүһэ баар үһү, ону биэрдэххинэ биирдэ сымыыккын биэриэхпит. 
Оҕолоор, сымыыты бэйэ-бэйэҕитигэр бэрсэн ыытыһан иһиҥ, Ко-
щейга биэримэҥ. 
(Оонньуу «Сымыыты куоттар»: оҕолор төгүрүччү туран сымыыты 
бэйэ-бэйэлэригэр бэрсэллэр, Кощей тута сатыыр да, кыайан сиппэт)

Кощей: Сымыыппын аҕалыҥ! Ааай, сэрэниҥ, алдьатымаҥ! 
(Сүрэҕин туттар.)

Ыытааччы: Оҕолоор, үөһэнэн биэриҥ, алларанан (Оонньууну 
салайан иһэр, Кощей сылайар.)

Кощей: Кэбис, сымыыппын эрэ алдьатымаҥ, күлүүскүтүн ылыҥ. 
(Сымыытын биэрэллэр.) Бу дьолу, сымыыппын буллум! (Сымыы-
тын сыллыыр, тахсан барар.)

Ыытааччы: Биир күлүүс өссө эбилиннэ, хас күлүүстэннибит, 
оҕолоор?

(Бу кэмҥэ саҥата суох Соловей-Разбойник киирэн оҕолор 
быыстарынан хаамар, тугу эрэ көрдүүр)

Соловей-Разбойник: Бырааттарбар аптарытыатым барыта 
түһэр буолла, иэдээн эбит. Свистокпун булбатахпына, аны ким 
миигиттэн куттаныай?

Ыытааччы: Ээй, табаарыс, эн кимҥиний, тугу көрдүүгүн?
Соловей-Разбойник: Мин Соловей-Разбойникпын, ханна эрэ 

манна свистокпун сүтэрбиппин, көрдүү сатыыбын.
Ыытааччы: Ол эн свистогунан иһиирэр этиҥ дуо?
Соловей-Разбойник: Бачча сайдыылаах кэмҥэ мин эрэ 

былыргылыы тарбахтарбынан үрэ сылдьыам дуо, свистогунан 
үрэр буоллаҕым дии. Хаарыан свистогум.

Ыытааччы: Биһиги наадыйар күлүүспүт эйиэхэ баар, ону 
биһиэхэ биэриэҥ дуу?
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Соловей-Разбойник: Хайдах мээнэ биэриэхпиний? Арай 
свистокпун булан биэрдэргит.

Ыытааччы: Көр эрэ, харыйа анныттан свисток булан ылбытым 
ээ, эйиэнэ буолаарай?

Соловей-Разбойник: Иэхэйбиин, чахчы миэнэ дии! (Ылаары 
гынар. Ыытааччы свистогу кэннигэр куоттарар.)

Ыытааччы: Суох, эн биһиэхэ күлүүһү биэрбэккин, биһиги эн 
свистоккун эмиэ биэрбэппит. Билигин харыйа кэннигэр бар, мин 
свистогу кистиэм, ону көрдөөн буллаххына эрэ ылыаҥ. 

(Ыытааччы свистогу быатыттан кэннигэр иилэн кэбиһэр. Оҕолору 
төгүрүччү туруорар, бэйэтэ куруук иһигэр хаама сылдьар. Соловей-

Разбойник свистогу тыаһынан көрдүүр.)

Соловей-Разбойник: Кэбис, оҕолоор, көрдөһөбүн, күлүүһү 
свистокпар атастаһыаҕыҥ.

Ыытааччы: Оҕолоор, атастаһабыт дуо? (Атастаһаллар, Со-
ловей-Разбойник барар.)

Ыытааччы: Оҕолоор, аны биир күлүүһү булларбыт Хаарчаана-
ны босхолуо этибит. Биир эмэ үтүө санаалаах көмөлөһөрө буол-
лар олус да үчүгэй буолуо эбит. Үүнэр сылбыт бэлиэтэ кимин 
билэҕит дуо, оҕолоор? Киниттэн көрдөһүөҕүҥ.

(Оҕус Федя музыканан киирэр)

Оҕус Федя: Үүнэр сыл бэлиэтин ыҥырбыккытын истэн, 
күүтүүлээх күлүүскүтүн аҕаллым. Куһаҕан ымсыы санаалаахтар 
сүттүннэр, симэлийдиннэр. Мин сылбар үгүс үөрүү, ситиһии 
элбээтин! Үүнэр сылы уруйдаан үҥкүүлүөҕүҥ! 

(«Танец маленьких телят»)

Ыытааччы: Оҕолоор, күлүүстэрбитин буллубут, Хаарчаананы 
босхолуоҕуҥ! 

(Экраҥҥа видео көстөр: ааннары күлүүстэринэн аһаллар, 7 аан 
аһыллыбытын кэннэ Хаарчаана Тымныы Оҕонньордуун көрсөн 
куустуһаллар. Үтүө санаалаах көмөлөһөөччүлэригэр «Цветик-

семицветик» уһуйааҥҥа айанныахха дэһэллэрэ кестер) Чэ, эрэ, оҕолор, 
Тымныы Оҕонньорбутун Хаарчаанабытын ыҥырыаҕыҥ! 

(Музыканан Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр)

Тымныы Оҕонньор: Саҥа дьылынан, оҕолоор! Кэтэстигит 
дуо биһигини? Махтал эһиэхэ көмөлөспүккүтүгэр! Хата, биһиги 
кыратык моhуогура түhэн баран сиэмминиин Хаарчаналыын дьэ 
бу эhиги уhуйааҥҥытыгар тиийэн кэллибит! 
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Хаарчаана: Саҥа дьыл үүммүт күнэ эһиэхэ үөрүүнү-көтүүнү 
аҕаллын!

Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор. Күндү ыалдьыппытын кытта 
хоробуоттаан эргийиэҕиҥ. 

(Хоробуот, оонньуу)
Тымныы Оҕонньор: Бэркэ оонньоотубут, ол эрээри сылай-

дым, ууллаары гынным.
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор, олоро түс, сынньан, сөрүүкээ. 

Онтон оҕолор эйиэхэ ырыа ыллыахтара, хоһоон ааҕыахтара. 
(Оҕолор бэлэмнээбит хоһооннорун, ырыаларын көрдөрөллөр)

Тымныы Оҕонньор: Үчүгэй да эҕэрдэ нүөмэрдэри көрдүм. 
Маладьыастар! Биир сыл иһигэр улааппыккыт, туһа дьоно буол-
буккут. Аптаах торуоска, кэрэчээн харыйа анныгар оҕолорбутугар 
бэлэхтэри баар гынаргар көрдөһөбүн!

(Торуоскатынан охсон подарогы аптыыр, бадаарак туттарыыта)
Хаарчаана: Бэркэ көрүлээтибит, үөрдүбүт-көттүбүт! 
Тымныы Оҕонньор: Бириэмэ да ыраатта, барар кэммит 

тиийэн кэллэ. Атын оҕолор кэтэһэллэр. Оттон эһиги, оҕолоор, 
эһиил көрсөрбүтүгэр өссө элбэҕи билэн-көрөн тоһуйаарыҥ!

Хаарчаана: Эйэлээх-иллээх буолаарыҥ! Элбэх хоһоону, ырыа-
ны, үҥкүүнү үөрэтэн көрсөөрүҥ!

Бары: Көрсүөххэ диэри!
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МАША ОҔОЛОРГО ЫАЛДЬЫТТЫЫР

Алексеева Марина Иннокентьевна,
Нам улууһа, 10 №-дээх
«Теремок» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы 
Хаар киһи 
Хаарчаана 
Тымныы Оҕонньор 
Хаардар 
Хаар дьон
Маша 
(Оҕолор музыка тыаһынан киэргэтиллибит саалаҕа киирэллэр)
Ыытааччы: Үтүө күнүнэн! Убаастабыллаах ыалдьыттар, 

кырачаан оҕолорбут!
Көрүҥ эрэ, оҕолоор, биһиэхэ ыалдьыттыы
Харыйа маспыт кэлбит,
Тоҕо баҕас кэрэтэй,
Араас оонньуур ыйаммыт.
Шариктар, фонариктар
Чаҕылыһа дьиримниир сулустуу
Сандаарыйа тураллар.

Чэ, эрэ, доҕоттоор, оҕолорбут эҕэрдэ хоһооннорун истиэххэ-
йиҥ-сэргиэххэйиҥ!

(Хоһооннор: «Саҥа дьыл», «Биһиги харыйабыт», «Саҥа дьыл»)
Ыытааччы: Уой да, харыйабыт анныгар ким саһан олороруй? 

Ээ, Хаар киһи быһыылаах. Көрүөххэ эрэ. (Арыйан көрбүтэ, Хаар 
киһи турар.)

Хаар киһи: Дорооболоруҥ, оҕолоор. Мин эһиэхэ Саҥа дьылга 
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ыалдьыттыы кэлбитим уонна кэтэһэ олорон утуйан хаалбыппын. 
(Тыыллаҥныыр, дьааһыйар.) Мин биир кырачаан кыыһы билэбин. 
Кини наһаа мэник уонна көрдөөх. Кини эһэлиин оонньуурун 
наһаа сөбүлүүр. Таайыҥ эрэ, оҕолоор, аата ким диэний? Кини 
аата Маша диэн. Маша эмиэ эһигини кытта Саҥа дьылы ылыан 
баҕарар. Ыҥырабыт дуо, оҕолоор?

(Машаны ыҥыраллар, экраҥҥа «Маша и медведь» мультфильм  
ойуута көстөр) («Маша и медведь» мультфильм музыкатынан Маша 

киирэр)
Маша: Уой, дорооболоруҥ, оҕолоор! (Соһуйар.) Эһиги наһаа да 

кырасыабайдаргыт, наһаа да кэрэлэргит! Надо, надо подружиться! 
Билсиһиэххэ эрэ, оҕолоор, мин Маша диэммин, эһиги ааккыт ким 
диэний? Очень приятно! Оттон эн аатыҥ кимий? Ах, какие чудные 
манеры! Тоҕо киэргэннигит эһиги? Туох буоларый манна?

Ыытааччы: 
Биһиги бары ыллыыбыт,
Хоһоон этэбит,
Үҥкүүлүүбүт, оонньуубут,
Бүгүн биһиэхэ Саҥа дьыл!

Маша: Кырдьык дуо? Ураа! Саҥа дьыл кэлбит! Ах, какая ёлочка! 
Ух ты! И правда! Как здорово!

Ыытааччы: Маша, оттон эһэни тоҕо илдьэ кэлбэтиҥ?
Маша: Эһэ кыһын утуйар ээ, ол иһин бэйэм кэллим. Мне 

скууучно. Хаар киһи, биэдэрэҕэр туох баарый?
(Хаар киһи харыйатын анныттан биэдэрэтин ылар, онно хаардар 

бааллар)
Хаар киһи: Мин хаар аҕаллым, мин хаарынан оонньуурбун 

сөбүлүүбүн. Оҕолору кытта оонньуохпун баҕарабын. Маша, миэхэ 
көмөлөс эрэ.

(Оонньуу «Хаары хомуй»)
Хаар киһи: Уой, оҕолоор, мин наһаа итииргээтим. Хаар 

оҕолорум ханналарый, миэхэ көмөлөһүҥ.
(Хаардар үҥкүүлэрэ)

Хаар киһи: Дьэ сөрүүкээтим! Маладьыастар, үҥкүүгүт үчүгэй 
баҕайы.

Маша: Оттон мин эһиэхэ ырыа кэһиилээх кэллим.
(Ырыа «По следам невиданных зверей!»)

Маша: Оҕолоор, хоһоон үөрэппиккит дуо?



Электронный сборник методических разработок

479

Ыытааччы: Биһиги оҕолорбут элбэх хоһоону билэллэр, ис-
тиэхпит.

(Хоһооннор: «Маҥан дьиэ», «Харыйа киэргэммит», «Саҥа дьыл»)

(Экраҥҥа Хаарчаана көстөр. Музыканан Хаарчаана киирэр)

Хаарчаана: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Миигин биллигит дуо? 
Мин — Хаарчаанабын! Мин эһиэхэ тымныы дойдуттан кэллим. 
Мин хаар кыыһа буолабын. Тымныы Оҕонньор сиэнэбин. Хаар 
кыргыттар, кэлиҥ, миигин кытта үҥкүүлэһиҥ.

(Хаарчаана хаардары кытта үҥкүүлүүр)

Хаарчаана: Чэ, эрэ, оҕолоор, хоһоон ааҕан иһитиннэриҥ эрэ.
(Хоһооннор: «Хаарчаана», «Ким киэргэттэ?»)

Хаарчаана: Маладьыас да оҕолоргут. Үчүгэй да хоһооннору 
иһиттим.

Маша: Уой, мин үтүлүк буллум.
Хаар киһи: Ээ, бу мин үтүлүгүм эбит. Баһыыба, Маша.
Ыытааччы: Оҕолоор, «Үтүлүкчээн» диэн ырыабытын ыллыахха 

эрэ.
(Ырыа «Үтүлүкчээн»)

Маша: Оттон Тымныы Оҕонньор ханна баарый? Хаһан 
кэлэрий?

Хаарчаана: Уой, Тымныы Оҕонньор хойутаары гынна, 
ыҥырыахха эрэ, оҕолоор!

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор!
(Jingle Bells музыка тыаһыыр, экраҥҥа Тымныы Оҕонньор айаннаан 

иһэрэ көстөр)

Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор уонна 
ыалдьыттар! Дьэ буллум эһигини. Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан 
эҕэрдэлиибин, оҕолоор! Дьэ, эрэ, тахсан бары үҥкүүлүөх, 
атахпытын имитиэх.

(Саҥа дьыллааҕы пляска)

Тымныы Оҕонньор: Оо, сылайдым аҕай.
Хаарчаана: Эһэбитин олордон сынньатыах. Манна харыйа ан-

ныгар олоппоско олор.
Тымныы Оҕонньор: Мин табалары кытта айаннаан кэлбитим. 

Табачааннарым, тахсан үҥкүүлээҥ эрэ.
(Табалар үҥкүүлэрэ)
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Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар, табачааннарым, наһаа 
үчүгэйдик үҥкүүлээтигит.

Ыытааччы: Тымныы Оҕонньорго хоһоонно бэлэхтиэххэ эрэ.
(Хоһооннор: «Тымныы Оҕонньор», «Харыйабыт киэргэммит», 

«Куобах»)
Тымныы Оҕонньор: Баһыыбаларыҥ, оҕолоор, наһаа үчүгэй 

хоһооннору иһиттим. Сэҥээрдим аҕай.
Ыытааччы: Чэ эрэ, оҕолоор, бары бииргэ Тымныы Оҕонньору 

кытта хоробуоттуоххайыҥ.
(Хоробуот: «Саҥа дьыл», «В лесу родилась ёлочка»)

Маша: Тымныы Оҕонньор, оттон оҕолорго кэһииҥ баар дуо?
Тымныы Оҕонньор: Оҕолоор, кэһиилээх этим ээ. Чэ эрэ, мин 

көмөлөһөөччүлэрим, Хаарчаана уонна Хаар киһи, сыарҕабын 
соһон киллэриҥ эрэ.

(Бэлэх түҥэтиитэ, хаартыскаҕа түһүү)
Ыытааччы: Тымныы Оҕонньор уонна кини сиэнэ кыыс 

Хаарчаана, биһиги эһиэхэ махталбытын тиэрдэбит! Эһиил өссө 
күүтүөхпүт, үөрэ-көтө көрсүөхпүт, улаатаммыт элбэх ырыа-хоһоон 
бэлэхтиэхпит. Көрсүөххэ диэри!
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ СУРУК

Антонова Акулина Павловна,
Ньурба улууһа, Хатыҥ Сыһыытааҕы
М.Ф. Алексеев аатынан оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар: Фея, Хаар киһи, Ыт, Сибиинньэ, Саһыл, Эһэ, Бөрө, 
1-кы Куобах, 2-с Куобах, Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана 

(Сыана кыһыҥҥы тыа курдук оҥоһуллубут,  
харыйа анныгар Хаар киһи турар) 

(Фея үҥкүүлүү-үҥкүүлүү киирэн кэлэр, гирляндалары палочканан таа-
рыйар, уоттара тыгаллар)

Фея: Дорооболоруҥ, оҕолоор! Хайа, бу туох бырааһынньыга 
буолан манна муһуннугут?

(Оҕолор «Саҥа дьыл»диэн эппиэттииллэр)

Фея: Оҕолоор, остуоруйа истэргитин сөбүлүүгүт дуо? Мин бүгүн 
эһиэхэ Саҥа дьыллааҕы дьиктилээх остуоруйаны кэпсээрибин 
ыраах аптаах дойдуттан кэлэн турабын.

(«Маленькая страна» ырыа музыката тыаһыыр )

Фея: Арай биирдэ Саҥа дьыл иннинэ оҕолор Хаар киһини 
оҥорбуттар.

(Фея Хаар киһини палочканан таарыйар. Хаар киһи тиллэн кэлэр. 
Үҥкүүлүүр)

Хаар киһи: Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан, күндү оҕолоор! Мин 
Тымныы Оҕонньорго күүлэйдии барыахпын баҕарабын. Мии-
гинэн Тымныы Оҕонньорго тугу илдьиттиигитий?

Фея: Оҕолоор, Тымныы Оҕонньорго сурук суруйбуккут дуо? 
Ол суруккутун ыытаҕыт дуо?

(Оҕолор эрдэ суруйан бэлэмнээбит суруктарын биэрэллэр) 
(Ыт сытырҕалыы-сытырҕалыы киирэн кэлэр, хамсаабакка турар 

Хаар киһиэхэ иҥнэ түһэр)
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Ыт: Ам-Ам! Хайа, Хаар киһи турар эбит дии!
(Ыт Хаар киһини одуулуу турдаҕына Хаар киһи хараҕа хамсыыр)
Ыт: Ой-ой-ой, хараҕа хамсыыр дии! Ой-ой-ой, бэйэтэ эмиэ 

хамсыыр! (Кэннин диэки чугуруйар.)
Хаар киһи: Эн кимҥиний?
Ыт: Мин ыппын, онтон эн тугу гына тураҕын?

(Бу кэмҥэ саһыл үөмэн киирэр, мас кэннигэр саһан туран иһиллиир)
Саһыл: Бу бачча тымныыга тугу гына тураллара буолуой? 

Иһиллиэххэ.
Хаар киһи: Миэхэ оҕолор сорудах биэрбиттэрэ. Бу суругу 

Тымныы Оҕонньорго илдьэн биэриэхтээхпин. Оччоҕуна кини 
оҕолорго кэлэн бэлэхтэрин түҥэтиэхтээх. Суругу тиксэрдэхпинэ, 
Тымныы Оҕонньор миэхэ наһаа улахан туох эрэ минньигэһи 
биэрэрэ буолуо!

Ыт: Мин эйигин кытта барсабын дуо? Эйиэхэ эрэллээх доҕор 
буолуом, суолгун сирдиэм.

Хаар киһи: Барыс, хата иккиэ буоллахпытына бэһиэлэй буо-
луо.

(Тахсан бараллар)
Саһыл: Аата үчүгэйин! Тымныы Оҕонньортон кэһии 

ылбыт киһи баар ини. Арай мин ити оҕолор суруктарын Хаар 
киһиттэн былдьаан ыламмын Тымныы Оҕонньорго бастакынан 
биэрдэхпинэ хайдах буолуой? Кини миэхэ наһаа улахан, олус 
минньигэс кууруссаны биэриэ! (Салбанар.) Хайдах эрэ гынан ити 
суругу былдьаан ылыахха наада эбит. Бээ эрэ, хайдах гынарбын 
кимниин сүбэлэһэрим буолла? Ии, табаарыһым эһэ баар этэ. Эһэ! 
Эһэ!
(Кутталлаах музыка тыаһыыр, Саһыл харыйаны тула эргийэр, эһэни 

көрсөр)
Эһэ: Тоҕо миигин ыҥырдыҥ? Мин утуйа сыппытым ээ.
Саһыл: Тымныы Оҕонньор кэһиитин сиэххин баҕараҕын дуо?
Эһэ: Баҕарарым кэмнээх буолуо дуо. Ханна баарый? Аҕала 

оҕус! 
Саһыл: Үлэлээтэххинэ аһыыр инигин?
Эһэ: Ол тугу гынабын?
Саһыл: Аара кэлэн иһэн иһиттим: оҕолор Хаар киһиэхэ 

сурук биэрбиттэр. Ол суругу Хаар киһи Тымныы Оҕонньорго 
тиксэриэхтээх, оччоҕуна киниэхэ тугу баҕарбытын биэрэр үһү. 
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Оттон биһиги ол суругу былдьаан Тымныы Оҕонньорго бастакынан 
биэрдэхпитинэ, эйиэхэ минньигэс мүөт, миэхэ куурусса биэриэ.

(Бөрө киирэн кэлэр. Тоҥмут уонаа аччыктаабыт аҕай. Саһыл уонна 
эһэ харыйа кэннигэр саһаллар)

Бөрө: Ыччыы-уччуу! Дэлби тоҥнум, ирэ таарыйа үҥкүүлүүрүм 
дуу?

(Музыканан үҥкүүлүүр) 
(Музыка тохтоотун кытта Бөрө Саһыл кутуругун көрө түһэр уонна 

кутуругуттан соһон таһаарар)

Бөрө: Хайа, бу миигинэ суох тугу булан аһаарыгын түөкүннүү 
сылдьаҕын? Өссө иккиэлэспит буола-буолаҕыт! Миигин эмиэ 
матараары гынныгыт дуо?

Саһыл: Суох-суох, Бөрөчөөн, кэбис, инньэ диэмэ, хайаан эйи-
гин матарыахпытый, баар-суох атасчааммытын. Оруобуна эйигин 
саныы олорбуппут.

Бөрө: Түргэн атахтаах мин баарбын. Миигинэ суох сатаныаххыт 
суоҕа.

Эһэ: Оннук-оннук, биһиги тугу гынарбытын мин эйиэхэ 
кэпсиим. Биһиэхэ көмөлөстөххүнэ Тымныы Оҕонньор эйиэхэ, 
хата, хоһуолу биэриэ. (Кэпсэтэ-кэпсэтэ тахсан бараллар.)

(Куобахтар киирэллэр, үҥкүүлүүллэр)

1-кы Куобах: Манна оҕолор олороллор эбит дии. 
2-с Куобах: Оҕолоор, мин ойуоккалаан ыстаҥалыырбын наһаа 

сөбүлүүбүн. 
1-кы Куобах: Биһигини кытта ойуоккалаан ыстанаҕыт дуо? 

(Оҕолор ойуоккалаан, ыстанан көрдөрөллөр) 
(Хаар киһи уонна Ыт киирэн кэлэллэр)

Хаар киһи: Тымныы Оҕонньорбут олорор сиригэр төһө чу-
гаһаатыбыт?

Ыт: (Сытырҕалыыр.) Тымныы Оҕонньор сытын сүтэрэн 
кэбистим дии.

Хаар киһи: Дорооболоруҥ, куобахчааннар!
Куобахтар: Эһиги бу ханна баран иһэҕит?
Хаар киһи: Тымныы Оҕонньорго оҕолор суруктарын илдьэ ба-

ран иһэбит. Ыт Тымныы Оҕонньор суолун сүтэрэн кэбистэ.
Ыт: Ханна олорорун хата эһиги билэргит буолуо.
Куобахтар: Билэбит-билэбит. Бу суолунан баран иһиҥ, онтон 
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хаҥас хайыһыҥ, ол кэнниттэн уҥа барыҥ, онтон эмиэ иннигит хоту 
айаннааҥ. Чэ, покаларыҥ! Этэҥҥэ айаннааҥ!

(Куобахчааннар тахсан бараллар)

Хаар киһи: Бээ эрэ, ити туох диэбиттэрин өйдөөтүҥ дуо?
Ыт: Өйдөөтүм быһыылаах.

(Кутталлаах музыка тыаһыыр) 
(Саһыл, эһэ, Бөрө ойон киирэллэр суругу Хаар киһиттэн былдьаан 

ылаллар уонна куотан хаалаллар) 
(Хаар киһи уонна Ыт олорон эрэ ытыыллар)

Хаар киһи: Ити баар дии, оҕолор сорудахтарын кыайан 
толорботум.

Ыт: Саҥа дьыл бырааһынньыга буолбат кутталланна. Ыы-ыы-
ыы...

(Ити кэмҥэ Сибиинньэ киирэн кэлэр, иһиллиир)

Сибиинньэ: Тыый, ким эрэ ытыыр! (Уҥа-хаҥас көрүтэлиир.) Бу 
туох буолан ытаатыгыт?

Хаар киһи: Оҕолор Тымныы Оҕонньорго сурук ыыппыттарын 
илдьэн испиппит.

Ыт: Хайаан да тиксэриэхтээх этибит. Ону Саһыл, Тураах уонна 
Бөрө былдьаан ыллылар.

Хаар киһи: Оттон эн, Сибиинньэ, хайыы кэллиҥ?
Сибиинньэ: Кэлэн иһэр сыл мин сылым буолар, ол иһин эһиэхэ 

кэллим.
Ыт: Оттон ол сурукпутун Тымныы Оҕонньорго тиксэрбэтэхпи-

тинэ Сибиинньэ сыла буолбат буоллаҕа дии.
Хаар киһи: Тыый, кырдьык даҕаны, сурукпутун хайаан да бул-

лахпытына табыллар!
Сибиинньэ: Ол түөкүттэр хайа диэки куоппуттарай? 

Эккирэтиэххэ.
(Тахсан бараллар) 

(Кутталлаах музыка тыаґыыр. Саһыл, Эһэ, Бөрө киирэн кэлэллэр)

Саһыл: Тымныы Оҕонньорго суругу мин биэриэм.
Эһэ: Ол тоҕо эн биэриэхтээххиний?
Бөрө: Түксү, айдаарымаҥ, мин эһигини манна сирдээн 

аҕалбытым, ол иһин суругу мин биэрэбин.
Бары: Суох-суох-суох, мин-мин-мин!!! (Суругу былдьаһаллар.)
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(Сибиинньэ саҥата иһиллэр, Сибиинньэ киирэн кэлэр, кэнниттэн Хаар 
киһи уонна Ыт киирэллэр)

Бөрө: Тыый, бу туох айылаах кыылай?
Саһыл: Биһиги тыабытыгар суох кыыл дии.
Сибиинньэ: Тоҕо оҕолор суруктарын былдьаатыгыт?! Сытыы 

тиистэрбин таһаара иликпинэ суругу биэрэ охсуҥ!
Бөрө: (Куттанан салыбырыы түһэр.) Кэбис, кыыһырыма, мэ-

мэ, суругу биэрэбит.
(Үһүөн куотан тахсаллар) 

(«Jingle Bells» музыка тыаһыыр, экраҥҥа Тымныы Оҕонньор айаннаан 
иһэрэ көстөр)

Хаар киһи: Көрүҥ-көрүҥ, оҕолоор, Тымныы Оҕонньор сиэн 
кыыһын кытта айаннаан иһэллэр! 

Ыт, Сибиинньэ: Ура-а! Чэ эрэ, оҕолоор, бары Тымныы 
Оҕонньору уонна Хаарчаананы ыҥырыаххайыҥ.

Оҕолор: Тымныы Оҕонньор! Хаарчаана!
(Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр)

Хаар киһи: Үтүө күнүнэн, Тымныы Оҕонньор уонна сиэн кыыс 
Хаарчаана! Манна мустубут оҕолор эйиэхэ сурук суруйбуттара 
уонна миигин тиксэрээр диэн сорудахтаабыттара. Ытчаан уонна 
Сибиинньэ көмөлөрүнэн эйиэхэ суруктары тиксэрээрибин кэлэн 
турабын. Бу баар суруктара. (Суруктары Тымныы Оҕонньорго 
туттарар.)

Тымныы Оҕонньор: Баһыыба, Хаар киһи! (Суругу доргуччу 
ааҕар.) Наһаа да үчүгэй суругу суруйбуккут, күндү оҕолор! 
Саҥа үүнэр дьылга туох баар баҕа санааларгыт санаабыккыт 
хоту туоллун диэн алгыыбын! Саҥа кэрэ дьылынан! Саҥа үтүө 
дьолунан! Саҥа үрдүк үөрүүнэн! Күндү оҕолоор, эҕэрдэ!

Ноо! Мэлдьи күөх харыйабын оҕолорум киэргэппиттэр, олус 
бэркэ симээбиттэр! Оттон мин харыйаны күлүм-чаҕыл уотунан 
тупсаран биэриим дуу. (Харыйа диэки тиийэр.)

Биир, икки, үс! (Торуоскатынан муостаны охсор.) Харыйам 
уота, умай!

Хаарчаана:  Кэрэчээн харыйа
   Намылыччы киэргэммит,
   Араас да уотунан
   Күлүмнүү умайбыт!
Оҕолоор, Тымныы Эһэбит ыраах айантан сылайан кэллэ, онон 
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сынньанан олоро түстүн. Оттон биһиги оонньуу оонньуоҕуҥ. 
Кырыа кыһыммыт тыына олус тымныы уонна уһун, оттон эһиги 
төһө уһун тыыннааххытын мин билигин бэрэбиэркэлиэм. Ким 
оонньуон баҕалаах саала ортотугар тахсыҥ эрэ. Эһиэхэ хас 
биирдиигитигэр хаардары биэрэбин. Бу хаары маннык (үрэн 
көрдөрөр) үөһэ үрэҕит, ким хаара уһуннук үөһэ көппүт, ол 
кыайыылаах буолар. 
(Оҕолор кэккэлэһэн тураллар. Биир, икки, үс диэн хамаанданан оонньуу 

саҕаланар)
Тымныы Оҕонньор: Маладьыастар! Оонньууга олус да 

көхтөөх оҕолор эбиккит.
Фея: Тымныы Оҕонньор, сиэн кыыс Хаарчаана! Оҕолорбут 

аҥардас оонньууру эрэ сатыыр буолбатахтар, кинилэр ырыа да 
ыллыыллар, хоһоон да этэллэр, үҥкүүлээн да тэйэллэр. Чэйиҥ эрэ, 
оҕолоор, ылбаҕай ырыабытын ыллыаҕыҥ, хомоҕой хоһооммутун 
этиэҕиҥ, кэрэ үҥкүүбүтүн бэлэхтиэҕиҥ!

(Музыкальнай нүөмэрдэр, хоһооннор)
Тымныы Оҕонньор: Наһаа да талааннаах оҕолор эбиккит. 

Маладьыастар! Улааппыккыт, дьоһун дьон буолбуккут. Оҕолоор, 
аны билигин хоробуоттаан хаамсыахха.

(Ырыа «Ёлочка». Хоробуот)
Мин эрэллээх доҕотторум, Хаар киһи, Сибиинньэ, бука 

баһаалыста, көрдөһүүбүн толорон оҕолорго аҕалбыт кэһиилэрбин 
атым сыарҕатыттан бу дьиэҕэ киллэрэн кулуҥ эрэ.

Хаар киһи, Сибиинньэ: Киллэрэн бөҕө буоллаҕа дии.
(Хаар киһи, Сибиинньэ тахсан бараллар, онтон төттөрү сүүрэн 

киирэллэр)
Хаар киһи, Сибиинньэ: Тымныы Оҕонньор! Иэдээн-иэдээн, 

кэһиилэриҥ саһан хаалбыттар. Көрдөөн көрдүбүт да булбатыбыт.
Тымныы Оҕонньор: Тыый, ол туох буоллахтарай? Бээ эрэ, от-

тон мин аҥаар үтүлүгүм эмиэ суох дии. Ханна саспыт буоллаҕай? Ол 
эрэн миигиттэн саһар уустук буолуо: «Аптаах торуоскам, сүтүктэри 
булан кулу!» (Торуоскатынан муостаны тоҥсуйар, симэммит 
харыйа диэки барар.) Тоҕо эрэ торуоскам мантан арахсыан 
баҕарбат, арааһа, харыйа анныгар саспыттар быһыылаах. (Маҥан 
таҥас анныттан үтүлүгүн аҥаарын, кэһиилэри таһаарар.)

Күүтүүлээх түгэммит дьэ тиийэн кэллэ, оҕолоор! Кырачаан 
доҕотторбор, эһиэхэ кэһиилэрбин биэрэбин!
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(Тымныы Оҕонньор бадаарактары түҥэттиир)
Тымныы Оҕонньор: Дьэ үчүгэй да оҕолорго ыалдьыттаатым. 

Аны атын дойдуларга айанныыбын, эһиги курдук оҕолору көр-
сүөҕүм. Эһиил баччаҕа кэлэрбэр өссө улаатан көрсөөрүҥ, дьоҥҥу-
тугар туһалаах дьон буолаарыҥ, Саҥа дьылынан, Саҥа дьолунан!

Көрсүөххэ диэри, күндү оҕолоор!
Фея: Манан Саҥа дьыллааҕы аралдьыйыыбыт түмүктэнэр. Ба-

рыгытын өссө төгүл кэлэн иһэр Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин, 
баҕарабын бары үчүгэйи, доруобай буолуҥ! Аны билигин бары 
Тымныы Оҕонньору кытта хаартыскаҕа түһүөҕүҥ.



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

488

САҤА ДЬЫЛ ҮҮММҮТ КҮНҮН ТҮГЭННЭРЭ

Боронова Сардана Прокопьевна,
Бүлүү улууһа, Е.А. Степанова аатынан Тоҕус орто 
оскуолатын педагог организатора

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр) 
(Оҕолор үҥкүүлэрэ) 

(Оҕо киирэн куобах сүппүтүн туһунан этэр. Тымныы Оҕонньор үстэ 
тоҥсуйар, сыанаҕа Мэнигийээн баар буола түһэр, дьиктиргээбит 

курдук көрүтэлиир)
Тымныы Оҕонньор: Мэнигийээн, иһит миигин: быйыл Куо-

бах сыла буолла, куобахпытын уоран бардылар, кимнээх буолал-
лара биллибэт, быыһаатаххына эн быыһыаҥ, өрүһүйдэххинэ эн 
өрүһүйүөҥ!

(Мэнигийээн баран иһэрэ көстөр, сыананы эргийэн ааһар)
Ыытааччы: Дьэ ити курдук Мэнигийээн уһун айаҥҥа турун-

на. Бардар-баран истэҕин аайы остуоруйа дьиктилээх ааннара 
биир-биир арыллан истилэр. Иннигэр көрдөҕүнэ, били куурусса 
атахтаах дьиэ дьэндэллэ түстэ да, Мэнигийээн онно баар буола 
түстэ.

(Дьэгэ-Бааба киирэр, кэлээскэҕэ оҕотун утутар)
Дьэгэ-Бааба: Уу, дьэ, оҕом аччыктаан уһуктара буолуо. 

Аччыктаата да үс түүннээх күнү быһа тохтоло суох тыаны биир 
гына ытыыр, онон ас була оҕустахха сатанар. Бээ, эрэ, киһи сыта 
кэлэр ээ. (Муннуктарынан кэрийэн сытырҕалыыр, ол кэмҥэ 
Мэнигийээн киирэр.)

Мэнигийээн: Дорообо, эбээ! 
Дьэгэ-Бааба: (Ытыһын соттор.) Хата, бу ас бэйэтинэн кэллэ 

дии... Бэйи эрэ, тоойуом, бу оҕобун манаа эрэ, уһугуннарыма. 
Билигин киириэм, күндү ыалдьыппын аһатыам. (Күлэр.)

Мэнигийээн: Аһата оҕус, дэлби аччыктаан бараары гынным. 



Электронный сборник методических разработок

489

Бу туох дьикти оҕотой дуу, кыылай дуу? (Оҕону кэлээскэттэн 
хостоон көрөр, оҕо улаханнык да улаханнык ытаан тоҕо барар, 
Мэнигийээн оҕону төттөрү угар уонна куотар.)

(Дьэгэ-Бааба оҕо ытыырын истэн киирэр)

Дьэгэ-Бааба: Хайа, оҕобун тоҕо ытаттыҥ?! Кэһэтиэм мин эйи-
гин! (Эккирэтэр.)

(Мэнигийээн салгыы куотан баран иһэрэ көстөр)

Ыытааччы: Дьэгэ-Бааба оҕотун ытатан баран, Мэнигийээн 
салгыы куотан иһэн сэниэтэ эстэн охтон хаалар.

(Колобуок киирэр)

Ыытааччы: Дьэ ити курдук хата Колобуок барахсан били эһэ-
лээх эбэтиттэн куота сылдьан, Мэнигийээни булан ылан, аһатан-
сиэтэн киһи оҥорон атаарда. Күүс-уох ылынан салгыы айанныах 
курдук буолан истэҕинэ, аараттан ыраахтааҕы стражалара 
Мэнигийээни тутан ылан дыбарыаска илдьибиттэрэ, ыраахтааҕы 
илэ бэйэтинэн кыыһын уоскута сатыы сылдьар эбит.

(Несмеяна аҕатыныын киирэллэр, аҕата тугу эрэ көрдөһө сатыыр, 
Несмеяна барытын аккаастаан иһэр, Мэнигийээни тутан киирэллэр)

Ыраахтааҕы: Хайа, бу кими аҕаллыгыт? 
Стража: Бу бухатыыры аҕаллыбыт!
Мэнигийээн: Саха бухатыырабын!
Ыраахтааҕы: Майгыннаабат! Саабылата да суох!
Мэнигийээн: Баар ээ, ынырык улахан, бу! (Быһыччатын 

хостуур.)
(Несмеяна ону көрөн ытыһын таһына-таһына күл да күл буолар)

Ыраахтааҕы: Оо, кыыһым барахсан күллэ-үөрдэ дии! 
Несмеяна: Бэһиэлэй да бухатыыр!
Ыраахтааҕы: Дьэ кыыспын үөртүҥ, дьоллоотуҥ, онон туох 

соруктаах ааһан иһэргин эт, бухатыыргыный, биһиги көмөлөһөргө 
бэлэммит.

Мэнигийээн: Саҥа дьыл буолуохтаах, сыл бэлиэтин Куобаҕы 
көрдүү баран иһэбин.

Ыраахтааҕы: Бухатыыры үчүгэйдик таҥыннарыҥ, аһатыҥ-
сиэтиҥ, көмүстээн атаарыҥ!

(Ыраахтааҕы үҥкүүһүттэрэ үҥкүүлүүллэр)

Ыытааччы: Арай Мэнигийээн уһуннук хааман-хааман 
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итии соҕуруу дойдуга баар буола түһэр. Арай кини иннигэр, 
дьиктиргиэҕин иһин, бэйэтин саҕа чаанньык кылбайан турар эбит.

(Сыанаҕа улахан чаанньык турар)
Мэнигийээн: Абытыый! Туох итии дойдутугар кэлэн хааллым, 

утаттахпын ньии! Уу, хата хаһан да иһэн бүппэт улахан чаанньыгым 
турар эбит дии, килэбэчийэн сүрдээх. Бээ эрэ, иһигэр ким эрэ баар 
дуу? Ээ, күлүгүм көстөр дуу, киртийэн тугу да көрдөрбөт буолбут. 
(Чаанньык ойоҕоһун аалар.)

(Тыас иһиллэр, чаанньык иһиттэн джинн тахсар)
Джинн: Слушаюсь и повинуюсь!

(Мэнигийээн кутталыттан охтон түһэр)
Мэнигийээн: Туох-туох диирий? 
Джинн: Мин эн этэргин барытын толоруом.
Мэнигийээн: Оо, олох барытын толороҕун дуо, ол? Оччоҕо 

уһун айантан сынньана түһүөхпүн, харахпын сымнатыахпын туох 
эмэ экзотичнай соҕус нүөмэр көрөдөрүөҥ дуо? 

(Джинн ытыһын ытыһыгар охсор, оҕолор киирэн акробатическай 
үҥкүү көрдөрөллөр)

Мэнигийээн: Уу, дьэ бэртээхэй үҥкүү! Аны иккис баҕам 
диэн чэй наада уонна сорукпун этиэм — уһуйааҥҥа Саҥа дьыл 
бырааһынньыга буолуохтаах, сылбыт бэлиэтэ, Куобахпыт, сүтэн 
хаалла, булан биэриэҥ дуу? Кинитэ суох Саҥа дьыл буолбат.

Ыытааччы: Аладдин чаанньыгын аптаах джина биһиги 
Мэнигийээммитигэр дьэ сөптөөх суолун ыйан биэрбитэ. Арай 
көрдөҕүнэ, биһиги куобахтарбытыттан олох атын куобахтар били 
дьылбыт Куобаҕын дьээбэлии сылдьалларыгар тиийэн кэлэр.

(Папуас куобахтар киирэллэр)
Мэнигийээн: Оо, бу били Африка куобахтара буоллаҕа, бэйи 

эрэ, аралдьытыахха.
(Ламбадалаан папуас куобахтары сыанаттан таһаартыыр уонна  

Куобаҕы босхолоон илдьэ кэлэр)
Ыытааччы: Дьэ ити курдук остуоруйабыт киэһэтэ үчүгэй 

түмүктээҕин курдук, бу күндү олохпут үөрүүнэн-дьолунан туола 
туруохтун диэн алгыс тылбытын анаатахпыт буоллун! Уруй! Уруй! 
Уруй! 
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ АПТААХ ЦИРК

Васильева Галина Семеновна,
Үөһээ Бүлүү улууһа, 
«Оҕо сайдар киинэ — 1 №-дээх «Ньургуһун» оҕо 
уһуйаанын» иитээччитэ

(Сыанаҕа икки клоун тахсаллар)

1 клоун: Өрөйүҥ-чөрөйүҥ! Уолаттар уонна кыргыттар! 
2 клоун: Тиийэн кэллэ кэтэспит күммүт! 
1 клоун: Үүннэ үөрүүлээх кэммит!
2 клоун: Эһиэхэ анаан Саҥа дьыллааҕы цирк кэллэ!
1 клоун: Эһиги иннигитигэр аан дойду үрдүнэн ыараханы 

көтөҕүүгэ хас да төгүллээх чемпион, 20 см халыннаах сыабы быһа 
тардар күүстээх — Бегемот!
(Занавес арыллар. Музыка тыаһыыр. Бегемот силач позатыгар турар, 

онтон араас трюктары көрдөрөр) 
(Клоуннар баата хаарынан бырахса-бырахса тахсан кэлэллэр)

1 клоун: Кыһын кэлбитэ үчүгэйиин! Хаар бөҕөтө туспут!
2 клоун: Дабаай, Хаар киһитэ оҥоруохха!
(Сыана кэнниттэн маҥан мээчиктэри төкүнүтэн таһаараллар. 

Мөккүһэллэр)

1 клоун: Уаай, наһаа улахан төгүрүгү оҥордум!
2 клоун: Суох! Мин төгүрүгүм улахан! Оҕолор, ким хаар 

төгүрүгэ улаханый?
(Оҕолор этэллэр.)

2 клоун: Чэ, Хаар киһибитин оҥоруохха!
1 клоун: Бим! Миэхэ аптаах пыльца баар! 
2 клоун: Дуо?!
1 клоун: Көр эрэ, билигин бу Хаар киһини мин тилиннэриэм!
(1 клоун былаат таһаарар. Ол былаатынан хаардары бүрүйэр)
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1 клоун: Фокус-мокус, тру-ля-ля! Оҕолор, хатылаатыбыт эрэ! 
Фокус-мокус, тру-ля-ля! (Пыльцатын ыһар.)

(Клоуннар былааты арыйаллар, Хаар киһи тиллэн кэлбит) 
(Хаар киһи оҕолору оонньотор)

1 клоун: Ой, ой, ой! (Тииһин туттан ытаан киирэн барар.)
2 клоун: Туох буоллун? Тоҕо ытаатыҥ?
1 клоун: Тииһим ыарыйда!
2 клоун: Чэ эрэ, айаххын ат! Улаханнык! Өссө улаханнык! 

(Сиэбиттэн болоскууса хостуур, тииһин туурар, муляж тиис 
хостуур.)

1 клоун: Уой, тугуй бу?
2 клоун: Бу эн ыалдьар тииһиҥ.
1 клоун: Мин тииһим да?! Оо! (Уҥан түһэр.)
2 клоун: Туох буоллуҥ? (Былаатынан сапсыйар.)

(1 клоун туран кэлэр, тииһин ылар)

2 клоун: Тур-тур! Эйиэхэ зубная фея кэлиэҕэ. Манньыат 
биэриэҕэ. Бу тиискин сыттык анныгар угуохха. (Тииһи харыйа 
аттыгар сытар сыттык анныгар угар)

1 клоун: Ураа!! Миэхэ Зубная Фея кэлэр! (Дьиэрэҥкэйдээн 
тахсан бараллар.)

(Сыанаҕа Зубная Фея тахсар, оҕолору үҥкүүлэтэр) 
(Клоуннар сулуһу ааҕа-ааҕа киирэллэр. «Биир сулус, икки сулус…» — 

оҕолорго сулустары аахтараллар.  
Клоуннар мөккүһэ-мөккүһэ тахсан бараллар) 

(Звездочет киирэр, оонньотор. Задник сабыллар. Задник инни-
гэр клоуннар сүүрэн киирэллэр, 2 клоун сиэптэригэр музыкальнай 

инструменнардаах, биири хостоон оонньуур)

1 клоун: Тохтоо, манна тыаһыыр көҥүллэммэт, оҕолор 
бырааһынньыктыы сылдьаллар. (Биирин былдьыыр.) 

(2 клоун атын инструмены хостоон тыаһатар. Ону 1 клоун эмиэ 
былдьыыр. Оннук үс төгүл былдьаһаллар) 

(2 клоун атлас лента хостуур. Далбаатыыр)

1 клоун: Хайыыгыный ити лентанан? Итинтикэн тыаһаабат 
буолбат дуо? 

2 клоун: Мин маны тыаһата сатаабаппын, билигин сыанаҕа 
быанан хаамар кыыс тахсар. 

(Канатоходец тахсар, араас трюктары көрдөрөр) 
(Уот сабыллар, аптаах музыка тыаһыыр, прожектор тыгар,  
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фокусник киирэр) 
(Тыал тыаһыыр, клоуннар киирэллэр)

1 клоун: Оҕолоор, истиҥ эрэ, ким атаҕа тыаһыырый?
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор.
2 клоун: Бары бииргэ ыҥырыаҕыҥ эрэ, оҕолор. Тымныы 

Оҕонньор!
Оҕолор: Тымныы Оҕонньор! Тымныы Оҕонньор! Тымныы 

Оҕонньор! 
(Тымныы Оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр. Олоппоско олороллор)
Тымныы Оҕонньор: Дорооболоруҥ! Дорооболоруҥ! Саҥа 

дьылынан! Саҥа дьолунан, оҕолоор! Манна наһаа үчүгэйдик 
ыллыыр, үҥкүүлүүр, хоһоон ааҕар оҕолор бааллар диэбиттэрэ. 
Миэхэ хоһоон ааҕан иһитиннэрэҕит дуо?

(Оҕолор хоһоон ааҕаллар, музыкальнай нүөмэрдэрин көрдөрөллөр)
Тымныы Оҕонньор: Көрүҥ эрэ, оҕолоор, харыйабыт уотун 

аптаан уматыахпыт. Чэ эрэ, бары тэҥҥэ «Умай, сандаар, харыйабыт, 
үөрт-көтүт күлүмүрдээн!» диэн улаханнык эттибит эрэ! (Оҕолор 
хатылыыллар.) Биир, икки, үс — харыйабыт, сандаар!! (Харыйа 
уота холбонор, оҕолор үөрэллэр.)

Хаарчаана: Уай, көрүҥ, оҕолоор, харыйабыт хайдах курдук 
кэрэтин! Тымныы Оҕонньору кытта харыйабыт тула хоробуокка 
ыҥырабыт. 

(«В лесу родилась ёлочка» ыллыыллар) 
(Хаарчаана «Весёлые утята» үҥкүүлэтэр) 

(Ол кэннэ Тымныы Оҕонньор бадаарактары түҥэтэр,  
бары хаартыскага түһэллэр)
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АПТААХ САҤА ДЬЫЛ

Николаева Анастасия Александровна,
Бүлүү к., «Кустук» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Оруоллар:

Ыытааччы                                           
Тымныы Оҕонньор                                  
Хаарчаана                                              
Дьэгэ-Бааба
Папуастар 
Санта-Клаустар 
Илиҥҥи дойду кырасаабыссалара 
Падишах
Чаҕардар

Туттар тэрил: хордуонтан оҥоhуллубут чаhы (циферблата тус-
па сыhыарыллар, 3 чааска кыырпахтаммыт)
Бэhиэлэй музыканан доҕуhуоллатан маскарадтаах оҕолор киирэллэр.

Ыытааччы: Сылы быhа кэтэспит күндү кэммит кэллэ, 
күлүмүрдүүр харыйалаах Саҥа дьылбыт, аптаах кэрэ киэhэбит!

(Хоhооннор, «Саҥа дьылынан» ырыа, «Что такое новый год?» ырыа)
(Хаарчаана киирэр)

Хаарчаана:  Дорооболоруҥ, оҕолор, Саҥа дьылынан, саҥа 
дьолунан! Кэллим мин эhиэхэ бырааhынньыкка ыалдьыттыы, ап-
таах киэhээни бэлэхтии. Онтон бу кэрэчээн харыйа уота умайбак-
ка турар эбит, миигин кытта хатылааҥ: «Биир, икки, үс — харыйа-
быт уота, сандаар!» (Аптаах палочкатынан харыйа тула хаама 
сылдьан далбаатыыр, лабааларын, оонньуурдарын таарыйар — 
харыйа уота умайар.)

(Хоробуот «Аптаах саҥа дьыл»)
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Хаарчаана: Уой, оҕолор, олох умнан кэбиспиппин дии, мин 
эhиэхэ кэhиилээх кэлбитим. Аҕаллым мин эhиэхэ Саҥа дьыллааҕы 
чаhыны, саҥа сыл үүнүүтэ ким бу чаhы тыаhын истибит — ол 
дьоллоох буолуоҕа. (Арыйан көрбүтэ — чаhы циферблата суох.)

Ыытааччы: Оҕолор, чаhыбыт хайдах буолбутуй, туга 
тиийбэтий?

(Оҕолор сыыппаралара, стрелката суох диэн этэллэр) 
(Күлэ-күлэ Дьэгэ-Бааба киирэр)

Дьэгэ-Бааба: Ха-ха-ха…Ити мин алдьаппытым, кыырпахтарын 
араас дойдуларынан тыалы кытта көтүппүтүм. Кыырпахтары 
булбаккыт, чаhыны оҥорбоккут — оччого Саҥа дьыл буолбат, 
Тымныы Оҕонньор кэлбэт. Ха-ха-ха… (Тахсан барар.)

Ыытааччы: Хаарчаана, оччоҕо Саҥа дьыл буолбат дуо? Оттон 
оҕолор бырааhынньыкка бэлэмнэммиттэрэ, Тымныы Оҕонньору 
олус кэтэспиттэрэ…

Хаарчаана: Санаарҕаамаҥ, тугу эмэ толкуйдуохпут… Мин 
биллим, оҕолор, араас дойдуларынан айанныахпыт, кыырпахтары 
булуохпут, чаhыбытын оҥоруохпут!

Ыытааччы: Хайдах, тугунан айаннаан тиийэбит?
Хаарчаана: Баар миэхэ аптаах ковер-самолёт. (Аҕалан 

тэнитэр.) Оҕолор, бары кэлэн манна турдубут, илиилэргититтэн 
тутуhуҥ, көттүбүт!

(Оҕолор көбүөргэ тураллар, уот хараҥарар)

Ыытааччы: Ханна эрэ тиийэн кэллибит, манна кимнээх 
бааллара буолуой?

(Музыка тыаhыыр, папуастар киирэллэр, үҥкүүлүүллэр)

Хаарчаана: Оҕолор, биhиги Африкаҕа көтөн кэллибит, 
папуастар эмиэ Саҥа дьылы көрсөллөр эбит.

Ыытааччы: Үтүө күнүэн! Биhиги тымныы кыhыннаах ыраах 
Саха сириттэн аптаах Саҥа дьыллааҕы чаhыбыт кыырпахтарын 
көрдүү кэллибит.

Папуас: Бу маны көрдүүгүт дуо? (Моонньутугар быаҕа иилинэ 
сылдьарын ыйар.) Кыhын диэн тугун кэпсээтэххитинэ биирдэ 
биэриэхпит.

(Кыһын туһунан хоhоон, «Африкаҕа кыhын суох» ырыа)

Папуас: Чаhыгыт кыырпаҕын төттөрү биэрэбит.
(Хаарчаана кыырпаҕы ылар, махтанар)
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Хаарчаана: Салгыы айаннаатыбыт, оҕолор, бары кэлэн 
көбүөргэ турдубут, илиилэргититтэн тутуhуҥ, көттүбүт!

(Оҕолор көбүөргэ тураллар, уот хараҥарар) 
(Үҥкүү «Санта-Клаус»)

Хаарчаана: Оҕолор, биhиги Америкаҕа көтөн кэллибит, Санта-
Клаус дойдутугар, биhигини кини бырааттара көрүстүлэр.

Ыытааччы: Үтүө күнүнэн! Биhиги тымныы кыhыннаах ыраах 
Саха сириттэн аптаах Саҥа дьыллааҕы чаhыбыт кыырпахтарын 
көрдүү кэллибит.

Санта-Клаус: Бу маны көрдүүгүт дуо? (Моонньутугар быаҕа 
иилинэ сылдьарын көрдөрөр.) Саха Сиригэр Саҥа дьылы хайдах 
көрсөллөрүн кэпсээтэххитинэ биирдэ биэриэхпит.

(Хоhоон, ырыа «Остуоруйа киэhэтэ»)
Санта-Клаус: Чаhыгыт кыырпаҕын төттөрү биэрэбит.

(Хаарчаана кыырпаҕы ылар, махтанар)
Хаарчаана: Салгыы айаннаатыбыт, оҕолор, бары кэлэн 

көбүөргэ турдубут, илиигилэртиттэн тутуhуҥ, көттүбүт!
(Оҕолор көбүөргэ тураллар, уот хараҥарар) 

(«Восточнай» үҥкүү)
Хаарчаана: Оҕолор, биhиги Илиҥҥи дойдуга көтөн кэллибит, 

манна эмиэ Саҥа дьылы көрсөллөр эбит.
Ыытааччы: Үтүө күнүэн! Биhиги тымныы кыhыннаах ыраах 

Саха сириттэн аптаах Саҥа дьыллааҕы чаhыбыт кыырпахтарын 
көрдүү кэллибит.

Шах: Бу маны көрдүүгүт дуо? (Моонньутугар быаҕа 
иилинэ сылдьарын ыйар.) Миигин дьэ кыhыҥҥы оонньуунан 
аралдьыттаххытына биирдэ биэриэм.

(Кыһыҥҥы оонньуу)
Шах: Чаhыгыт кыырпаҕын төттөрү биэрэбит.  

(Хаарчаана кыырпаҕы ылар, махтанар)
Хаарчаана: Кыырпахтарбытын барытын буллубут, дьиэбитигэр 

айаннаатыбыт, оҕолор, кэлиҥ, бары көбүөргэ турдубут, 
илиилэргититтэн тутуhуҥ, көттүбүт!

(Оҕолор көбүөргэ тураллар, уот хараҥарар)
Ыытааччы: Дьэ, уһуйааммытыгар тиийэн кэллибит. Билигин 

чаhыбытын оноруохпут, Саҥа дьылбыт буолуо, Тымныы Оҕон-
ньорбут тиийэн кэлиэ.
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(Хаарчаана кыырпахтары ылан чаhыга хатыыр) 
(Курант тыаhыыр, Тымныы Оҕонньор киирэн кэлэр)

Тымныы Оҕонньор: Э-һэ-һээй!!! 12 чаас буолаатын кытта 
Саҥа дьылбыт үүннэ! Уруйдаан-айхаллаан тиийэн кэллим мин 
эhиэхэ! Көрсүбэтэхпит сыл буолла, оҕолоор, улааппыккыт, ма-
ладьыастар. Оттон миигин кэтэстигит дуо?

Ыытааччы: Оҕолор эйиигин кэтэспиттэрэ, ырыа-хоhоон 
бэлэмнээбиттэрэ, олорон иhит.

(Ырыа «Шёл по лесу Дед Мороз», хоhооннор)

(Оҕолор хоhоон ааҕа турдахтарына Тымныы Оҕонньору ким 
эрэ хаарынан быраҕар)

Тымныы Оҕонньор: Хайа, бу ким миигин хаарынан 
быраҕарый?

(Оҕолор саhан турар Дьэгэ-Баабаны көрөллөр, этэллэр, тугу 
гыммытын кэпсииллэр)

Тымныы Оҕонньор: Кэл эрэ, бэттэх, эн тоҕо бырааhынньыгы 
буортулуу сылдьаҕын?

Дьэгэ-Бааба: Бырааhынньыгы син-биир ыhыам, бу харыйаны 
алдьатыам…

Тымныы Оҕонньор: Быракаас оҥоро сылдьыбыккын билигин 
тоҥорон кэбиhиэм!!!

(Торуоскатынан таарыйар, Дьэгэ-Бааба күлүүлээх позаҕа «тоҥон» 
хаалар)

Хаарчаана: Эһээ, кини аны быракаастыа суоҕа, ириэр, баhаа-
лыста.
(Тымныы Оҕонньор тайаҕынан таарыйар, Дьэгэ-Бааба «ирэр», дэлби 

тоҥмут, илибириир)

Тымныы Оҕонньор: Чэ, бу сырыыга бырастыы гынабын, 
аныгыскыга дьэ сэрэнээр.

Дьэгэ-Бааба: Оттон миигин ким даҕаны бырааhынньыкка 
ыҥыр батаҕа, мин эмиэ бырааhынньыктыахпын баҕарабын. Буруй-
бун билинэбин, мантан ыла үчүгэй буолуом. (Көрүдүөргэ сүүрэн 
тахсар, төттөрү мөһөөччүк тутуурдаах киирэр.) Мин эhиэхэ 
бадаарак аҕаллым, үчүгэй да үчүгэй! Бу, көрүҥ. (Мөһөөччүктэн 
эргэ ырбаахы таhаарар.) Наһаа үчүгэй былааччыйа, эдэр сылдьан 
кэппитим. Ким ылар? Ким да наадыйбат дуо?! Онтон көрүҥ бу, 
хобордоох баар, сууйа түһэн баран сиэркилэ курдук көрүнүөххэ 
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сөп… Тоҕо мин кэһиилэрбин ким да сөбүлээбэтэ? Мин кэhии хо-
муйарга олус кыhаллыбытым.

Тымныы Оҕонньор: Оннук буоллаҕына санаарҕаама, мин 
эйиэ хэ көмөлөhүөм.

(Мөһөөччүк тула хаама сылдьан «аптыыр», торуоскатынан 
муостаны тоҥсуйар,онтон мөһөөччүгү таарыйар)

Тымныы Оҕонньор: Чэ, көрүҥ эрэ.
Дьэгэ-Бааба: Ураа! Дьиҥнээх бадаарактар!

(Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын кэhиилэрин түҥэтэллэр) 
(Хаартыскаҕа түhүү)

Тымныы Оҕонньор: Барар кэммит тиийэн кэллэ, эhиил эмиэ 
кэлиэхпит!

Хаарчаана: Саҥа дьылынан!
Тымныы Оҕонньор: Көрсүөххэ диэри!
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ХААРЧААНА КУО

Сивцева Александра Сергеевна, 
Амма улууһа, Амматааҕы (анал) коррекционнай орто 
оскуола-интернат алын сүһүөх кылаас учуутала

(Саҥа дьыллааҕы көрдөөх музыка тыаһыыр. Оҕолор, ыалдьыттар, 
учууталлар, иитээччилэр бары толору астаах остуол тула 

олороллор. «Хаарчаана Куо» күрэх кыттыылаахтара сыана кэннигэр 
тураллар)

1-гы чааһа

1-гы ыытааччы (доргуччу, өрө көтөҕүллүүлээхтик): Үтүө 
киэһэнэн буолуохтун күндү оҕолор, убаастабыллаах учууталлар, 
иитээччилэр уонна ытык-мааны ыҥырыылаах ыалдьыттар!

2-с ыытааччы (улаханнык, доргуччу): Эһигини үүнэн эрэр 20__ 
сылынан, ол эбэтэр илиҥҥи халандаарынан _____ сыла кэлбитинэн 
итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит!

1-гы ыытааччы: Саҥа сыл эһиэхэ үтүмэн харчыны аҕаллын, 
ситиспэтэх сыалгыт силигилии ситтин, муус доруобай чэгиэн туругу 
эрэ тосхойдун, туолбатах баҕа санааҕыт ырыалаах ыллыктыы 
туола турдун!

2-с ыытааччы: Баҕа санаабыт бастыҥын анаан тураммыт 
аптаах киэһэбитин саҕалыырбытын көҥүллээҥ!

2-с чааһа

1-гы ыытааччы:
Кындыа кыталык кыргыттарбыт
Талыы талба таһааларын көрдөрүөхтэрэ, 
Кистэлэҥ талааннарын арыйыахтара, 
Бастыыр иһин күрэс былдьаһыахтара.
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Ким буолар эбитий бүгүҥҥү дьоро киэһэ
Саамай кэрэ, нарын, бастыҥ Хаарчааната?

2-с ыытааччы: Ыҥырыылаах ыалдьыттарбытыгар дьүүллүүр 
сүбэни билиһиннэрэбит:

1. _________________________.
2. _________________________.
3. _________________________.
1-гы ыытааччы: Ытыс дохсун тыаһынан көрсүөххэйиҥ биһиги 

кыттааччыларбытын! 
(Кыттааччылар ааттара ааттанар.  

Кыргыттар биир-биир киирэн тураллар. Онтон бары сыананы 
биирдэ эргийэн баран тахсан бараллар) 

(Ыытааччылар көрөөччүлэргэ араас оонньуулары ыыталлар)

1-гы ыытааччы: «Хаарчаана Куо» күрэхпит 5 түһүмэхтэн турар. 
Маҥнайгы түһүмэхпитин саҕалыырбытын көҥүллээҥ.

2-с ыытааччы: Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах кыыс оҕото 
кэлэн турар диир буоллаххытына... Кэрэ-нарын Хаарчаана-
ларбытыттан бэйэлэрин билиһиннэрэллэрин көрдөһүөххэйиҥ. 

(Кыргыттар уочаратынан билиһиннэрэллэр) 
(Музыкальнай эҕэрдэ)

1-гы ыытааччы: Күрэхпит иккис түһүмэҕин саҕалыыбыт. 
Билигин кэрэ куоларбыт ыйытыыларга эппиэттиэхтэрэ.

2-с ыытааччы: Кинилэр этикети төһө билэллэрин, ону төһө 
тутуһалларын тургутан көрүөхпүт. 

(Ыытааччылар боппуруос биэрэллэр, кыргыттар хоруйдууллар) 
(Ыытааччылар көрөөччүлэргэ 2–3 оонньуу оонньотоллор)

1-гы ыытааччы: Номнуо күрэхпит үһүс түһүмэҕэр тиийэн 
кэллибит. Кэрэчээн кыргыттарбыт долгуйаллара өссө күүһүрэр. 
Ким саамай кыраһыабай, эриэккэс хаар кырыйар эбитий?

2-с ыытааччы: Кыргыттарбытыгар кыптыый уонна хаар маҥан 
кумааҕы туттарабыт. Дьэ уонна ким төһө бэркэ ойуу-оһуор түһэрэ 
охсон хаар кыырпаҕын кырыйан таһаарарын көрүөхпүт. Ытыспыт 
дохсун тыаһын кыргыттарбытыгар аныаххайыҥ!

1-гы ыытааччы (2-с ыытааччыттан ыйытар): Оскуолаҕа 
үөрэнэ сылдьан тугунан дьарыктанааччыгыный? Туох хоббилаах 
этигиний?

(2-с ыытааччы хоруйдуур уонна ити ыйытыыны  
1-гы ыытааччыттан утары ыйытар)
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2-с ыытааччы: Аны билигин кыталык кыргыттарбыт сөбүлүүр 
дьарыктарын билиһиннэриэхтэрэ. 

(Ыытааччылар кыргыттары биир-биир сыанаҕа ыҥыртыыллар) 
(Музыкальнай эҕэрдэ)

1-гы ыытааччы: Дьэ эрэ, доҕоттоор! Хаарчаана Куо күрэхпит 
долгутуулаах түмүктүүр түһүмэҕэ тиийэн кэллэ. Ытыс дохсун 
тыаһынан көрсүҥ киэһээҥҥи былаачыйалаах кэрэ куолары!

(Кыргыттар бытаан музыкаҕа уйдаран  
биир-биир тахсан көрдөрөллөр, эргийэллэр)

2-с ыытааччы: Кыргыттарбытыгар ситиһиини баҕарабыт 
уонна сынньалаҥҥа атаарабыт. Оттон биһиги дьүүллүүр сүбэ 
түмүгү таһаарыар диэри оонньуоҕуҥ.

(Саҥа дьылга сыһыаннаах 4–5 оонньуу, таабырын таайсыыта)

3-с чааһа. Түмүк

1-гы ыытааччы: Саҥа дьылбыт аптаах киэһэтэ бириэмэни 
биллэрбэккэ ырыа-тойук доҕуһуоллаах, кэрэ кэпсээн кэһиилээх, 
үҥкүү-битии аргыстаах түмүктэнэ оҕуста. Дьэ ким Хаарчаана 
Куо аатын сүгэр эбитий??? Ытыс дохсун тыаһынан күрсүөххэйиҥ 
кындыа кыталык Хаарчаана Куо күрэх кыттыылаахтарын! Биһиги 
кыргыттарбыт бары олус кыраһыабайдар, бары да олус кэрэлэр! 
Өссө төгүл кыргыттарбытыгар ытыспыт тыаһынан махтанан 
биэриэҕиҥ! Тылы биэрэбит убаастабыллаах дьүүллүүр сүбэҕэ.
(Дьүүллүүр сүбэ чилиэнэ сыанаҕа тахсан номинациялары этэр, тут-

тартыыр) 
(Музыкальнай эҕэрдэ)

2-с ыытааччы: Өрүүтүн үөрүү-көтүү эрэ аргыстаныҥ 
үтүөкэн доҕотторбут, күндү көрөөччүлэрбит! Эһиги үрдүгүтүнэн 
өрүү аламай күн сардаҥаларынан сандаардын, күөх халлаан 
күлүмүрдээтин! Өссө да маннык кэрэхсэбиллээх кэрэ кэмнэр баар 
буолуохтара диэн эрэнэ хаалабыт. 

1-гы ыытааччы: Көрсүөххэ диэри, күндү доҕоттор!
2-с ыытааччы: Мантан киэһэ барыгытын уоттаах-күөстээх 

үҥкүүгэ-битиигэ ыҥырабыт.
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ТАҤХА — ДЬЫЛҔА ТАҤАРАТА

Горохова Парасковья Никифоровна,
Уус Алдан улууһа, Өспөх орто оскуолатын
саха тылын уонна литературатын учуутала

Сыала: 
1. Саха итэҕэлин билиһиннэрии.
2. Төрүт култуураҕа интэриэһи үөскэтии.
3. Оҕо саҥарар саҥатын сайыннарыы.
4. Саха норуотун сиэрин-туомун билиһиннэрии, тыл саппааһын 

байытыы, билэр-көрөр баҕаны уһугуннарыы, интэриэһи үөскэтии. 
5. Норуот үгэһин, номоҕун, итэҕэлин билиһиннэрии.
Киэргэтиитэ: салама, тэрээһин аата, презентация.
Ыраастаныы сиэрэ-туома: Ыраастаныы. Аан таһыгар кэлбит 

дьону көрсүү, дэйбииринэн ыраастааһын, чуораан тыаһатыы.
Туттар тэрил: дэйбиир, чуораан, харысхаллар, үтүлүк, би-

риистэр.
(Ыраастаныы. Аан таһыгар кэлбит дьону көрсүү, дэйбииринэн  

ыраастааһын, чуораан тыаһатыы)

Киирии тыл: Үтүө киэһэнэн күндү учууталлар, оҕолор, 
төрөппүттэр! Бастатан туран, барыгытын кэлбит Саҥа дьылынан 
эҕэрдэлиибит уонна бүгүҥҥү «Таҥха — дьылҕа таҥарата» диэн 
киэһэбитигэр кэлбиккитигэр махтанабыт. Элбэҕи билэн, оон-
ньоон, сынньанан барыаххыт диэн эрэнэбит. Билигин тылы 5-с 
кылаастарга биэрэбин.

Таҥха диэн тугуй? 

(5-с кылаас оҕолоро кэпсииллэр)

1-гы ыытааччы: Үтүө киэһэнэн күндү учууталлар уонна 
оҕолор!
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2-с ыытааччы: 5-с кылаас коллективын аатыттан ааспыт Саҥа 
дьылынан, Эргэ Саҥа дьылынан уонна Таҥха кэминэн итиитик-
истиҥник эҕэрдэлиибит!

3-с ыытааччы: «Таҥха — дьылҕа таҥарата» диэн киэһэбитин 
саҕалыырбытын көҥүллээҥ.

(Бу кэмҥэ 2 сүллүүкүн остуол анныттан өҥөйөн көрөллөр, онтон 
тахсан кэлэллэр, сыананы эргийэн баран тахсан бараллар. Харчы 

түҥэтэллэр)

1-гы ыытааччы: Уой, оҕолоор, сүллүүкүттэр тахсыбыттара 
дии. Бу кэмҥэ наһаа айдаарыа суохтаахпыт. Чэ, салгыы кэпсээн 
иһиэххэйиҥ. Таҥха диэн тугуй, диир буоллаххытына, Таҥха — Саха 
астрологията, киһи оҥоһуутун билгэлиир итэҕэлэ.

2-с ыытааччы: Таҥха кыһыҥҥы күн турбутун кэнниттэн 
саҕаланар. Ити кэмҥэ Сир халлааны кытта силбэһэр дииллэр.

3-с ыытааччы: Таҥха оонньуутун А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх 
Өлөксөй научнай үлэлэригэр суруйан хаалларбыта. Кини этэринэн 
Таҥха диэн Дьылҕа таҥарата.

1-гы ыытааччы: Билигин Таҥха икки өйдөбүлэ хаалбыт: Таҥха 
иһиллээһин уонна Таҥха түһүүтэ.

2-с ыытааччы: Таҥха кэмэ — Ороһуоспаттан Кириһиэнньэҕэ, 
ол аата тохсунньу 7 күнүттэн 19-гар диэри. Ити кэмҥэ сүллүүкүн 
иһиллиир уо.д.а билгэ ордук сөпкө таайыллар дииллэр.

3-с ыытааччы: Өбүгэлэрбит чуолаан тоҕо бу кэмҥэ Таҥха 
оонньуутун оонньуулларын сабаҕалаатахха маннык. Тымныы 
оройугар, күн муҥутуу кылгаабыт кэмигэр, кыыл, сүүрэр-көтөр 
барыта утуйар турукка киирэр. Киһи этэ-сиинэ эмиэ уларыйар. 
Итинник турукка киһи өйүн-санаатын түгэҕэр бүгэ сылдьар 
сэрэйии, таайыы уһуктар. Киһи сэрэнэр, дьаарханар буолар. 
Дьэ бу кэмҥэ санааларын бөҕөхсүтэр билгэ оҥостон күүс-күдэх 
ылаллара. 

1-гы ыытааччы: Былыр үөрэҕэ суох сахалар иччигэ күүскэ 
итэҕэйэллэрэ. 

2-с ыытааччы: Биллэрин курдук, таҥха оонньуута итэҕэли кытта 
сибээстээх. Өбүгэлэрбит хайдах олоруохтарын билгэлииллэрэ. 

3-с ыытааччы: А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй Таҥха 
иһиллээһин 14 арааһын ааҕар. Билигин төрөппүттэрбит ол 
туһунан уонна Таҥха кэмин туһунан кэпсиэхтэрэ.

(Соловьева Т.Е. Таҥха кэмин туһунан кэпсиир)
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Таҥха кэмэ

Үтүө киэһэнэн, оҕолоор. Таҥха кэмин туһунан тугу билэҕитий? 
(Оҕолор эппиэттииллэр, сөпкө эттэхтэринэ — хайгыыр)

Мин эһиэхэ кылгастык Таҥха кэмин туһунан кэпсиэм. 
Тоҕо өбүгэлэрбит чуолаан бу кэмҥэ Таҥха оонньуутун 

оонньуулларын сабаҕалаатахха маннык. Тымныы оройугар, күн 
муҥутуу кылгаабыт кэмигэр, киһи этэ-сиинэ эмиэ уларыйар. 
Итинник турукка киһи өйүн-санаатын түгэҕэр бүгэ сылдьар 
сэрэйии, таайыы уһуктар. Киһи сэрэнэр, дьаарханар буолар. 
Дьэ бу кэмҥэ санааларын бөҕөхсүтэр билгэ оҥостон күүс-күдэх 
ылаллара.

Тымныы оройугар — Ороһуоспаҕа уу анныттан үлэһит 
сүллүүкүттэр тахсаллар. Үксүгэр эргэ өтөҕү сөргүтэллэр, хайаллар, 
сыбыыллар. Ол бүттэҕинэ — оҕолоро, дьахталлара тахсаллар. 
Онтон дьыл оройугар — Кириһиэнньэҕэ киирэллэр. 

Эргэ Саҥа дьыл кэлиэ 3 хонук инниттэн кыыһырыа, этиһиэ, 
үөхсүө, куһаҕаннык тыллаһыа, айыыны оҥоруо, киһини хомотуо, 
атаҕастыа, үөҕүө суохтааххын. Итини толорботоххо, сиэри 
кэстэххэ, толоос туораны оҥордоххо, Саҥа дьыл салаллыаҕыттан 
бүтүөр диэри кыраттан кыыһыра, уордайа, боруоктаһа, төттөрүтүк 
туттуна, дьону кэлэтэ сылдьыаххын сөп. Ол иһин оҕотуттан 
оҕонньоругар, эдэриттэн эмээхсинигэр тиийэ өрүүтүн үөрэ-көтө 
көрсүһэргэ, иллээхтик олорорго кыһаналлара. Урут итинник үгэһи 
кытаанахтык тутуһа, толоро сатыыллара. 

Сүллүүкүн тахсарыгар былытырдаҕына — уутааҕы үллүгэ, 
киирэригэр хаардаатаҕына — сүллүүкүн сабыыта дэһэллэрэ.

Былыр Саҥа дьыл түүнүгэр сахалар түүн үөһэ ааспытын кэннэ 
утуйаллара. Ол аата 12 чаас кэнниттэн. Эрдэ утуйа бардаххына, 
«эргэ дьылы кытта кутуҥ-сүрүҥ барсар, аньыы» диэн буолара.

Өбүгэлэрбит Саҥа дьылы эрдэттэн бэлэмнэнэн көрсөллөрө. 
Отторун-мастарын хас да хонукка тиийэр гына тиэйэллэрэ. 
Дьиэлэрин иһин-таһын ып-ыраас гына сиппийэллэрэ. Саҥа 
дьыл киэһэ атах эт эттэнэрэ, ас астаналлара. Кыарҕас балаҕаҥҥа 
кыһыҥҥы кыһалҕаны умна түһэн, үөрүү-көтүү, күлсүү-салсыы 
буолара. 

(Дьячковская М.А. Таҥха оонньууларын туһунан кэпсиир)

1. Таҥха оонньуута.
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Үтүө киэһэнэн, оҕолоор. Мин бүгүн эһиэхэ Таҥха оонньууларын 
туһунан кэпсиэм. Былыр үөрэҕэ суох сахалар иччини сүрдээх 
күүскэ итэҕэйэллэрэ. Биллэрин курдук, Таҥха оонньуута итэҕэли 
кытта сибээстээх, манан өбүгэлэрбит хайдах олоруохтарын 
билгэлииллэрэ.

А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй Таҥха иһиллээһин 14 
арааһын ааҕар: 1. Ойбоҥҥо олоруу. 2. Сэргэ миинии. 3. Сылгы 
кэпсэтэрин истии. 4. Түннүк үүттээһин. 5. Киһи уҥуоҕун миинии. 
6. Хаар сиидэлээһин. 7. Түннүк анныгар олорон истии. 8. Этэрбэс 
хаамтарыы. 9. Суол кытыытыгар талах туруоруу. 10. Хорҕолдьун 
кутуу. 11. Ууга сап сүүрдүү. 12. Суоруна саҥардыы. 13. Бүргэс 
сүүрдүү. 14. Сэрэбиэй. Маны таһынан сүллүүкүн иһиллээһин, 
бүлүүһэ сүүрдүүтэ, сыа кутуу, остуол хаамтарыы диэн баара.

Барҕаланыы, түстэнии Таҥха Хаантан тутаахтаах диэн сахалар 
өйдүүллэрэ. Таҥха — Күрүө Дьөһөгөй Айыы сэттэ ини-биилэриттэн 
биирдэстэрэ. Таҥха Хаан — ааспыты аттаран, былыргыны ырытан, 
билиҥҥи олоҕу кытта тэҥнии тутан, кэнэҕэски кэлэр кэмнэри 
кэскиллээн көрөр, хойукку үөскүүр хонуктары холуу тутан ааҕан 
таһаарар улаҕалаах өйдөөх таҥара.

Таҥха оонньууларын анаан дьарыктанар киһи эрэ ыытыахтаах. 
Билбэт эрээри айыыны, абааһыны барытын ыҥыран сиэри-туому 
ыытыы, араас аймалҕаны таһаарыы элбэх иэдээни аҕалыан, 
куһаҕаны ыҥырыан сөп. Таҥха көр-нар, оонньуу-күлүү буолбатах. 
Таҥхаҕа биллибэт-көстүбэт хараҥа күүстэри кытта алтыһаҕын 
дииллэр. Ол аата, холобур, өлбүт дьон дууһаларын ыҥырыы, 
абааһылары, иччилэри кытта ситимнэһии. Таҥха — этитиилээх 
кэм. Онон сэрэнэр-сэрбэнэр, харыстанар эбиттэр.

Эдьиий Дора сүбэтэ. Саха киһитэ инники дьылҕатын билиэ 
суохтаах. Кини бэйэтэ туспа сиэрдээх-туомнаах. Наһаа элбэхтик 
сэрэбиэй кээстэрэллэр, кээһинэллэр даҕаны. Ити олус сэрэхтээх. 
Сыыһа-халты туттаран киһи салгыҥҥа оҕустарыан сөп. Утуйбут 
дьону ыҥыран салгыны хамсаталлар. Ити ис дьиҥин билбэттэр, 
тугу булкуйалларын өйдөөбөттөр. Ыҥыран баран үтэйэрин 
сатаабат буоллахтарына, олус кутталлаах, сэрэбиэйдэппит дуу, 
сэрэбиэйдээбит дуу киһи улаханнык моһуогуруон сөп. Ыччатыгар, 
уруутугар-аймаҕар салгын оонньуур. Онон инникигитин билэ 
сатаамаҥ, сэрэбиэйинэн үлүһүйүмэҥ.
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3-с ыытааччы: Төрүт үгэстэргэ сыһыан туһунан кэпсииригэр 
көрдөһүөххэйиҥ А.Е. Румянцеваттан.

2. Румянцева А.Е. — «Төрүт үгэстэргэ сыһыан».
3. Горохова П.Н. — «Сахалыы гороскоп».
Күн-дьыл эргииринэн киһи майгытын, олоҕун билгэлээһин 

(слайданан көрдөрүү).
Тохсунньу ый туһунан кэпсээһин.
Тохсунньуга төрөөбүт оҕолору эҕэрдэлээһин, майгыларын этии 

(харысхаллары туттарыы).

4. Кылаастар 1-дии Таҥха оонньуутун билиһиннэрэллэригэр 
күрэх (формата көҥүл).

5. «Сүллүүкүн-20__» күрэх (мааскалаах буолуохтаахтар).
Саҥа дьылынан эҕэрдэ («Уран тыллаах сүллүүкүн» анал аат).
Хаар кыырпаҕын кырыйыы («Уран тарбахтаах сүллүүкүн» 

анал аат).
Үҥкүү («Үҥкүүһүт сүллүүкүн» анал аат).
«Куоталаһыы» диэн тылтан тыл таһаарыы. Ким элбэх тылы 

таһаарар эбитий. («Саамай өйдөөх сүллүүкүн» анал аат).
Үчүгэй мааска («Саамай кыраһыабай сүллүүкүн» анал аат).
(Күрэх түмүгүнэн 5 анал ааты туттарыы, кыттыбыт оҕолорго 

сэмэй бэлэх)
6. Хамаанданан арахсан оонньуу (кылаастан 2-лии оҕо, 6-лыы 

киһилээх 2 хамаанда).
Хамаанда аатын толкуйдааһын.
Ааспыт сыл — _______ сыла. Үүммүт сыл _______ сыла. Онно 

аналлаах викторина (слайданан).
Тэттик сценка (ойбон иһиллээһин, бүлүүһэ сүүрдүүтэ).
Биир буукубаттан саҕаланар тыллары туттан ситимнээх тиэкиһи 

таҥан таһаарыы.
1-гы ыытааччы: Бүгүҥҥү киэһэбит түмүктүүр чааһа 

тиийэн кэллэ. Ол эрээри өссө да тохтуу түһүөххэйиҥ. Биһиэхэ 
сэрэбиэйдьиттэр ыалдьыттыы кэлбиттэр эбит (төрөппүттэр 
киирэллэр).

7. Сэрэбиэй.
Уунан сэрэбиэй. 3 ыстакааҥҥа уу баар. Оҕо хараҕын баайан 

баран биири талар (минньигэс, күлүүс ойуулаах, харчы, көннөрү 
уу).

Үтүлүк быраҕыы. Үтүлүгү сүүскэ тутан туран баҕа санааны этии. 
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Онтон хаҥас сарын нөҥүө быраҕыы. Үтүлүк иннинэн түстэҕинэ 
баҕа санаа туолар.

2-с ыытааччы: Манан биэчэрбит түмүктэнэр, кэлбит ____ 
сыл бары үчүгэйи, сырдыгы, ырааһы аҕаллын. Кыттыыны 
ылбыккытыгар махтанабыт. Уонна саха киһитэ хайаан да илии 
тутуурдаах, өттүк харалаах сылдьар сиэринэн харысхал бэлиэлэри 
бэлэхтиибит. Куруутун харыстыы, араҥаччылыы сырыттын. Өссө 
төгүл махтанабыт.
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С. МАРШАК «УОН ИККИ ЫЙ» ОСТУОРУЙАТЫНАН  
ТЕАТРАЛЬНАЙ ТУРУОРУУ

Готовцева Матрена Гаврильевна,
Таатта улууһа, Ф.С. Аргунов аатынан оҕо искусство-
тын оскуолатын Харбалаахтааҕы филиалын 
театральнай салаа преподавателэ

(Быыс сабыылаах. Фанфар тыаһыыр. Музыка) 
(Сыана быыһын иннигэр остуоруйаһыт тахсар)

Остуоруйаһыт: Үтүө күнүнэн. Күөх харыйаны күлүмүрдэтэн, 
киһи аайы дьолу тосхойон тиийэн кэллэ Саҥа дьыл. Оҕолоор, 
эһиги билэҕит дуо, төгүрүк сылга хас ый баарын? Саамай сөп, уон 
икки ый баар. Тохсунньу, олунньу, кулун тутар, муус устар, ыам 
ыйа, бэс ыйа, атырдьах ыйа, балаҕан ыйа, алтынньы, сэтинньи, 
ахсынньы. Бары билэргит курдук, бу ыйдар утуу-субуу субуһан, 
бэйэ-бэйэлэрин солбуһан кэлэн иһэллэр. Дьэ ол эрээри, оҕолоор, 
кэпсииллэр эбээт манныгы, биир кыысчаан бу уон икки ыйы 
биир сиргэ, биир кэмҥэ барыларын көрсөн турардаах диэн. Дьэ 
ол маннык буолбут. Ыраах да ыраах дэриэбинэҕэ икки кыыстаах 
ийэ олорбут. Биир кыыһа — бэйэтэ төрөппүт оҕото. Ол иһин олус 
атаах, дьиэҕэ тугу да гыммат, ийэтигэр көмөлөспөт этэ. Оттон 
биир кыыс иитэр кыыһа этэ. Бу кыыһын маачаха ийэ сөбүлээбэт, 
таптаабат. Куруук мөҥө-этэ сылдьара, үлэлэтэн тахсара (сыанат-
тан тахсар).

(Музыка тохтуур. Быыс аһыллар) 
(Сыана аҥаар өттө дьиэ иһэ (астаах остуол, олоппостор), аҥаара — 

кыһыҥҥы ойуур (харыйалар, хатыҥнар).  
Декорация экраҥҥа эмиэ көстөр.  

Тыал тыаһыыр, онтон сыыйа аччыыр)  
(Дьиэҕэ маачаха ийэ, атаах кыыс аһыы олороллор, көйгө кыыс дьиэ 

харбыыр) 
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Маачаха (кыыһын аһата сатыыр): Тукаам, чэ эрэ, өссө биир 
хамыйахта сиэ, чэ, сыллыый, мин туспар.

Атаах кыыс (мунньаҥныыр): Ээс суох, ийээ, мин аһыахпын 
баҕарбаппын диибин ээ.

Маачаха: Чэ, саатар хамыйах аҥаарын, чэ, баһаалыста.
Атаах кыыс: Суох диибин дии, сиэбэппин (түҥнэри хайыһар).
Маачаха: Ии, оҕом куртаҕа ситэ уһукта илик буоллаҕа. Мин 

оҕом нарына-намчыта, кыраһыабайа, ити кыыс курдук буолуо 
дуо? (Иитийэх кыыһын кынчарыйар уонна киниэхэ туһаайан) 
Хайа, хатыай, мааҕыттан быһа дьиэни хомуйан бүтэрэ иликкин 
дуу! Оттон хаһан уу баһыллан күөстэнэбит-астанабыт?

Кыыс: Хомуйан бүтэрдим ээ, ийэккээ. Билигин уу баһа барыам 
(миинньигин уурар).

Маачаха: Бараары сылдьабын диэн, оттон бара оҕус!
(Кыыс таҥнар, солуурчахтарын ылан таһырдьа тахсар) 

(Ат чуораанын, ат туйаҕын тыаһа иһиллэр, тыас тохтуур. 
Таһыттан ыраахтааҕы илдьит этээччитэ киирэр)

Илдьит этээччи (бокулуоннуур): Дорообото тутуҥ.
Маачаха (остуолтан турар): Дорообо.
Илдьит этээччи (эриллэ сылдьар кумааҕытын тэнитэр 

уон на доргуччу ааҕар): Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! Болҕойуҥ! Укаас. 
Бу укааһынан дьаһайабын Саҥа дьылы көрсө күн ыраахтааҕы 
дыбарыаһыгар, баалга ким бүтүн корзина муҥунан тыыннаах 
ньургуһуну үргээн аҕалбыт киһиэхэ, ол корзинатын толору кыһыл 
көмүһү биэрэбин. Укааска илии баттаатым: Ыраахтааҕы кыыһа. 
(Кумааҕытын суулуу-суулуу) Иһиттигит дуо?

Маачаха (бокулуоннуур): Истэн, истэн.
(Илдьит этээччи бокулуоннуур уонна тахсан барар.  

Чуораанчык, ат туйаҕа тыаһыыр, тыас сыыйа сүтэр)

Маачаха (ымсыыран хараҕа уоттаммыт, илиилэрин суура-
лыыр): Кыһыл көмүс, кыһыл көмүс! Эчи даа, хайдах эрэ ону ылбыт 
киһии!

Кыыс: Оттон ити тугу да гыммат сүрэҕэ суох кыыскын хара 
тыаҕа ыыт ээ, хайаан да ньургуһунна үргээн кэллин. Мин эмиэ 
көмүстэниэхпин, мин эмиэ байыахпын баҕарабын! (Атаҕынан 
сири дибдийэр.)

Маачаха: Бу оҕом өйүн көрүҥ эрэ, маладьыас, бэркэ 
толкуйдаатыҥ дии (кыыһын сүүһүттэн сыллыыр).



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

510

(Бу кэмҥэ иитийэх кыыс уу баһан киирэр. 
Уутун ууран, былаатын сүөрэн эрдэҕинэ, маачаха хаһыыра түһэр)

Маачаха: Тохтоо, ким эйигин сыгынньахтан диэтэ! (Корзина-
ны ылан биэрэр) Мэ, бу корзинаны толору тыыннаах ньургуһунна 
үргээн кэл!

Кыыс (соһуйар): Тыый, ийэкээ, кыһын дии, бу тымныыга хайдах 
ньургуһун үүнүөй?

Маачаха: Дьэ хайдах да, хантан да бул, үргээн аҕал!
Атаах кыыс (кыыска ынан кэлэр): Ньургуһуна суох дьиэҕэ 

кэлимэ даҕаны! 
Кыыс (ытыыр): Кыһын ньургуһун үүммэтин билэ-билэ хара 

тыаҕа кыйдыыгыт дуо? Тоҥор буоллаҕым дии.
Маачаха (анньан таһаарар): Бар, бар диэтим, ньургуһуна суох 

кэлимэ!
(Кыыс ытыы-ытыы корзиналаах тахсан барар. Тыал тыаһа күүһүрэр.  

Сыанаттан остуол, олоппостор ылыллаллар. 
Эбии чөҥөчөктөр, харыйа ууруллар.  

Кыыс мастар быыстарынан хааман сыанаттан тахсар) 
(Үҥкүү — «Хаар кыырпахтара». 

Үҥкүү бүппүтүн кэннэ кыыс сыанаҕа киирэн кэлэр. 
Утары Бөрө тахсар. Кыыс куттанан мас кэннигэр саһар) 

(Бөрө ол-бу диэки көрүтэлиир, сытырҕалыыр, хоһоонун ааҕар уонна 
салгыы айанныыр)

Кыыс (тахсан кэлэр): Уой, наһаа куттанныым. Хата көрбөтө ээ.
(Кыыс хааман истэҕинэ, утары Куобах ойуоккалаан киирэр)

Кыыс (үөрэр): Куобахчаан, Куобахчаан.
Куобах (куттанан титирэстиир): Уой дыы, бу кимиий, бу 

тугууй, куттаннахпыын! (Ойон хаалар)
Кыыс: Куобахчааны доҕор оҥостуом диэбитим бэйэбиттэн 

куттанан куота турда дии.
(Сыанаҕа Саһыл ньылбыйан тахсар)

Саһыл: Хайа, кыысчаан, бу тымныыга, хараҥаҕа тугу гына 
сылдьаҕын?

Кыыс: Ньургуһун көрдүү сылдьабын.
Саһыл: Дьиибэтиин, ньургуһун кыһын үүнэр үһү дуо (күлэр). 

Ньургуһун саас муус устар ыйга тылларын билбэккин дуо бачча 
улахан кыыс?
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Кыыс (ытыыр): Билэбин да, маачаха ийэм аах ньургуһуна суох 
кэлимэ диэн баран таһырдьа анньан кэбистилэр.

Саһыл: Ээх, дьон да дьон, муус сүрэхтээх дьон эбит. Тоҥмуккун 
аҕай дии. Оол диэки уот кылайара, арааһа, дьон баар быһыылаах. 
Эн онно бар, кутаа уокка итин ээ.

Кыыс: Махтал, үтүө санаалаах саһылчаан.
Саһыл (дьиибэтик күлэр): Эйигин кыайан сиэбэппин билэн 

ити үтүө санаам киирдэ ээ. Чэ, бара оҕус, уларыйа иликпинэ.
(Кыыс салгыы хааман бара турар. Саһыл атын сиринэн тахсар. 

Тыал тыаһа күүһүрэр.  
Сыанаҕа уон икки ый тахсаллар. Кутаа уот оттоллор.  

Сорохтор олороллор, эдэр өттө турар)

Сэтинньи ый: Тохсунньу убайым, дьэ тымныы да тымныы 
буол ла дии. Ычча!

Тохсунньу: Дьэ ол иһин торулуур тымныылаах Тохсунньу ый 
диэн ааттаннаҕым.

(Бу кэмҥэ кыыс сыана ойоҕоһугар тахсан кэлэр)

Балаҕан ыйа: Тыый, доҕоттор, бу ким кэлэн турарый?
Атырдьах ыйа: Хайа, кыыс оҕо кэлэн турар дии. Ычча даа!
Тохсунньу: Бээрэ, кыысчаан, бэттэх кэл эрэ, куттаныма.
Кыыс (чугаһыыр): Дорооболоруҥ, үтүө дьон (бокулуоннуур). 

Кутаа уоккутугар иттэ түһэрбин көҥүллээҥ дуу?
Ахсынньы: Кэл, уокка чугаһаа, итин. Бу тугу гына сылдьаҕын?
Кыыс (уокка илиитин ититэ-ититэ): Ньургуһун көрдүү 

сылдьабын.
От ыйа: Ньургуһун даа?! 
Алтынньы: Ньургуһун?!
Муус устар: Ньургуһун саас, муус устарга, мин кэммэр үүнэр 

ээ.
Кыыс: Ньургуһун муус устар ыйга үүнэрин билэбин эбээт мин. 

Ону баара, маачахам ньургуһуна суох кэлээххиний диэн баран 
таһырдьа анньан кэбистэ (ытамньыйар).

(Ыйдар бары соһуйаллар, бэйэ-бэйэлэрин көрсөллөр)

Тохсунньу (көхсүн этитэр): Һмм! Һмм! Кыысчаан, биһиги 
кимнээхпитин биллиҥ дуо?

Кыыс: Арааһа, эһиги сыл уон икки ыйдара быһыылааххыт. 
Бука диэн миэхэ көмөлөһүҥ, ньургуһунна үүннэрэн кулуҥ! (Тобук-
туу түһэр.)
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Тохсунньу: Бээрэ, тохтоо, тур, кыысчаан.
(Кыыс турар)

Ахсынньы: Хайыыбыт, доҕоттоор?
Бэс ыйа, От ыйа: Көмөлөһүөҕүҥ кыысчааҥҥа.
Ахсынньы: Чэ эрэ, Муус устар бырааппыат. Хаары-мууһу 

уулларан, ньургуһунна тылыннар эрэ.
Муус устар: Ньургуһуну тылыннарыа этим да мин иннибинэ 

Кулун тутар ый баар ээ. Кини иннинэ мин кэлбэт буоллаҕым.
Кулун тутар: Мин уочараппын эйиэхэ, Муус устарга, туран 

биэриэ этим да, мин иннибэр Олунньу ый баар ээ.
Олунньу: Мин Олунньу буолуо этим да, Тохсунньу ый бүтэ 

илик ээ.
(Силлиэ тыаһа)

Тохсунньу (торуоскатынан охсор): Чэ, буоллун! Мин 
уочараппын Олунньу ый, эйиэхэ биэрэбин (торуоскатынан 
далбаа тыыр). Торулуур тымныылаах Тохсунньу ый, тымныыгын 
уҕарыт, Олунньу ый буоллун! («Тос» гына охсор уонна 
торуоскатын Олунньуга биэрэр)

(Силлиэ тыаһа уҕарыыр)

Олунньу («тос» гына охсор): Тымныы арыый намыраан, 
Олунньу ый буола оҕус! (Торуоскатын Кулун тутар ыйга биэрэр.)

(Силлиэ тыаһа тохтуур)

Кулун тутар («тос» гына охсор). Күн сандааран таҕыстын, 
ыраас халлаан турдун! (Торуоскатын Муус устарга биэрэр.)

(Сааскы айылҕа тыаһа)

Муус устар (торуосканан далбаатыыр): Эээй! Хаар ууллан, 
чалбахтар тахсыҥ, үрүйэлэр устуҥ, чыычаахтар ыллааҥ, 
ньургуһуннар тыллыҥ!

(Саас тыаһа күүһүрэр. Экраҥҥа декорация — саас көстөр.  
Сыанаҕа ньургуһун сибэкки ыһыллар)

Кыыс (үөрэр): Тыый, ньургуһуннаар! Үчүгэйиин, кэрэлэриин! 
Махтаал, махтаал, махтаал (хомуйар). 

(Кыыска сайыҥҥы ыйдар: Ыам ыйа, Бэс ыйа, От ыйа көмөлөһөллөр, 
корзинатын толороллор. Кыыс ньургуһуннаах корзинатын туппуту-

нан инники киирэр. 
Ыйдар бары сэлэлии тураллар) 

(Сыанаҕа Остуоруйаһыт тахсар)
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Остуоруйаһыт: Саҥа дьыл буолар түүнүгэр дьэ маннык тү-
бэлтэ буолан турардаах. Үтүө санаалаах уон икки ый көмөлөһөн, 
Кыысчаан толору ньургуһуннаах корзиналаах тиийэн, Ыраахтааҕы 
дыбарыаһыгар Саҥа дьыллааҕы баалга ыалдьыттаан турардаах.

(Декорация — дыбарыас иһэ көстөр. Бал үҥкүүтэ. 
Онтон Саҥа дьыллааҕы кэнсиэр нүөмэрдэрэ бараллар. 

Бүтэһик нүөмэр — бөлөҕүнэн үҥкүү кэннэ оҕолор бары сыанаҕа туран 
хаалаллар.

Учуутал сыанаҕа тахсар)
Остуоруйаһыт: Манан Харбалаахтааҕы оҕо искусствотын 

оскуолатын театральнай салаа II кылааһын үөрэнээччилэрин 
Саҥа дьыллааҕы тэрээһиннэрин түмүктүүбүт. Болҕомтоҕут иһин 
махтал! Саҥа дьылга бука бары дьоллоох буолуоҕуҥ, үөрэххэ, 
үлэҕэ ситиһиилээх буолуоҕуҥ!

Бары: Көрсүөххэ диэри, күндү доҕоттор!
(Быыс)



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

514

ЦИРКОВОЙ АТТРАКЦИОН

Захарова Майя Родионовна,
Үөһээ Бүлүү улууһа, Ю.Н. Прокопьев аатынан Үөһээ 
Бүлүүтээҕи спортивнай оскуола английскай тыл 
учуутала

(Саҥа дьыллааҕы фанфардар, ырыалар тыаһыы тураллар) 
(Клоуннар музыкалара тыаһыыр. Клоуннар киирэллэр. Дьээбэлээхтик 

дорооболоһоллор)
1-гы клоун: Клёпа, иһиттиҥ дуо, биһигини оскуола Саҥа 

дьыллааҕы киэһэтигэр ыалдьыттата ыҥырбыттар?
2-с клоун: Климушка, истэн бөҕө буоллаҕа. Арааһа, эйигин 

уонна миигин эрэ ыҥырбыттар быһыылаах. Онон ох курдук 
оҥостон барыахпытын наада!

1-гы, 2-с клоун: Ваууу! (Иккиэн дьээбэлээхтик эҕэрдэлэһэллэр.)
1-гы клоун: Даваай, туох эрэ көрдөөх нүөмэрдэри 

толкуйдуохха?
2-с клоун: Оннук! Тугу толкуйдуохха сөбүй?
1-гы клоун: Циркэҕэ смертельнэй трюк көрдөрөөччүлэр, 

даваай, бэлэмнэниэххэ.
2-с клоун: Үтүө санаалаах дядябытыгар Мокуска баран 

көрдөрүөххэ (тахсаллар).
(Фоҥҥа ытыыр оҕо музыката тыаһыыр. Фунтик киирэр. Залы 

төгүрүччү хаамар)
Фунтик (ытыы-ытыы): Үс сибиинньэ оҕото дьиэтэ суох 

хаалбыттар. Бөрө дьиэлэрин алдьаппыт. Үтүө санаалаах дьон, 
баһаалыста, дьиэтэ суох сибиинньэ оҕолоругар көмөлөһүҥ. 
Подайте, люди добрые, бездомным поросёнкам! (Ытыы-ытыы 
көрдөһөр.)

(Сэлээппэтин уһулан баран, сааланы кэрийэ сылдьан хомуйар, 
көрөөччүлэр харчы биэрбитэ буолаллар. Харыйа кэннигэр барар) 
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«Мокус уонна Бамбина» музыка тыаһыыр.  
Мокус Бамбина-эбисийээнэни кытта киирэллэр)

Бамбина (тулатын көрүнэр): Дядюшка Мокус, арааһа, сотору 
Саҥа дьыл буолаары киэргэммиттэр аҕай быһыылаах дии. Моруос 
Оҕонньор кэлиэҕэ уонна сиэнин Хаарчаанатын аҕалыаҕа. 

Дядюшка Мокус: Саҥа дьыл саамай бэһиэлэй, күүтүүлээх, 
саамай көрдөөх-нардаах бырааһынньык буолар. Саҥа дьылга 
араас дьикти, күүтүллүбэтэх ыалдьыттар да баар буолуохтарын сөп. 
Бүгүн күүстээх дьону, фокусниктары, акробаттары, жонглёрдары 
уонна миигин ыҥырбыттара. Эҕэрдэ нүөмэрдэрин көрдөрөөрү. 
Ханна, хаһан кэлэллэрэ буоллар?

Бамбина: Оол, ол иһэллэр! (Таһынар.)
(Клоуннар «Капуста» диэн нүөмэрдэрин көрдөрөллөр)

1-гы клоун: Ха-ха-хаа! (Иһин тарбана-тарбана күлэр.) 
Куттанныгыт дуо?

(Оҕо ытыыра иһиллэр)
Дядюшка Мокус: Ким ытыырый? Эбэтэр сыыһа иһиттим дуу? 

(Иһиллиир.) 
(Эмиэ оҕо ытыыра иһиллэр)

Бары иһиттигит дуо? Эһиги кутталлаах трюгу көрдөрөн, 
оҕону куттаатыгыт быһыылаах. (Залга олорор дьоҥҥо туһаайан) 
Баһаалыста, оҕоҕутун уоскутуҥ эрэ!

(Клоуннар: «Ким ытыырый?» — дии-дии залы эргийэ сылдьан 
көрдүүллэр)

Клоуннар: Ытыыр оҕону булбатыбыт. Бары үөрбүт-көппүт 
сирэйдээхтэр! 

(Эмиэ оҕо ытыыра иһиллэр)
Бамбина: Дядюшка Мокус, харыйа кэннигэр ким эрэ ытыыр 

дии...
(Мокус Бамбиналыын Фунтигы булан аҕалаллар)

Дядюшка Мокус: Аатыҥ кимий, тоойуом?
Фунтик: Фунтик.
Дядюшка Мокус: Тоҕо ытыыгын, Фунтик?
Фунтик (ытыы-ытыы): Мин-мин Белладоннаттан куттанабын. 

Киниттэн күрээтим. Кими да албынныахпын баҕарбаппын. 
Миигин хайдах да гыныҥ. Мантан ыла сымыйаччы, албынчык 
буо лан бүтэбин! (Ытыыр.)
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Дядюшка Мокус: Уоскуй, Фунтик. Мин төһө да фокусник 
буолларбын дьону албынныылларын отой сөбүлээбэппин. 40 
сылы быһа фокус көрдөрөбүн, онтон кыбыстыбаппын. Фокус 
көрдөрүү, албыннааһын буолбатах. Фокус диэн дьону сөхтөрөр, 
үөрдэр көрдөөх нүөмэр. Кэлиҥ эрэ, мин кыра атастарым, 
фокусниктарым! (Ыҥыртыыр.)

(Фокусниктар нүөмэрдэрэ. 
«Мокус. Бамбино» музыка тыаһыыр) 

Дядюшка Мокус: Көрдүҥ дуо, Фунтик? Хайдах курдук аптаах-
тарый-алыптаахтарый?!

Фунтик: Кинилэр кими да албыннаан харчы ылбаттар дии. 
Эһиги иннигитигэр саамай кыра сибиинньэ, сымыйаччы улахан 
сибиинньэ. Кыбыстабын... (Сирэйин кистиир.)

Дядюшка Мокус: Суох, суох. Итинник диэмэ. Хайдах да гын, эн 
сымыйаччы буолбатаххын!

Фунтик: Эһиги истибиккит дуо Белладонна диэн чүөчэни? 
Мин киниэхэ үлэлээбитим. Подайте, добрые люди, бездомным 
поросятам (Мокус аһынан харчы биэрэр). Бүгүн 15 кыыһы, 11 
уолу уонна биир үтүө санаалаах оҕонньору албыннаатым. Ким да 
билбэт буоллаҕа дии ол харчыны барытын Белладонна ыларын. 
Ол иһин киниттэн күрээтим.

Дядюшка Мокус: Фунтик, мин кыра доҕорум. Биһигини кытта 
барыс. Бүгүн оскуолаҕа цирк буолар. Онно кытта барыахха!

Фунтик: Кырдьык, кырдьык дуо? (Үөрэр-көтөр, өрүтэ 
ыстаҥалыыр.)

(Саҥа дьыллааҕы ырыа тыаһыыр)

Бамбина:
Күндү доҕоттор!
Ыҥырабыт барыгытын саалаҕа,
Күлүмүрдүү киэргэммит
Дьикти кэрэ харыйаҕа. 
Ынырабыт саалаҕа
Ырыа-тойук бэлэхтии,
Көрү-нары көҕүлүүр
Саҥа дьыллаҕы
Цирковой аттракциоҥҥа

(Бары үөрэ-көтө тахсаллар. «Цирковой парад» музыката тыаһыыр)
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(Үҥкүү «Фламенко») 
(Клоуннар музыкалара тыаһыыр. Клоуннар киирэллэр)

1-гы клоун: Үүммүт дьоро күнүнэн, саргылаах Саҥа дьылынан, 
күндү үөрэнээччилэр, учууталлар, төрөппүттэр уонна ытык мааны 
ыалдьыттар!

2-с клоун: Саргылаах Саҥа дьылынан, төрөөбүт төрүт сирбит 
бүгүҥҥүтэ уонна кэлэр кэскиллээх, эрчимнээх эдэр ыччата! Саргы-
дьаалы төрүттэнэр, дьол-соргу тосхойор, күлүмүрдэс көмүс 
уоттаах киэһэтэ чугаһаан кэлбитинэн бука барыгытын уруйдуубут!

1-гы клоун: Билигин саамай кылгас күннээх уонна уһун 
түүннээх, кыыдааннаах кырыа кыһын кэмэ. Ол эрээри биһиги бу 
дьыл кэмин олус сөбүлүүбүт, тоҕо диэтэр, бу бириэмэҕэ биһиэхэ 
Саҥа дьылбыт салаллан кэлэр уонна кинини кытта үөрүү-көтүү, 
дьол-соргу, саҥа уларыйыы, дьоллоох түгэн тосхойор.

2-с клоун: Бу эрэ күҥҥэ биһиэхэ саҥа көрсүһүү буолар, баҕа 
санаабыт туолар, алыптаах түгэн тосхойор. Итэҕэйбэккит дуо? 
Бүгүҥҥү Саҥа дьыллааҕы аттракциоҥҥа кыттан итэҕэйиэххит диэн 
эрэнэбит!

(«Хаарчаана» ырыа) 
(Белладонна куолаһа иһиллэр, музыката тыаһыыр. Белладонна 
плакаттаах киирэр. Плакат суруга «Разыскивается опасный 

преступник по кличке «Фунтик». Награда за поимку 100 долларов». 
Мультик музыкатынан ыллыыр, үҥкүүлүүр)

Белладонна (залтан ыйытар): Ким эмэ көрбүтэ дуо Фунтигы? 
(Албыннаһардыы) Мин харчы биэриэм. Фунтииик, Фунтиик, а-уу, 
ханна бааргыный? Ол олорор эбит! (Залга олорор оҕону баран 
көрөр). Паахай, отой атын оҕо эбит дии... Бээ-эрэ, ол кыылчааннар 
сылдьаллар эбит, баран көрүөххэ (тахсан барар).

(«Зверята» үҥкүү — алын кылаастар) 
(Мокус, Бомбина, Фунтик киирэллэр)

Дядюшка Мокус: Хайа, Фунтик, көрдүҥ дуо? Циркэҕэ араас 
кыыл үлэлиир. Кинилэр өйдөрүнэн, сыыдамнарынан араас 
нүөмэри көрдөрөн дьону үөрдэллэр.

Фунтик: Мин хаһан да маннык бырааһынньыкка сылдьа 
иликпин. Бырааһынньык диэн олус бэһиэлэй буолар эбит. Манна 
баар кыыллар эйэлээх да эбиттэр.

Бамбина: Фунтик, бу күнтэн ыла мин эйиэхэ эрэллээх доҕор 
буолабын!

Фунтик: Кырдьык-кырдьык?
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(Андаҕар этэллэр, тарбахтарын кириэстии тутан туран)
Дядюшка Мокус: Оҕолоор, эһиэхэ эйэ холууптара көтөн 

кэллилэр.
(«Холууптар» үҥкүү) 
(Клоуннар киирэллэр)

1-гы клоун: Клёпаа!? Эн биһикки хайдах эрэ клоуннарбыт 
дии?

2-с клоун: Тоҕо даа?
1-гы клоун: Клоуннар диэн хайдах дьон буолуохтаахтарый?
2-с клоун: Бэһиэлэй. Мин өйдөөбөтүм ээ... Оттон бу күҥҥэ 

саамай бэһиэлэй эн биһикки буолбатахпыт дуо?
1-гы клоун: Бэһиэлэй эрэ буолбатах. Оҕолор, этиҥ эрэ, 

клоуннар хайдах дьон буолуохтаахтарый? (Залтан араас эппиэ-
ти ылар.)

1-гы клоун: Саамай сөп (Сөпкө эппит оҕоҕо минньигэс бэлэх 
биэрэр). Сымса, имигэс, көрдөөх буолаллар.

2-с клоун: Күндү доҕоттоор! Көрсүҥ, кырачаан акробат 
доҕотторбут.

(«Акробат клоуннар» үҥкүү) 
Белладонна телефон туппутунан киирэр)

Белладонна (телефонунан эрийэр): Полиция учаастага! Мин 
Фунтигым ханна баарый? Мин поросёнокпун, мин сказочкабын 
буллугут дуо? Көрдүү сылдьабыт даа?! Хайдах аныаха диэри бул-
баккыт?!! Сыщиктар суолун булбуттар диэтиҥ дуу? Господи, боже 
мой! Буллуннар эрэ (үҥэ-үҥэ тахсан барар)!

(Сыщиктар үҥкүүлэрэ) 
(Сыщиктар Фунтигы эккирэтэн киирэллэр. Тутан ылаллар)

Фунтик: Помогите, помогите! (Хаһыытыыр.) 
(Сыана кэтэҕиттэн Мокус саҥата иһиллэр)

Дядюшка Мокус: Оо, Фунтикпын туппуттар. Күүстээхтэн 
күүстээх мин доҕотторум ханна бааргытый, көмөлөһүҥ эрээ!

(Силачтар киирэн сыщиктары тараччы тутан Фунтигы көтөҕөн 
тахсаллар) 

(«Богатырская сила» музыка. Клоуннар «Силач» нүөмэр көрдөрөллөр)
2-с клоун: Чэ, чэ. Наһаа күүстээххинэн киһиргээбэт буоллаҕыҥ... 
1-гы клоун: Күүстээх эр киһини элбэх кыыс аймах сөбүлүү 

көрөр.
2-с клоун: Аҥаардас былчыҥнаах эрэ киһини сөбүлүү көр-
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бөттөр. Көрбөккүн дуо уолаттар каратенан, тустуунан, дзюдонан 
дьарыктаналлар. Кинилэр эйигиннээҕэр күүстээхтэрэ буолуо... 
Оннук дьону эмиэ таптыы көрөллөр дии саныыбын. Эн хайдах 
кыргыттары сөбүлүү көрөҕүнүй?

1-гы клоун: Миэхэ элбэхтээр (тарбаҕын баттыы-баттыы 
ааҕар). Полина Гагарина курдук көмүс куоластаах, Анастасия 
Волочкова курдук имигэс үҥкүүһүт. Алина Кабаева курдук 
гимнастка кыргыттары сөбүлүүбүн...

2:с клоун: Ытыс дохсун тыаһынан көрсүҥ гимнастка 
кыргыттары!

(Гимнастика, ленталаах кыргыттар үҥкүүлэрэ) 
(«Мокус. Бамбино» музыка. Мокус тахсар)

Дядюшка Мокус: Фунтиииик..! Эмиэ сүтэн хаалла... Оҕолоор, 
Фунтигы көрдүгүт дуо? 

(Белладонна кэнниттэн тахсан кэлэр)

Белладонна: Мокус оҕонньоор, Фунтикпын ханна гынныҥ? 
Дьэ, мин кыһыл көмүсчээн Фунтикпын бэйэҕэр ылан харчы бөҕө 
өлөрдүҥ дуу? Бу циркэ тэрийэн төһө куш ыллыҥ? Аҕал диибин 
дии...

Дядюшка Мокус: Бу хайдах буолбут чүөчэҕиний?! Хараххар 
харчы хатанан хааллаҕай?!. 

Белладонна: Аҕал диибин дии… 
(Мокус мөһөөччүгүн былдьаһар, мөһөөччүктэн мээчиктэр түһэллэр. 

Кыыһыран мээчигинэн быраҕаттыыр. Мокус хабан ылаттыыр. Тахсан 
бараллар) 

(Жонглёрдар нүөмэрдэрэ. «Реприза» музыка. Клоуннар реприза «Песик» 
көрдөрөллөр)

1-гы клоун: Һуу, ити эн сатаан хаппаккаҕын ыппытын өлөрө 
сыыстыҥ дии...

2-с клоун: Не говориии (сүрэҕин туттар). Булгуччу сымса 
буоларга үөрэнэ барар эбиппин.

(Улахан уолаттар акробатическай нүөмэрдэрэ. 
«Мокус. Бамбино» музыка. Дядюшка Мокус, Фунтик, Бомбина, 

клоуннар тахсаллар)

Дядюшка Мокус: Бүгүҥҥү бырааһынньыкка оскуола Саҥа 
дьыллааҕы циркэтигэр ыалдьыттаатыбыт, сэргэх нүөмэрдэртэн 
сөхтүбүт, ырыалаах-үҥкүүлээх сюрпризтары көрдүбүт. 
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Фунтик: Ол иһин бүгүн ким даҕаны санааргыа, соҕотохсуйуо 
суохтаах...

1-гы клоун: Баҕарабыт эһиэхэ бу кэлэр сыл тэлгэһэбитигэр 
үөрүүнү-көтүүнү, доруобуйаны, ситиһиилээх, айымньылаах 
үөрэҕи-үлэни үтэн кэлиэхтин. Бу сылга санаабыт санааҕыт 
туолуохтун, дьол-соргу тосхойдун!

(Белладонна киирэр)

Белладонна: Фунтигым кэрэчээн, чугдаарбыт куолаһын 
иһиттим дии... Кэл эрэ манна, мин малипусечкам, у тю-тю…

Фунтик: Ой-ой… Белладонна (Мокус кэннигэр саһар).
Белладонна: Фунтик, Фунтик миигиттэн куттаныма. Мин бүгүн 

дьон бары эйэлээхтэриттэн сөхтүм. Бары доҕордуулар. Харчыта 
да суох дьоллоохтук олоруохха сөп эбит. Не имей 100 рублей, а 
имей… (сто) друзей. Саамай сөп. Онон бүгүн эһигинниин доҕордуу 
буоллум, онон дьоллоохпун!

Бары: Уруй-айхал!!!
2-с клоун: Доҕоттоор, бүгүн биһиэхэ кимнээх тиийбэттэрий?
Фунтик: Кимий?
1-гы клоун: Саҥа дьылга саамай күүтүүлээх киһибит, Тымныы 

Моруос Оҕонньор уонна кини сиэн кыысчаана Хаарчаана.
Белладонна: Мин табалары үүртэлээн кэбиспитим. Бырастыы 

гыныҥ!
Дядюшка Мокус: Циркэҕэ бааллар түргэн сырыылаах аттар. 

Чэ эрэ, түргэн сырыылаах аттарым Тымныы Моруос оҕонньору, 
Хаарчаананы аҕалыҥ.

(Джигиттэр үҥкүүлэрэ. 
(Тымныы Моруос Оҕонньор (ТМО), Хаарчаана , Саҥа дьыл киирэллэр. 

Эҕэрдэ нүөмэр)

ТМО: 
Ыраах сиртэн сиэмминиин
Хаарчааналыын кэллибит.
Эһиги көргүтүн-наргытын истэн
Күлүмүрдэс хаарынан
Үөмэр-чүөмэр үктэнэн,
Үөрүү-көтүү аргыстанан
Тиийэн кэллибит эһиэхэ.
Саҥа сылбыт 
Дьолу-соргуну уһаттын,
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Дьоллоох олоҕу кэҥэттин,
Үөрэн-көтөн Саҥа дьылы
Өссө үчүгэйдик көрсөөрүҥ!
Үчүгэй үөрэнээччилэрбэр,
Бэрээдэктээх оҕолорбор
Кый ыраах дойдуттан
Тиийэн кэллим айаннаан,
Кэһиибин, бэлэхпин
Үөрэ-көтө түҥэтээри.

Хаарчаана:
Кэрэ күммүт Саҥа дьыл!
Тиийэн кэллэ саҥа сыл! 
Көрдөөх ырыа дьиэрэтэн
Үөрэ-көтө көрсүөҕүҥ! 

Саҥа дьыл: Саҥа сыл биһиэхэ элбэх үөрүүнү-көтүүнү аҕаллын!
ТМО: Мин эһиэхэ үҥкүү кэһиилээх кэллим. Чэйиҥ эрэ, минньи-

гэсчээн кэмпиэттэрим.
(«Бэлэхтэр» үҥкүү)

ТМО: Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, саҥа сылбыт кэлбит туоһутун 
кэрэчээн харыйабыт уотун уматыаҕыҥ эрэ! Күөх харыйачаан уота, 
умай, умай, умай! (Тайаҕынан таарыйар.) 

1-гы клоун: Биһиги эһиэхэ эмиэ эҕэрдэ нүөмэрдээхпит. Сыанаҕа 
ыҥырабыт Майя Родионовнаны уонна Зинаида Валериевнаны! 
Дуэт.

ТМО: Махтанабын! Аны атын оскуола оҕолоругар эмиэ сыл-
дьыахтаах этим, Хаарчаанабын уонна Саҥа дьылбын кытта онно 
барыахпыт. Эһиги үчүгэйдик бырааһынньыктааҥ! Үөрэххитигэр 
үрдүктэн-үрдүк ситиһиилэри. Көрсүөххэ диэри!

Бары: Көрсүөххэ диэри!
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КАК ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД ЗВЕРЯТА

Баянакова Лидия Петровна,
Мегино-Кангаласский улус, с.Табага,
воспитатель детского сада «Кэскил» 

Участвуют: два ежа, две лисы, два волка, два медведя, две 
белки, две лошади, четыре зайчика, одна коза.

Ведущий: Наступило лето. В теремке живут звери: два ежа, 
две лисы, два волка, два медведя, две белки, две лошади. В 
огороде у них растут овощи: помидор, огурец, капуста, свекла, 
лук, картошка, сладкий перец, кабачок. Ежики и лисы поливают 
из лейки воду. Волки и медведи рыхлят землю. Белки и лошади 
убирают мусор. Прибегают зайчата.

Зайчата: Что вы тут делаете?
Ежи: Поливаем огород.
Лисы: У нас растут овощи.
Волки: Мы ухаживаем за овощами.
Медведи: Идите к нам, помогите.
Белки: Помогите мусор убрать.
Лошади: А то трава не будет расти.
Первая зайка: Нет, мы не хотим работать.
Вторая зайка: Сами ухаживайте, поливайте.
Третья зайка: Сами убирайте мусор.
Четвертая зайка: А нам хочется играть и веселиться.
Ведущий: Пришла осень. Подул холодный ветер. Зверята с 

песней весело собрали урожай. Белки и лошади скосили траву. 
Все дружно в тепле живут в своем теремке. В лесу стало холодно. 
Пришла холодная зима. Скоро новый год. Зайчата голодные им 
не весело. Они замерзли и пришли к зверятам, стучатся в дверь.

Зверята: Кто там?
Первая зайка: Мы зайчата.
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Вторая зайка: Пустите нас в дом.
Третья зайка: Мы очень голодные.
Четвертая зайка: Нам очень холодно.
Ведущий: Зверята открывают дверь.
Зверята: Здравствуйте, зайчата, идите к нам чай пить.
Ведущий: Все зверята садятся за стол и кушают.
Ежики: Угощаем свежим огурцом и помидором.
Лисы: Угощаем борщом из капусты, свеклы и моркови.
Волки: А вот лук, всем здоровье бережет, микробам жить не 

дает.
Медведи: Вот картошка, наш второй хлеб.
Белки: Урожай у нас хорош. Вот-вот начнется Новый год.
Ведущий: Кто-то стучится в дверь.
Зверята: Кто там?

(Входит коза.)
Коза: Здравствуйте, зверята! С Новым наступившим годом!
Лошади: С началом года Козы! Мы скосили много сена, целый 

год мы не будем голодать.
Первая зайка: Вы нас простите.
Вторая зайка: Мы не помогли ухаживать за огородом.
Третья зайка: Летом мы поможем вам.
Четвертая зайка: Осенью поможем убирать урожай.
Все: С Новым годом, друзья! Зверята, надо трудиться летом 

на огороде. Овощи и сено нам много витаминов дают, наше 
здоровье берегут.
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ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА

Неустроева Ольга Петровна, 
музыкальный руководитель 
Центра развития ребенка-детского сада №26 
«Кустук» г. Якутска

(Свет в зале гаснет. Звучит таинственная музыка, слегка зловещая. 
По сугробам крадётся Волк. За ним незаметно, прячась, идёт Заяц-

следопыт.)

Волк: Ну, где этот волшебный посох Деда Мороза?.. А! Вот он! 
(Хватает посох. Свет включается, звучит сирена (сигнализация). 

Волк мечется и убегает.)

Заяц: Ой! Беда! Что же теперь будет? Бежать догонять? Но мне 
с ним не справиться… он меня слопает, и никто не заступится… 
Рассказать Деду Морозу? И что? Посох у волка отнимут, но ведь 
жить-то он останется в нашем лесу… Подстережёт на узкой 
тропинке и отомстит. Ой! Что же мне делать? И зачем мне не 
спалось в мягком сугробе, почему я за ним пошёл? Такой уж я 
пытливый уродился на беду… Вот узнал чужую тайну, и что мне 
теперь с ней делать? Слабый я… А Волк сильный... И поэтому я 
никому ничего не скажу. Притворюсь, что ничего я не видел, 
ничего не слышал, ничего не знаю. Но всё равно надо объявить 
тревогу, посмотрим, может, волку стыдно будет? (Берёт 
микрофон.)

Заяц: Внимание! Внимание! Объявляется всеобщая тревога! 
Всем лесным жителям срочно собраться на лесной поляне!

(Звучит тревожная быстрая музыка, прибегают лесные жители: 
Лиса, Волк и Снегурочка, Леший и Баба-яга.  

Каждый спрашивает: «Что случилось?»  
Усаживаются на пенёчки.)
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Заяц: Я собрал вас, чтобы сообщить вам про неприятнейшее 
известие!

Баба-яга: Что такое? К нам едет ревизор?
Заяц: Нет. Гораздо хуже! Пропал посох Деда Мороза!
Снегурочка: Как это пропал, там же сигнализация?
Заяц: Сигнализация сработала, но посох сумели унести. Это 

кто-то свой…
Леший: А следы? Следы остались?
Волк: Да там этих следов! Поди разбери, где вор прошёл, а где 

просто так Лиса гуляла!
Лиса: А причём тут я? Не брала я никакого посоха! Чуть что, 

сразу Лиса! Это ты, Волк, признавайся, твоих рук дело?
Волк: Ну, вот вам и здрасьте! Нашли крайнего! Нет, дорогие 

мои, я от этих тёмных дел отошёл. Старею. Мне теперь не до 
глупостей.

Баба-яга: Ну, мало ли, ведь Новый год на носу, может, решил 
тряхнуть стариной?

Волк: Да больно надо! Вы меня не первый год знаете, зачем 
мне посох? Вот если бы мешок с подарками оставили… Лиса, 
теперь ты отвечай.

Лиса: Да чтоб я на такую подлость пошла? Обижаете! Не брала 
я. Заяц, может, ты что-нибудь знаешь про посох? 

Заяц: Н-нет, я н-ничего н-не знаю.
Волк: А что это ты заикаешься? Да он весь дрожит!
Заяц: Я замёрз.
Волк: Ну, Лиса, сознавайся!
Лиса: Почему это я? Снегурочку свою спросите, может, это она 

посох стащила. А что? Думаете, раз она вся такая беленькая, то и 
честная? Знаем мы таких тихонь! В тихом омуте черти водятся! 

Леший: Да зачем Снегурочке посох? Смешно даже — 
Снегурочка и с посохом!

Лиса: А Лисе, значит, с посохом не смешно? Я, между прочим, 
тоже молодая, красивая и в состоянии без палки передвигаться.

Баба-яга: А этот посох не для того украли, чтобы на него 
опираться, для этого любая палка-клюка сгодится. Посох этот 
волшебный, как же Дедушка Мороз без него? Надо его найти…

Заяц: Ну, вот. Мне за ним гоняться смелость не позволяет… то 
есть отсутствие смелости…

Снегурочка: Я еще не все пригласительные на Ёлку разнесла.
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Баба-яга: Ой, мы с Лёшенькой в избушке подождём, чайку 
попьём, правда?

Леший: Правильно говоришь. Возраст всё-таки. 
Волк: А мне вообще неохота. Что, я самый добренький что ли? 
Лиса: Хитренькие. Вы будет в домике чай пить, а я повсюду бе-

гать, посох искать? Нет уж, дудки, я тоже в норке посижу, шкурку 
свою поберегу. 

Заяц: Я, если честно, боюсь один в путь отправляться, но при-
дётся, видимо... 

Лиса: Правильно, молодец! Сейчас ведь новогодняя пора, а в 
это время мирный договор действует для всех.

Снегурочка: Вот, заяц, возьми джи пи эс-навигатор, чтобы не 
плутать. А то я знаю, как ты петлять-то любишь.

Лиса: Бедняжка. И из моих запасов возьми капустки заячьей, 
пригодится, путь-то не близок, проголодаешься.

Заяц: А ты, волк, ничего сказать не хочешь?
Волк: Нет, я всё сказал.
Заяц: Ну, тогда я пошёл.
Все: В добрый путь!

(Под музыку лесные жители убегают.)

Заяц: Боязно мне идти, кто бы мне помог? … А джи пи эс-
навигатор! Ой! Вижу! А ведь посох-то и правда сейчас не у 
Волка… передвигается… и не по лесу, а по странам. А вы, ребята, 
мне поможете? …. 

Дети: Да!
Заяц: Отлично! В путь! 

(Заяц обегает вокруг елки. Звучит «Утро» Ёсинао Накада.)

Заяц: Слышите музыку? Что это за страна, как вы думаете?
Дети: Япония!
Заяц: Правильно, Япония! Помогите мне, расскажите, что вы 

знаете о Японии. 
(Дети отвечают. Возможные варианты: эта страна самая первая 

встречает Новый год. Столица — Токио. Страна расположена 
на островах. Белый флаг с красным кругом в середине. Страна 

восходящего солнца. В Японии самураи, ниндзя, каратэ, оригами, 
куколки кокэси, Кити, бамбуковый лес. Прилетают птицы зимовать.

Национальное блюдо — суши, национальный костюм кимоно, есть 
знаменитая гора Фудзияма, красиво цветёт сакура (вишня).)
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Заяц: В новогоднюю ночь 108 раз звенит колокол. А сколько 
ноток в японской пентатонике? (Пять.)

(Игра «Кто быстрее?» (нужны три металлофона)

Заяц: (смотрит в навигатор) А вот посоха Деда Мороза уже 
не видно. Переместился в Азию. Пора в путь!
(Обегает вокруг елки. Звучит восточная музыка. «Восточный танец» 

флешмоб.)

Заяц: Вижу в свой навигатор. Дальше движется посох. И нам 
надо торопиться. Посох уже в Италии. (Обегает елку.)

Заяц: Вот мы и в Италии. Есть здесь такой обычай: под Новый 
год принято выбрасывать в окно вещички, которые пригодятся 
кому-то другому.

(Эстафета «Итальянские окна» (дети делятся на 2 команды.)

Заяц: Навигатор показывает Англию!
(Под музыку выходит команда мальчиков, берут барабанные палочки, 
садятся шахматкой. Игра барабанных палочек (по полу) «We Will Rock 

You» (Queen)

Ведущая: И здесь посоха нет. Спешит наш Заяц дальше. Впе-
реди Америка!

(«Ковбойский танец» — флешмоб. Звучит Новогодняя песня 
«Колокольчики» на английском языке.)

Заяц: (смотрит в навигатор) Как же так? Посох вернулся 
в Россию, надо и нам поспешить, до Нового года совсем мало 
времени осталось…

(Звучит «Трепак» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Девочки 
исполняют ритмическую игру на тарелочках (картонных). Свет 

гаснет. Волк крадётся, а за ним заяц.)

Заяц: Стой!
Волк: Тьфу, ты, длинноухий, напугал-то как! Чего тебе?
Заяц: Разговор есть.
Волк: Говори, только короче, я спешу!
Заяц: За посохом спешишь? Я всё видел.
Волк: Что это ты видел, косой? А почему на собрании не ска-

зал?
Заяц: Я надеялся, что тебе станет стыдно. Верни посох!
Волк: Не для того я его брал, чтобы бородатому отдавать. Те-

перь я буду Дедом Морозом!
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Заяц: Ты?!
Волк: А что? У кого посох — у того и сила! Ой, а где же посох? 

Я-то его здесь оставил… Заяц, ты не видишь? Помоги мне! 
(Под музыку вбегают лесные жители.)

Лиса, Баба-яга и Леший: Так это ты, Волк, его взял?
Снегурочка: Как не стыдно! Ищи, ищи, уже не найдёшь! Ребята, 

давайте позовём Деда Мороза!
(Дети зовут Деда Мороза, который входит под музыку. Включается 

свет.)
Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! 

Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, все лесные жители! 
Спасибо за помощь, Зайка! Посох мой, ребята, волшебный. Кто 
бы его ни взял, он всегда ко мне сам возвращается. А тебя, Волк, 
придётся наказать.

Волк: Ой, прости, Дед Мороз! Я больше так не буду! Как 
хорошо мы раньше жили, дружно…

Снегурочка: Прости его, дедушка.
Дед Мороз: Что ж, прощаем. Новый год пусть добро тебе 

несёт! Будем праздник начинать, будем Новый год встречать!
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СНЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА

Бояркина Вера Сергеевна
г. Якутск, воспитатель логопедической группы
Центра развития ребенка-детского сада № 16 «Зо-
лотинка»

Технические средства: компьютер, колонки, проектор. 
Герои: два Снежка, Снегурочка, Снежная королева, Кролик 

(символ года), Снеговик, корреспондент. 
Предварительная работа: разучивание стихотворений, тан-

цев, песен, изготовление а;трибутов, оформление зала.
Атрибуты: билеты входные, волшебный посох, колокольчики 

2 шт., укулеле, 1 стул, подарки в ледяном снежке, аквагрим.

Ход мероприятия

(В зале полумрак. Дети приходят с корреспондентом в музыкальный 
зал. Они стоят у входа. Звучит сигнал о начале  

«Снежной вечеринки».)

Корреспондент: Дорогие дети, вы приглашены на «Снежную 
вечеринку»! Просьба занять свои места в зрительном зале 
согласно полученному билету. 

(Дети отдают свои билеты и занимают места.)

Корреспондент: Разрешите представиться, я знаменитый 
корреспондент! Сегодня я буду вас фотографировать, а в конце 
«Снежной вечеринки» возьму у вас интервью. А сейчас … прошу 
вас мило улыбаться и на меня не отвлекаться. Внимание на сцену!

(Звучит музыка.)

Первый Снежок (вбегает): Ау!
Второй Снежок (выглядывает из-за елки): Ау!
Первый Снежок: Ты здесь?
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Второй Снежок: Я здесь.
(Подбегают друг к другу. Оглядываются по сторонам.)

Первый Снежок: Ах, куда же мы попали?
Второй Снежок: Мы в большом просторном зале.
Первый Снежок: Значит, это детский сад? Только нет здесь 

ребят.
Второй Снежок: Всё готово, что ж мы ждём? Мы сюда их 

позовём!
Первый Снежок: Все скорей сюда спешите! Собирайтесь в 

этот зал!
Оба Снежка (хором): «Снежную вечеринку» начинаем мы 

сейчас!
(Включаются освещение, подсветка и шары на потолке и стенах. 

Дети вбегают под музыку в музыкальный зал, становятся полукру-
гом.)

Первый ребенок: К нам пришел веселый праздник —
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет,
Это праздник … 

Все дети (хором): Новый год!
Второй ребенок: Он подарит песни, сказки,

Всех закружит в шумной пляске,
Улыбнется, подмигнет.
Этот праздник… 

Все дети (хором): Новый год!
(Песня «Новый год». Уходят «змейкой», садятся на стулья в зритель-

ном зале.)

Первый Снежок: Двери настежь открываем!
Второй Снежок: С вами в сказку попадаем!

(Под музыку входит Снегурочка.)

Снегурочка: Здравствуйте, ребята, Снежки!
Дети и Снежки: Здравствуйте!
Снегурочка: Дедушка Мороз меня отправил к вам на 

«Снежную вечеринку». Чтобы она была праздничнее, давайте 
зажжем огни на елочке! Предлагаю поиграть и веселье создать!

Первый Снежок: Ну, ребята выходите, дружно ёлочку зажгите!
(Игра «Мы повесим шарики». Елка загорается.)
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Снегурочка: Ребята, вы молодцы, у вас получилось, присядьте, 
отдохните!

(Под музыку появляется Снежная королева.)
Снежная королева: Что за сборище тут в зале? Что за шум и 

болтовня?
Дети: Мы празднуем Новый год! У нас сегодня «Снежная 

вечеринка»!
Снежная королева: O, и без меня? Без Снежной королевы кто 

разрешил? Снегурочку я в льдинку превращу! Новый год я вам 
сорву! Ха-Ха-Ха! 

(Взмахивает волшебным посохом.)
Снегурочка: Ой, что-то в глаз попало и в сердце. 

(Хватается за глаз, затем за сердце.)
Первый Снежок: Снегурочка, что с тобой?
Снегурочка: Да нет, ничего! Отстаньте от меня! (Подходит к 

елке.) Ой, какая елка некрасивая, колючая, злая.
Снежная королева: Пойдем со мной, Снегурочка. Я покажу 

тебе красивую елку. (Обращается к детям) Не будет у вас Нового 
года! И елка пусть погаснет! 

(Звучит вой вьюги. Снежная королева взмахивает волшебным 
посохом, елка гаснет. Королева уходит, уводя за собой Снегурочку.)
Первый Снежок: Ребята, что же делать? Кто же нам поможет?
Дети: Может, позвать нам Деда Мороза?
Второй Снежок: Правильно. Нужно позвать Деда Мороза. Он 

обязательно нам поможет. Давайте же все дружно позовем его. 
(Зовут Деда Мороза, а приходит Кролик.)

Кролик: Здравствуйте, ребята! Дед Мороз не смог прийти, но 
отправил меня, своего помощника, к вам на помощь! Вы знаете, 
кто я? 

(Дети отвечают.)
Кролик: Да, я символ наступающего года! Ой, а что у вас слу-

чилось?
Дети: Снежная Королева заколдовала Снегурочку и увела ее.
Кролик: Не волнуйтесь! Никому я не позволю портить празд-

ник новогодний. Только вы мне помогите, вместе со мной вол-
шебные слова произнесите:
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Елочка, елка, зеленая иголка,
Зажгись огнями разными,
Зелеными и красными.
(Дети повторяют еще раз.)

Кролик: Вот и елка загорелась! А теперь нам дружно нужно 
Снегурочку возвращать! Так просто нам её не вернуть, давайте 
отправимся за ней в путь! Приглашаю вас занять места в ново-
годнем паровозике

(Игра-задание «Паровозик новогодний».) 
(Звучит вой вьюги, в зал входит Снежная королева.)

Снежная королева: Что такое? Кто посмел? Я вас сейчас всех 
заморожу. (Замечает Кролика.) Ой, здравствуй, Кролик. Что слу-
чилось?

Кролик: А то ты не знаешь, что случилось! Верни нам Снегу-
рочку!

Снежная королева: Хорошо, хорошо, сейчас. Ну-ка, вьюги и 
метели, в дальний край летите, Снегурочку мне приведите! 

(Слышен вой метели. Входит Снегурочка, равнодушно смотрит на 
всех.)

Снежная королева: Ну, вот она, ваша Снегурочка. 
Кролик: Здравствуй, Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуй! Зачем ты меня позвал? Тут скучно.
Кролик: Не узнаю тебя. Ты же очень любишь музыку, веселье.
Первый Снежок: Ребята, давайте станцуем, позабавим Сне-

гурочку!
(Танец «Зимние забавы».)

Снегурочка: Ой, что-то в сердце кольнуло! Ребята! Что это со 
мной? Я хочу веселиться!

Второй Снежок: Ну, вот и хорошо, значит, сердце твое отта-
яло.

Первый Снежок: А твое сердце, Снежная королева, смягчи-
лось?

Снежная королева: Ну, если только совсем чуть-чуть. Вот еще 
бы остаться на вашей «Снежной вечеринке».

Первый снежок: Оставайтесь, вместе будет веселей!
Второй Снежок: Как хорошо, что все хорошо закончилось!
Кролик: Тогда давайте веселиться!

(Хоровод «По тропинкам через села».)
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Снегурочка: Ай, да песня хороша.
Снежная королева: А давайте поиграем!

(Игра «Снег, лёд, кутерьма».)
Кролик: Ох, устал я, посижу, на ребяток погляжу.
Снегурочка: Кто к нам сейчас пойдет и стихи для всех про-

чтет?
(Стихотворение Елена Благининой «Ёлка».)

Третий ребёнок:
 Есть одна игра для вас: 
Я начну стихи сейчас. 
Я начну, а вы кончайте! 
Хором дружно отвечайте.

Четвертый ребёнок: На дворе снежок идёт, скоро праздник… 
Все дети (хором): Новый год!
Пятый ребёнок: Мягко светятся иголки, хвойный дух идёт…
Все дети (хором): От ёлки!
Шестой ребёнок: Ветви слабо шелестят, бусы яркие…
Все дети (хором): Блестят!
Седьмой ребёнок: И качаются игрушки: флаги, звёздочки, …
Все дети (хором): Хлопушки!
Восьмой ребёнок: Нити пёстрой мишуры, колокольчики…
Все дети(хором): Шары!
Девятый ребенок: 

И верхушку украшая, 
Там сияет, как всегда, 
Очень яркая, большая, 
Пятикрылая… …

Все дети (хором): Звезда!
Десятый ребёнок: Поздравляем с Новым годом! С новым 

счастьем… 
Все дети (хором)): Сразу всех!

(Бой курантов.)
Снегурочка: Уж бьют куранты, пора подарки раздавать!
Кролик: Снежки! Внесите нам мешок от Деда Мороза с подар-

ками для ребят!
(Снежки убегают за елку.)

Первый Снежок: Бежим, бежим!
Второй Снежок: Несем, несем!
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Снегурочка: А пока у нас для вас музыкальный номер!
(Номер на музыкальных инструментах.) 

(Снежки выносят заледеневший мешок Деда Мороза.)
Кролик: Ой, что с мешком случилось, а не твоих ли рук дело, 

Снежная королева?
Снежная королева: Ха-ха-ха, а вы что думали, вам легко по-

дарки достанутся! 
Кролик: Может быть и нелегко, но давайте-ка попробуем все 

вместе, хором, дружно разморозить наш мешок! Помогите мне, 
ребята! Слова волшебные повторяйте: 

Снег, снег, снег. Лёд, лёд, лёд.
Чудеса под Новый год…

Снегурочка: Ребята, дружно помогите Кролику сказать вол-
шебные слова.

Дети: 
Снег, снег, снег. Лёд, лёд, лёд. 
Чудеса под Новый год….

Снежная королева: Так и быть, получилось у вас, раздавайте!
(Стучит посохом. Звучат звуки волшебства. Снежки развязывают 

мешок. Раздача подарков.)
Первый Снежок: А теперь снежное фотографирование и ин-

тервьюирование!
Второй Снежок: А после будет дискотека!!!
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ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Григорьева Саргылана Николаевна,
воспитатель детского сада №1 «Звездочка»  
г. Якутска

Подготовительная работа:
Рассказ русской народной сказки «Колобок».
1. Рассматривание иллюстрации и мультфильма «Колобок».
2. Постановка кукольного театра «Колобок».
Материалы:
1. Костюмы для персонажей: Белоснежка, Колобок, Волк, Дед 

Мороз, Снегурочка.
2. Костюмы зверюшек и снежинок для детей.
3. Сумочка, колокольчик для Колобка. 
4. Мешок, подарки.

Ход развлечения

Белоснежка: Здравствуйте, детишки! Я пришла к вам в гости, 
чтобы вместе встретить Новый год! А вы хотите со мной весело 
встретить Новый год, поиграть, петь, плясать? Давайте, споем 
новогоднюю песенку. (Поют «Песня про елочку», муз. Е.Тиличее-
вой, сл. М.Булатова.) Дети, я пригласила еще одного гостя, к нам. 
Вы должны узнать с помощью моей подсказки.

Он кругленький, как мячик,
Румяненький, золотисто-оранжевый
Пахнет вкусно-вкусно…
Как вы думаете, кто это?

Да, это Колобок-колобочек. Позовем вместе Колобка: «Коло-
бок, колобок, мы тебя ждем». Еще раз: «Колобок, колобок, мы 
тебя ждем»
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(По музыке Н. Александровой «Догонялки» легким бегом заходит Коло-
бок.)

Колобок: Ой. куда это я попал? (Ответы детей.) Какие красивые, 
нарядные детки! А это что за дерево: блестящее, с игрушками 
разными и разноцветными огоньками? 

Белоснежка: Дети, подскажите, пожалуйста, Колобку, что за 
дерево и что за праздник у нас сегодня? (Ответы детей.) Да, 
Колобок, Сегодня мы собрались вместе встретить Новый год и 
пригласили тебя.

Колобок: Большое спасибо! Только, дети, за мной гонится 
один зверь, с огромными острыми зубами и клыками, вечно злой, 
голодный. Как вы думаете, что за зверь это? (Ответы детей.) Да, 
это, конечно, волк.

Белоснежка: Колобок, не бойся, здесь у нас царят теплые 
отношения и дружба. И волка мы приучим. Правда, детки? Лучше 
поиграем в игру «Кто быстрей?»

(Все становятся в круг, руки держат за спиной. Колобок за кругом 
ходит и звонит колокольчиком за спиной одного ребенка. Оба бегут в 
противоположные стороны, кто первым дойдет до места, побежда-

ет. Игра проводится с тремя-четырьмя детьми.) 
(Звучит музыка. В зал вбегает Волк. Колобок прячется за спиной 

воспитателя.)

Волк: Где ты, Колобок, спрятался? 
Белоснежка: Во-первых, здравствуй, Волк! Во-вторых, сегодня 

у нас праздник. Дети, какой праздник? 
(Дети отвечают. Колобок выходит.)

Белоснежка: Да, Новый год. Ты, Волк, пришел к нам в детский 
сад. Здесь никто не сердится, не ругается. Мы все очень дружные. 
И сейчас об этом споем, Давайте все встанем в хоровод. 

(Песня про дружбу «Где, дружные детки?»)

Волк: Да, и правда, мне становится как-то радостно, друже-
любно. 

Колобок: И мне тоже, я от радости хочу танцевать и пригла-
шаю всех на танец.

(Пляска с погремушкой)

Белоснежка: Ах,какие все, молодцы! Только кого-то не хва-
тает. Вот посмотрите, мы нарядили елочку, гости пришли, а кто 
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самый главный на новогоднем празднике? Да, Дед Мороз и Сне-
гурочка.

Колобок: Может, мы споем песенку, тогда он услышит и при-
дет?

Волк: И мы тоже споем.
(Песня «Снежинки» муз. О.Берта, сл. В.Антоновой, обр. Н.Метлова) 

(Под музыку Т. Ломовой «Снежинки» заходят  
Дед Мороз со Снегурочкой.)

Дед Мороз: Здравствуйте, здравствуйте, детишки мои 
любимые! Я со своей внучкой Снегурочкой пришли к вам 
издалека. Дорога была очень долгой, снежной, поэтому очень 
устали, а сани с подарками остались в лесу.

Белоснежка: Наши гости Волк и Колобок знают дорогу и 
помогут. Волк у нас сегодня очень добрый.

Волк и Колобок: Мы с радостью поможем. (Уходят.)
Снегурочка: Дедушка, посмотри, какие нарядные, маленькие 

Снежинки сидят.
Белоснежка: Наши маленькие Снежинки приготовили для вас 

танцевальный подарок.
Снегурочка: И я свами потанцую.

(Танец Снежинок. К концу танца заходят Волк и Колобок с мешком.)

Дед Мороз: Ай да молодцы, теперь вы будете моими помощ-
никами. 

Белоснежка: Дорогие гости, наши детишки еще приготовили 
свои стишки. 

(3-4 ребенка читают стихи.)

Дед Мороз: А теперь, детки, я хочу с вами поиграть. Встаньте 
в круг, вытяните руки вперед. Я встану посередине круга. Игра 
называется «Не замерзай». Посмотрите, вот моя рука, она очень 
холодная. Я пройдусь по кругу, а вы должны быстренько прятать 
руки назад. Кого трону, то замерзает на месте и выходит из игры.

(Игра.)

Дед Мороз: Ой, как быстро летит время. Меня еще и в других 
детских садах ждут детки. А вы большие молодцы: песни знаете, 
и стихи читаете, и танцуете классно. А самое, главное, знаете, что 
такое дружба! Вот даже сегодня смогли подружить Волка с Ко-
лобком. Поэтому я вам дарю мои волшебные подарки!
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(Звучит музыка. Дед Мороз, Снегурочка, Волк, Колобок дарят 
подарки.)

Белоснежка: Давайте все вместе скажем Делу Морозу: «Спа-
сибо!»

Дед Мороз: До свиданья, до встречи в будущем году! Мы с 
внучкой сегодня обрели новых друзей. За это вам спасибо!

Белоснежка: И мы прощаемся с вами. До свиданья, Дед Мо-
роз, Снегурочка, Волк, Колобок!
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ЛУНТИК ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД

Игнатьева Ирина Николаевна, 
Хангаласский улус, с.Качикатцы, 
воспитатель дошкольной группы «Колосок»
Качикатской средней общеобразовательной школы 

Цели: 
 y  вызвать у ребенка живой интерес к приключениям вол-

шебных превращений;
 y  воспитывать чувство товарищества, желание оказать по-

мощь персонажам;
 y  развивать умение детей воспринимать и передавать содер-

жание и образы персонажей, проявление творческих спо-
собностей в танцевальной, музыкальной деятельности;

 y  создать праздничное настроение, доставлять радость детям 
и родителям.

Действующие лица: Снежинки, Зайчата, Белки, Волки, Мед-
вежата, Елка, Ежик, Лунтик, Вувсень, Пупсень, Баба Капа, Мила, 
Кузя, Генерал Шер, Пчеленок, Разбойники, Олени, Бабочки, Снеж-
ная королева. 

Диктор: 
Вот повеял ветерок,
Холодом пахнуло,
Словно бабушка-зима
Рукавом махнула.
Полетели с высоты
Белые пушинки.
На деревья и кусты 
Сыплются снежинки.

(Дети исполняют танец «Снежинки».)
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Зайчик: 
Белый снег, пушистый снег,
Загляденье просто!
Чистый снег, волшебный снег,
Поиграем классно!

(Танец в исполнении зайчат, белок, волков и медвежат.) 
(На поляне стоит ель, музыкальный фон «В гостях у сказки».)

Елка:
Нынче праздничная дата — 
Наступает Новый год.
Дед Мороз спешит к ребятам,
Всех на праздник он ждет!
Мои подружки — другие елочки
Всех наряднее стоят,
Ну, а я — всеми забытая,
Стою на поляне одна!

Ежик: 
Наша Елочка совсем загрустила,
Зеленые ветки она опустила…
Не расстраивайся, не печалься, родная,
Я ведь тоже с иголками колючими,
Встретим вместе, горя не зная,
Новый год, сквозь пургу и ненастья!

Лунтик: Здравствуй, Ежик! Что такой печальный? Иль случи-
лось что?

Ежик: Здравствуй, Лунтик! Видишь ли, Елка наша грустная сто-
ит. Давай мы с тобой друзей позовем и украсим игрушками Елку!

(Ежик, Лунтик и звери украшают елку.)
Лунтик: Огоньки сверкают, красный, голубой,
Хорошо нам, елка, весело с тобой!

(Читает стихотворение о елке, все уходят со сцены.) 
(Крадучись на сцену выходят Вувсень и Пупсень, прячут елочные 

игрушки.)
Пупсень: Стой! Кто-то идет!
Вувсень: Спрячемся быстрее!

(Звучит музыка, на сцену, танцуя, выходят Баба Капа, Генерал Шер, 
слышен плач Елки.)

Баба Капа: Елочка, почему ты плачешь?
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Елка: Лунтик и Ежик обещали мне встретить Новый год вме-
сте, нарядили меня, а две какие-то большие гусеницы украли мои 
игрушки! Аааа!..

Генерал Шер: Куда они ушли? В какую сторону?
Елка: Воо-он в ту сторону.

(Указывает в ту сторону, где спрятались Вувсень и Пупсень, Генерал 
Шер ищет их, находит и выводит за шиворот.)

Генерал Шер: Вот они!
Баба Капа: Вувсень, Пупсень, вы не хотите встречать Новый 

год? Без Елки нашей нарядной не бывать празднику. Несите об-
ратно все игрушки и украсьте ими Елку!

(Вувсень и Пупсень наряжают Елку.)
Генерал Шер: 

Снова праздник наступает
И стучится у ворот.
Если елки наряжают,
Это значит — Новый год!

Баба Капа: Ой! И вправду совсем скоро Новый год! Скорее 
пойдем печь праздничный пирог! 

(Быстро уходят. На сцену выходят Мила, Кузя, Пчеленок, Ежик, Лун-
тик, Вувсень, Пупсень, танцуют вокруг елки, звучит песня «Кабы не 

было зимы». Фон — ветер, вьюга, заходит Снежная королева.)
Снежная королева:

Кругом только вьюги да злые метели,
Выдумал кто-то Новый год,
И веселится, ликует народ.
А обо мне всегда забывают,
Только Деда Мороза и Снегурочку ждут,
В гости зовут, ждут-не дождутся,
Стихи читают и песни поют.
Но я-то Королева Снежная!
Праздником я должна управлять.
Что мне для этого предпринять?
Придумала. Вот что сделать можно:
Возьму елку и спрячу в своем королевстве,
Вам не найти к ней дорогу!

(Уносит с собой Елку. Вувсень и Пупсень плачут, лежа на спине.)
Вувсень: Тогда Нового года без елки не будет!
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Пупсень: Мы все остались без подарка… ыыыы...
Лунтик: Давайте все пойдем искать нашу Елку!

(На пути сталкиваются с разбойниками, Звучит песня «Говорят мы 
буки-бяки». Танец разбойников.)

1-й разбойник: Мы опасные разбойники, бойтесь нас, бере-
гитесь нас!

2-й разбойник: Чтобы пройти через наш лес, вы должны за-
платить нам!

(Лунтик дает деньги.)

3-й разбойник: Мы любим денежки!
(Пока разбойники пересчитывают деньги, Лунтик и его друзья убега-

ют от них. На встречу к ним идут олени.Танец оленей.)

Кузя: Здравствуйте, Олени! Может вы знаете, где королевство 
Снежной Королевы?

Олени: Знаем-знаем, идите за нами, мы вам покажем дорогу!
(Подходят к дворцу Снежной Королевы.)

Пчеленок: Нам друзья наши помогли и доставили к дворцу 
Снежной Королевы!

Снежная Королева: Вы, вижу, трудный путь прошли
        За Елочкой пришли?
Кузя: Без нашей Елки мы никуда отсюда не уйдем!
Снежная Королева: Ну, если так, я загадаю Вам загадку. Отга-

даете загадку, тотчас пройдут все чары колдовские мои!
Одеяло белое
Не руками сделано,
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось. (Снег)

Снежная Королева: Молодцы! Вы отгадали. (Взмахивает вол-
шебной палочкой.) Крибле-Крабле! Откройтесь, двери ледяные!

(Звучат фанфары, из ледяного дворца выходит Елочка.)

Елка: Спасибо, Вам, ребята, за то, что меня искали и нашли! 
Пойдемте же встречать Новый год!

Пчеленок: Ну, а не позвать ли нам на праздник Снежную Ко-
ролеву?

Кузя: Если она больше не будет творить свои злые дела.
Снежная королева: 

Я поняла, что доброта каждому нужна!
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Я постараюсь доброй стать!
Давайте поскорей начнем праздник!

Лунтик:
Всех мы приглашаем
В дружный хоровод,
Весело встречаем
С вами Новый год!

(Песня «Новый год»)
Пупсень, Вувсень: 

Голос Дедушки Мороза,
К нам идет он сквозь пургу.
Крикнем Дедушке Морозу:
«Милый Дедушка, ау!»

(Звучит музыка Деда Мороза и Снегурочки.)
Дед Мороз: Здравствуйте дети, здравствуйте гости дорогие!
Снегурочка: Здравствуйте, ребята и девчата! С наступающим 

Новым годом!
Дед Мороз:

Ну-ка, ряженый народ,
Громче, громче хлопай.
Становись ты в хоровод
И ногами топай!

(Песня «В лесу родилась елочка», все водят хоровод.)
Дед Мороз: Ой, спасибо ребята за хоровод! Теперь я хочу с 

вами поиграть. Игра «Угадай, кого спрятал?» Когда звучит музыка, 
вы закрываете глазки и не открываете их до окончания музыки. 
В это время я спрячу одного из вас, и вы должны угадать — кого 
нет рядом с вами.

(Игра.)
Снегурочка: Дедушка, иди сюда, присядь, отдохни, а дети из 

младшей группы споют для тебя песенку.
(Песня «Маленькой елочке» в исполнении детей младшей группы.)
Дед Мороз: Спасибо, ребята, прекрасная песенка!
Снегурочка: Дедушка Мороз, спляшем с детьми польку! 

(Танец «Полька».)
Дед Мороз: Всем спасибо за песни, за танцы! Отдохнул я с 

вами тут! Может, еще поиграем? Игра у нас такая будет: Снегу-
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рочка, пусти по кругу мою трость, когда я скажу: «Стой!», тот, на 
ком остановилась моя трость, выходит на середину сцены!
(Играют, кто вышел на сцену, получает подарок.Дед Мороз всем вру-

чает подарки.)
Дед Мороз: 

А теперь пора проститься,
Я хочу вам пожелать
В дни каникул и резвиться,
И играть, и танцевать!
До свиданья, ребятишки!
До свиданья, детвора!
Итак, друзья, до новой елки!
До новой встречи в будущем году.
Я к вам опять тогда приду! 

(Дед Мороз прощается и уходит.)
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Борисова Сардана Петровна,
Хангаласский улус, г. Покровск,
воспитатель Центра развития ребенка-детского 
сада №1 «Сардаана» 

Цель: создание праздничного настроения и положительных 
эмоций у детей.

Задачи:
— раскрыть творческие способности детей через различные 

виды музыкальной деятельности;
— способствовать развитию положительных эмоций.
Действующие лица: Ведущая, Снеговик, Гном, Баба-яга, Сне-

гурочка, Дед Мороз — взрослые; Елочки, Снеговики, Гномы — 
дети.

(Дети входят в зал под музыку.)

Ведущая: 
Праздник елки всех позвал
В наш нарядный светлый зал!
Этот праздник самый лучший
Всех взрослых и ребят. 
С новым годом! С новым счастьем! 
Все друг другу говорят. 

Дети: 
1. Здравствуй, праздник новогодний!
Праздник елки и огней.
Нарядились мы сегодня,
Долгожданных ждем гостей!
2. Здравствуй, елочка лесная!
Серебристая, густая.
Ты под солнышком росла
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И на праздник к нам пришла.
3. Что за чудо наша елка!
Разбегаются глаза.
Мишурой блестят иголки.
Вот так елочка — краса!
4. У новогодней ёлочки
Зелёные иголочки.
И снизу до верхушки –
Красивые игрушки.
5. Здравствуй, елка дорогая,
Снова ты в гостях у нас.
Огоньки вновь засверкают
На густых твоих ветвях.

Ведущая:           В дивный праздник Новый год
Мы на елке зажигаем,
Разноцветные огни.
Скажем дружно — раз, два, три!
Наша елочка, гори!

(Елка загорается.)
Ай, да елка! Просто диво!
Огоньки горят красиво!
Возле елочки пойдем,
Песенку чудесную споем. 

(Хоровод с песней «Новогодние деньки».)
Ведущая: 

Наша елка всем на диво,
И стройна, и велика.
Сядем тихо и посмотрим 
На нее издалека.

(Под музыку дети садятся на стулья.)
Мне, ребята, показалось, 
Будто елка закачалась, 
Кто-то, кажется, идет.
Поглядим, что за народ.
К нам пришли на праздник первые гости —
Наши зеленые волшебные елочки.
А ну-ка, елочки, выходите.
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1-я Елочка: 
Мы в лесу одни грустили,
Нас на праздник пригласили.
Как же тут не согласиться,
Так приятно веселиться.

2-я Елочка: 
Мы старались, наряжались,
Торопились, волновались.
И на празднике сейчас 
Потанцуем мы для вас. 

(Танец девочек-Елочек.)

Ведущая:
Дети все пришли на елку,
Гости здесь, но вот вопрос:
Где же бродит наш веселый,
Добрый Дедушка Мороз?
Почему он не явился?
Может, он к другим пошел?
Может быть, он заблудился
И наш садик не нашел?

Ведущая (достает и показывает колокольчик):
Вот волшебный колокольчик,
Позвеню им, и тогда
Дедушка Мороз примчится
Очень быстро к нам сюда.

(Ведущая звенит в колокольчик. Под музыку в зал вбегает Снеговик.)

Снеговик: Ух! Как много ребятишек, и девчонок, и мальчишек! 
Здравствуйте!

Я на улице стоял и в руках метлу держал.
Вдруг услышал перезвон: дили-дон, дили-дон!
Я на этот звон помчался,
Незаметно к вам добрался.

Ведущая: 
Что такое? Почему?
Ничего я не пойму!
Дети разве это Дед Мороз?

Дети: Нет!
Снеговик: 
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Я — Снеговик!
К снегу, к холоду привык!
Снеговик я не простой,
А веселый, озорной.
Очень я люблю ребят
С ними весело играть.
Вижу: здесь есть мои друзья Снеговики.

Ведущая: Наши Снеговики самые красивые и нарядные. Вы-
ходите снеговики.

1-й Снеговик: 
Я не мал и не велик,
Снежно белый снеговик.
У меня морковкой нос,
Очень я люблю мороз,

2-й Снеговик: 
У меня морковка — нос,
Вместо ручек — ветки.
Во дворе зимой меня
Дружно лепят детки.

Ведущая: А наши Снеговики еще умеют играть на музыкаль-
ных инструментах, послушай.

(Музыкальный оркестр «Музыка зимы».)

Снеговик: 
Молодцы Снеговички.
Что ж, тогда я вам, ребятки,
Загадать хочу загадку.
Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь. (Снег)

Ведущая: Зима морозом славится, заснеженным шитьем.
Давайте-ка мы песенку веселую споем.

(Поют песню «Снег-снежок».)

Снеговик: 
Какая хорошая песенка.
Ребята, а вы умеете лепить снежки?
А я с собой принес снежки

И сейчас вы мне покажете, как умеете лепить и играть со 
снежками.

(Игра-песенка со снежком.)
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Снеговик: 
А теперь мы поиграем
Кто у нас самый меткий — узнаем!

(Игра «Попади в обруч снежком».)
Снеговик: 

Я скажу вам от души: вы, ребята, хороши!
Но прощаюсь с вами я, ждут дела меня, друзья
Буду снег я разгребать и дорожки подметать.

(Снеговик убегает, дети машут ему на прощание.)
Ведущая: 

Вместо Дедушки Мороза
К нам Снеговик попал.
Я уверена, в этот раз
Все получится у нас!
Колокольчик мой, звени,
Деда Мороза приведи! 

(Ведущая звенит колокольчиком. Звучит веселая музыка, в зал, под 
музыку, вбегает Гном.)

Ведущая: Ребята, разве это Дед Мороз?
(Раздаются ответы детей.)

Гном: 
Верно, верно, Гномик я!
Здравствуйте, мои друзья!

Ведущая: 
Да уж! Ты не Дед Мороз.
У тебя не красный нос.
Да и борода другая,
Абсолютно не такая.
Гномик, как ты к нам попал?

Гном: 
Вы меня позвали!
В колокольчик позвенели,
Мне сюда прийти велели.
Я по звону побежал,
К детям в детский сад попал.

Ведущая: Гном забавный и смешной.
Гном: Верно, верно! Я такой!
Ведущая: Хочешь с нами ты играть, песни петь и танцевать?
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Гном: Конечно! Ведь сегодня Новый год, Все танцуют и поют. 
Ведущая: Давайте позовем твоих друзей-гномиков! Гномики, 

скорей сюда! 
(Выходят дети-Гномики.)

1-й Гномик: 
Мы гномики из сказки,
Живем в густом лесу.
Мы очень любим пляски
И ёлочку-красу.

2-й Гномик: 
Мы любим веселиться
И песни распевать!
Нам хочется вам танец
Сегодня показать! 

(Танец Гномов.)

Ведущая: Молодцы Гномики. Очень весело танцевали.
Гном: А еще я с вами хочу поиграть. Становитесь все в кружок. 

(Проводится музыкальная игра «Веселая прогулка».)

Гном: 
С вами весело, друзья!
Убедился в этом я.
Только жаль, пришла пора
Расставаться, детвора.
Нужно мне домой бежать,
Буду елку наряжать.
До свидания!

Ведущая:
Гном, счастливого пути!
Чаще в гости приходи! 

(Звучит веселая музыка, Гном покидает зал, дети прощаются с ним.)

Ведущая: 
Ой, ребята, тише, тише…
Что-то странное я слышу!
Кто-то к нам сюда бежит,
Кто-то к нам сюда спешит! 

(Звучит быстрая музыка, в зал верхом на метле влетает Баба-яга.)

Баба-яга: 
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Что за сборище такое?
Почему веселый смех?

Ведущая: Праздник у нас — Новый год!
Баба-яга: 

Ах, как много здесь детишек,
И девчонок, и мальчишек.
Все примолкли — ни «шу-шу» —
Шума я не выношу!
Бабку старую забыли:
И на праздник не пригласили?
За такое обращенье
Не получите прощенья!

Ведущая: Не позволим мы тебе, Баба-яга, ребятам праздник 
портить. Застучим ногами и прогоним прочь! (Стучат ногами.)

Баба-яга: 
Ух, растопались! Оглушили меня, бедную
Старушку вредную! 
Чем бы мне вам отомстить? (Размахивает метлой) 
Ветер, взвейся, огневой!
Ель окутай черной мглой.
Отмени сегодня праздник новогодний!
Чуфыр-р! 

(Елка гаснет, Баба-яга убегает.)

Ведущая: Ну вот, ребята, елочка у нас теперь не горит, вот 
беда! Что же делать? Надо нам позвать Деда Мороза и Снегуроч-
ку, чтобы они помогли расколдовать нам елочку. 

(Дети зовут Деда Мороза и Снегурочку. Входят Дед Мороз и 
Снегурочка.)

Дед Мороз: 
Здравствуйте, дети и взрослые!
Я рад с вами встретить
Самый волшебный праздник на свете!
Где дети смеются, игрушки сверкают,
Елки гирлянды свои зажигают!

Снегурочка:
Здравствуйте, дети! 
А что случилось с елочкой?
Почему она не сверкает разноцветными огнями?
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Ведущая: А у нас беда! Злая Баба-яга заколдовала нашу елоч-
ку, и огоньки теперь на ней не горят.

Дед Мороз: Ну, этой беде мы поможем! У меня есть волшебный 
посох! Скажем: Раз, два, три! Елочка, гори! 

(Несколько раз повторяют, и огоньки снова горят.)
Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями.
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод! 

(Исполняется песня «Дед Мороз»)
Дед Мороз: 

Ай да молодцы ребята!
Песню спели от души.
Но вот не пойму, где я потерял рукавичку?

Ведущая: А вот она рукавичка, попробуй, догони! 
(Игра «Догони рукавицу».)

Дед Мороз: Вы мороза не боитесь? Берегитесь, берегитесь. 
(Игра «Заморозка».)

Дед Мороз: 
Очень весело играли,
Только жарко стало в зале.
Ой! Боюсь, сейчас растаю!

Ведущая: Дедушка, ты сядь, отдохни, а ребята со Снегурочкой 
поиграть хотят.

Снегурочка: Очень я люблю играть со снежинками. И сейчас 
поиграем в игру «Соберись в кружок». 

(Игра «Кружатся в небе снежинки».)
Ведущая: Дедушка, а сейчас ребята почитают тебе стихи.

(Дети читают 4 стихотворения.)
Дед Мороз: 

Какие вы, ребята молодцы! 
А за это я вам приготовил подарки. 
Да. Сейчас, сейчас.
Я их нес припоминаю…
Куда дел мешок, не знаю!
Иль под елку положил…
Нет, не помню, позабыл.
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Снегурочка: Ой, дедуля, как же быть?
Дед Мороз: 

Внученька моя, не огорчайся,
Волшебство я сотворю, всех ребят я угощу.
Посох у меня есть, но не простой, а волшебный
Посох, посох, посвети и подарки покажи. (Ищет 

посохом подарки.)
Дед Мороз: 

Вот нашел подарки!
С Новым годом поздравляю!
Всем подарки я вручаю! 

(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки детям.)
Дед Мороз: 

Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора.
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот.

Снегурочка: 
А мы с Дедушкой Морозом
К вам вернемся через год!
До свидания! 

(Под музыку Дед Мороз и Снегурочка прощаются с ребятами, уходят 
из зала.)

Ведущая:
К нам на праздник через год
Дед Мороз опять придет.
А сейчас пришла пора расставаться, детвора.
До свидания! До новых встреч!
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГНОМА

Стручкова Туйара Ньургуновна, 
Булунский улус (район), с. Таймылыр,
воспитатель детского сада «Тугутчаан» 

(Под веселую музыку дети входят в зал, встают возле елки. Выбега-
ют Петрушка и Матрешка.)

Петрушка. Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите всех вас 
поздравить с самым чудесным праздником — Новым годом!

Матрешка. И пригласить в нашу веселую новогоднюю сказку!
Петрушка. Подожди, подожди, Матрешка. Ты всех 

приглашаешь?
Матрешка. Всех!
Петрушка. Так ведь сказка-то наша новогодняя.
Матрешка. Ну и что?
Петрушка. А мы забыли пригласить самых главных гостей.
Матрешка. Никого я не забыла.
Петрушка. Ребята, кого забыла пригласить Матрешка?
Дети. Деда Мороза и Снегурочку.
Матрешка. Ой, и, правда. Что же теперь делать?
Петрушка. Давайте все вместе позовем их.

(Дети зовут. Никто не приходит.)

Матрешка. Я придумала! Дед Мороз и Снегурочка далеко, в 
зимнем лесу. Не слышат они нас. А если споем мы песню звонко 
да весело, наверняка, они нас услышат.

Петрушка. Правильно, Матрешка. Ведь ребята знают 
замечательную песню про елочку.

Матрешка.         В хоровод вставайте,
Дружно запевайте!

(Хоровод.)
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(Входят Дед Мороз и Снегурочка.)

Дед Мороз. Здравствуйте, дорогие ребята!
Снегурочка. Здравствуйте, дорогие гости!
Дед Мороз. Далеко слышна ваша песня. Вот мы с внучкой и 

пожаловали к вам.
Я очень рад, что в этом зале
Мороза все-таки узнали,
Позвать на праздник не забыли
И чудо-елку нарядили.

Петрушка. А под чудо-елкой каких только чудес не бывает!
Матрешка. Вот послушайте, дорогие гости, как споют наши 

ребята. 
(Песня «Саҥа дьыл.»)

Дед Мороз. 
Ах, как славно веселитесь!
А Мороза вы боитесь?

Дети. Нет!
Дед Мороз. Это мы сейчас проверим. Мой посох не простой, а 

волшебный. Там, где он стукнет, все замерзает. Как стукну я своим 
посохом, нужно быстро приседать и на время замирать. 

(Играют.)

Петрушка. Поиграли, повеселились. А теперь, Дедушка Мороз, 
и ты, Снегурочка, садитесь да сказку нашу послушайте.

Матрешка. Мы хотели вам рассказать историю про одного 
веселого гнома.

(Появляется Гномик.)

Петрушка. А вот и он. Давайте-ка с ним познакомимся и 
узнаем, чем он сейчас занимается. 

(Песня или стихотворение про гнома.)

Матрешка. Захотелось как-то гномику самому срубить елочку 
к Новому году. Надел он свой пестрый колпачок, рукавички (вос-
питатель помогает надеть), взял в руки топор и пошел в лес.

Петрушка. Вышел гном на полянку, а там столько елочек! Да 
все такие красивые! 

(Танец елочек)

Матрешка. Выбрал гномик себе одну. (Остается одна девоч-
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ка-елочка, за нее прячется зайчик). Только замахнулся топором, 
вдруг... из-за елочки выскочил зайчик!

Заяц. 
Эту елку не руби,
А для нас побереги.
Эту елку я люблю,
Я давно под ней живу.

Гном. Хорошо, заинька, не трону я твою елочку.
Матрешка. Обрадовался зайчик и убежал.
Петрушка. Пошел гномик дальше. Видит — еще одна 

елочка... (Встает другая девочка-елочка, за ней лисичка). Только 
замахнулся топориком, выбежала из-за елочки лисичка. (Тут же 
встает третья девочка-елочка, за ней — мишка.)

Лиса. 
Эту елку не руби,
Эта елка некрасива.
А вот та, сам посмотри, (показывает на елку, за которой 

мишка)
Так пушиста, просто диво.

Гном. Хорошо, лисичка, не трону я твою елочку.
Петрушка. Обрадовалась лисичка и убежала.
Матрешка. Подошел гномик к третьей елочке. Только 

замахнулся топориком, как вышел мишка и давай реветь. (Мишка 
топает ногами, рычит). Испугался гномик и побежал от елочки 
прочь.

Петрушка. Пошел гномик по лесу печальный-препечальный. 
Уже и ночь наступила. А он все шел и шел. 

(Постепенно гаснет свет.)
Гном. 

Где же взять мне елочку,
Хвойную иголочку?
Кто мне может подсказать,
Новый год мне как встречать?

Петрушка. И тут вдруг под ножки гномику выкатился снежок. 
Да не обычный, а волшебный.

Снежок. 
Здравствуй, гномик. Не грусти,
К Деду Морозу ты иди.
Он тебе покажет елку,
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Елку-хвойную иголку.
Эта елка всех милей,
Отведет тебя он к ней.

Гном. Спасибо тебе, Снежок.
Матрешка. Но как же найти Деда Мороза в темном лесу? И 

тут гномик решил позвать своих друзей-гномиков, чтобы они 
осветили ему своими яркими фонариками дорожку.

(Танец гномов. К концу танца под елкой появляется Дед Мороз. Он 
садится и засыпает. Гномики с фонариками подходят к нему. На Деда 

Мороза падает свет.)

Матрешка. Нашли гномики Деда Мороза. А он спит. Да так 
крепко, что не разбудить его!

Петрушка. Гномик, ребята, я знаю, как быть. Мы споем сейчас 
задорную песню, да еще похлопаем. Вставайте скорей в кружок, 
да пойте получше, чтобы проснулся Дедушка Мороз.

(Песня «Ким киэргэттэ».)

Дед Мороз. 
Кто так звонко здесь поет,
Спать Морозу не дает?

Гном.
Я ищу на праздник елку,
Елку-хвойную иголку.
Без нее ведь Новый год
Ко мне в домик не придет.

Петрушка. 
Гномик в садик к нам попал.
Чудо-елку отыскал.

Матрешка. 
В тот же миг на этой елке
Засверкали все иголки,
Засияли все огни,
И гирлянды расцвели.

Дед Мороз. 
Раз, два, три,
Ну-ка, елочка, гори! 

Матрешка. А давайте-ка, дети, прочтем наши стихи для Деда 
Мороза и Снегурочки! 

(Читают стихи.)
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Петрушка (подбегая). Дед Мороз, я такую игру знаю 
интересную!

Дед Мороз. Какую же?
Петрушка. Ну, такую веселую-веселую, смешную-смешную! 

Ой, забыл!
Дед Мороз. Что ж ты так? Придется тебя выручить. Вот я знаю 

настоящую веселую игру. Выходите все, я вас научу в нее играть. 
(Игра.)

Матрешка. 
Хорошо с тобой играть,
А теперь хотим сплясать.

Петрушка. 
Этот танец «Приглашение»
Красив и прост на удивление.

(Танец «Приглашение». Приглашаются все персонажи.)

Снегурочка. Дедушка! Все ребята нас сегодня веселили и 
новогодние подарки заслужили.

Дед Мороз. Очень я детей люблю. А кого люблю — тем 
подарки я дарю. Где мешочек мой заветный? (Достает малень-
кий мешочек).

Снегурочка. Дедушка, это же не тот мешок, ведь в нем все по-
дарки на Новый год для детей не поместятся.

Дед Мороз. Верно, внученька. Но ведь я еще и волшебник.
Ты, мешочек, разрастайся,
Угощеньем наполняйся!

(Свет гаснет, под елкой появляется большой мешок с новогодними 
подарками. Свет включается.)

Дед Мороз. Ну-ка, Петрушка и Матрешка, принесите воо-он 
тот мешок с подарками. 

(Персонажи раздают детям подарки.)

Дед Мороз. 
До свидания, ребята,
Дорогие дошколята.
К вам на праздник через год
Дед Мороз опять придет.

(Дед Мороз и Снегурочка уходят.)
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Петрушка и Матрешка (вместе).
С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем!

(Гости и дети покидают зал.)
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Степанова Екатерина Николаевна,
воспитатель детского сада №39 «Ромашка» 
г. Якутска

Герои взрослые: Ведущий, бабушка, Снежная королева, Дед 
Мороз, фокусник.

Детские роли: Герда, Кай, Цветочная фея, цветы, Принц, прин-
цесса, стража, разбойница, разбойники, снеговики, удаганка, се-
верный народ, олени.

(Дети торжественно под музыку входят в зал.)
1-й ребенок: 

Поспешим открыть ворота,
Скачет, скачет Новый год!
И с собой несет нам что-то,
Да и каждый чуда ждет.

2-й ребенок: 
Будет сказочно красивым
Год грядущий Мыши.
Будет светлым и счастливым
Для тебя и для меня. 

3-й ребенок:
Когда бенгальские огни сияют,
Когда хлопушек раздается гром,
Всех с Новым годом,
С новым счастьем поздравляем,
А мы на празднике у елочки споем!

4-й ребенок: 
На празднике мы от души потанцуем,
Любимые песни споем,
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С Дедом Морозом чуть-чуть поколдуем
И в сказку его попадем.

5-й ребенок: 
В ней нас ждет новогоднее чудо,
Там новых мы встретим друзей,
И елка-волшебница, наша подруга
 Исполнит желание детей.

(Слайд с изображение зимнего города.)

Ведущий: В одном городе жили мальчик Кай и девочка Герда. 
Они очень любили слушать бабушкины сказки.

(Бабушка сидит на кресле вяжет , Кай и Герда сидят рядом.)

Герда: Бабушка, расскажи, пожалуйста, сказку.
Бабушка: Какую сказку вы хотите услышать, дети?
Кай: Про Снежную королеву.
Бабушка: Ну, хорошо слушайте

(Слайд «Снежная королева»)

Бабушка: Живет в далекой Лапландии в ледяном дворце 
Снежная королева. От лютого холода и одиночества заледенело 
ее сердце и стало холодными злым. Летает она над городами 
и деревнями и превращает сердца людей в ледышки. Будьте 
осторожны, дети!

Кай: А я не боюсь Снежную королеву! Пусть она только 
появится здесь, я посажу ее на горячую печку, и она растает.

Герда: Не говори  так, Кай. Вдруг Снежная королева услышит 
тебя.

Ведущий: А Снежная королева все это услышала, ей не понра-
вились слова Кая. Она очень рассердилась и превратила сердце 
Кая в кусочек холодного льда.

(Слайд «Лицо Снежной королевы в окне»)

Кай: Ой… Какие вы все глупые, скучно мне с вами. Пойду я 
лучше гулять на улицу.

Ведущий: Жители города все очень любили зимние забавы, 
кататься на санках, лыжах, коньках.

(Танец фигуристов.)

Ведущий: Тут завыл ветер, замела, закружила метель и унесла 
Кая с собой.

(Танец снеговиков. Снеговик забирает Кая.)
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Герда: Кай!!!!
Ведущий: Заплакала Герда и пошла искать по белому свету 

своего друга, но куда бы она не заходила, у кого бы ни спрашивала, 
никто не мог  сказать ей, где Кай.

(Слайд «Цветочное королевство»)

Ведущий: Тут привела ее дорога в чудесный сад Феи цветов.
Герда (восхищается): Как тут чудесно, какой дивный сад!

(Танец Феи и цветов.)

Фея: Ты кто такая?
Герда: Меня зовут Герда. Я ищу своего друга Кая, его унесла 

Снежная королева. Не подскажете, где она живет?
Фея: Я не знаю, где ее искать? Но мои цветочки подсказывают 

мне, что Кай заколдован ею, и расколдовать сможешь только ты! 
Тебе придется преодолеть много трудностей, но ты не унывай, 
иди вперед смелей!

Ведущий: Да, трудный путь  предстоит Герде. Давайте, ребята, 
поддержим нашу героиню песней.

(Песня «В новогоднем лесу». Музыка «Дорога добра», Герда обходит 
елку.)

Ведущий: На этот раз привела ее дорога во дворец. 
Принц,  принцесса и придворные готовились к новогоднему балу.
(Слайд «Зал дворца». Танец «принца, принцессы и придворной стражи.)

Принцесса: Здравствуй, девочка, как тебя зовут?
Принц: Чем мы тебе можем помочь?
Герда: Здравствуйте, Ваши высочества. Меня зовут Герда, я 

ищу своего друга Кая. Его унесла Снежная королева.
Принцесса: Ах, бедняжка! Ты, наверное, устала и замерзла, 

оставайся у нас.
Герда: Нет, не могу, мне пора. Я должна найти Кая.
Принц: Тогда прими в подарок от  нас эту карету. Прощай, 

Герда!
Принцесса: Счастливого пути!
Герда: Спасибо вам большое, до свидания.
Ведущий: С песней в дороге идти веселей, веселую песню 

споем поскорей.
(Песня «Что такое Новый год».)

Ведущий: Карета с Гердой  быстро ехала по дремучему лесу.
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(Слайд «Лес». Раздается свист, появляются разбойница и разбойники. 
Танец разбойников. 

Разбойница тянет карету и Герду.  
Рассматривает ее со всех сторон.)

Разбойница: Хороший улов, ребята, сегодня, целая карета 
добра.

1-й разбойник: А это кто у нас, сладенькая?
2-й разбойник: И куда же мы направляемся?
3-й разбойник: И совсем одна?
Разбойница: А ну-ка распутались! Ее я беру себе, буду с ней 

играть, она мне понравилась.
(Разбойники тянут Герду в разные стороны.)

Герда: Отпустите меня, пожалуйста, я ищу своего друга Кая, 
его унесла Снежная королева.

1-й разбойник: А куда она его унесла?
Герда: Может, вы мне подскажете, где живет Снежная 

королева?
Разбойница: Я знаю, где она живет. Я тебе скажу, но ты должна 

мне рассказать что-нибудь про Новый год.
Ведущий: Ребята, давайте поможем Герде и прочитаем 

стихотворение про Новый год.
(Дети читают стихи.)

Разбойница: Ладно, ладно скажу! Снежная королева увела 
Кая в свой зимний дворец, который находится вон в той север-
ной стороне. Тебя довезут мои олени.

(Выбегают олени. Танец оленей.) 
(Слайд «Северный полюс».)

Ведущий: И помчались олени с Гердой на север. Но тут замели, 
закружили метели, Герда заблудилась и добралась до дома, где 
жила волшебница Удаганка.

Герда: Здравствуй, уважаемая Удаганка, можно у тебя 
погреться?

Удаганка: Здравствуй, Герда! Я знаю, куда и за кем ты идешь, 
у тебя доброе и храброе сердце. Я помогу тебе. Уберу с твоей 
дороги северные ветры.

(Танец Удаганки.)
Ведущий: Убрала с пути мудрая Удаганка метели и ветры. (Под 

музыку метели делают круг и убегают за елку.) Пока Герда идет 
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к снежной королеве, наша мудрая Удаганка предскажет будущее 
на Новый год. 

(Удаганка бросает кости, ведущий читает предсказание.) 
(Слайд «Дворец Снежной королевы»)

Ведущий: Наконец-то Герда дошла до дворца Снежной коро-
левы.
(Кай сидит на полу, пытается собрать кольца, Герда сморит по сто-

ронам, удивляется, увидев Кая, подбегает к нему.)

Герда: Кай, наконец-то я тебя нашла!
Кай: Уйди, девочка, не мешай! Снежная королева велела мне 

прочитать все эти стихи, и  тогда я узнаю, что тут изображено.
Ведущий: Ребята, давайте поможем Каю и прочтем стихи.

(Стихи детей.)

Герда: Кай, это же я Герда, мы в царстве Снежной королевы, 
пойдем скорей домой.

(Появляется Снежная королева. Танец Снежной королевы.)

Снежная королева: Девочка, он никуда не пойдет! Он будет 
жить здесь, со мной.

Герда: Отпустите, пожалуйста, Кая домой.
Снежная королева: Почему это я должна его отпустить?
Герда: Потому что он мой друг, и мне плохо без него. А ведь 

скоро праздник Новый год, и все встречают его с друзьями.
Снежная королева: Новый год? С друзьями? А я так одино-

ка… Нет, я его не отдам!
Ведущий: Ребята, кто поможет Герде? Кто-то должен растопить 

сердце Снежной королевы. Как вы думаете, кто способен на такое 
волшебство?

Дети: Дед Мороз!
Ведущий: Верно, ребята! Давайте позовем Дедушку Мороза.

(Дети зовут Деда Мороза.)

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! 
Здравствуй, Снежная королева! Я смотрю, от одиночества твое 
сердце совсем заледенело.

Ледяное сердце твое я растоплю,
И любить людей  научу,
Ты не будешь, королева, больше злой,
Будешь очень доброй, во такой!
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(Дотрагивается до королевы, она оттаивает, становится доброй.)
Снежная королева: Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Как хоро-

шо быть доброй и иметь много друзей!
Ведущий: Дедушка Мороз, а подарки ты ребятам принес?
Дед Мороз: Принес, принес!

(Дед Мороз открывает свой мешок и обнаружил дыру.)
Дед Мороз: Ой, подарки  потерял!!! (Огорчается.)
Снежная королева: Дед Мороз, не расстраивайся, я  тебе по-

могу и помощника своего позову! (Зовет фокусника, фокусник 
показывает фокусы и появляются подарки.)
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НОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Спиридонова Роза Яковлевна, 
музыкальный руководитель 
детского сада №39 «Ромашка» г. Якутска

Цель: создать праздничное новогоднее настроение.
Задачи:

 y развивать творческие способности;
 y совершенствовать двигательные умения и навыки;
 y  создавать благоприятную, дружескую и доброжелательную 

атмосферу в процессе общения;
 y формировать умение взаимодействовать в коллективе;
 y  воспитывать чувство взаимопомощи, внимания друг к 

другу.
Ожидаемые результаты:
Положительные эмоции, чувства дружеской поддержки и 

доброты.
Ход мероприятия
Ведущий. 

Эй, не стойте у порога,
В зал наш проходите,
Если встретить Новый год
Весело хотите!
К нам сюда собирайся, народ,
Сегодня вас много интересного ждет:
Игры, песни, пляски, множество чудес.
Торопитесь, времени осталось в обрез!
Торопитесь, народ честной,
Заходи смелей, не стой,
Всех без исключения



Электронный сборник методических разработок

567

Приглашаем на веселье!
(Под веселую музыку дети в маскарадных костюмах входят в зал и 

рассаживаются на стульчики.)

Ведущий. К нам спешит Дедушка Мороз, а наша ёлка не зажг-
ла фонарики. Давайте, ребята, споемте ей песенку, может, тогда 
она и зажжет свои огоньки.

(Исполняется песня. Елка мигает огоньками, зажигается, дети 
садятся. Под музыку входят Малефисента и Гринч.)

Малефисента. Подайте Малефисенте, ей одну отморозило 
ножку.

Гринч. И инвалиду Гринчу, тоже подайте.
Малефисента. Гринч, у кого ты просишь? Ведь тут никого нет, 

я хоть вторую ногу разомну, а то затекла подогнутая.
Гринч. Да и мне не мешало бы снять эти очки, я ничего в них 

не вижу.
(Пританцовывая, куклы выходят из зала. Из-за ёлки выходят 

Малефисента и Гринч.)

Малефисента. Ты слышал, Гринч, о чем они говорят?
Гринч. Слышал, слышал, у Деда Мороза есть волшебный 

сундучок. Надо его немедленно украсть!
Малефисента. Да, да, украдем, конечно! Давай мы с тобой 

разработаем план!
Гринч. И не будет у них никакого праздника, никаких подарков, 

никакого Нового года! Ишь, чего придумали!
(Выходят из зала.)

Ведущий. Ребята, как же так? Нам Дедушка Мороз несет 
подарки в своем волшебном сундучке, а Малефисента и Гринч 
хотят его украсть! Что же делать, кто нам поможет?

(Слышится музыка, входит Снегурочка, поет песню.)

Снегурочка. Здравствуйте, ребята. А почему вы такие 
грустные? Что случилось?

Ведущий. Нам стало известно, что подарки Деда Мороза хотят 
украсть.

(Снегурочка спрашивает у детей (диалог-импровизация).

Снегурочка. Ребята, успокойтесь, я очень хорошо знакома 
с принцессами из сказки. Принцесса Анна и принцесса Эльза. 
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Надеюсь, они нам помогут. Давайте дружно споем песенку, они 
услышат ее и придут к нам.

(Исполняется песенка. После песни в зал под волшебную музыку 
входят принцессы Анна и Эльза.)

Анна. Куда это мы попали? 
(Диалог с детьми.)

Эльза. Ой, беда, беда! Но вы не огорчайтесь, ребятки, мы за-
щитим вас от невзгод, бед и напасти, чтобы волшебный Новый 
год пришел в наш зал на праздник.

Ведущий. Спасибо вам, милые принцессы. Мы очень рады, 
что у нас есть такие друзья. Правда, ребята?

(Звучит музыка танго, танцуют. После их танца звучит веселая 
музыка, слышится смех. Малефисента и Гринч прячутся за ёлку. Под 

веселую музыку входят куклы ЛОЛ.)
1-я ЛОЛ. 

С шутками и смехом
Мы вбежали в зал
Начинаем, начинаем
Новогодний карнавал!

2-я ЛОЛ. 
Хлопушки, конфеты,
Сосульки, шары!

3-я ЛОЛ. 
Шутки, песни, игры и пляски!
А что здесь сегодня?

Малефисента.   Веселая елка!
(Исполняется танец кукол.)

Ведущий. 
Снова смех звенит счастливый,
Наша ёлка высока,
Разукрашена на диво,
Достает до потолка.
Разве не красавица?

Все. Всем нам ёлка нравится!
(Исполняется песня.)

1-я ЛОЛ. Здравствуйте дети, девочки-подруженьки, а вы 
слышали, Дед Мороз едет с подарками, он едет к вам в детский 
сад.
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2-я ЛОЛ. Слышали, слышали, он приготовил всем детям 
подарки, чтобы все дети веселились в этот праздник — Новый 
год!

3-я ЛОЛ. Подарков у него не счесть, машины, пазлы, куклы 
есть, и все эти подарки он положил в свой волшебный сундучок.

(Принцессы уходят.)

Снегурочка. Ребята, а давайте споем песню, вдруг ее услышит 
Дедушка Мороз и приедет к нам на праздник.

(Исполняется песня. Под музыку входит Шрек.)

Шрек. Беда, беда!
Снегурочка. Что случилось, милый Шрек?
Ведущий. Здравствуй, Шрек, расскажи, что у тебя случилось?
Шрек. Здравствуйте, ребята. Шел я лесом к вам на праздник, 

и звери мне рассказали, что у Деда Мороза украли большой 
сундучок с подарками. Вы мне только скажите, кто украл, я тут же 
найду этих злодеев. Даю вам слово, я приведу их сюда вместе с 
подарками.

Ведущий. Не переживай, Шрек, садись, отдохни. Вместе будем 
думать, как найти большой сундучок с подарками.

Шрек. Спасибо вам, ребята. И правда, полегчало мне. Я сейчас 
пойду и найду тех, кто украл подарки.

(Шрек выходит. Входят Малефисента и Гринч.)

Гринч (радостно). Свершилось, все у нас получилось! (Хлопа-
ет в ладоши.)

Малефисента. Эй, Гринч, ты там сундучок хорошо припрятал?
Гринч. Хорошо, хорошо припрятал, никто не найдет.

(Выходят из зала.)

Ведущий. Ребята, это оказывается они подарки украли, 
Малефисента — владычица тьмы и Гринч — похититель Рождества.

Снегурочка. Ну, когда же придет Дедушка Мороз? Ребята, 
давайте позовем Деда Мороза.

Дети. Дед Мороз!Дед Мороз!Дед Мороз!
(Под музыку входит Дед Мороз.)

Дед Мороз. 
Здравствуйте, дети, взрослые и ребятишки!
Подружки-девчонки и друзья-мальчишки!
С Новым годом поздравляю,
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Счастья, дети, вам желаю,
Светлой жизни сто годов
И здоровья сто пудов!
Этот день мы ждали долго,
Не встречались целый год,
Запевай, звени под ёлкой
Новогодний хоровод!

(Исполняется песня.)

Снегурочка. Дедушка Мороз, а ты к ребятам нашим с 
подарками пришел, и где твой волшебный сундучок?

Дед Мороз (грустно). Потерял я их, внученька. Когда ехал по 
лесу, мне встретились двое. Они попросили их подвезти по одному 
адресу. Когда приехали, их не было и сундучка с подарками тоже. 
Они украли подарки.

Ведущий. Не огорчайтесь, Дедушка Мороз, садитесь, отдох-
ните с дороги. Об украденных подарках мы уже знаем, и наши 
друзья их ищут. А пока наши дети прочитают вам стихи и споют 
песни.
(Дети читают стихи, исполняется песня. В коридоре суматоха, шум-
гам. Шрек толкает Гринча в зал, а принцессы приводят Малефисенту 

за ними.)

Шрек. Вот он, Гринч — похититель Рождества.
Принцессы. Вот она , Малефисента — владычица тьмы.
Вместе. Они украли подарки Деда Мороза!!!
Гринч и Малефисента. Простите нас, Дед Мороз, мы больше 

не будем.
Дед Мороз. Ребята, простим их?
Дети. Дааа!
Снегурочка. Мой дедушка очень добрый, он, конечно, вас 

простил. И дети простили. А теперь принесите сюда в зал наш 
волшебный сундучок. Ребята давно ждут новогодние подарки.

Малефисента и Гринч. Хорошо, мы сейчас принесем подарки, 
вы только нас простите.

(Малефисента и Гринч выходят. Исполняется песня. Под музыку 
входят в зал все взрослые персонажи, Гринч со Шреком несут большой 

сундук с подарками.)

Дед Мороз. А вот и мой волшебный сундучок. Спасибо вам, 
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Шрек, спасибо милые принцессы, без вашего участия мы бы 
подарки не нашли. С Новым годом, с новым счастьем!!!

Снегурочка. Подождите, подождите! На празднике кого-то 
не хватает. Как вы думаете, ребята, кто должен ещё подойти, без 
кого Новый год не наступает?

Дети. Символа года!
Ведущий. Правильно, ребята, давайте пригласим символа 

года — Серебристого быка.
(Вбегает в зал красивый бычок и приглашает всех присутствующих 

на флешмоб. Исполняется танец.)
Дед Мороз. Ну, теперь и можно раздавать подарки.

(Раздача подарков, фотографирование и т.д.)
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МЕДВЕДИЦА И МЕДВЕЖОНОК УМКА

Аммосова Светлана Владимировна, 
Хангаласский улус, г. Покровск,
воспитатель детского сада №4 «Ромашка»

(Звучит фонограмма завывания вьюги, метели. Выходит госпожа 
Метелица.)

Метелица: Здравствуйте, дорогие ребята и гости! Я — 
Метелица! 

Вот летит, летит снежок,
Крутится и вертится.
Посмотрите, я пришла —
Госпожа метелица.
Нас ждет сегодня праздник —
Чудесный Новый год.
Пошире двери распахните,
Входите, маленький народ!

(Звучит музыка и дети входят.)
Метелица: 

Все скорей сюда спешите,
Ведь не можем время ждать.
Праздник новогодний
Нам пора встречать.

1-й ребенок: 
Пусть уносит прошлый год 
Старые ошибки.
Новый год всем раздает
Светлые улыбки.

2-й ребенок: 
Новый год к нам идет 
Мы его так ждали. 
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Нас с собой позовет
В сказочные дали.

3-й ребенок: 
С Новым годом нас поздравить 
Елочка пришла.
И душистый запах хвои
В детский садик принесла.

Метелица: Закружился праздничный дружный хоровод! Так 
встречай же, елочка, с нами Новый год!

(Хоровод. Песня «Маленькая ёлочка»)
Метелица: Ночь. Север. Мама-медведица и ее сыночек Умка 

спят. Звездочки ласково смотрят на них с небес и, опустившись, 
танцуют сказочный танец.

(Дети исполняют танец звездочек. Под музыку «Колыбельная 
медведицы» входят Медведица и Умка.)

Медведица: Сыночек, чувствую дымом пахнет. Где-то люди 
недалеко в своих домах печки топят, пироги пекут. Скоро Новый 
год, веселый праздник.

Умка: Мама, а что такое Новый год? Кто такие люди?
Медведица: Ох, сыночек, маленький ты у меня еще, многого 

не знаешь. Люди — это такие большие медведи, которые ходят на 
задних лапах. Каждый год они приносят в дом елку и украшают ее 
игрушками. Вокруг нее весело пляшут и поют песенки.

Умка: Мама, так разве бывает? Это фантастика!
Медведица (мечтательно): Не, сынок, это не фантастика, это 

как в сказке… А ведь ты еще не умылся, зарядку не сделал. Пойду-
ка я к проруби и принесу водицы (берет ведро и уходит).

Умка: Вот бы и мне попасть на елку — будет веселее! Все 
обрадуются мне, побегу скорее. (Убегает за елку).

Медведица: Умка, иди умываться! Да, где же он. Умка, и здесь 
его нет. Ай-ай-ай, убежал так далеко. Пойду искать сыночка 
своего. Умка-аааа! (уходит).

(Выходит Умка.)
Умка: 

Я иду, иду на елку,
Никого я не боюсь.
Там друзей своих увижу,
Вокруг елки закружусь.
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Ой, куда же мне идти?
Тетушка Метелица, дорогу укажи!

Метелица: Ну что ж, помогу, дорогу укажу, а помогут мне 
серебряные льдинки — волшебные снежинки.

(Выходят снежинки.)
1-я Снежинка: 

Мы белые снежинки,
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы всё запорошим.

2-я Снежинка: 
Покружимся над садом
В холодный день зимы
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.

3-я Снежинка: 
Холодные снежинки
Летим на землю с неба.
Как будто кто-то вытряхнул
Большие хлопья снега.

(Снежинки исполняют танец.)
Метелица: 

Да, до сада далеко.
Но помочь тебе легко.
К детям в гости снежинки идут
И тебя с собой возьмут.
Новый год приносит радость,
Ожидание чудес,
Это время зимних сказок
И счастливых стук сердец.
Снежок летит, искрится по заснеженным 

тропинкам.
Слышите! Пингвины идут и танцуют.

(Выходят пингвины.)
Пингвины: 

Не теряя ни минутки,
Мы спешили к вам на бал.
И красивых нас, пингвинов,
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Каждый мог бы увидать.
(Танец пингвинов.)

Умка: Люблю по льдинкам я скакать! Танцевать и играть! Но 
нужно дальше мне шагать.

(Выбегают девочки «Северное сияние».)

Умка: Ой, что это? (прячется)
1-й ребенок: Начинаем волшебство! Всех заворожит оно.
2-й ребенок: Мы искримся и сияем, в небе северном сияем.
3-й ребенок: Мы — северное сияние, дети. Удивляем всех на 

свете.
(Танец «Северное сияние». Выходят снежинки с Умкой 

останавливаются у елочки.)

Метелица: Скорее проходите, ждет вас детвора! Колоколь-
чики звенят, кони резвые летят. Дед Мороз спешит на праздник, 
чтоб порадовать ребят.

(Входят Дед Мороз и Снегурочка.)

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом! Здравствуйте, 
все ребятишки! И девчонки и мальчишки! С внучкой мы спешили 
к вам, нашим маленьким друзьям. Будем Новый год встречать, 
вместе петь и танцевать!

Снегурочка: 
Ах, какая елка нарядная! 
Вот игрушки и дождик на ней.
Только нет огоньков разноцветных, 
Нет на ней новогодних огней.

Дед Мороз: Это мы сейчас поправим, ёлочку сиять заставим! 
(Стучит посохом.) Зажгись, наша елка-красавица! На праздник 
мы всех соберем. До самых до верхних иголочек, сверкай 
разноцветным огнем! (Огни на елке зажигаются.)

Метелица: 
Блещет елочка огнями,
Приглашает в хоровод.
Звонкой песней, дружным танцем
Вместе встретим Новый год.
(Хоровод с Дедом Морозом.)

Дед Мороз: Ай да дети молодцы! Порадовали меня. Ну-ка, 
теперь поиграйте с моей внученькой!
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Снегурочка: Я очень люблю играть в прятки! 
Метелица: Тогда отворачивайся, Снегурочка, а наши малыши 

спрячутся от тебя.
(Снегурочка отворачивается от ребят. Дети присаживаются на 

корточки. Взрослые закрывают их белой тканью.)

Снегурочка: 
Раз, два, три, четыре, пять —
Я иду ребят искать.
Я хожу, хожу, хожу,
А ребят не нахожу.
Я за елочку пойду —
Может, там ребят найду?

(Снегурочка уходит за елочку, взрослые убирают ткань — дети 
встают на ноги. Снегурочка возвращается.)

Снегурочка: Я всю елку обошла. Но ребяток не нашла.
Метелица: А мы здесь! Не смогла ты нас найти, Снегурочка. 

Теперь малыши закроют глаза, а ты прячься. Мы будем тебя 
искать.

Снегурочка: Хорошо! Попробуйте теперь меня найти, ребят-
ки. Закрывайте ладошками глазки, а я спрячусь. Да смотрите, не 
подглядывайте!

(Дети закрывают глаза. Снегурочка прячется за елку.)

Метелица: Раз, два, три, четыре, пять — мы идем тебя искать!
(Взрослые и дети ходят по залу, ищут Снегурочку, находят ее, 

выводят из-за елки.)

Снегурочка: Молодцы, ребята! И как это вы смогли меня так 
быстро найти?

(Вдруг у Деда Мороза раздается звук мобильного телефона.)

Дед Мороз: Алло! Да, да! Я слушаю. Здравствуйте, госпожа 
Медведица. Да, это я — Мороз. Не волнуйтесь, пожалуйста, Умка 
у нас на празднике. В целости и сохранности. Приходите к нам на 
праздник. До скорой встречи.

(Выходит Медведица.)

Медведица: Здравствуйте! А где же мой сыночек Умка?
Умка: Мама! Я здесь!
Медведица: Как я рада, что ты нашелся! (обнимает). Пока я 

Умку искала, мне в ведро навалило полно снегу.
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Снегурочка: Дед Мороз, ты забыл, ребята ждут самого глав-
ного сюрприза — подарков! Где же твое волшебство?

Дед Мороз: Да все в порядке, внученька! Волшебство в моем 
посохе. Ты мне только помоги волшебным платком. 

(Дед Мороз и Снегурочка накрывают снег в ведре платком.)
Дед Мороз (стучит посохом): Закружи меня, метель! 

Заверти меня сильней! Чтобы волшебство мое вмиг свершилось 
побыстрей!

Дед Мороз (кружится): Под Новый год, как в сказке, все чудеса 
сбываются. И снег холодный в подарки превращается!

Снегурочка: Ну и что же произошло? (Открывает платок и 
заглядывает в ведро). Ой, да здесь подарки!!!

Дед Мороз: А теперь помогай, подарки детям раздавай. До 
свидания, друзья! До новых встреч!
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Спиридонова Виктория Ануфриевна, 
Хангаласский улус, г. Покровск, воспитатель Центра 
развития ребенка-детского сада №1 «Сардаана» 

Ведущая: 
Что за гостья к нам пришла, запах хвои принесла?
А на ней шары, гирлянды. До чего ж она нарядна!
Вместе с нею к нам идет зимний праздник Новый год!

(Стихи детей. Песня «Встречаем Новый год»)

Ведущая: 
Скажем дружно: раз, два, три —
Ну-ка, елочка, гори! 

(Повторяют 2 раза, елка зажигается.)

Ведущая: 
Что-то не загорается!
Давайте ей песню споём.

(Песня «Приходи к нам, ёлочка»)

Ведущая: 
Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями!

(Стихи детей. Песня « Считалочка». После песни дети садятся на 
стульчики.)

Ведущая: 
Возле елки ожидают вас сегодня чудеса.
Слышите, здесь оживают добрых сказок голоса!
Снова сказка начинается, 
Ведь к нам опять пришла зима.
Всё белым снегом одевает,
И в шапках снеговых дома.
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(Танец снежинок. В конце танца девочки разбегаются врассыпную на 
места. Выходит сказочница.)

Сказочница: Что-то погода сегодня разыгралась. Снегу-то на-
валило! Наверное, сама Снежная королева к нам пожаловала. 
Я — добрая сказочница. Сегодня мой рассказ о Снежной коро-
леве. Когда-то очень давно жили в одном городке мальчик и де-
вочка: Кай и Герда.

(Под музыку выходят Кай и Герда.)
Герда: Посмотри, Кай, как прекрасны наши розы. 
Кай: За окном мороз, а у нас тепло и уютно, и наши розы за-

мечательно цветут.
Герда: Сколько игрушек нам приготовила бабушка к Новому 

году! 
(Приседают и рассматривают игрушки.  

Кай берет осколок от зеркала.)
Кай: А что это? Ой, как больно! Как кольнуло! А теперь здесь! 

(Хватается за сердце.)
Герда: Кай, дорогой, что с тобой?
Кай: Отстань от меня, (отталкивает Герду) чего ты ревёшь? 

Фу, какая ты стала некрасивая!
(Величественно входит Снежная королева.)

Снежная королева: 
Королевой снежной называюсь я.
Вьюги и метели — все мои друзья.
Холод, лед и стужа во дворце моем.
Заберу я Кая, забудьте все о нем! 

Я хочу пригласить тебя в свое ледяное королевство. Ты пой-
дешь со мной?

Кай: Да, я согласен. 
(Снежная королева уводит Кая.)

Герда: 
Мой милый Кай исчез, пропал,
Что делать, я не знаю.
Нужно в путь мне отправляться,
Отыскать скорее братца.
Я сто дорог смогу пройти, 
Чтоб брата милого найти.

(Берет розу и под музыку Герда уходит.)
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Сказочница: И вот наша девочка отправилась на поиски сво-
его брата. Она шла через поля, через темные леса и, наконец, 
вышла к сказочному замку. 

(Танец ворона и вороны)
Ворон: Здравствуйте, баррышня!
Ворона: Здравствуйте!
Герда: Здравствуйте, сударь и сударыня!
Ворон: Я придворрный воррон Карл.
Ворона: А я настоящая придворрная воррона Клара. Может, 

чем-нибудь помочь?
Герда: Я Герда, я ищу своего брата Кая.
Ворон: Много раз мы тут летали, только Кая не видали.
Ворона: В замке здесь неподалеку принц с принцессою живет.
Может быть, они помогут. 

(Берут Герду за руки и идут в замок. Выходят придворные, мальчик и 
девочка.)

Придворная: 
Что за чудо, что за диво, 
На балу у нас красиво.

Придворный: 
Чудно, чудно, бал открыт
Блеском весь дворец залит.

(Танец принцессы, принца и придворных.)
Герда: Добрый день, я вам не помешала?
Принцесса: Кто ты? Откуда? Как ты сюда попала?
Герда: Я — Герда. Ищу своего названого брата Кая. Его забрала 

к себе Снежная королева.
Принц: Ой, бедная девочка, как мне тебя жалко! Ей обязатель-

но надо помочь!
Принцесса: Конечно, ей надо помочь! Мы дадим тебе, девоч-

ка, шубку и муфточку, чтобы ты не замёрзла в царстве Снежной 
королевы. Только найди своего брата!

Герда: Спасибо вам, вы очень добры! Прощайте!
(Уходит. Под фонограмму «Всем известно мы народ горячий…» 

выходят разбойники и танцуют.)
Разбойники: 

Сегодня удача нам в руки пришла,
Девчонку богатую нам принесла.
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Разбойница: 
Девочка, душечка, крошечка,
Я ее к себе заберу. (Тянет в себе.)

Разбойник: Это ты что тут раскомандовалась! (Идет на раз-
бойницу.)

Разбойница (отталкивает разбойника): Отстань, а то хуже 
будет!

Разбойник: Ладно, ладно, бери девчонку и делай с ней, что 
хочешь. (Уходят.)

Разбойница: И как тебя угораздило попасть в наш лес?
Герда: Снежная королева Кая увезла. Где теперь его найти? 

Видно сбилась я с пути? (Плачет.)
Разбойница: 

Не плачь. Мне даже тебя жалко стало. 
Со мной такого раньше не бывало.
Вот что: дарю тебе оленя –
Пусть он тебя сопровождает.

(Танец оленей)

Олень: Я — гордый северный олень. 
Живу я там, где ночь и тень,
Зимой и летом снег лежит, 
И все от холода дрожит.
Там вьюги дикие напевы, 
Там царство Снежной королевы.
Там вашему пути конец, 
Во мгле стоит ее дворец.
Во дворце том Королева злая 
От ваших глаз укрыла Кая.

Разбойница: 
Торопитесь, счастливого пути. 
Желаю скорее вам Кая найти!

Герда: Спасибо тебе, ты очень добрая!
(Становится за оленем, убегают под фонограмму «Умчи меня, 

олень».)

Сказочница: Бедной девочке пришлось очень нелегко на сво-
ем пути. Ее настигали снежные бури, вьюги и метели. Она замер-
зала от холода, но ни разу не повернула назад, смело шла вперед. 
И вот, наконец, она оказалась в царстве Снежной королевы.
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(У ёлки сидит Кай, играет в стекляшки. Входит Герда, бросается к 
Каю, берёт за руки.)

Герда: Мой бедный Кай, совсем замерз. Ты знаешь, как долго 
я тебя искала…

Кай: Не мешай мне, видишь, занят я.
Герда: Но, Кай, это же я, твоя Герда. Ты что, не узнаешь меня?
Кай: Мне все равно, кто ты. Уйди отсюда.
Герда: Что же мне делать, как вернуть брата. Кай, ты помнишь 

эту розу?
Кай (берет в руки розу): Ой, что то кольнуло.
Герда: Кай у тебя руки стали теплые!
Кай: Герда, это ты? Сестрица моя любимая, как я рад тебя ви-

деть! (Взявшись за руки, кружатся. Появляется Снежная короле-
ва.)

Снежная королева: 
Согрела Кая, только он мой, 
Так и знай. 
Как ты посмела сюда прийти! 
Не отдам я Кая, не проси! 
Превращу тебя я в белые снега 
И оставлю здесь на вечные года.

Герда: 
Я злых твоих взглядов не боюсь, 
Домой с любимым братом я вернусь.

(Притрагивается розой. Снежная Королева, кружась, уходит.)
Сказочница: 

В сказке победило вновь добро,
Хоть зло коварно было и хитро.
Ах, если б было так всегда,
Какая жизнь настала бы тогда.

Ведущая: Вот и закончилась наша волшебная сказка, но 
праздник наш продолжается.

Гости все пришли к нам в сад.
Ёлка здесь, но вот вопрос:
Где же Дедушка Мороз?
Позовём его все дружно: 
«Где ж ты, Дедушка Мороз?»

Дед Мороз: 
Здравствуйте, ребятишки! 



Электронный сборник методических разработок

583

Здравствуйте, гости дорогие! 
Каждый праздник новогодний,
Прихожу я к детворе. 
Вот пришёл и к вам сегодня
Весь в морозном серебре.
Принёс мешок подарков,
Все готов я вам раздать.
Но хочу, чтоб было жарко.
Значит, надо петь и танцевать.
Становитесь, детвора, 
Хоровод водить пора.
(Песня-хоровод «Дед Мороз»)

Ведущая: Дед Мороз, ты рукавицу потерял.
Дед Мороз: Где?
Ведущая: А вот у ребят, догоняй!

(Игра «Догони рукавицу»)

Снегурочка: Дед Мороз, придумал бы игру, позабавил детво-
ру!

Дед Мороз: Вы мороза не боитесь? Ну, тогда поиграем!
(Игра «Заморожу»)

Дед Мороз: Ох и наигрался я, как устал.
Снегурочка: А ты сядь, отдохни, да стихи новогодние послу-

шай.
(Дети читают индивидуальные стихи.)

Снегурочка: Дедушка, ты ребят повеселил, а ничем не угостил.
Дед Мороз: Не забыл вам Дед Мороз принести подарков воз!
(Достаёт мешок и передаёт Снегурочке. Там замечают, что в 

мешках фантики от конфет, кожура от апельсинов и т.д.)

Снегурочка: Дедушка Мороз, ты посмотри, подарки-то наши 
кто-то съел!

Дед Мороз: Как съел? (смотрит) И правда. Да как же это? Да 
кто же это так набезобразничал? Придется мне мое волшебное 
зеркальце достать да посмотреть в него. (Смотрит в зерка-
ло.) Так и есть! Так я и думал! Посмотри-ка, внученька. Узнаешь 
безобразника?

Снегурочка: Ой, Дедушка, это же Цыпа — сын Бабы-яги!
Дед Мороз (дает посмотреть ведущей): Видите? Вот кто 
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сидит и ваши подарки ест. Ну, сейчас я с ним поговорю! Ну-ка, 
посох, покружись, Цыпа, детям покажись!
(Бежит Цыпа, на ходу ест конфеты, бросает фантики или апельсин, 
бросает кожуру, со всего размаха усаживается под елкой и начинает с 

аппетитом есть, не обращая ни на кого внимания.)
Дед Мороз (возмущенно): Нет, вы полюбуйтесь на него — ест 

детские подарки, как ни в чем не бывало!
(Цыпа отворачивается в противоположную сторону, продолжает 

жевать.)
Дед Мороз: И не стыдно тебе? Столько детей осталось без 

подарков, а ему хоть бы что!
(Цыпа опять отворачивается.)

Дед Мороз: Ты не слышишь что ли? Я кому говорю?
Цыпа (все доел, вдруг скривился и начал кричать): Маманя! 

Обижают!
Баба-яга (летит на новой метле, закрывает Цыпе рот пу-

стышкой, тот резко перестает кричать): Кто тебя обижает, мой 
сладенький? Кто не дает тебе спокойно поесть, мой худенький? 
Да кто ж это испортил тебе аппетит, мой бледненький?
(Цыпа громко сосет пустышку, показывая по очереди пальцем то на 

ведущую, то на Деда Мороза, то на детей.)
Дед Мороз: Худенький, говоришь? Бледненький, говоришь? 

Аппетит испортили? А ты знаешь, что твой сладенький все подар-
ки у детей съел?

Баба-яга (гладит Цыпу по голове, целует в макушку): На 
здоровье, солнышко! (Деду Морозу) Съел мой сыночек 1, 3, 7, 15 
подарков. Ну и что? Это я ему их дала!

Дед Мороз: О своем сыночке подумала, а столько детей в Но-
вый год без подарков оставила? И не стыдно тебе?

Баба-яга: Это мне-то стыдно? Скажи-ка, Дед Мороз, без утайки, 
вот при всех скажи: Ты детям каждый год подарки приносишь?

Дед Мороз: Да.
Баба-яга: А моему сыночку хоть раз принес?
Дед Мороз (обескураженно): Нет.
Баба-яга: Вот видишь, а говоришь «стыдно». Это кому же 

стыдно-то должно быть? Ты думаешь, я не мать? Думаешь, у меня 
сердца нет? Есть! Большое и горячее! (Достает «сердце».)

Дед Мороз: Чудеса! Не знаю, что и делать! Ребята, может и 
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вправду дать Цыпе подарок, и тогда Баба-яга никогда больше не 
будет брать чужие подарки? Сердце-то у нее вон какое доброе, 
оказывается.

(Дед Мороз дает Цыпе подарок.)
Баба-яга: Коль со мной по-хорошему, так и я ведь хорошая! 

Остались, Дедушка Мороз, еще подарки, всем ребятам хватит!
(Раздача подарков детям)

Дед Мороз: 
Вот и праздник новогодний, 
Нам уже кончать пора,
Много счастья вам сегодня, 
Мы желаем, детвора!

Снегурочка: 
Так растите вы большими,
И не знайте вы невзгод, 
А мы с Дедушкой Морозом
К вам придем, но через год!

Все персонажи: До свидания, ребята, до новых встреч!!!
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ДВА ДЕДА МОРОЗА НА ЕЛКЕ — СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ

Бурнашева Луиза Гаврильевна, 
Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, музыкальный ру-
ководитель детского сада №3 «Мюрючээнэ» 

Ведущий: 
Сегодня маски мелькают там и тут, 
Но только настоящего Мороза дети ждут.

(Ведущий обращается к детям.)

Давайте мы волшебные слова произнесем 
И Дедушку Мороза на праздник позовем.

Дети все вместе: 
Раз, два, три, 
Дедушка Мороз, приходи!

(Звучит музыка для выхода Деда Мороза.)

Дед Мороз: А вот и я. Вас видеть рад — любимых внучек и 
внучат! Не видел вас я целый год, вы подросли так, дети! Давайте 
встанем в хоровод и вместе праздник встретим.
(Дети ведут хоровод с Дедом Морозом. Вдруг снова звучат позывные 

Деда Мороза.)

Ведущий: 
Вот чудеса под Новый год,
К нам снова Дед Мороз идет!

(Входит Карабас в костюме Деда Мороза.)

Карабас: 
Привет, девчонки и мальчишки! 
Меня вы знаете по книжке. 
Я с длинной-длинной бородой, 
Хотя, конечно, не седой. 
Похлопайте в ладоши, 
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Ведь я такой хороший!
(Карабас-Барабас уговаривает детей похлопать ему.)

Ведущий:
Ой, ребята, что такое? 
Дед Морозов стало двое?! 
Каждый с посохом и в шубе, 
В шапочке блестящей. 
Как же нам теперь узнать, 
Где же настоящий?

Карабас: Настоящий — это я!
Дед Мороз: Не верьте вы ему, друзья!
Ведущий:

Так как же нам узнать, кто прав? 
Придумала, внимание! 
Мы Дедушкам Морозам 
Устроим испытание. 
Пусть огни на елочке 
Зажгутся поскорей, 
И будет нам на празднике 
Светлей и веселей.

Карабас: 
Мне не страшно испытание, 
Справлюсь я легко с заданием. 
Карабас-Барабас, 
Елочка, зажгись для нас!

(Карабас-Барабас ударяет посохом. В зале гаснет свет, становится 
темно. Сразу же говорит Дед Мороз.)

Дед Мороз: 
На небе звездочки, зажгитесь поскорей 
И к нам спуститесь, чтоб порадовать детей. 
На елке разноцветными зажгитесь огоньками,
И возле елочки станцуйте вместе с нами.

(На елке и в зале вспыхивают огоньки. Выбегают дети с фонариками 
в руках, исполняют «Танец звездочек».)

Карабас: 
Назначьте нам другое испытание, 
Что справлюсь с ним, уверен я заранее.
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Ведущий: 
Давно ребята наши знают, 
Что любит Дедушка Мороз, 
Когда ему стихи читают 
Про снег, метели и мороз.

(Дети читают стихи. Дед Мороз радуется, улыбается, подбадривает 
детей. Карабас поеживается, делает вид, что мерзнет, недоволен.)

Ведущий: Как странно ведет себя этот Дед Мороз, (показыва-
ет на Карабаса) 

От этих стихов он, как будто замерз. 
А этот — улыбается (показывает на Деда Мороза.) 
И даже запомнить старается. 
И все же решить, кто же прав, мы не можем, 
Поэтому испытание продолжим.
(Ведущий предлагает провести аттракционы.)

Аттракцион «Собери снеговика»

Задание: собрать на стержень шары разных размеров (из па-
пье-маше). На резинке конус-морковка, ведерко на голову.

Аттракцион «Кто быстрее»

Задание: обежать вокруг елки с «фонариком» и не уронить 
его. Дед Мороз все делает правильно. Карабас ошибается и этим 
веселит детей.

Ведущий: 
Как трудно нам опять решить, 
Хочу я вот что предложить: 
Пусть Дедушки Морозы 
И взрослых, и ребят 
Своей волшебной силой 
Сейчас всех удивят.

Карабас: 
Вот этих детей, что на елку спешат,
Сейчас превращу я в смешных лягушат. 
Раз, два, Карабас! 
Три, четыре Барабас! 
Были вы ребятами, 
Станьте лягушатами!..
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(Дети исполняют задорный «Танец лягушат».)
Дед Мороз:

Были лягушатами, 
Станьте вновь ребятами. 
Все скорей ко мне спешите 
И со мною попляшите.

(Дети исполняют любой любимый танец.)
Ведущий: 

Сегодня к нам в просторный зал 
На наш веселый карнавал 
От Бабушки Метели 
Снежинки прилетели.

(Дети исполняют «Танец Снежинок».)
Карабас: 

Ну, хорошо, сдаюсь, сдаюсь! 
Я снежную метель боюсь. 
Замерзли пальцы, уши, нос. 
Да, я не Дедушка Мороз. 
Я — Карабас-де-Барабас, 
Пусть музыка звучит сейчас. 
Ведь я с собой на карнавал 
Весь кукольный театр взял. 
А ну-ка, выходите 
И нас повеселите.
(Дети исполняют танец.)

Дед Мороз:
Что ж, милые друзья, 
Для вас я чудо главное припас. 
Подарки, что готовил вам, 
Сейчас, ребятки, я отдам. 
Под елочкой мешок лежит, 
Пусть к нам скорее он спешит. 
Под музыку веселую 
Он попляшет, топнет 
Похлопаем в ладошки. 

(Мешок с самого начала праздника находится в зале. В мешке сидит 
человек. «Мешок» низкий, старается поплясать.)

Дед Мороз: Ты, мешок, расти, расти, 



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

590

Всех ребяток угости!
(«Мешок» выпрямляется — «растет».)

Ведущий: 
Да, ребята, под Новый год 
Встреч чудесных много ждет: 
Здесь Дед Мороз и Карабас, 
Здесь чудо-елочка сверкает, 
Всех с Новым годом поздравляет!

(Дед Мороз раздает подарки, персонажи сказки прощаются и уходят.)
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ДВЕ СНЕГУРОЧКИ

Кирикова Ия Семеновна, 
Хангаласский улус, с.Качикатцы,
воспитатель дошкольной группы «Колосок» 
Качикатской средней общеобразовательной школы 
им. С.П. Барашкова

  
(Под музыку «Новогодняя» дети входят в зал.)

Ведущая: 
Ждали праздника мы долго,
Наконец, пришла зима.
В гости к нам явилась елка,
С Новым годом, детвора!

1-й ребенок: 
Как красиво в нашем зале,
А на елочку взгляни —
Здесь и бусы, и хлопушки,
И блестящие шары!

2-й ребенок: 
Елка улыбается, 
Глядя на ребят,
Очень всем нам нравится 
Елочки наряд.

3-й ребенок: 
Мы любуемся каждой иголочкой,
Слушай песню, красавица-елочка.

(Дети исполняют песню «Новогодняя».)
Ведущая: 

А теперь давайте дети все дружно скажем:
«Елочка, елочка, 
Зеленая иголочка,
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Раз, два, три, 
Зажигай свои огни!»

(Дети повторяют эти слова, но огоньки не зажигаются.  
Где-то далеко звучит голос Елочки.)

Елка: 
Вы, наверное, пошутили, 
Плохо дети говорили!
В вашем голосе нет ласки, 
Сделайте добрее глазки,
И скажите так слова, 
Чтоб кружилась голова,
Чтоб на месте не сиделось, 
И плясать мне захотелось!

Ведущая: Дети, мы забыли поздороваться с Елочкой. (Тихим 
голосом договаривается и разучивает с детьми следующие сло-
ва.)

Здравствуй, Елочка, 
Колкая иголочка,
Пышная, нарядная, 
Наша ненаглядная.
Раз, два, три, 
Зажигай свои огни.

(Дети все еще раз произносят слова, и в этот момент раздается 
перезвон колокольчиков. Звучит голос Елочки.)

Елка:
Вот совсем другое дело: 
Вся душа моя запела!
К празднику теперь готова!
Вашу просьбу выполняю: 
Огоньки свои включаю!

(На елке зажигаются огоньки, все хлопают в ладоши. Дети поют 
песню «Поднимите пальчики».)

Ведущая: 
Наша елка всем на диво:
И стройна, и высока!
Сядем тихо и посмотрим
На нее издалека

(Дети садятся на стульчики.)
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Ведущая: Все готовы к празднику, но по-моему, мы не встре-
тились еще с самыми главными героями. Может, вы мне подска-
жите их имена?

Дети: Снегурочка и Дед Мороз. 
(Дети зовут Снегурочку по предложению ведущего. Раздается стук в 

дверь, входит Баба-яга.)

Баба-яга (сначала говорит почти шепотом, постепенно уси-
ливая звучание голоса и темпа): 

В лесу дремучем, 
За ключом гремучим 
Живет старая карга 
Бабка-яга, костяная нога. 
Страшно стало?

Ведущая: 
Ничего не страшно, 
Ворчит старуха, злится, 
На всех клюкой грозится, 
А чего она злится?

Баба-яга: Злость ее берет, вокруг людей развелось види-
мо-невидимо. А ей бы одной пожить захотелось. Ни одной глуши, 
ни одного болота, ни одной чащи непролазной не осталось. Все 
шумят, праздники устраивают.

Ведущая: Выдумки, никакой Бабы-яги нет и не было! А вы от-
правляйтесь-ка со своим хмурым настроением подальше от дет-
ского сада. А мы Снегурочку будем поджидать.

Баба-яга: А чего же ее ждать-то? Вот она за дверью стоит. 
(Баба-яга ведет свою внучку Ягушку в костюме Снегурочки. Тащит ее, 

та упирается.)

Не стесняйся, Снегурочка, здесь все свои! (громким шепотом) 
Видишь, как у всех глазки-то радостно сверкают. Ох, не выношу я 
этого. Сейчас мы эту их радость, это веселье погасим.

Ягушка: Ничего я не стесняюсь. Здравствуйте!
Ведущая: Здравствуйте, только не знаем как вас и называть-

то?
Ягушка: Тах и насывайте — Снехурочка (коверкает слова)
Ведущая: Да неужели, Снегурочка, всего-навсего за год так ты 

изменилась?
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Баба-яга: Конечно, изменилась. Еще краше стала. Красавица 
ты наша лесная. (Поглаживает, любуется.)

Ведущая: А что это она такая высокая?
Баба-яга: На свежем воздухе выросла.
Ведущая: А нос-то крючком?
Ягушка: Так это же с любопытства. Сую нос, куда не надо 

иногда.
Ведущая: Ой, трудно поверить, что это и есть настоящая 

Снегурочка
(Под звон колокольчика входит настоящая Снегурочка.)

Кто это? Снегурочка! Точно Снегурочка. Ах ты, гостья наша 
долгожданная!

Снегурочка: Меня Дед Мороз прислал. Пойди говорит, 
поздравь всех с Новым годом!

Баба-яга (перебивает): Как прислал? Не верьте ей, это он нас 
прислал же.

Ведущая: Трудно нам не поверить этой девочке. Правда, 
ребята? Как же быть? А давайте устроим им соревнование! Кто 
сможет лучше убедить нас, тот и будет Снегурочкой на нашем 
празднике. Вот у Снегурочки должен быть звонкий голос.

Баба-яга: Ох, как моя Снегурочка поет, заслушаетесь.
Ведущая: Это и будет нашим испытанием. А победительницу 

мы определим по аплодисментам ребят. Вот и начинайте вы.
(Ягушка исполняет песню «Снежинка-сестричка».)

Ведущая: А теперь твой черед, девочка. Ох, если и она так 
споет, то не видать нам в этом году Снегурочку.

(Снегурочка исполняет песню «Под Новый год».  
Звучат аплодисменты.)

Баба-яга: А моя пела лучше! Лучше!
Ведущая: Ну, хорошо. Чтобы было все справедливо, давайте 

еще одно испытание придумаем. Вот настоящая Снегурочка, 
когда к нам приходила, всегда проводила много разных игр.

Баба-яга: Ой! Ничего проще нет. С детства со всякими 
шалостями-пакостями знакомы и вас сейчас обучим.

Ягушка: Ребятушки, милые, давайте сейчас свалочку возле 
елки устроим.

Баба-яга (шепчет): Не…лучше вот что…ш.. ш…
Ягушка: Вот смеху-то будет. А-а точно. Из елки палки хотите 
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выстругивать? Или давайте кто громче заорет или шире откроет 
рот! Ха-Ха-Ха!

Баба-яга: А помнишь? Ха-Ха-ха! (Не в силах сказать, от смеха 
падают.)

Ведущая: Нет, нет, так вы нам весь праздник испортите. Ну, 
теперь твоя очередь, девочка! Какую игру ты предложишь?

Баба-яга и Ягушка (недовольно бурчат): Игры наши им не 
понравились. Посмотрим.

Снегурочка: А я предлагаю вот такую игру. Смотрите, зайчик. 
Он всегда убегает от лисы. Вот они. Эти игрушки, но они смогут 
двигаться, если вы им немного поможете.

(Проводится игра «Лиса и заяц».)

Ведущая: Но теперь нет никаких сомнений. Мы давно поняли, 
кто настоящая Снегурочка.

Баба-яга: Конечно, конечно, никаких сомнений. Вот она! (Под-
талкивает вперед Ягушку.)

Ведущая: Ребята, Баба-яга нас старается все время запутать. 
Мне кажется, пора вызывать на помощь Деда Мороза. Вот 
тут сомнений не останется ни у кого. Его-то может вызвать 
действительно только настоящая Снегурочка. (Обращается к Ба-
бе-яге.) Коль вы самые-самые, то и вызывайте Деда Мороза.

Ягушка (испуганно): Как вызывать-то будем, бабка?
Баба-яга: Да чего там волноваться? Щас так свистнем, как 

гикнем…
(Свистит. Гаснет свет, звучит устрашающая музыка, освещена 

только елка. Влетает Змей Горыныч.)

Змей Горыныч: Без приятелей я жить не могу.
Баба-яга и Ягушка: Мы тут.
Змей Горыныч: Уважаю я Бабу-ягу.
Баба-яга: Мерси!
Змей Горыныч: Мой соратник Бессмертный Кощей!
Баба-яга и Ягушка: Злодей!
Змей Горыныч: И разбойник Соловей!
Баба-яга: И еще Бармалей!
Змей Горыныч: Ну да!
Ведущая: Вот так Дед Мороз! А где же Дед Мороз? Вы и есть 

Дед Мороз?
Змей Горыныч: Какой Дед Мороз? Только не надо Мороза.
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Ведущая: Так мы и видим, что ты не Дед Мороз!
Баба-яга (суетливо бегает от головы к голове, пытает-

ся что-то нашептывать): Придираетесь, обижаете! Смотрите 
сами, чем не Дед Мороз: нос, глаза, уши, голова —три… И мешков 
с подарками, наверное ж, тоже три будет.

Змей Горыныч: Чего вызывали-то?
Ведущая: Помочь разобраться, У нас вот две Снегурочки, а 

нужна только одна, но настоящая.
Змей Горыныч: И всего-то? Вот потеха. Глупые вы здесь ка-

кие-то. Из двух — одну? Ха-ха-ха! Проще простого. Вот щас одну 
съем, а одна вам и останется.

Ведущая: Будто и вправду съешь?
Змей Горыныч: Съем и облизнусь.
Ведущая: И стыдно не будет?
Змей Горыныч: Не будет первой что ли? Только решить надо, 

какая голова есть будет. Их же у меня чай три.
1-я голова: Я! Я!
2-я голова: Ты сегодня завтракала!
1-я голова: Так, еще не обедала же!
3-я голова: А мне тоже хорошее питание требуется (Шумят, 

ссорятся.)
Ведущая: Как бы беды не случилось. Вызывай, девочка, ты 

Деда Мороза.
(Снегурочка звенит колокольчиком. Включается свет. 

Появляется Дед Мороз.)
Дед Мороз: Это еще что за нечисть тут пожаловала? А ну, 

марш отсюда, а то худо будет. Говорил же тебе, чтобы на глаза не 
попадался.

(Змей Горыныч улетает.)
Дед Мороз (Бабе-яге): А и вы здесь?
Ягушка: А мы ничего плохого не делаем, мы детей вот веселим.
Баба-яга: Свои мы, Дед Мороз, свои. Мы ребят на метле 

катаем. Вот!
Дед Мороз: Ну, конечно, мы тебя со всех новогодних 

праздников повыгоняли, а ты теперь сюда пробралась. А ну-ка, 
давайте заморозим Ягу и ее внучку. Пусть немного поостынут.

(Дед Мороз и дети дуют.)
Баба-яга: Фу-фу русским духом повеяло. Не люблю я такие 
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запахи, я люблю ароматы нежные. Ах, разлапушка, Дед Мороз, 
нельзя ли потише, терпения не хватает, пятки к полу примерзают.

(Постепенно замерзают, сидя на стульчиках в зале.)

Дед Мороз: 
Здравствуйте, дети!
Все такой же седой,
Но совсем, как молодой,
И готов пуститься в пляс хоть сейчас.
В круг скорее вставайте,
Хоровод свой начинайте.

(Дети поют песню « Новогодние игрушки». В конце песни Дед Мороз 
теряет рукавицу.)

Ведущая: Дед Мороз, ты потерял рукавицу?
Дед Мороз: Где?
Ведущая: А вот у ребят! Догоняй их.

(Игра « Заморожу»)

Дед Мороз: А теперь садитесь, я на вас погляжу, какие вы все 
нарядные, красивые. Ох, жарко мне стало. Снегурочка, воды бы 
испить.

(Снегурочка приносит игрушечное ведро.)

Дед Мороз (пьет): Ох, как освежила меня водица. (Загляды-
вает в ведро.) Да тут и для ребят осталось. (Взмахивает ведром, 
как бы выплескивая воду, и обсыпает детей конфетти.)

Ведущая: Шутник ты, Дед Мороз. Садись, отдохни, а дети 
споют песенку про тебя.

(Дети поют песни «Дед Мороз» и «Снежная песенка».)

Дед Мороз (обращается к одному из ребят): Как вы меня 
порадовали, пожалуй, заберу я тебя в лес, будешь мне там песни 
петь, а то я скучаю там иногда.

Снегурочка: Дед Мороз, у него же мама, папа. Как они без 
него здесь останутся?

Дед Мороз: Ну, вот и хорошо. Им и вдвоем весело будет.
Снегурочка: Хорошо, Дед Мороз. Если ты так хочешь, 

попробуй сначала поймать этого мальчика. А нет — не обижайся.
Дед Мороз: Как же мне его ловить?
Снегурочка: А вот так: ему ребята будут помогать.

(Вызывает 3-4 детей. Они становятся колонной и держаться друг 
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за друга. Ребенок, которого Дед Мороз будет ловить, стоит послед-
ним. Первый старается все время загораживать дорогу. Дед Мороз не 

может поймать.)
Дед Мороз: Ох, устал я! Посижу лучше.
Снегурочка: Конечно, Дед Мороз, можно и посидеть. 

Послушайте-ка мои загадки.
(Из конверта достает бумажку и загадывает загадки.)

Снегурочка: Дед Мороз, а теперь загадка для тебя! Сам 
металлический, а мозг электрический? (Робот)

Ведущая: Выступают роботы и звездочки! 
(Танец «Роботы и звездочки»)

Ведущая: Дед Мороз, а ты видел когда-нибудь, как кошки ло-
вят мышей?

Дед Мороз: Не-ет!
Ведущая: Тогда смотри! Выступают коты и кошки! Кошачий 

рок-н-ролл!
(Выходят кошки.)

Первая кошка: 
Я пришла на елку в гости,
У меня пушистый хвостик. 
Мяу-мяу, кошка я, 
Здесь вся моя семья.

Вторая кошка: 
Когти кошкины остры, 
Только ноги унеси! 
А за лакомый кусочек 
Я могу вам спеть разочек.

Третья кошка: 
На охоту выхожу — 
Мышек долго сторожу.
Приглашу ее на чай. 

(Кошачий рок-н-ролл)
Снегурочка: Давно наблюдаю я за Бабой-ягой: видно, она 

что-то сказать хочет.
Дед Мороз: Ну что же, дадим ей слово. (Стучит посохом.) 

Говори, старая.
Баба-яга: Ах, разлапушка, Дед Мороз, голубчик, красавчик. 

Сил моих нет, замерзла.
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Дед Мороз: А ты попляши. Ребята, давайте разморозим Бабу-
ягу веселым танцем. И вы, родители, тоже помогайте. Знаете 
песенку «В лесу родилась елочка»?

(Флешмоб «В лесу родилась елочка»)
Баба-яга (пытается плясать, Деду Морозу): Ну что ты 

смеешься, тебе хорошо. У тебя должность веселая: разноси себе 
подарки да елки, не то, что моя доля горемычная.

Дед Мороз: Кстати, где мой мешочек? Там ведь подарки для 
ребят лежат!

Баба-яга: Что, Дед Мороз, засуетился? Как же это ты к ребятам 
без подарка явился? Ладно! Мы хоть Снегурки не настоящие, но 
кое-какие чудеса делать умеем. Иногда и приятные удаются.
(Свистит. Появляется избушка на курьих ножках, останавливается к 

елочке передом.)
Баба-яга: 
Избушка, избушка! Повернись к елке задом, а к нам передом.
Вот, Дед Мороз, и твой мешок прибыл. Тебе всего-навсего по-

просить нужно было.
Дед Мороз: Ну, спасибо тебе, Баба-яга, за помощь.
Баба-яга (смушается): Да все ж ради них, ради детишек 

стараюсь. А то еще сказки про меня читать перестанут.
Дед Мороз: Теремок, отдай мой мешок. Мешок радости и 

сладости.
(Теремок выдает один подарок и убегает.)

Дед Мороз: А где остальные подарки?
Баба-яга: А остальные подарки там за елочкой лежат! Прине-

сем их для ребят!
(Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга с внучкой раздают подарки. Проща-

ются и уходят.)
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«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» НА НОВЫЙ ЛАД

Гоголева Мария Ильинична,
Усть-Алданский улус, с.Борогонцы,
воспитатель детского сада №3 «Мюрючээнэ»

Действующие лица: сказочник, 12 месяцев, мачеха, сестра, 
падчерица, фея.

Сказочник: В одной маленькой деревушке жила злая жен-
щина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица 
ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица — все не 
так. Дочка по целым дням на перине валялась да пряники ела, а 
падчерице с утра до ночи и присесть некогда было. Была зима. 
Мачеха сказала падчерице.

Мачеха: Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников. 
Завтра сестрица твоя именинница, и скоро Новый год!

Сказочник: Посмотрела на мачеху девочка и говорит.
Падчерица: Да какие среди зимы подснежники, матушка? 

Раньше марта месяца они не появятся, только пропадешь в лесу.
Сестра: Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет! 

Ступай да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка.
Сказочник: Заплакала девочка и пошла в лес. Все темнее 

становится кругом. И вдруг далеко, меж деревьев сверкнул огонек. 
Пошла девочка на этот огонек. Посреди полянки большой костер 
горит. А вокруг костра сидят люди — кто-то поближе к огню, кто-
то подальше. Стала она считать.

Падчерица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Сказочник: Насчитала двенадцать. Вдруг обернулся один 

старик и спрашивает:
Январь: Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно?



Электронный сборник методических разработок

601

Сказочник: Девочка показала ему свою пустую корзину и 
говорит:

Падчерица: Мне нужно набрать в эту корзинку подснежников.
Январь (смеется): Это зимой что ли подснежников?
Падчерица: Послала меня сюда моя мачеха и велела с пустой 

корзинкой домой не возвращаться.
Сказочник: Тут все двенадцать месяцев поглядели на нее, 

стали между собой переговариваться и танцевать вокруг костра.
Январь: Что же ты делать будешь, если не найдешь 

подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут.
Падчерица: В лесу останусь. Буду март ждать, чем домой без 

подснежников вернуться.
Сказочник: Вдруг один из двенадцати, самый молодой, 

веселый, встал и подошел к старику.
Март: Братец Январь, уступи мне на час свое место!
Сказочник: Погладил свою длинную бороду старик и говорит:
Январь: Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля.
Февраль: Ладно, уж надо ей помочь.
Январь: Ну, будь по-вашему (стучит о землю своим посохом). 

Не трещите, морозы. Полно вам воронье замораживать, 
человечье жилье выхолаживать. Ну, теперь твой черед, братец 
Февраль.

Сказочник: Отдал посох меньшему брату Февралю
Февраль (стукнул посохом, мотнул бородой): 

Ветры, бури, ураганы, 
Дуйте, что есть мочи! 
Вихри, вьюги и бураны, 
Разыграйтесь к ночи! 
Теперь твой черед, братец Март.

Сказочник: Взял младший брат посох и ударил о землю.
Март: 

Разбегайтесь, ручьи, 
Растекайтесь, лужи, 
Вылезайте, муравьи, 
После зимней стужи! 
Пробирается медведь.
Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь, 
И расцвел подснежник.
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(Заходит фея, кружится, танцует и разбрасывает подснежники.)
Март: Что же ты стоишь? Торопись, всего один часок братья 

мне подарили.
Сказочник: Девочка очнулась и побежала подснежники 

искать. Набрала она полную корзину и побежала поблагодарить. 
А там уже ни костра, ни братьев нет… 

(Фея, танцуя и махая палочками, приближается к девочке). 
И вдруг волшебница фея подарила ей маленькую елочку и говорит:
Фея: Эти цветы и елка не простые, они волшебные. Подари 

мачехе и сестре, и они будут добрыми и ласковыми.
Падчерица: Спасибо, добрая фея!
Сказочник: Побежала девочка домой, а в лесу зверята Новый 

год встречают, пляшут и танцуют. 
Сказочник: Добежала она до своих дверей, опять загудела 

зимняя вьюга. Посмотрев на красивый наряд девочки, мачеха и 
сестра ахнули. 

Мачеха: Ах, как красиво, а где подснежники? 
Сказочник: Ничего не ответила девочка и поставила рядом 

корзину. Мачеха и сестра так и ахнули. Взяли на руки корзину со 
цветками и стали добрыми, ласковыми, а маленькая елочка стала 
большой. 

(Звучит музыка, начинается танец волшебства.)
Сказочник: Все очень обрадовались и стали готовиться к 

Новому году. И жили они долго и счастливо! 
(Звенит колокольчик, появляются тройка лошадей, а за ним Дедушка 

Мороз.)
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Обулахова Марина Семеновна,
Верхневилюйский улус,
воспитатель детского сада №6 «Солнышко» 

Цель: создать у детей радостное новогоднее настроение, 
ожидание чуда, волшебства, сюрприза.

Материалы и оборудования: маленькая елочка, лупа, 
конверт, следы, стрелка, палочка, препятствия, алфавит (2 шт.), 
красная нитка, буквы для слова ДОМ, карта, лабиринт, корзина, 
стулья, столы со скатертью, как у новогоднего огонька, в середине 
игрушечные фрукты, кресло Деда Мороза.

Персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Шальной Ветер, Фея 
Крестная, Золушка, Рапунцель, Незнайка, Красная Шапочка, 
Бабушка, Волк. 

Ход праздника

(Дети входят в зал паровозиком под музыку с танцем вокруг елки 
«Разноцветный паровозик чух-чух».)

Ведущий (в образе Золушки): Как приятно, что сегодня гости 
к нам сюда пришли, час свободный все нашли. Пришли мы к 
елочке нарядной, так долго ждали встречи с ней. 

(Дети здороваются с Елочкой, садятся на стульчиках, входит фея. 
под музыку, про себя бормоча, пытаясь вспомнить что-то).

Фея: Никак не могу найти.
Ведущий: Здравствуйте, Фея крестная, мы вас так долго ждали. 

К нашему утреннику вот-вот должен прийти наш Дедушка Мороз, 
и мы начнем наше новогоднее представление.

Фея: Здравствуй, Золушка, здравствуйте, милые ребятишки! 
Я — Фея крестная из сказки «Золушка». Пришла к вам в гости на 
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новогодний утренник. Но произошло недоразумение, вот беда 
(качает голову), никак не могу найти свою волшебную палочку. 

Ведущая: А что же случилось, Фея крестная, поделитесь с 
нами. Может быть, мы сможем помочь.

Фея: Мы встретились с Дедом Морозом вот здесь несколько 
дней назад и должны были встретиться с символами уходящего 
года и приходящего года. Когда ждали, он попросил меня 
показать хоть немножко лето. Я хотела помочь Деду Морозу 
увидеть лето, но перепутала слова в волшебном заклинании! И 
вот наш Дедушка Мороз превратился в эту маленькую елочку. 
В этот момент, откуда ни взявшись появился шальной ветер и 
отобрав мою волшебную палочку, скрылся из виду. А ведь без 
моей волшебной палочки я не смогу обратно вернуть нашего 
Деда Мороза.

Ведущий: Ребята, мы сможем помочь моей Фее крестной 
найти ее волшебную палочку? 

Ребята: Да, мы поможем.
Фея: Вот спасибо, ребята. Тогда пошли искать по следам 

шальной ветер. 
Ведущая: Но давайте сначала заряжаемся энергией. Все 

встаем со стульев и повторяем за мной движения.
(Флешмоб под музыку «Новогодние игрушки» )

Ведущая: Вот теперь мы готовы пойти искать по следам. Да, 
ребята?

Ребята: Да, мы готовы.
Фея: Вот следы шального ветра весь снег замел. (Смотрит че-

рез лупу, которую вытаскивает из кармана, и все идут по следу.)
Ведущая: Смотрите сюда, здесь нарисована стрелка на снегу, 

а там конверт с надписью «1 задание». 
Фея: Первое задание. Значит, их несколько. Прочитай, 

пожалуйста, нам задание, Золушка. Может быть, это подсказка.
Ведущая: Ребята, а вы готовы выполнить задание и помочь 

этим нашей Фее крестной?
Ребята: Да, готовы.
Ведущая: Тогда читаю, слушайте все внимательно.
Первое задание
Если пройдете 10 шагов вперед, потом оглянетесь назад, там 

будет стоять Рапунцель, запутавшаяся в своих волосах. Надо ей 
помочь, тогда получите еще одну подсказку.
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(Ребята выполняют задание. Радостная Рапунцель просит ребят.)

Рапунцель: Здравствуйте, ребята! Я запуталась в своих 
волосах, когда мимо меня пролетал шальной ветер. Ребята, будьте 
так добры, заплетите мне косы.

Ведущая: Заплетем косы Рапунцель, чтобы она в следующий 
раз не запуталась?

Ребята: Да, заплетем. 
Фея: Молодцы, наши ребята.

(Заплетают косы Рапунцель под ритмичную музыку.)

Рапунцель: Спасибо, ребята, а теперь давайте играть в мою 
любимую игру, и тогда я вам дам следующую подсказку.

Ведущая: Мы очень любим играть.
Рапунцель: Становимся по кругу. Я обвожу свою косу по 

кругу, а вы должны успеть прыгнуть. Кто не успеет или затопчет 
мои косы ножками, тот и выбывает из игры. Тот, кто останется 
последним, получит подсказку.

(Игра)

Ведущая: Ураа!!! Молодцы ребята, вот и вторая подсказка у нас, 
слушаем все внимательно. Пройдите коридор с препятствиями 
и попадете к Незнайке. Ну что, готовы пройти препятствия и 
попасть к Незнайке? 

Ребята: Да, мы готовы.
Ведущая: Тогда по очереди проходим препятствия.

(Ребята проходят препятствия и оказываются у Незнайки.)

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Как вы до меня добрались? 
Только я мог пройти эти препятствия.

Ведущая: Наши ребята во всем удальцы, сильные, умные, 
ловкие. 

Ребята: Да, мы такие.
Незнайка: А вы знаете, что это такое? (показывает алфавит.)
Ребята: Это же алфавит.
Незнайка: Да, алфавит, а я знал, я знал. 
Ведущая: Какой молодец Незнайка, знает весь алфавит. 
Фея: Скажи нам, Незнайка (показывает букву А), это какая 

буква?
Незнайка: Это буква… (чешет затылок). Тут такое дело, мне 

дали задание, а я все буквы не знаю, поэтому не могу выполнить. 
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Вы можете мне помочь выполнить задание, а я вам отдам вашу 
подсказку.

Ведущая: Ребята, вы согласны помочь Незнайке и получить 
третью подсказку?

Ребята: Мы готовы выполнить задание и помочь.
Фея: Незнайка, объясни нашим ребятам правила задания.
Незнайка: Надо найти недостающие буквы в алфавите и 

составить из них слово. (Показывает два алфавита, один из них 
с недостающими буквами. Ребята сравнивают алфавиты и 
составляют слово ДОМ.)

Фея: Ураа!!! Наши ребята получили еще одну подсказку. 
Золушка, прочитай, пожалуйста. Мы все будем слушать 
внимательно.

Ведущая (читает задание): В комнате Незнайки есть красная 
нитка. Если пойдете по красной нитке, то встретитесь с Красной 
Шапочкой. Помогите ей и получите подсказку. Ребята, мы готовы 
дальше пройти испытание?

Ребята: Готовы.
Ведущая: Тогда ищем красную нитку.

(Находят красную нитку и идут по нитке, встречаются с Красной 
Шапочкой.)

Ведущая: Здравствуй, Красная Шапочка. 
Красная Шапочка: Здравствуйте, Фея крестная, Золушка и 

ребята. Я тут бабушке новогодние гостинцы должна была отнести. 
Но вот не могу найти нужную тропинку. Вы мне подскажете?

Фея: Давай поможем Красной Шапочке.
Красная Шапочка: Чтобы получить карту, я должна пройти 

через лабиринт. А я боюсь лабиринтов, давайте пройдем вместе. 
(Все проходят лабиринт, достают карту.)

Фея: Вот достали мы карту, теперь дай, пожалуйста, нашу под-
сказку. 

(Красная Шапочка дает подсказку.)
Ведущая (читает подсказку): Если вы читаете эту подсказку, то 

вы все большие молодцы. Теперь все должны вернуться обратно 
к праздничной елочке. Ну что, теперь все обратно к праздничной 
елочке?

Фея: Красная Шапочка, пойдем с нами. На обратном пути 
заберем с собой Незнайку, потом и Рапунцель. 
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(Идут обратно. Возле новогодней елочки сидят за праздничным 
столом бабушка Красной Шапочки, Шальной ветер и волк).

Шальной ветер: Здравствуйте, ребята, Фея крестная, Золушка, 
Рапунцель, Незнайка, Красная Шапочка. Я вас всех на праздник 
специально собрал. 

(Все удивляются.)
Шальной ветер: Вот тебе, Фея крестная, твоя волшебная 

палочка. Прими ее обратно, пожалуйста. Ведь я знаю, что в чужих 
руках волшебная палочка не работает. Я надеялся, что вы пойдете 
по моим следам и поможете сказочным персонажам, попавшим 
в беду, и это получилось.

Фея: Спасибо, Шальной ветер. С помощью волшебных слов 
вернем нашего Дедушку Мороза. 

(Фея взмахивает палочкой и произносит волшебное заклинание: 
«Крибле, Крабле, Бумбале» Появляется Дедушка Мороз.)

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята, сказочные персонажи. 
Спасибо, Фея крестная, Золушка и ребята. Хоть я и превратился 
в маленькую елочку, но я все слышал и видел. Вы все молодцы! 

(Загораются все гирлянды.)
Дед Мороз: Давайте позовём мою прекрасную внучку Сне-

гурочку.
(Дети зовут. Заходит Снегурочка.)

Снегурочка: Здравствуйте, ребята, сказочные персонажи. 
Давайте, все встанем в хоровод. (Водят хоровод)

Ведущая: А сейчас наши ребята споют для вас песню «Новый 
год».

(Песня)
Ведущая: У наших ребятишек талантов хоть отбавляй. Танец 

«Снежинки».
(Танцуют)

Ведущая: Игра на музыкальных инструментах «Хоровод 
дружбы». Играют наши мальчишки.

(Музыкальный номер)
Дед Мороз: Вот обрадовали вы нас сегодня.
Снегурочка: Услада для ушей, отрада для глаз.
Дед Мороз: Пора и подарки раздавать. 
Ведущая: Спасибо Дедушке Морозу и Снегурочке за подарки. 
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Дед Мороз: Спасибо за приглашение на ваш праздник, но 
нам уже пора. Надо успеть и к остальным детям. 

Снегурочка: До следующего Нового года! До встречи!
Ведущий: До свидания, Дед Мороз, до встречи, Снегурочка! 

Проводим наших гостей праздничным «фейерверком» 
(Флешмоб со сказочными героями под мелодию «Снежинка».)
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Ершова Лира Дмитриевна, 
г. Якутск , воспитатель детского сада №42 «Мамон-
тенок» 

(Под веселую музыку дети входят в зал, встают в круг.)

Ведущий.
Пусть Новый год, который мы встречаем,
Счастливым годом в нашу жизнь войдет!
И все хорошее, о чем мечтаем,
Свершится, сбудется, придет!
Наша елочка стоит и огнями не блестит.
Что же нужно нам сказать. чтобы елку зажигать?
Дети, просим, елка, раз, два, три –
Светом радости гори!

(На ёлочке зажигаются огоньки.) 
(Песня «Белые снежинки») 

(Гаснет свет.) 
(Танец «Ветер») 

(Вивальди «Зима». В зал влетает Снежная королева.)

Снежная королева.
В снегах сыпучих, во льдах колючих,
В ледяном дворце в голубом венце
Живу я, дева, Снежная королева.
Так, значит, вы мороза  не боитесь? Веселитесь?
Я напомню вам о себе! Напущу холода, вьюгу да буран!  
Пусть царствуют по всей планете.
Вот тогда вы почувствуете, что такое настоящий холод.  
А праздника у вас не будет.

Я спрятала вашего добренького, старенького Деда Мороза в 
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своем ледяном дворце. Без него не будет у вас Нового года! Ёлка, 
ёлка, замерзай, мне огни свои отдай…  Ха-ха-ха!
(Огни на ёлке гаснут, на жезле Снежной королевы зажигается огонек. 

Под свист ветра она улетает.)
Ведущий. Ребята, что же нам делать? Кого позвать на помощь? 

Наверное, Кая и Герду. Уж они-то знают, как одолеть её чары. Кай! 
Герда! Где вы?

(Под музыку выбегают Кай и Герда.) 
Кай, Герда. Мы здесь!  (Выходят на середину зала).
Герда.

Пойдем мы на далекий Север,
Чтобы Дедушку найти.

Кай. 
Пусть звезды светят в небе,
Чтоб не сбиться нам с пути.

(Кай и Герда уходят. На сцене появляются девочки-звёздочки.)
Звёздочка 1.

Появился свет, и вот
Звезд веселый хоровод
В небе тучи раздвигает,
Серебрится и сверкает.

Звёздочка 2. 
Я верхушку украшаю,
Там сияю, как всегда.
Очень яркая, большая,
Пятикрылая звезда!

(Танец звёздочек) 
(Входят Кай и Герда.)

Герда.
Куда мы, Кай, с тобой зашли?
В лесу тропинку отыщи!

Кай (оглядываясь)
Похоже, сбились мы с пути.
Самим дорогу не найти.

Герда. Смотри, это кто?
Кай. Баба-яга. 
Баба-яга. А вы кто?
Кай. Я Кай, а это моя сестра Герда.
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Кай и Герда. Мы ищем Дедушку.  
Герда. Помогите, помогите! Нам дорогу укажите!
Баба-яга.

Вам дорогу укажу,
Вас на Север провожу,
Но сначала вы меня развеселите,
А то не отпущу вас.

Кай. 
Вы, ребята, помогите
Вместе с нами развеселить Бабу-ягу!

(Песня)
Баба-яга.

Ладно, ладно, не страдайте,
Дам я вам проводника.
Ну, а мне уж в лес пора!

Кай.
Я вижу, сани к нам летят,
По тундре их олени мчат.

Олень 1.
Бьёт копытами «цок-цок»,
Снег летит, крупа, песок,
Знают все, кому не лень,
Это — северный олень.

Олень 2.
Словно царскую корону,
Носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зелёный,
Любит снежные луга.

Олень 3.
Мы стройные и быстрые,
Рога у нас ветвистые.
На Север вас домчат олени.
Садитесь, дети, поскорее.

(Танец оленей)
Олень 4. Вот владения королевы.
Герда. Спасибо, милые олени!

(Олени убегают, в зал под шум ветра влетает Снежная королева.)
Снежная королева.  Как вы посмели появиться здесь? Я за-
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морожу вас моим холодом. Только самая горячая дружба может 
победить меня, а ваши ребята очень часто ссорятся.

Кай, Герда. Неправда.
Снежная королева.  А вот мы сейчас посмотрим. Вот моя 

волшебная палочка. Простой человек может держать её одну се-
кунду и то за самый кончик. Если человек подержит её дольше, то 
сразу превратится в ледяную фигуру. Сейчас вы должны передать 
мою палочку и не уронить её.

(Игра «Передай волшебную палочку») 
(Дети быстро передают палочку друг другу.)

Снежная королева. Вижу, умеете вы все делать быстро и лов-
ко. Но вам не победить меня, ведь у меня много помощников. 
(Взмахивает волшебной палочкой).

Эй, льдинки-снежинки,
Полетайте, покружите,
Много снегу наметите!

(Танец льдинок)

Снежная королева. Попробуйте теперь добраться до Деда 
Мороза. Вон сколько снегу намело и льда намерзло.

Кай. А мы на помощь пингвинов позовем.
(Выходят пингвины.)

Пингвин 1.
На полюсе южном, средь множества льдин,
Живёт неуклюжий пернатый — пингвин.
Птица, действительно, очень смешная:
Она быстро плавает, но не летает.

(Танец  пингвинов)

Герда.
А теперь покажем мы,
Как, ребята, мы дружны.
На ноги вставайте,
Песню дружно запевайте.

(Флешмоб)

Снежная королева.  Ах, эти дружные ребята меня опять по-
бедили. Я таю!.. Таю…

(Снежная Королева «тает», свет начинает мигать и на несколько 
секунд совсем гаснет, в это время королева уходит из зала. Звучит 



Электронный сборник методических разработок

613

торжественная музыка. Кай и Герда выводят Дед Мороза из двор-
ца Снежной королевы.)

Дед Мороз.
Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости!
Спасибо, что меня освободили
И королеву злую победили!
Я пришёл из доброй сказки.
Начинайте игры, пляски,
Становитесь в хоровод!
Дружно встретим Новый год!

(Хоровод «В лесу родилась елочка»)

Дед Мороз. Пока с вами я плясал, рукавицу потерял.
Ведущая. Не эту ли,  Дед Мороз?

(Игра) 

Дед Мороз. А теперь я посижу и послушаю стихи.
(Стихи)

Дед Мороз. Какие вы молодцы, теперь настало время разда-
вать подарки. Агде мой мешок с подарками? Вот беда! Мешок с 
подарками пропал! (Ударяет посохом об пол.)

По моему велению, (Ударяет посохом второй раз.)
По всеобщему хотению, (Ударяет посохом третий раз.)
Мешок волшебный мой, приди,
Подарками всех награди! (Мешок не выходит, Дед Мороз про-

износит громче.)
Мешок волшебный мой, приди,
Подарками всех награди!

(Под музыку выходит Тигр и Подарочный мешок.)

Тигр. Вот, Дедушка Мороз, пока тебя искал, повстречал твой 
мешок с подарками для ребят.

Дед Мороз. Тигр — символ наступающего Нового года, да-
вайте все вместе похлопаем ему и встретим новый год с веселым 
настроением.

А ты, Мешок, куда запропастился?
Должен ты стоять на месте, иль ходить со мною вместе!
Ну вот — Мешок теперь у нас!
Вручить подарки пробил час!

(Дед Мороз, Снегурочка и герои раздают подарки.)
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Дед Мороз. 
Ну, вот настал прощанья час,
Мы вам дадим такой наказ.

Снегурочка, Снеговик и Дед Мороз (вместе).
Не болейте, не скучайте,
Да и нас не забывайте!
Новый год скорей встречайте!
До новых встреч!
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В ГОСТЯХ У НОВОГОДНЕЙ ЁЛОЧКИ

Жмурова Светлана Владимировна,
педагог-психолог детского сада № 103 «Родничок»  
г. Якутска

Задачи:
 y создание для детей психологического комфорта;
 y развитие эмоциональности;
 y формирование музыкальности.

Действующие лица: воспитатель, Дед Мороз, Снегуроч-
ка, Лиса, дети: лисички-девочки; зайцы-мальчики.
(Под веселую музыку дети входят в зал, обходят елку вместе с воспи-

тателем.)

Воспитатель: Дети, посмотрите какая красивая ёлка к нам в 
гости пришла! Эту ёлку нам Дед Мороз принёс. Давайте пройдём 
вокруг неё, рассмотрим, какие красивые игрушки на ней висят!

Нам праздник веселый зима принесла,
Зеленая елка к нам в гости пришла!
Как блестят на ней игрушки!
Будем песни с ней петь, плясать,
Дружно Новый год встречать!

Воспитатель: Дети, посмотрите, а кто это из-за ёлочки выгля-
дывает? Да это к нам на праздник Снегурочка пришла!

(Выходит Снегурочка.)

Снегурочка: Здравствуйте, дети? Я Снегурочка!
Воспитатель: Здравствуй, Снегурочка! Какая ты красивая! 

Какая у тебя шубка, какие сапожки! Смотри, какая красивая 
ёлочка у нас! 

Снегурочка: Все вставайте в хоровод, наша ёлка песню ждёт.
 (Дети исполняют хоровод «Малыши -карандаши».)
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1. Возле елочки гуляют
Малыши-карандаши.
Дружно ножки поднимают,
И танцуют от души! (Малыши ходят стайкой.) 
Припев: Хлоп-хлоп, не зевай
И за мною повторяй! (Хлопают.)
Топ-топ, веселись!
Возле елочки кружись! (Прихлопывают.)
Ух!
Повтор припева (Кружатся с «фонариками»)
2. Елка в ясельках сидела,
Елка маленькой была.
Кашу ела, кашу ела…
Да и выросла! (Присаживаются на корточки, встают, руки 

вверх.)
3. Мы в костюмчиках нарядных,
Малыши-карандаши! (Поглаживают себя, хвастаются.)
Наша елка тоже рада –
Ох, иголки хороши! (Машут ручками вправо-влево.)
Снегурочка: Ай да елочка-краса! Сядем детки на места! (Дети 

садятся на стульчики.)
Ребятки, ведь сегодня праздник, Новый год, и я пришла к вам 

не одна. Со мной пришли мои друзья. Сейчас в колокольчик 
позвоню и кого-то приглашу. 

(Звучит музыка, в зал забегает лисичка.)
Лисичка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 
Я, лисичка-хвостик рыжий,
Встану к елочке поближе.
Я проведать вас решила,
 Собиралась целый час,
Так старалась, так спешила,
Наконец-то я у вас.
Только вот пока я к вам по снежку бежала, мои лапки очень 

замерзли, никак не могут согреться!
Воспитатель: А давай, Лисонька, поиграем с ребятами.
Лиса: Я лисичка, я плутовка,
Очень я люблю зайчат.
Снегурочка: Колокольчик мой, звени,
Ребят в зайчишек преврати!
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(Звучит волшебная музыка.)

Снегурочка: Вот видишь, Лисичка, сколько зайчат на праздни-
ке. Ты хочешь с ними поиграть?

Лиса: Я знаю одну хорошую игру: зайки будут прятаться от 
меня, а я их буду искать.

(Игра «Зайчики и лисичка» (с мальчиками-зайчиками).

Воспитатель: По лесной лужайке разбежались зайки. (Дети 
зайки скачут или бегают.) 

Вот какие зайки, зайки-побегайки! 
Сели зайчики в кружок, 
Роют лапкой корешок. (Присаживаются на корточки — 

«ищут корешок».) 
Вдруг бежит лисичка, 
Рыжая сестричка. (Зайчики прячут лицо в ладоши, а лисичка 

бегает и ищет.) 
Ищет: где же зайки, зайки-побегайки! 
Не нашла я заек, заек-побегаек.
Дедушка Мороз: А потому, что ёлочка очень любит играть с 

детками. Вы играли с ней?
Снегурочка: Нет. А как играть-то надо, научи нас.

(Дед Мороз играет с ёлочкой и детьми.)

Наша елка крепко спит,
Огоньками не блестит.
Все в ладоши хлопать будем,
Нашу елочку  разбудим!
Хлопай, хлопай, говори: «Наша ёлочка, гори!»
А притопнут каблучки, и погаснут огоньки!
(Все хлопают, на елке загораются огоньки, топают — гаснут.)

Снегурочка: Наша елочка проснулась,
Всем ребяткам улыбнулась!
Пора вставать к елочке поближе и песенку ей спеть.

(Хоровод «Мы для нашей елочки»)

Дед Мороз: Вот спасибо вам, друзья. Позабавили меня!
Ну, что, а играть-то будем?
Дети: Да.

(Игра «Заморожу». Дед Мороз пытается заморозить детям ручки, 
носы, ножки, а дети прячут.)
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Дед Мороз: Светит наша елочка, светит очень ярко.
Значит время подошло получать подарки!
Дед Мороз: Да, мешок и, правда, мой! Снегурочка, доставай 

мои подарки и дари скорей ребяткам.
Дед Мороз: До свиданья, дети!   С Новым годом всех! 

(Все прощаются с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с лисой).
Воспитатель: Что ж, пришла пора и нам, расходиться по 

домам.
Всем желаю я веселья, счастья, радостных хлопот! 
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НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК  
«РУКАВИЧКА ДЕДА МОРОЗА»

Егорова Степанида Константиновна,
Вилюйский улус, с. Сосновка,
воспитатель Центра развития ребенка-детского 
сада «Веселые нотки»

Цель: создать праздничную атмосферу, доставить радость де-
тям; раскрыть творческие способности через различные виды 
деятельности.

Роли: взрослые: Снеговик, Снегурочка, Дед Мороз; дети: сова, 
заяц, мышка, лиса, волк, медведь.

Атрибуты: рукавичка большого формата из картона, аудиоза-
писи, снежинки к игре, мешок с подарками. 

Ход
(Зал празднично оформлен, звучит музыка, дети сидят. Под музыку 

входит Снегурочка, танцует.)
Снегурочка: Здравствуйте, дорогие дети! Я так обрадовалась, 

увидев вас, как же красиво украшен зал, как в сказке. Ой, вы 
слышите, кто-то идет по снегу (прислушивается).

(В зал входит Снеговик, в руках несет огромную рукавичку.)
Снеговик: Здравствуйте, ребята. Я вот шел по лесу и нашел 

чью-то рукавичку. Снегурочка, случайно не ты ли потеряла? 
Снегурочка: Нет, не я. Может кто-то обронил?
Снеговик: Дети, а не вы ли потеряли рукавичку? 
Дети: Нет, не мы.
Снеговик: И вправду не вы, он такой большой.
Снегурочка: Кажется, я знаю, кто обронил рукавичку.
Снеговик: Кто же?
Снегурочка: Это рукавичка Деда Мороза. Когда он гулял по 

лесу, смотрел за деревьями и кормил птичек и животных, он и 
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обронил. Снеговик, давай пойдем и скажем ему про рукавичку, а 
пока пусть он останется тут. Вы присмотрите за ним, дети? 

Дети: Да.
(Снегурочка и Снеговик выходят, а в это время под музыку прилета-

ет Сова.)

Сова: У-хуу, у-хуу. Как же холодно, как же я замерзла. А тут ле-
жит такая теплая рукавичка, давай я туда залезу и согреюсь.

(Под музыку входит зайчик. Поет песенку про зайца.)

Зайчик: Как же холодно, как же я замерз. А тут лежит такая 
теплая рукавичка, давай я туда залезу и согреюсь. Ой, кто там?

Сова: Это я, Совушка-сова, давай залезай, вдвоем будет теп-
лее.

(Под музыку входит Мышка.)

Мышка: Пи-пи-пи, как же холодно, как же я замерзла. А тут 
лежит такая теплая рукавичка, давай я туда залезу и согреюсь. 
Кто там?

(Сова и Зайчик отвечают. Под музыку входит Лиса и танцует.)

Лиса: Как же холодно, как же я замерзла. А тут лежит такая 
теплая рукавичка, давай я туда залезу и согреюсь. Кто там?
(Сова, Зайчик и Мышка отвечают. Вдруг слышат: воет Волк, прячут-

ся. Волк заходит, бежит туда-сюда, нюхает.)

Волк: Как же холодно, как же я замерз. А тут лежит такая те-
плая рукавичка, давай я туда залезу и согреюсь. 

(Сова, Зайчик, Мышка и Лиса не пускают Волка.)

Волк: Не бойтесь, я не злой Волк, я хороший, никого не съем.
Зайчик: Тогда заходи.

(Под музыку заходит Мишка.)

Мишка: Как же холодно, как же я замерз. А тут лежит такая 
теплая рукавичка, давай я туда залезу и согреюсь.

Сова, Зайчик, Мышка,Лиса и Волк: Мишка, заходи, здесь 
тепло, а всем вместе будет еще теплее.

(Поют песенку про рукавичку. Входит Снеговик.)

Снеговик: Ах, как много зверей поместилось в рукавичке? Как 
вам рукавичка?

Звери: Какая же теплая рукавичка, как же в ней хорошо и уют-
но.
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Снеговик: А вы знаете, что это рукавичка нашего Деда Моро-
за. Его нужно ему отдать.

Звери: Давайте отдадим, ему будет холодно.
Снеговик: Молодцы, надо возвращать потерянную вещь хо-

зяину.
(Под музыку заходит Дед Мороз со Снегурочкой.)

Дед Мороз: Я пришел к вам, детишки, здравствуйте, ребята! 
Поздравляю вас с Новым годом и хочу пожелать больших-боль-
ших чудес, и не только сегодня. Пусть ваши глазки сияют от счас-
тья так же ярко, как и огоньки на новогодней елочке. Желаю вам 
успехов и отличного настроения на весь год. А вот и моя рукавич-
ка тут лежит, и кто же в ней спрятался?

(Звери выходят.)

Звери: Здравствуй, Дедушка Мороз. Возьмите, пожалуйста, 
свою рукавичку, в ней так тепло. 

Дед Мороз: Раз уж вам так понравилось жить в моей рукавич-
ке, то возьмите ее. У меня еще есть много таких рукавичек.

Звери: Спасибо, Дедушка Мороз.
Снеговик: Ну, а теперь, мои дорогие, давайте отпразднуем 

Новый год.
Снегурочка: 

Наша елочка на диво — 
И душиста, и стройна!
Но скажите, почему же
Без огней стоит она?
Дружно крикнем: Раз, два, три, елочка гори!

(Все хором кричат, зажигается елочка. Дети поют песню «Елочка».)

Снегурочка: Вот и елочка зажглась, стало так красиво. Давайте 
все за руки возьмемся и в хоровод пойдем с Дедушкой Морозом. 

Дед Мороз: А теперь, ребятки, давайте поиграем.
(Игры с Дедом Морозом «Сугробы и снежинки», «Кто быстрее собе-

рет»)

Дед Мороз: 
А в руках мешок огромный, в нем подарочки лежат,
Чтоб порадовать сегодня и мальчишек, и девчат.
Ну, я вижу, все собрались, подарков, наверное, очень хотите?
Тогда попрошу вас, стихи расскажите! 
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Снегурочка: Давайте, дети, мы Дедушке Морозу споем нашу 
песенку и прочитаем стихи, которые выучили.

(Дети поют песню «Новый год» и читают стихотворения.)
Дед Мороз: Ох, какие молодцы! А теперь настало время всем 

раздать подарки. 
(Дед Мороз раздает подарки.)

Снеговик: Милый Дедушка Мороз, от имени всех детей 
благодарим Вас за сказочный и волшебный праздник, который 
мы все так ждем. Мы знаем у Вас еще так много дел, и хотим 
пожелать здоровья, чтоб всегда успевал во всех делах.

Дед Мороз: У меня и вправду, очень много дел и хлопот. Мне 
было весело с вами, но дела не ждут, поэтому мне пора прощать-
ся с вами. До новых встреч в новом году!

Снегурочка: Вот и подошла к концу новогодняя сказка. До 
новых встреч через год!
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НОВОГОДНЯЯ СЕМЬЯ

Стручкова Александра Владимировна,
учитель начальных классов Хара-Улахской средней 
школы Булунского улуса

Цель:
 y Знакомство с традициями семей класса; 
 y Развитие интереса к истории своей семьи, семейным тра-

дициям 
 y Сплочение классного коллектива, учащихся и родителей, 

взаимоотношение семей.
 y Формирование положительного отношения, уважения к се-

мьям одноклассников.
 y Воспитание чувства и гордости за свою семью, уважение к 

родителям.
Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, столовые 

приборы, ватные диски, скрепки и т.д.
Предварительная подготовка к празднику:
1. Сочинение учащихся по теме «Встречаем Новый год».
2. Выставка поделок, изготовленные своими руками.

Ход мероприятия:
Классный руководитель (ведущий):
— Здравствуйте, дорогие ребята, добрый день, уважаемые 

родители (гости)! 
Сегодня мы поговорим о семейных традициях и праздниках, а 

именно о празднике Нового года. 
Ведущий: Очень приятно было читать в ваших анкетах, что вы 

все участвуете в подготовке семейных праздников: ходите в мага-
зин, накрываете на стол, печете пироги, подписываете открытки. 
Скоро праздник — Новый год! 
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Никто не станет отрицать, что в новогоднем празднике есть 
какая-то тайна, что-то от волшебной сказки. Чарующий запах 
хвои, огоньки елки, ожидание чего-то хорошего…

Традиция встречать Новый год — одна из самых распростра-
ненных в наших семьях.

Вот сейчас мы с Вами поиграем в Новый год. Делимся на 4 
команды. Выбираем жюри. Называем команды по-новогоднему. 
Представление команд:

1 команда ……..
2 команда………
3 команда ………
4 команда ………

1-й КОНКУРС «Пригласительная открытка»

Новогодний — семейный праздник, но вы написали, что 
иногда в гости к вам приходят родные и друзья. И лучше заранее 
пригласить их, отправив красочные приглашения.

Первое задание: каждая команда оформляет Новогодний 
пригласительный билет. (На столах все необходимое).

2-й КОНКУРС «Новогодний мим»

Первая команда придумывает какое-либо слово, связанное 
с Новым годом (мандарин, бенгальский огонь, куранты), а затем 
говорит его одному из игроков противоположной команды. За-
дача другого — не издавая ни звука, только жестами, мимикой и 
пластикой движений изобразить загаданное слово, так, чтобы его 
команда смогла отгадать, что же было задумано. После успеш-
ного отгадывания команды меняются ролями (После некоторой 
практики данную игру можно усложнить и сделать на порядок 
интереснее, загадывая не слова, а фразы).

3-й КОНКУРС «Нарисуй снеговика»

Для конкурса приглашается один участник с каждой команды. 
Им завязывают глаза, и  они должны  закрытыми  глазами  нари-
совать  снеговика  мелом  на  доске. 
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4-й КОНКУРС «Собери самую длинную»

Каждая команда должна за определенный промежуток вре-
мени собрать цепь из скрепок. У кого длиннее?

5-й КОНКУРС «Сервировка стола»

Приглашение готово, отправлено по адресу. Пора накрывать 
стол. От каждой команды участвуют по 2 человека. Им нужно 
сервировать стол. Все необходимые предметы на соседнем столе 
(тарелки, ножи, вилки, ложки, стаканы, салфетки). Жюри подво-
дит итоги, кто быстро и правильно сервирует стол.

6-й КОНКУРС «Пальчики оближешь»

Стол накрыт. Чем гостей будем угощать? Каждая команда пред-
ставляет по одному рецепту традиционного семейного блюда. 
Начинать надо конкурс со слов: «Традиционным блюдом нашей 
семьи является…» А заканчивать словами «Пальчики оближешь». 
Жюри оценивает ваши ответы. 

Жюри подводит итоги.
Ведущий: Есть еще одна хорошая новогодняя традиция — под 

Новый год дарить подарки своим родным и друзьям. А какие по-
дарки дарить? — Изготовленные своими руками. Вот у нас под 
елочкой выставка новогодних подарков, сделанных руками на-
ших ребят. Ребята ходят в кружки, клубы, многие умеют вязать и 
шить, плести, вышивать.

Ведущий: Хорошая традиция — поздравлять с Новым годом. 
Я тоже поздравляю всех присутствующих с наступающим Новым 
годом и желаю самого главного: семейного счастья, благополу-
чия! А ребята поздравляют гостей, вручив им свои сувениры.

Награждение команд. Чаепитие.
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГО ГОДА  
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

Гаврильева Ульяна Петровна,
воспитатель Республиканской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната для обучающихся с ТНР

Цель: 
— расширение представления детей о встрече Нового года в 

древние времена и в наши дни, в России и других странах. 
— воспитывать понимание и значение праздника, умение 

культурно его встретить.
Форма: утренник для 3 и 4 классов.
Методы: рассказ с элементами беседы и игры.
Подготовительная работа:
— изучить литературу;
— продумать вопросы для детей;
— подготовить выступления детей;
— подобрать наглядные пособия;
— подготовить мини-концерт, выставку творчества.
Примерные вопросы для беседы:
1. Что вы знаете о новогоднем празднике?
2. Когда его начали отмечать и где?
3. Назовите, когда отмечают Новый год в других странах?
4. Какое значение имеет Новый год для жизни того или иного 

государства, народа и простого человека?
5. Какие новогодние подарки Вы готовите в своей семье?
Ход воспитательского часа:
— рассказ воспитателя;
— беседа с воспитанниками;
— выступления ребенка;
— работа с наглядностью;
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— игровые моменты;
— подведение итогов воспитательского часа.
Воспитатель: С древних времен народы всех стран отмечали 

наступление Нового года. У многих народов год начинался вес-
ной или осенью. В Древней Руси он начинался в марте. С введени-
ем христианства его стали отмечать 1 сентября. В 1700 г. русский 
царь Петр 1 издал указ отпраздновать Новый год по латинскому 
обычаю — 1 января. Москвичам было предложено украсить свои 
дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками. Горожане 
должны были поздравить всех родных и знакомых с праздником. 
Петр 1 ровно в полночь вышел на Красную площадь с факелом в 
руках, и сам запустил «шумиху» (ракету). Повсюду начали палить 
из ружья и пушек. Праздник продолжался неделю.

У каждого народа отмечали по-разному, связывая, как 
правило, со своими обычаями и обрядами, но смысл их был 
один: «обеспечить» в новом году благополучие, удачу, счастье.

Поэтому новогодние обряды носили магический характер, 
например, по верованиям почти всех народов мира в новогоднюю 
ночь по земле разгуливают злые духи и стараются причинить 
людям всевозможные бедствия. Следовательно, нужно было 
принять меры предохранения от нечистой силы. Очень многие 
народы самым надежным средством от злых духов считали огонь, 
отсюда обычай прыгать в новогоднюю ночь через костры.

У многих народов атрибутом новогоднего праздника является 
елка. Украшать новогоднюю елку это так же обычай, связанный с 
верой в то, что злые духи прячутся в вечнозеленых елях и, чтобы 
их ублажить, надо сделать им приношение, подарок.

Обычай делать новогодние подарки и посылать поздравление 
родным, близким, друзьям также пришел к нам из прошлого, от 
древних египтян и римлян. 

Древние славяне первые дни нового года отмечали 
веселыми играми, ряженьем, пением, плясками. Эти обряды 
назывались «колядками»; Колядовать, значит, как бы привлекать 
благополучие, преуспевание.

Традиционными героями новогодней елки являются Дед 
Мороз и Снегурочка. Дед Мороз, как воплощение доброты и 
щедрости, всегда появляется на Новый год с мешком и подарков. 
Снегурочка символизирует молодость, радость, веселье, она — 
хозяйка новогоднего праздника.
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В наши дни сохранилась традиция праздничной встречи Нового 
года. Задолго до праздника люди отправляют поздравления 
родным и близким, украшают елку, готовят подарки. В 
предновогоднюю ночь президент обращается к народу России 
с поздравлением и пожеланиями успехов, здоровья и счастья в 
Новом году.



Электронный сборник методических разработок

629

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ МИР
(новогоднее представление)

Семенова Варвара Ивановна,
воспитатель Республиканской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната для обучающихся с ТНР»

Цель: создание новогоднего настроения, познакомить воспи-
танников с традициями праздников России, получить эстетиче-
ское удовольствие.  

Задачи: развивать творческие способности детей; воспиты-
вать интерес к культуре и обычаям своей страны; развивать уме-
ние выразительного чтения и артистизма воспитанников.

Оборудование: новогодние костюмы Деда Мороза, Снегу-
рочки, Госпожи Метелицы, Бабы-яги, Кощея, Сказочницы, Цыган-
ки; сундук, украшения.  

Ход праздника
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые дети, дорогие наши педа-

гоги и долгожданные гости!
Ведущая: Новый год вот уже стучит к нам в двери, в странички 

социальных сетей и витринах улиц. Действительно, этот праздник 
с давних времен считается самым долгожданным, самым люби-
мым, его с нетерпением и надеждой на чудо ждут все — наивные 
и всегда юные взрослые, не по-детски серьезные малыши. 

Ведущий: 
Снова праздник мы встречаем,
С Новым годом поздравляем!
Возле ёлочки пушистой.
Вновь заводим хоровод.
В гости к нам скорей спешите,
В светлом зале попляшите,
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Спойте, в игры поиграйте,
В круг нас музыка зовёт!

Ведущая: 
Огнями разноцветными
Сверкает этот зал
И приглашает всех друзей
На Новогодний бал!

Ведущий: 
Зимний карнавал у нас
Мы ждем сегодня всех!
Радость и веселье в зале
Песни, танцы, смех!

(Песня «Новый год идет»)

Ведущая: 
Вас сюрприз сегодня ждет –
Сказка в гости к нам идет.
В ней улыбки, шутки есть,
В ней героев всех не счесть.

Ведущий: Ребята, под Новый год случаются разные чудеса. 
Верите? Может, мы с вами тоже попадём в сказку... Давайте за-
жмуримся, а потом откроем глаза и будем внимательно смотреть. 

(Звенят бубенцы, появляется цыганка, идет к зрителям)

Цыганка: Ай-яй-яй! Молодые, красивые, счастье вам будет, 
веселье вам будет, ай, позолотите ручку, всю правду расскажу!
(Идет по залу, вырывает у нескольких детей волосинки, рвет их, до-

стает карты, начинает гадать на картах)

Цыганка: Ой, вижу, ой, что я тут вижу, вижу сказочный дво-
рец, праздник вижу, веселье вижу, даже музыку слышу, всю прав-
ду вам говорю… Только вы на праздник не попадете… А карты 
правду говорят… А знаете почему? А вот позолотите ручку, кто, 
чем может, тогда всю правду скажу.

Цыганка: Ай, красавицы мои, я вам помогу… (раскладывает 
карты) Вижу, всю правду скажу. Желания исполняет Дед Мороз, 
а помогает ему в этом его внучка Снегурочка. Без них праздника 
не бывает. Дед Мороз детей любит, а Снегурочка с ними во вся-
кие игры веселые играет, а дед Мороз ей в этом помогает (заду-
малась).
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Ведущая: Ну, давай, давай, рассказывай, ну что ты там еще 
видишь, когда Дед Мороз со Снегурочкой к нам придут?

Цыганка: Ну сейчас посмотрю, молодая, а не терпеливая (смо-
трит на карты). Ой… ой, что-то происходит не пойму... Ой, вижу, 
вижу дамочка сюда спешит, никак Снегурочка, да нет, что-то ста-
ровата… Ой, пойду ка я по добру по здорову… (уходит).
(Свет гаснет. Небольшая пауза. После нее звучит динамичная музы-

ка. Влетает Баба-яга на метле).  
Песня Бабы-яги

Баба-яга: Опаньки! Какая елочка! Пушистая, зеленая, уже с 
игрушками. (К детям) Чего уставились! Кто за вас со Снегурочкой 
здороваться будет? Небось, заждались меня? А я к вам так спе-
шила, так торопилась, все ножки истоптала, десять метелок сло-
мала… Разве это метелки? Тьфу! Вот раньше — это да!.. Метёлки 
были, куда прикажешь — туда и летят. Делал мне Леший метёлки 
из самой стройной беленькой берёзки, а сейчас?! Да разве это 
берёза? Эх, ерунда! Ну ладно. Ну чего, узнали меня? Хорошая я 
Снегурочка? (Дети отвечают) Что?! Не нравлюсь?! Сегодня я 
здесь хозяйка! А кому не нравится, того я без праздника остав-
лю. Так что, давайте, развлекайте меня! Подарочками одаривай-
те, стишками позабавьте и про конфеты «Мишка на севере» не 
забудьте! 

Баба-яга: А куда я вообще-то попала?
Ведущий: На новогодний бал в школу.
Баба-яга: Ах, в школу! Детки — у-тю-тю. Вкусненькие! Соч-

ненькие! Как раз мне в печку. Ой, и взрослые здесь? Красивень-
кие! Здрасьте, здрасьте! 

Баба-яга: А где же мой Кощейка? Вы не видели моего Коще-
юшку? 

Ведущая: Нет, мы не видели твоего Кощея. 
Баба-яга: Куда же он подевался? Кощейка!!! Кощеюшка!! Сей-

час я его вызову. (Звонит по телефону) Дуб, Дуб! Я — Берёза! 
Приём… 

Ведущий: Ты что, бабушка, ударилась при приземлении? Что 
с тобой? 

Баба-яга: Помолчи! Шеф на проводе. (Продолжает злове-
щим шёпотом.) Кощеюшка, Снегурочку не нашла. Шеф, попала 
я на какой-то праздник. Детей полно, противные все такие. Что? 
Есть, так держать! То есть, есть сидеть и ждать! Конец связи. (Уби-
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рает телефон.) Вот так-то! Сейчас мой Кощеюшка сам прибудет. 
А вот и он! 

(В зал вбегает Кощей верхом на деревянной лошадке).  
Песня Кощея

Кощей (разминая руки и ноги): Ох, размял я свои косточки. 
В дороге всё онемело! Эге-ге! Так, детки.. взрослые… (Замечает 
Бабу Ягу.) О, Ягуся! Давно не виделись! (Обнимаются.) Здорово 
живёшь! 

Баба-яга: Привет, родимый! (ритуал приветствия)
Кощей: Так, значит, мы в школе... На Новый год попали? 
Баба-яга: Да, да, голубчик! Какие будут указания? 
Кощей: Берёза, Берёза, я — Дуб! Слушай мой приказ: детей 

разогнать, девчонку Снегурку поймать и ко мне доставить! 
Баба-яга: Да зачем она тебе, эта ледышка? Лучше Деда Моро-

за поймаем. У него подарки, натрескаемся! 
Кощей: Отставить! Ты что, старая, совсем из ума выжила? 

Жениться мне надо, пора уже. Сколько царевен не воровал — 
за всеми Иваны-царевичи приезжали. Все яйца разбили да все 
иголки переломали, окаянные. А Мороз-то старый, авось, не до-
гонит. Снегурочка-то ничего, красавица. Ох, и заживём мы с ней! 

Баба-яга: Снежулечка-симпатюлечка! Вот только детей ра-
зогнать не получится — взрослые здесь! 

Кощей: И то, правда! Что же делать? (Ходит из стороны в 
сторону, думает.) 

Баба-яга: А что, Кощеюшка, может, нам обмануть всех? У Деда 
Мороза ковёр-самолёт сломался, он остался его чинить, а Сне-
гурку послал на ёлку. 

Кощей: В лесу-то мы её и встретим. Я притворюсь Дедом Мо-
розом. Только Снегурочку мне надо какую-нибудь, чтобы пове-
рили. 

Баба-яга: А я чем не Снегурочка? И стройна, и красива, и ко-
стюмчик вот для праздничка состряпала. Чем не Снегурка?

Кощей: А ты не старовата для Снегурочки-то? 
Баба-яга: Да ты на себя-то погляди! Жених выискался — ме-

шок с костями! 
Кощей: Ой, ну ладно, ладно, раз выбирать больше не из кого, 

быть тебе Снегурочкой! А у меня уже план созрел. А чтобы Дед 
Мороз не догадался, мы ему записку оставим (Вешают записку 
на ёлку и уходят).
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Ведущая: Ушли.… Ой, ребята, что-то недоброе они затеяли. 
Как же узнать, что? Ну ладно, не будем унывать, будем праздник 
продолжать (Песня «Новогодняя»).

Ведущий: Ребята, давайте позовём скорее Деда Мороза, он 
нас услышит и придёт. (Ребята зовут Деда Мороза. Звучит му-
зыка, входят Кощей и Баба-Яга, переодетые в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки).

Кощей: Привет, детишки! Я — Дед Матрос! Я теперь вместо 
Деда Мороза буду. Он уже старый, ходить не может. А рядом со 
мной красавица Снедурочка. Тьфу, Снегурочка! 

Ведущая: Что-то вы не похожи на Деда Мороза и Снегурочку! 
Ну, проходите, раз уж пришли... Вот только Дед Мороз знает пес-
ню про ёлочку. А вы знаете? 

Баба-яга: Знаем, знаем! Про… тёлочку! Ой, тьфу ты, про ёлоч-
ку! 

Кощей и Баба-Яга поют: 
В лесу родилась тёлочка,
В лесу она жила! 
В трусишках зайка чёрненький… 

Ведущий: В чём?! 
Баба-яга (задумывается): В колготках! 
Кощей и Баба Яга (вместе): 

Теперь она нарядная 
На праздник к нам пришла… 

Ведущая: Кто?! 
Кощей: Тёлочка! 
Ведущая: А как она нарядилась? 
Баба-яга: Да бантик на хвостик привязала и пришла! 
Ведущая: Ну и песня у вас!.. Лучше послушайте, как поют 

наши ребята. 
(Песня «В лесу родилась елочка»).

Ведущая: Вы, по-моему, обманщики! Ну-ка, признавайтесь! 
Кощей: Да вы что? Мы самые настоящие! 
Голос Деда Мороза из-за ширмы: Ребята! Ау! 
Баба-яга: Ой, пропали мы! 
Кощей: Надо скорее уносить ноги! Ну, ничего, мы ещё пока-

жем вам праздник! 
(Убегают. Входит Дед Мороз).
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Дед Мороз: Иду! Иду! Спешу, спешу! Здравствуйте, ребята! 
С Новым годом поздравляю! 
Счастья всем, добра желаю! 
Мчусь на быстрых на санях,
Вот теперь у вас в гостях.
Вас, друзья, с трудом нашёл, 
Чуть я мимо не прошёл. 

Ведущая: Здравствуй, Дедушка Мороз! Наконец-то ты пришёл 
к нам! Мы тебя очень ждали! Ты, наверное, устал с дороги. Сядь, 
отдохни. 

Дед Мороз: Как вы красиво зал украсили, а елочка какая кра-
сивая! Игрушки на ней яркие! (видит записку на ёлке и читает) 
«Дед, привет! Ушла в лес, на праздник не приду! Ты старый, надо-
ел мне. Выхожу замуж. Чао!» 

Дед Мороз: Ох, чует моё сердце, что-то недоброе приклю-
чилось. Не могла моя внученька такое написать. Одни ошибки в 
записке. Никак беда приключилась? Ребята, что же здесь прои-
зошло? 

Ведущий: Дедушка Мороз, Баба-яга и Кощей хотят Снегуроч-
ку найти, поймать и в своё царство увести! 

Дед Мороз: Ребята, пойду я внученьку выручать. Где же её 
искать? В какой сказке живёт Кощей и как с ним справиться? 

(Звук пурги и вьюги. Танец Метелицы.  
После танца Метелица садится за пряжу).

Ведущая: Ребята, посмотрите, это владения самой госпожи 
Метелицы. 

Дед Мороз: Добрый вечер, госпожа Метелица. Что вы тут де-
лаете?

Госпожа Метелица (крутит прялку): Пряжу пряду.
Дед Мороз: Зачем столько пряжи?
Госпожа Метелица: Пусть потеплее природа оденется.
Дед Мороз: Много ты заготовила белой пряжи. Без устали вя-

жешь сонным деревьям пушистые шапки, да елочкам варежки 
на лапки.

Госпожа Метелица: Пряжа моя не простая, а волшебная.
Ведущий: Помоги нам, госпожа Метелица, найти путь-дорож-

ку в царство Кащеево.
Госпожа Метелица: Ну что ж, помогу, спряду из этой пряжи 
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ниточку серебряную, длинную-предлинную, и получится из нее 
клубочек. Он-то вам дорогу и покажет в царство Кощея. 

(вяжет) Крутись скорей, мое колесо, чтоб прялась ниточка не 
короткая — длинная, не простая — серебряная.

Госпожа Метелица (дает клубочек): Возьмите волшебный 
клубочек, он приведет вас к царству Кощееву, да поторопитесь, 
до Нового года недолго осталось.
(Дед Мороз берёт клубок и уходит… В зал входит Кощей и тянет за 

собой Снегурочку. Она сопротивляется)

Кощей: Иди сюда, красавица моя снежная! Прими от меня 
руку и сердце! Не пожалеешь. 

Снегурочка: Посмотри, какой ты страшный, зачем тебе жена? 
А меня ребята ждут на праздник! 

Кощей: Праздник! Хе! У нас тоже праздник! У нас свадьба! 
Шелка носить будешь, в злате-серебре купаться! Из фарфоровых 
сервизов кушать будешь! Вот, всё твоё будет! (Протягивает ей 
сундук с «драгоценностями») 

Снегурочка: А я не хочу!!! 
Песня Снегурочки (песня Забавы)

Кощей: Ты что? Ты что?! Все мои фарфоровые сервизы разби-
ла! Ох, моё золотишко. Всё моё… добро! Посажу тебя под замок, 
цепями привяжу. Будешь знать, как сервизы фарфоровые бить! 
Оставлю тебя без еды, без воды! 

Голос Деда Мороза из-за ширмы: Снегурочка! 
Снегурочка: Дедушка! 

(Под музыку входит Дед Мороз).

Дед Мороз: Вот ты где, внученька моя! 
Кощей: Ты что?! Ты что?! Я же с ней по-хорошему! Я же ей зо-

лото предлагал! А она? (Тянет её) 
Снегурочка: Не надо нам твоего золота! 
Кощей: Я-то думал, Мороз старый, не пустится за Снегуркой. 

Ну да, ничего, иголки-то, от которой моя жизнь зависит, у него 
всё равно нет. 

Дед Мороз: Ну что, Кощей, отдашь Снегурочку? 
Кощей: Нет! Моя она, моя! 
Дед Мороз: А вот это ты видел? (Вытаскивает иглу.) Ну что ж, 

берегись! Пришла смерть твоя! 
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Кощей (пятясь назад): Стойте, пощадите! Ой, не ломай, Мо-
роз, не ломай! 

(Дед Мороз ломает иглу, Кощей падает, уползает).
Дед Мороз: Всё, нет больше Кощея! 
Снегурочка: 

Смотрите, волшебство прошло, 
И чудо новогоднее свершилось! 
И снова дружба победила зло! 

Дед Мороз: 
Вот и праздник новогодний 
Нам заканчивать пора! 
Много радости сегодня 
Вам желаю, детвора! 
Чтоб росли вы и умнели, 
Веселились, песни пели! 
Начинайте хоровод, 
Ведь на то и Новый год! 

(Песня «Новый год»).
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НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ МИРА

Попова Валентина Краснославовна,
воспитатель Республиканской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната для обучающихся с ТНР

Цель: Познакомить детей с традициями и обычаями 
празднования Нового года в разных странах мира.

Задачи:
— развивать толерантность и уважение к традициям других 

народов;
— формировать коммуникативную компетенцию через рабо-

ту в группах;
— формировать умение искать и транслировать информации;
— расширение кругозора учащихся;
— развивать творческие способности;
— создать праздничное настроение.
Оборудование: новогоднее оформление зала, атрибуты к 

играм, костюмы персонажей, музыкальное сопровождение кон-
курсов и сценки.

Действующие лица: Бык, Олаф, Тигр, Снегурочка, Дед Мороз, 
японцы, восточные красавицы, султан и его подданные, негритята, 
мексиканцы
(Зал празднично оформлен гирляндами огней, серпантином, дождем и 

ажурными снежинками). 

Ход мероприятия
Бык: Здравствуйте, ребята! Вот, наконец-то, пришёл замеча-

тельный праздник — Новый год! Давайте поприветствуем друг 
друга. Я символ 2021 года — Бык и сегодня мы отправимся в но-
вогоднее путешествие по разным странам мира. А поможет мне 
в путешествии наш любимый Олаф. 

(Выходит Олаф)
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Олаф: Ну что ж, друзья, наше путешествие началось, и мы 
с вами очутились на Востоке, в той самой стране, где первыми 
встречают Новый Год.  Япония— страна восходящего солнца. В 
Японии Новый год празднуют 1 января. В момент начала нового 
года японцы начинают смеяться. Давайте все вместе дружно по-
смеёмся. (Дружный смех ха-ха-ха).

Бык: Итак, дорогие друзья, мы с вами прибываем в следую-
щую страну. Это Африка. Вы знаете, в одном из племен, в Кении, 
в Новый год при встрече соплеменники плюют друг в друга, так 
они желают друг другу здоровья, счастья и удачи. Да, очень экзо-
тический обычай, но вы не волнуйтесь, мы плевать друг в друга 
не будем, но поздравить по-африкански попробуем. 

Олаф: Вас встречает и поздравляет с новым годом жители Аф-
рики. 

(Звучит гудок теплохода) 

Бык: Дорогие друзья, наше путешествие продолжается и мы 
прибываем в Дивный Восток— в эту загадочную, полную тайн и 
удивительных чудес страну.

(Звучит восточная музыка) 
(Звучит гудок теплохода)

Олаф: Сейчас мы перенесемся в любимую страну детей, в са-
мую продвинутую, где создается аниме — японская мультиплика-
ция, где зарождаются тренды на моду, косметики, техники. 

Бык: встречайте гостей из Кореи.
(Звучит гудок теплохода)

Олаф: Ну, что ж, дорогие друзья! Время неумолимо летит впе-
ред, теперь мы побываем в гостях у удивительной, таинственной, 
волшебной страны — Мексики. 

(Издалека слышно рычание тигра)

Бык: 
Я слышу рычание тигра
Полосатый дикий зверь
Постучится в нашу дверь
Это тигр к нам идет,
Новый год с собой ведет!

(Появляется тигр)

Тигр: Здравствуйте, дети! Я очень рад снова встретится с вами. 
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Меня зовут тигренок Вася, приехал к вам в гости из Африки на 
целый год.

Бык: Сегодня я торжественно передаю свои полномочия 
сильному и бесстрашному тигру. 

(Звучит торжественная музыка.  
Бык передает символ 2022 года Тигру) 

Тигр: В Новый 2022 год мне хочется всем вам пообещать, что 
все мечты начнут сбываться. Много хлопот и радостных событий 
ждет нас в этом году, С Новым годом! С новым счастьем! 

Бык: Я верю, что 2022 год будет самым замечательным для 
наших детей, пандемия прекратится и все люди на земле будут 
счастливы. Желаю всем вам здоровья.

Олаф: Наступающий год несет для всех нас много неизвестно-
го и неведомого. Под Новый год всё всегда сбывается, всё всегда 
произойдет. Итак, загадайте желание — и оно непременно долж-
но исполниться в эту волшебную ночь!

(Под музыку заходит Снегурочка):
Снегурочка: 
Здравствуйте, а вот и я, Снегурочка, друзья!
К вам сегодня торопилась, и  конечно нарядилась.
С новым годом, с новым счастьем от души поздравлю всех.
Пусть звучит сегодня в зале самый звонкий детский смех.
Бык: Здравствуй, Снегурочка, здравствуй, красавица.
Очень наряд твой ребятам всем нравится.
Снегурочка (подходит к елке):
Ай, да елка! Просто диво! Как нарядна  и  красива!
Только чтобы елка наша стала ярче, стала краше,
Ей чего-то не хватает, кто из вас, ребята, знает? (огоньков)
Снегурочка: Верно, дети, точно! Надо огоньки  зажечь  нам 

срочно.
Дружно скажем: « Раз, два, три, наша елочка, гори!».
Бык: Очень тихо говорите. Ну-ка гости, помогите!
Скажем громко, с новой силой: «Стань же елочка красивой!»
Все: Стань же, елочка, красивой!

(Огни  зажигаются, звучит фонограмма)
Снегурочка: Ребята, а Дедушка Мороз к вам на праздник еще 

не приходил? (ответ детей) Куда же он подевался?
Давайте позовем его все вместе,  дружно: «Дедушка Мороз!»
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Дети (хором): Дедушка Мороз!
(Под песню «Ну конечно, Дед Мороз» выходит сам Дед Мороз. Он всех 
приветствует, осматривает ёлку. (Затем программу новогоднего 

праздника Снегурочка и Дед Мороз ведут вместе).
Дед Мороз: 
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, друзья!
Я спешил, летел сюда
С новым годом поздравляю!
Всем здоровья Вам желаю! 
Вот я к вам пришел опять,
Будем песни петь. Стихи читать, 
И давайте все вместе споем новогоднюю песню «Хлопушки».
Снегурочка: Ребята, давайте покажем Деду Морозу как мы 

умеем танцевать (Флэш-моб).
Бык: Мы благодарим всех, кто путешествовал сегодня вместе 

с нами! Ведь мы не только встретили Новый год, но и приобрели 
много новых друзей, а это, как известно, хорошая примета!

Еще раз с Новым годом вас, друзья! До новых встреч!
(Звучат песни новогодней тематики). 
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ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Сокольникова Василиса Петровна,
воспитатель дошкольной ступени
Мельжехсинской школы имени А.В.Чугунова
Мегино-Кангаласского улуса

Действующие лица: 
Ведущий — воспитатель, Снеговик, Снегурочка, Дед Мороз, 

девочки — снежинки и бусинки, мальчики — зайчики и мишки.
Ход праздника:
Дети с воспитателями входят в зал под весёлую новогоднюю 

музыку, обходят елку, рассматривают ее, встают в круг.
Ведущий: 

Мы гостей в наш зал позвали,
Встали в дружный хоровод,
Чтобы в этом светлом зале
Вместе встретить Новый год!
Будем вместе веселиться,
Песни петь и танцевать,
И под ёлочкой пушистой
Будем мы стихи читать!

Дети читают стихи:
1. Новый год, новый год,
В двери к нам стучится,
Будет праздник у нас,
Будем веселиться!
2. Здравствуй, ёлочка лесная, 
Серебристая, густая, 
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла! 
3. Ёлочка красивая,
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Ёлочка густая,
На пушистых веточках
Бусинки сверкают!
4. У новогодней ёлочки
Зеленые иголочки, 
И снизу до макушки 
Красивые игрушки.
5.Заведём у ёлочки 
Мы дружный хоровод,
Здравствуй, лучший праздник, 
Здравствуй Новый год!

(Дети садятся на стульчики. В записи звучит «хруст снега»)

Ведущий: Ребята, послушайте, что это за звук? Может, это Де-
душка Мороз к нам в гости спешит?

(Звучит музыка, выходит Снеговик с ведёрком снежков)

Снеговик: 
Здравствуйте, ребята!
Я не мал и не велик
Снежно-белый снеговик
У меня морковка — нос,
Очень я люблю мороз.
В стужу я не замерзаю,
А весна придёт — растаю! 
(озирается по сторонам) Ой, куда это я попал?

Ведущий: К нам на праздник новогодний!
Снеговик: Как же весело у вас! Но мне стало так жарко пока к 

вам торопился, что же делать? Надо охладиться, а то я могу раста-
ять от тепла.

Ведущий: Ребята, помогите, на Снеговика руками помашите 
(дети машут), а теперь подуйте (дуют).

Снеговик: 
Молодцы хорошо подули, помогли.
Значит, будем веселиться, песни петь, играть и резвиться!
Снеговик я не простой,
Я весёлый, озорной.
У меня с собой снежки!
Поиграем, малыши?

Игра «Передай снежок» (дети встают в круг, под музыку передают 
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два снежка по кругу друг другу, когда музыка останавливается, те 
дети, у кого в руках остались снежки, выходят в центр круга и тан-

цуют со Снеговиком. Игра повторяется несколько раз.)

Снеговик: Мне очень понравилось с вами танцевать, а хоро-
вод вы умеете водить? 

Хоровод «Елочка» 
(дети садятся на стульчики)

Снеговик: «Молодцы, ребята! Очень здорово поете.
Ой, а я смотрю, столько снега навалило в нашем зале
Давайте быстрее мне метёлку, буду подметать!»

(Метёт в сторону сугроба. Сугроб начинает шевелиться). 

Вот так чудеса, гора-то шевелится! 
Ведущий: Мы знаем тебя, Снеговик , ты какой-нибудь сюр-

приз для ребят приготовил.
Снеговик: Давайте посмотрим, что там? 

(Снеговик поднимает покрывало, а там Снегурочка.) 

Ребята! Так это ж Снегурочка! Снегурочка, как ты сюда попала?
Снегурочка: Я шла в детский сад, вдруг поднялась такая ме-

тель. Снежинки закружились и меня замели. Спасибо, что нашли 
меня.

Я девочка снежная, милая, нежная,
Я к вам из лесу пришла и снежинки принесла.
Скорей, снежинки , возьмём
Прекрасный танец заведём! 

Танец снежинок (с серебристыми султанчиками)

Снегурочка: Спасибо, снежинки, мои помощницы, за пре-
красный танец.

Снеговик: Что же, оставайся Снегурочка с ребятами, а мне 
пора бежать. Может встречу в пути Деда Мороза и помогу ему 
нести мешок с подарками. 

(Снеговик уходит).

Ведущий: Ребята, мне кажется, что кого-то не хватает на на-
шем празднике? 

Снегурочка: Деда Мороза не хватает! А вот сейчас мы его по-
зовём, и вы всё сами увидите! Давайте все вместе, дружно!

Все вместе (громко): «Дедушка Мороз!» — 3 раза (Дети зовут 
Деда Мороза. Под музыку выходит Дед Мороз). 
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Дед Мороз: Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуй, вну-
ченька моя, Снегурочка!

Ведущий, Снегурочка, дети: «Здравствуй, Дедушка!»
(Песня «Здравствуй, Дедушка Мороз»)

Дед Мороз: Спасибо вам, ребята за такую замечательную 
песню.

А сейчас я загадаю вам загадку:
Комочек пуха, длинное ухо 
Скачет ловко, любит морковку.

Дети: Зайка!
Ведущий: Посмотри, дедушка, какие у нас зайки!

(Танец зайчат)

Дед Мороз: Молодцы, зайчата. А теперь, ребята, послушайте 
следующую загадку:

Он мохнатый. Косолапый,
Любит мед и любит спать,
Как его мы будем звать?

Дети: Медведь!
Дед Мороз: Ну-ка, мишки, выходите и у елки попляшите!

(Танец мишек)

Дед Мороз: Молодцы, зверята. Ребята, вы мороза не боитесь? 
(дети отвечают) Смотри-ка, Снегурочка, они меня не боятся! 
Сейчас я это и проверю.

(Игра «Заморожу»)

Ведущий: Дедушка Мороз, посмотри, на нашей елочке ни од-
ного огонька не видно.

Сделай нам такую милость,
Чтобы елка засветилась,
Заблестела, заиграла, 
Огоньками засверкала!

Дед Мороз: Что, для этого нам нужно,
Чтобы все мы очень дружно
Ей сказали: раз, два, три!
Наша елочка, гори! (дети все вместе повторяют эти слова, 

Дед Мороз стучит посохом, на елке зажигаются огни)
(Дети садятся на стульчики)
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Ведущий: Дед Мороз, а наши ребята приготовили для тебя 
стихи.

1 ребенок
Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришел
Праздник новогодний.

2 ребенок
Дед Мороз танцует с нами,
Веселит сегодня всех,
И под елкой раздаются
Прибаутки, шутки, смех.

3 ребенок
Краснощёкий и плечистый
Добрый дедушка Мороз!
Всё украсил в снег пушистый
И подарочки принёс

4 ребенок
Мама елку украшала,
А я маме помогала;
Подавала ей игрушки:
Звезды, шарики, хлопушки.

5 ребенок
Елочка сверкает, 
Светится огнями,
Рады мы, что Новый год 
Ты встречаешь с нами.
(Звучит музыка звенящая)

Ведущий: Ребята, слышите, а что это звенит? 
Снегурочка: Это бусинки на елочке весело звенят, они танце-

вать хотят.
Дед Мороз: А хотите я сейчас их оживлю? Посохом сейчас 

взмахну, бусинок я оживлю! Раз, два, три, четыре, пять — начина-
ем танцевать!

(Танец бусинок (с колокольчиками).

Дед Мороз: Порадовали вы меня, ребята.
Снегурочка: Дедушка Мороз, ребята пели, танцевали, стихи 

читали. 
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Все сегодня серебрится 
И сверкает, и искрится.
Всюду елки там и тут,
Дети все подарки ждут!

Дед Мороз (смотрит по сторонам, не может найти мешок 
с подарками):

Где же мой мешок с подарками? 
(Ударяет посохом об пол)

По моему велению,
(Ударяет посохом второй раз)
По всеобщему хотению,

(Ударяет посохом третий раз)
Мешок волшебный мой, приди,
Подарками всех порадуй.

(Мешок не выходит, Дед Мороз произносит громче)
Мешок волшебный мой, приди,
Подарками всех порадуй.

(Под музыку выходит Снеговик и тащит за собой мешок)
Снеговик: Вот, Дедушка Мороз, пока тебя искал, повстречал 

твой мешок с подарками для ребят. Еле поймал.
Дед Мороз:

Ну вот — мешок теперь у нас
Вручить подарки пробил час.

(Дед Мороз, Снегурочка и герои раздают подарки)
Дед Мороз: Вот настал прощанья час.
Снегурочка, Снеговик и Дед Мороз (вместе):

Не болейте, не скучайте, 
Да и нас не забывайте,
Новый год скорей встречайте.
До новых встреч!
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Александрова Наталья Даниловна,
учитель начальных классов
филиала «Тойон-Аринская школа-сад» Булгунняхтах-
ской средней общеобразовательной школы имени 
С.П. Ефремова Хангаласского улуса

Ведущий:
— Одну простую сказку, 
А может, и не сказку, 
— А может, не простую 
Хотим вам рассказать.
— Её мы помним с детства,
А может и не с детства.
— А может, и не помним —
Но будем вспоминать. 

— Как-то раз под новый год 
Заспорил сказочный народ:
— Кто храбрей и кто сильней?
Кто отважней и добрей?

(входят сказочные богатыри)

Человек-паук:
Я спасаю всех людей 
Я на свете всех добрей! 

Рыцарь:
Я диких не боюсь зверей!
Я на свете всех храбрей!

Богатырь:
Я брат семи богатырей! 
Я на свете всех сильней!
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Ведущие: 
Так бы спорили они до самого утра, 
Но на опушке показалась лесная детвора.

(входят лесные жители)

Бабочка:
Ах, как сладко я спала 
в коконе на дереве. 
Разбудили вы меня! 
Что же вы наделали!? 

Заяц:
Что случилось, что за гам? 

Волк: 
Расходитесь по домам! 
Всю опушку разбудили! 
Ну, чего не поделили? 

Богатырь:
Спорим несколько мы дней 

Человек-паук:
Кто сильней, и кто храбрей 

Заяц:
Хватит спорить, прекратите, 
Лучше с нами вы идите.

Бабочка:
Встанем дружно в хоровод 
Встретим вместе новый год! 

(В это время заходит Снегурочка и начинает танцевать с снежинка-
ми. (3 снежинки) 

Снежинки танцуют танец, после танца выкладывают из веточек 
узор). 

Снегурочка. Ай, да Снежинки, 
Как потрудились, 
В узоры красивые вы превратились! 

Заяц: Снегурочка, ты с кем пришла? 
Бабочка: Кого с собою привела? 
Снегурочка. Это брат мой, Новый год. 

Ему дома не сидится, 
Хочет с нами веселиться. 

(Снегурочка находит у себя в кармане пакет с конвертами).
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Новый год: Снегурочка, сестрица,
Ты что не весела? 

(Снегурочка показывает пакет с конвертами Новому году). 
Снегурочка: Дед Мороз просил меня

Приглашенья разослать,
Героев сказок всех позвать!
Ну а я же позабыла,
И их сюда не пригласила.

Новый год: Снегурочка, я тебе помогу, 
Во всех сказках побываю, 
Всех на праздник приглашу. 

Снегурочка: Вот спасибо, Новый год! 
(Снегурочка отдаёт Новому году пакет.  

Новый год под ёлкой берёт самокат). 
Новый год: У меня есть самокат, 

Только скажешь раз, два, три! 
Самокат скорей лети, 
Сказка новая приди! 

(Раздаёт бабочке, Человеку-пауку , Богатырю, Зайцу конверты) 
(уходят за кулисы)

Ведущие: 
А тем временем у елки 
Тихо девицы сидят 
Меж собою говорят:

Золушка:
Грустный праздник Новый год, 
С кем водить нам хоровод? 

Принцесса:
Нет ни рыцарей, ни принцев, не с кем танцевать,
Видно вечер весь придется с вами нам скучать.

(Заезжает на самокате).
Новый год:

Что, красавицы, грустите,
А ль обидел кто-то вас?

Золушка: С кем встречать нам Новый год, 
И водить нам хоровод, мы не знаем.

Принцесса: Вот сидим и грустим!
Новый Год: Я весёлый Новый год! 
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Много у меня забот. 
Вот все сказки заезжаю, 
Всех на праздник приглашаю. 
Вот письмо и вам друзья
Рад вас видеть буду я! 

(Золушка, Принцесса радостные уходят их зала, Новый год уезжает 
на самокате) 

(Звучит фонограмма: «Полёт шмеля» Новый Год едет вокруг ёлки. 
Появляется Карабас, поёт песню «Я ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»). 

Карабас: Ну-ка, куклы, встаньте в ряд, 
Начинайте танцевать! 

(Звучит фонограмма: «ПО НИТОЧКЕ, ПО НИТОЧКЕ» куклы исполняют 
танец). 

Карабас: Ухожу я сейчас, 
Но приду через час! 
Апчхи! 

Куклы: Будьте здоровы! 
Карабас: Апчхи! 
Куклы: Будьте здоровы! 

(Карабас уходит). 
Куклы: Ура! Ура! Карабас ушёл! 
Ура! Ура! Карабас ушёл! 

(Куклы прыгают и хлопают в ладоши). 
Кукла: 

Тише! Тише! Не шумите! 
Вдруг придёт Карабас, 
И прогонит всех сейчас. 

Буратино: 
Надоело Карабаса мне бояться, 
Я могу, друзья, поверьте защищаться! 
У меня длиннющий нос, 
Смелым мальчиком
У папы Карло рос. 

Мальвина: 
Фи, как это не прилично, 
Вечно хвастаться дружок. 
Ну, а я дрожу, признаюсь, 
Как осиновый листок. 
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Пьеро: 
Друг мой, милая, Мальвина. 
Не сердись на Буратино. 
Жизнь и я отдать готов, 
За тебя, без громких слов. 

(Появляется Новый год. Мальвина подбегает к Новому году). 
Мальвина: 

Мальчик! Мальчик! 
Ты откуда? 

(Буратино показывает на самокат). 
Буратино: Это что ещё за чудо? 
Новый год: Самокат! 
Буратино: 

Разреши мне покататься, 
Не могу я удержаться. 

(Новый год даёт Буратино самокат, он катается, останавливается 
и благодарит его). 

Буратино: Спасибо, дружок! 
Мальвина: Мальчик, так кто же ты? 
Новый год: 

Я весёлый Новый год! 
Много у меня забот. 
Во все сказки заезжаю, 
Всех на праздник приглашаю. 
Вот письмо и вам друзья. 
Рад вас видеть буду я! 

(Новый год достаёт из пакета конверт, отдаёт его Буратино). 
Мальвина: Спасибо, Новый Год! 

(Все куклы хлопают в ладоши, прыгают). 
Все куклы: 

Ура! Ура! Ура! 
Поедем мы на Ёлку! 

Мальвина: От Карабаса убежим? 
Буратино: Конечно, втихомолку! 

(Звучит фонограмма, куклы убегают). 
Новый год: 

Самокат лети вперёд, 
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Сказка новая нас ждёт. 
(Звучит фонограмма, Новый Год уезжает. Появляется волк). 

Волк: 
Я всем известный серый волк! 
В Красных шапках знаю толк. 
Что мне делать? Как мне быть? 
Как девчонку обхитрить? 
(Садится на пенёк, думает). 

Волк: 
Побегу-ка я скорей, 
Подготовлю встречу ей. 

(Волк убегает за ёлку, надевает фартук, платок, очки.  
Появляется Красная шапочка поёт песню, в руках корзиночка с пи-
рожками и букетик цветов, Появляется Волк, садится на пенёк). 

Красная шапочка: 
Много собрала цветов, 
Незабудок, васильков. 
Вот и бабушка моя. 

Волк: 
Здравствуй, внучка, как дела? 
Давно тебя не видела. 

Красная шапочка: 
Бабушка, ты что, забыла? 
Я вчера ведь приходила. 

Волк:
Ах, конечно, дорогая, 
Стала помять-то плохая! 

Красная шапочка: 
Я пока сюда бежала, 

Васильков насобирала. 
(Красная шапочка даёт цветы Волку. Волк отодвигает цветы). 

Волк: Фу, цветы я не люблю! 
Красная шапочка: Я тебя не узнаю! 
Волк: Аллергией я страдаю, 
Если запах их вдыхаю. 

(Красная шапочка подаёт Волку корзинку с пирожками). 

Красная шапочка: Угощайся пирожками, 
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Есть с капустой и с грибами. 
(Волк отодвигает корзинку с пирожками). 

Волк: Я капусту не люблю,
Я грибы не признаю. 
Волк (потирает живот, потом руки): 
Если с мясом принесла бы, 
Облизал потом я лапы. 
(Красная шапочка пугается, роняет корзинку и букет цветов). 

Красная шапочка: Что такое? Ой-ой-ой! 
Это волк сидит живой! 
Волк: Съем тебя вместо котлет, 
Ты мой праздничный обед! 

(Красная Шапочка убегает, волк за ней. Красная Шапочка выходит, 
плачет, садится на пенёк. Появляется Новый год). 

Новый год: В вашу сказку я попал, 
И конечно вас узнал. 
Приглашаю вас на ёлку, 
На наш весёлый Новый год. 
Красная шапочка: Спасибо мальчик, ты иди. 
А к вам я не смогу прийти. 
В нашей сказке волк ведь есть, 
Сейчас меня он должен съесть. 

(Новый Год кладёт самокат, топает ногой). 
Новый год: Это что мне за ответ! 
Новый год, я или нет! 
Съесть тебя ему не дам, 
Красной шапкой буду сам. 

(Новый год снимает свою шапку, кладёт под ёлочку. Берёт «Красную 
шапочку», одевает, садится на пенёк. Красная шапочка прячется за 

ёлку. Появляется Волк). 
Волк: Здравствуй, Красная Шапочка! 
Новый год: Здравствуй, Серый Волк! 
Волк: Что ты здесь сидишь? 
Новый год: Тебя жду, Серый Волк. 
Волк: А почему у тебя низкий голос? 
Новый год: Потому что я очень сердитая. 
Волк: А почему ты не идёшь к своей бабушке? 
Новый год: Да потому, что у меня есть только дедушка. 
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Волк: А где живёт твой дедушка? 
Новый год: В лесу на опушке, 
В ледяной избушке! 
Волк: А как зовут твоего дедушку? 
Новый год: Дед Мороз! 

(Волк обходит Красную Шапочку — Новый год). 
Волк: Странная какая-то Красная Шапочка! 
Нет! Это не Красная Шапочка! 
Кто же ты? 

(Новый Год встаёт с пенька, снимает «Красную шапочку» одевает 
свою шапку). 

Новый год: Я весёлый Новый Год. 
Много у меня забот. 
Во все сказки заезжаю, 
Всех на праздник приглашаю! 
Волк: Ой, и я хочу! 
Новый год: А ты обещаешь никого не обижать? 
Волк: Новый год, не бойся! 
Красная Шапка, успокойся! 
Я не злой, не злой совсем! 
Никого я там не съем! 

(Новый год достаёт из пакета конверт,  
отдаёт его Красной шапочке). 

Новый год: Примите приглашение, 
На наше представление! 
Волк: О, спасибо, Новый год! 
Новый год: Самокат, лети вперёд! 
Сказка новая нас ждёт! 

(Новый Год уезжает.  
Звучит фонограмма, появляются Белоснежка и семь Гномов,  

исполняют танец). 
Белоснежка: Гномы, тише, не шумите! 
Лучше ноты вы учите. 

;Белоснежка даёт Гномам ноты). 
Гном 1: До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
Гном 2: Чёрно-белые значки, 
Гном 3: Палочки и точки, 
Гном 4: Разные крючочки. 
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Гном 5: Ноты мы не понимаем, 
Гном 6: Как играть их, мы не знаем. 

(Гном отдаёт ноты Белоснежке. Появляется Новый год). 

Новый год: Что такое, вот беда. 
Ни туда, и ни сюда! 
Гном 7: Белоснежка, посмотри скорей, 
Кто упал там у дверей. 
Белоснежка: Хорошо, сейчас схожу. 
Обо всём вам расскажу. 

(Белоснежка подходит к Новому году). 

Гномы: Может, это серый волк? 
Белоснежка: Нет! 
Гномы: Может, это старый дед? 
Белоснежка: Нет! 
Гномы: Может ,это бегемот? 
Белоснежка: Ну вот! 
Гномы: Кто же это? 
Белоснежка: Новый Год! 
Гномы: Новый Год! 

(удивлённо) 

Белоснежка: Гномы! Все сюда, скорей бегите! 
Новый год освободите! 

(Гномы подбегают к Новому году, поднимают его). 

Новый год: Намело сугробов столько, 
Не проехать, не пройти, 
Вам спасибо, братцы гномы, 
Что убрали снег с пути. 

Новый год достаёт из пакета приглашение и отдаёт его Белоснежке. 

Новый год: Примите приглашение, 
На наше представление. 
Гномы: Ура! Ура! Ура! 
Спасибо, мы обязательно будем! 

(Новый год уезжает).  
И радостно уходят Белоснежка и гномы. 

(Выходит Снегурочка, выезжает Новый год). 

Снегурочка: Новый год! не опоздал! 
Всех гостей позвал на бал? 
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Новый год: Всех! 
Снегурочка: 

Спасибо! 
В круг скорее к нам вставайте, 
Дружно песню запевайте. 
Заведем мы хоровод, 
Встретим праздник Новый Год! 

Ведущие: 
Тут веселые игрушки— 
Рыжий клоун и петрушка 
Неожиданно ожили, 
С нашей елки соскочили!

Клоун: 
Эй! Герои разных сказок! 
Собирайтесь в хоровод!

Петрушка: 
Не забыли? Нынче праздник! 
Мы встречаем Новый год! 

Снегурочка: 
Но кого-то не хватает 
В нашем сказочном пути? 

Сказочные герои: Деда Мороза! 
Снегурочка: 

Надо Дедушку позвать, 
С нами Новый год встречать! 

Сказочные герои: Дед Мороз! Дед Мороз!
(Зал входит Дед Мороз). 

Дед Мороз: 
Из своих лесов дремучих
Долго шел я к вам, ребята! 
Вас, внучат своих любимых, 
Снова видеть очень рад. 
С Новым годом поздравляю!

(Дети поют песню «Новый год») 
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ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ НОВОГО ГОДА

Васильева Октябрина Егоровна,
заместитель директора по воспитательной работе
Хоробутской школы имени Дмитрия Таас
с. Хоробут, Мегино-Кангаласского улуса

Снегурочка:
Добрый день, дорогие ребята, дорогие родители!

Поиграли, порезвились
И на стулья приземлились. 
Новый год уже у ворот,
А Мороз все не идет.
Уж пора ему придти, 
задержался он в пути
Позовем его, ребята, 
Как бывало и не раз,
По иному он и, правда,
Не появится у нас!
Ну-ка, хором все вместе
Мы его позовем:
— Дед Мороз!

Дед Мороз: 
Здравствуйте, ребята!
Я оттуда, где моря покрыты льдами,
Я оттуда, где метут метели днями,
Солнце солнечного юга
Не достать туда лучами.
В храм учения я пришел.
Долго думал, что дарить,
Чтобы вас всех удивить.
Вы все вдоволь поиграли,
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Все загадки отгадали,
А теперь мы отдохнем,
Сказку мы читать начнем.
Ну-ка, кто готов с дедом сказку почитать?
Я ночей не досыпал,
Вам в подарок сказку сочинял.

Открываем мы страничку
Это сказка вам про Гринча,
Про существо,
Что не любит Новый год.
Сказка — это есть, намек
Вам детишкам всем урок.
Ну, не буду я болтать,
Спешу сказку рассказать.

— В одной из снежинок, 
Что падают с неба,
Случилась история — быль или небыль.
Стоял Ктоград, окруженный горами,
Горожане все даты справляли и чтили,
И веселиться очень любили.
Но скажет вам каждый,
Имейте ввиду,
Что для них Новый год —
Лучший праздник в году.

(Танец гномов с колокольчиками)
Мама Синди: 

Мы купили удочку
Для твоего брата Дрю,
И дудочку для твоего брата Стю,
Два альбома для Тома, 
Вазу для Азы, 
И рамочку для папочки.
Нам осталось…
— Синди, Синди Лу, доченька где ты?

Синди: Мама,
Мама: Ах, вот ты где!

Да, доченька?
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Синди: 
Тебе не кажется, что это слишком?
Ты и папа,и все вокруг
Будто с ума посходили.
Разве это обязательно?

Мама: 
Ну для чего ж тогда Новый год?
Новый год это время для подарков.
Ты согласна?

Синди: 
Ну, да.

(Входит мальчик)
Мама: Нам надо торопиться!

(Танец с подарочными коробками (музыка под Новый год, в новогодних 
костюмах)

Дед Мороз: Да, весь город любил Новый год.
Лишь Гринч с горы Гранпит ненавидел его.

(«Страшная» музыка)
Мальчик Стю: Зачем сюда?

Все лучшие шишки для елки там. 
(Дети разбегаются искать шишек).

Дрю, я тебя обгоню.
Мальчик Стю: 

Еще посмотрим, кто кого!
Кто последний, тот противный Гринч.

Синди: Может нам лучше вернуться?
Мальчик Дрю: Да ты что, испугалась Гринча?
Синди: Нет.
Дрю: Говорят он живет в горах, в большой пещере, и вылезает 

тогда, когда почует запах свежей человечинки.
(Синди испугалась)

Стю: Испугалась Гринча?
Синди: Я? Нет!
Стю: Испугалась ведь?
Синди: А вот и нет!

( «Страшная» музыка.)
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Дед Мороз: 
Гринч ненавидел сочельник и святки. 
Но почему? Это было загадкой.
Возможно. он в детстве с кровати упал,
А может ботинок ему сильно жал,
Но кажется мне причины иные:
Сердце его и душа ледяные.

Синди, Дрю, Стю: Ну постучи, постучи в дверь!
Или ты трусишка?

(Подходят к Гринчу. Он выходит).  
(Танец волков) 

(Гринч смеется).
Синди: Ты, ты, ты…?
Гринч: Ты, ты.. Я — Гринч!

Ну, я пошел. Я напугал детей.
Негодница, хватит уже кричать!
Разве тебя не учили хорошим манерам? 
Ты откуда такая взялась? Из дикого леса?

Синди: Я застряла.
Гринч: Так и уж и быть. Лишь бы ты отключила свою сирену.
Синди: Спасибо.
Гринч: Ну все, я пошел.
Синди: Спасибо, что спасли меня.
Гринч: Я спас? Значит по твоему, я тебя спас?
Синди: Ну, да.
Гринч: Вот и не угадала. Просто я заметил, что лесные волки 

очень проголодались. А теперь беги к ним, чтобы они съели тебя. 
Дед Мороз: Синди стояла в недоумении.
В голове у нее поселились сомнения.
Разве, злодеи спасают детей?
Может быть, Гринч не такой уж злодей?
Синди: В знак благодарности я хочу позвать Вас к нам на 

праздник и стать весельмейстером.
Гринч: Праздник? Ужин с друзьями?
Ха,ха,ха. Отличная шутка.
Синди: Я знаю, что Вы не выносите Новый год, но что если это 

была ошибка?
В последнее время я сама почему-то не рада Новому году.
Если помиритесь с горожанами
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И примете участие на нашем празднике…
Гринч: (дразнит Синди) Если Вы помиритесь с горожанами… 

Что за детский лепет?
Синди: Пожалуйста, прошу Вас, Вы должны получить эту на-

граду.
Гринч: Награду? Ты ничего не говорила о награде.
Синди: Да, за победу вручают приз.
Гринч: Я победитель? Это значит есть проигравшие?
Синди: Да, если Вы придете.
Гринч: Полный город неудачников. Как это приятно. Может 

быть, кто-нибудь был особенно расстроен? 
Синди: Ну, у мэра был довольно жалкий вид.
Гринч: Не знаю, что на меня особенно подействовало— 

искорка в твоих глазах или твое желание всем перечить, 
напомнившее время, когда я был юным и не таким волосатым. 
Но ты меня убедила. Возможно, эти праздники изменят мое 
отношение к жизни. 

Синди: Это правда?
Гринч: Нет! А теперь проваливай!

(Синди уходит)

Гринч: Лучше год могут быть только горы, где находится ми-
лый мой дом, этих людишек голыми руками не возмешь. Но я 
сделал все, что было в моей злобной силе. По крайней мере, я 
напугал эту девчонку. А вообще, какие они наглые, эти людишки. 
Считают, что стоит им свистнуть, я тут же примчусь, но у меня 
весь день расписан по часам (сидит и читает бумажку):

— В 4 часа упиваться жалостью к себе. 
— В 4:30 таращиться в пропасть.
— В 5 часов учить проблему мирового голода и что-то пере-

кусить.
— В 5:30 — танцы-жманцы.
— В 6:30 ужин со мной.
— В 7 часов вольная борьба со своим Я.
Все занято. Конечно, если перенести борьбу в 9ч, то я не смогу 

во время лечь в постель. Но что мне надеть?
(Копошится в шкафу): 

— Идиотизм!
— Уродство!
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— Прошлый век!
— Это невозможно!
Если я не найду, что мне надеть, то я никуда не пойду. 
— Оу, ну все никуда не иду (идет спать)

(Звучит музыка)
— С Новым годом всех поздравляем! (Праздник начинается 

в городе)
Дети Синди, Дрю, Стю: Папа, папа!
Папа: Что случилось?
Дети: Это был Гринч!
Мэр: Кто-то произнес слово «Гринч»?
— Лу, надеюсь ты помнишь, что скоро будем встречать Новый 

год.
В книге Ктограда сказано, всем ктовичам понятно давно — в 

дни праздника быть бедам не должно!
— А теперь Лу, успокой меня и скажи мне, что твои мальчишки 

не лазали на гору, чтобы разозлить злое существо, которое люто 
ненавидит Новый год? 

Дети: Это был Гринч!
Папа: Нет, нет сэр. Мальчики не видели никакого Гринча.
Дети: Он погнался за нами, он был совсем близко. 
Папа: Дети просто баловались и перепутали наверное что-то.
Мэр: Что ж? Они и вправду сущее наказание (смеется). Все 

слышали, никакого Гринча не будет.
(Музыка, зов на бал)

Мэр: Итак, дорогие сограждане! Разрешите начать церемо-
нию награждения. Мы сегодня объявим имя главного весель-
мейстера Ктограда. Но сначала предоставим слово директору на-
шей школы для объявления лучших классов Ктограда. Встречайте 
бурными аплодисментами. 

(Награждения директора. Итоги конкурса)
Мэр: Ну что ж, лучшие классы Ктограда мы выбрали. А теперь 

пришло время объявить, кто из жителей Ктограда достоин почет-
ного звания главного весельмейстера года.

— Кто хочет назвать имя кандидата?
Синди: Я предлагаю Гринча.
Мэр: Ха,ха. Ну и ну. Какое же бесхитростное сердечко у вашей 

дочери, Лу.
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Синди, позволь мне зачитать стих из нашей книги:
Коль имя Гринча скажут вслух,
То Нового года исчезнет дух.
И тогда возникает вопрос —
это ли подходящая фигура на роль весельмейстера?
Синди: Вы правы, господин мэр. В книге Ктограда говорится и 

другое —
Неважно, кто он и какой,
Избран может быть любой.
Мэр: Ну, в общем да. Но в книге еще говорится, в Ктограде 

Гринчу быть нельзя. Вы сами знаете друзья.
Синди: Кто такое сказал? Вы сами это придумали?
Мэр: Нет, ну что ты, здесь написано.
Синди: На какой странице?
Мэр: Я потерял это место.
Оно вот здесь, точно здесь.
Где же он? Предупреждаю вас,
Гринч никогда сюда не придет. 
И роль весельмейстера мне перейдет. 
Ну где же ваш Гринч? Он же не пришел. Награда достается 

второму по списку, значит мне. 
Синди: Он все-таки пришел. (Входит Гринч)
Гринч: Публика уже разогрелась. Полагаю, я пришел сюда, 

чтобы получить награду. Этот ребенок (указывает на Синди) го-
ворил о деньгах.

Синди: Да, я говорила.
Гринч: Хорошо, тогда давайте мне награду скорей, пока я не 

ушел.
Мэр: Ну ладно. А теперь наступает момент, которого все жда-

ли. 
Гринч: Да, моя награда и деньги.
Мэр: Денег не будет.
Гринч: Вы уверены? Мне кто-то говорил про деньги.
Мэр: Денежнего вознаграждения не будет. Итак, дорогие 

горожане, время дарить подарки. Как всегда мы начинаем с 
нашего весельмейстера. В подарок награда парикмахеров — 
электробритва. 

Гринч: Конечно, ведь у вас все дело в подарках. Только это 



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

664

имеет для вас значение. А знаете, что случается с вашими подар-
ками? Они попадают ко мне в мусорных мешках.

Не хочу показаться занудой, но эти новогодние праздники — 
глупость. Сейчас я ухожу. Но моя месть будет ужасной. Я вам всем 
покажу, и мы все попляшем.

Мэр: Ну, что ж, все подарки розданы, все награды нашли сво-
их обладателей. Время позднее, я устал. Пойду, прилягу. Всем до-
брой ночи!

Дед Мороз: Гринч, вспоминая про награду, хотел горожанам 
насолить. Внезапно у Гринча возникла идея ужасная,злая. Город 
огни погасил. И словно призрак ночной Гринч к первому дому 
подкрался. Гринч елку схватил и за дверь поволок. Но шум за 
дверями внимание отвлек.

Синди: Извини, Дедушка Мороз. Что ты делаешь с нашей ел-
кой?

Дед Мороз: Девочка Гринча застала врасплох,
Он заподозрил какой-то подвох.
Гринч тут же придумал,
Что ей соврать.

Гринч: Нечего детям ночью вставать.
Ты знаешь, малышка, —
Молвил врунишка. —
На елке твоей
Нет огней.
Гирлянда не хочет
Гореть почему-то.
Развешу я пожалуй
Ее под утро.
Засветится елка
Сказочным светом.
Дедушка починит
Все до рассвета.

Синди: Дедушка Мороз, а что такое Новый год?
Гринч: Это месть! То есть подарки, наверное.
Синди: Жаль, я так и думала..
Дед Мороз: Ребенка легко обманул негодяй

И сказал он малышке: Бай, бай!
Синди: Дедушка,…
Гринч: Ну что еще?
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Синди: Не забудь про Гринча.
Я знаю, он злой, противный и волосатый. У него 

холодные влажные руки. Но мне кажется, что на самом 
деле он очень милый.

Гринч: Милый? Ты думаешь, он милый?
Синди: С наступающим, дедушка!
Дед Мороз: Как только отправилась Синди в кровать,

Гринч елку схватил и пустился бежать.
Гринч: Славная девочка, но совершенно не знает жизни.
Дед Мороз: Стянув на прощание из камина полено,

Он в доме оставил лишь голубые стены.
Еды ни кусочка, ни капли, ни крошки
Не хватит и мышке, не то, что кошке.
Потом словно вихрь, облетев городок
Сложил все подарки в огромный мешок.

(Гринч уходит с большим мешком подарков) 
(Грустная музыка. На утро горожане собираются,  

не находят подарков)
Мэр: Да, интересно. Чья это работа?

Говорил я, люди,
Гринч в городе —
Конец Новому году.
Но разве кто-нибудь 
Меня послушал?
Все решили послушать маленькую девочку.
Синди, ты довольна,
Тем, что натворила?

Мама Синди: Если она недовольна,
Довольна я.
Я рада, что он забрал
Все наши подарки.

Мэр: Что?! Она рада, что все пропало.
Ты рада, что Гринч уничтожил,
растоптал наш Новый год. 
Я тебя правильно понял, Бетти Лу?

Мама Синди: Новый год нельзя уничтожить. Новый год — это 
не только подарки, развлечения, гирлянды. Именно это пыталась 
вам объяснить Синди.

Мэр: Ты в своем уме? Это же ребенок.
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Мама Синди: Это мой ребенок. И она права. Для Нового года 
нам больше ничего не нужно, кроме того, что у нас есть — наших 
родных и близких. 

(Музыка / Синди поет/ песня про Новый год, волшебство)

Дед Мороз: 
Лишившись подарка, люди пели,
Встречать Новый год они захотели.
И праздник видно начался
Злодея план не удался.

Гринч: Все было напрасно!
Дед Мороз: Замерзший, продрогший Гринч думал и думал, 
пока наконец не пришла к нему мысль.
Гринч: Зачем я старался? 
Украл все подарки.
Они без подарков легко обошлись.
Дед Мороз: 

От мыслей таких голова разболелась.
Гринч постепенно начал понимать 
А вдруг Новый год — не только подарки? 
Вдруг Новый год — тепло сердец?
А малышка то права оказалась.

(Гринч хватается за сердце, кричит):
— Я что-то чувствую!
Дед Мороз: Дошел до нас рассказ,что
Сердце Гринча выросло в 5 раз.
Гринч: Что со мной происходит? 

Внутри у меня что-то теплое.
И еще из глаз что-то течет.
О, нет,подарки.
Сейчас часы пробьют 12,
Люди останутся без подарков. 
И это меня волнует?
Какой ужас! Стоп!
Этого не будет никогда.
Ни за что!
Ну, ладно. В конце концов это только игрушки.

Синди: Здравствуйте, мистер Гринч!
Гринч: Синди Лу?
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Синди: Я пришла к Вам. Никто не должен быть одиноким в 
Новый год (берет за руку и идет ко всем)

— Я пригласила на Новый год Гринча.
— С Новым годом, мистер Гринч! 
Ваши руки такие?

Гринч: Я знаю. Грязные? Волосатые? Холодные?
Синди: Нет, теплые.

(Дед Мороз со Снегурочкой входят)
Дед Мороз: А вот и сказке конец.

Ну, детишки, как вам сказка?
Вот подарки вам привез
В чудный праздник — Новый год!
Но главнее для меня
Это ведь моя семья.

Снегурочка: Ой, детишки, посмотрите, 
Вместе всем нам помогите, 
Надо елку зажигать,
Хором всем нам прокричать

Дед Мороз: Ну-ка, вместе
Раз, два, три
Наша елочка гори! 
Искренне желаю вам я
С танцами, музыкой дружить,
Всем вам радостных хлопот, 
В рождество и в Новый год!
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НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА У РОЗОЧКИ
(ПО МОТИВАМ МУЛЬТФИЛЬМА «ТРОЛЛИ»)

Аржакова Аулина Владимировна,
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель,
музыкальный руководитель Центра развития ребен-
ка-детского сада «Чуораанчык»

Герои: Розочка, Цветан, Бергены и Близняшки из мультфильма 
«Тролли», Нюша и Крош из мультфильма «Смешарики», Маша из 
мультфильма «Маша и медведь», Симка и Нолик из мультфильма 
«Фиксики». 
(Зал оформлен по-новогоднему. Звучит красивая, медленная музыка)

(Вбегают Розочка и Цветан, у Розочки в руках пригласительные. Цве-
тан пытается их отобрать, Розочка убегает от Цветана и очень 

весело хохочет)

Розочка. Скоро Новый год! Мне так хочется много музыки, 
танца и веселья! Ну давай устроим новогоднюю вечеринку, ну 
пожаа-алуйста. Так хочется радости для всех! Всем вместе встре-
тить Новый год… Вот я уже приготовила пригласительные открыт-
ки. Цветан, ну почему ты боишься пригласить друзей!? 

Цветан. Ты же прекрасно знаешь, почему. Если бергены услы-
шат громкую музыку, они сразу нас найдут.   

Розочка. Пусть! Пусть они нас найдут. Я не боюсь их! Не бо-
юсь!!! Не бо-юсь!!! 
(Розочка начинает громко кричать. Цветан в страхе прикрывает ей 
рот ладонью и оглядывается по сторонам. Услышав крики, заходят 

Маша и Близняшки)

Маша. Ой, что за шум, а драки нет? Что за крики, что с вами?   
Розочка. Я хочу устроить новогоднюю вечеринку, а Цветан 

боится, что нас услышат бергены и поймают нас. 
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Маша. Ураа! Вечеринка, вечеринка, вечеринка! 
(Маша начинает громко радоваться и прыгать. Цветан подбегает и 

тоже прикрывает ей рот ладонью) 
Цветан. Не кричии… (шипит ей на ухо.) Бергены услышат. 
Розочка. Видишь, Маша, Цветан боится бергенов! (сильно рас-

страивается.) Ах, если бы у меня был огромный зал! (мечта-
тельно смотрит на потолок.)

Цветан. Розочка, ты совсем не понимаешь, Бергены очень 
страшные тролли. Если услышат, то устроят охоту на нас.  

Маша. Ой, а почему они охотятся на вас?
Цветан. Бергены думают, если они проглотят нас, то станут са-

мыми счастливыми.  
Розочка. Потому что мы очень веселый, дружный и счастли-

вый народ. Мы никогда не сердимся, никого не обижаем. Хотим, 
чтобы вокруг нас была только красота, любим петь и танцевать. 
Умеем быть счастливыми. А бергены не понимают, что они пре-
красно могут быть счастливыми и без нас. 

Маша. Тогда нужно, чтобы они поняли это. Дети, давайте спо-
ем красивую песню, чтобы поднять настроение Розочке.  

(Музыкальный номер)
Розочка. Как хорошо вы поёте! (хлопает в ладоши и радует-

ся.) Как я люблю петь и танцевать. Все, я пошла раздавать пригла-
сительные своим друзьям! (выбегает из зала.)

Маша. Дети, давайте поиграем. 
(Проводится игра)

Цветан. Когда, интересно, придёт Розочка? 
(Заходит Нюша, а за ней Розочка. У Нюши на голове кокошник Снегу-

рочки)
Нюша. Здравствуйте, дети! А вот и я! Ваша Снегурочка! Ждали 

меня?
Маша. Нюшаа! Ты стала Снегуркой?   
Нюша. Мне король бергенов предложил быть Снегуркой у 

них на празднике. Потому что я самая красивая и веселая из всех. 
Розочка. Ой! У нас вечеринка ещё не началась. А ты попала на 

другой праздник, оказывается, Нюша.   
Нюша. Тогда что, меня обманули что ли? (начинает плакать, 

а Маша пытается ее успокоить) 
Маша: Нет, нет, Нюша, ты просто пришла не в тот лес. 
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Цветан. Послушайте! Значит, сегодня у бергенов тоже вече-
ринка. Значит, они могут не услышать нашу громкую музыку! 
Значит, мы можем сколько угодно петь и танцевать. И они ничего 
не услышат! Дай пять! (делают характерное движение.)

Розочка. Ааа! Как прекрасно! (начинает радостно скакать 
вокруг друзей и подбадривать движениями детей.) Тогда мы на-
чинаем нашу вечеринкууу! (выбегает на середину зала и кричит 
что есть мочи.) И тааак, мы начинаееем нашу зажигательную 
вечеринкууу! 

(Заходят очень смущенные Близняшки, говорят одновременно)

Близняшки. Привет всееем! А мы не опоздали на вечеринку?
Розочка. Нет, никто не опоздал, мы только собираемся начать. 

Ну-ка, давайте с нами танцевать!
(Танец-флешмоб с Розочкой)

Розочка. Дети, давайте включим огни нашей ёлки! Раз, два, 
три, ёлочка, гори! Ой, что такое, почему не зажглись огни? (в па-
нике начинает бегать вокруг ёлки и рассматривать её.)

Цветан. Давайте я посмотрю, в чем дело. (Начинает прове-
рять гирлянды. Вдруг его ударяет током, он садится на пол 
и начинает отползать в сторону). Ой, ой, ой! Что это было?! 
Больше не подойду к ним. 

Маша. А давайте Фиксиков позовём! Они с любыми прибора-
ми справятся! Всё знают и умеют что угодно починить. (Достает 
из кармана телефон и звонит Фиксикам. Включается запись на-
бора звонка и гудки. На звонок отвечает Симка)

Симка. Алло, слушаю вас! На проводе Симка.
Маша. Алло, Симка, у нас проблема. Огни нашей ёлочки не 

хотят включаться. Что-то с гирляндами случилось. 
Симка. А, мы эту проблему решим на «раз»!
(Под музыку заходят Фиксики, здороваются с детьми жестами)

Фиксики. Звали на помощь? Где поломка? (Обращается к де-
тям, дети отвечают. Проходят за ёлку и недолго возятся под 
музыку). Нашлии, нашли поломку! Починили, теперь всё в поряд-
ке. Можно включать! 

Розочка. Рав, два, три! Ёлочка, гории!
(Включаются огни, все герои кричат «Ура!» Звучит музыка)

Нолик. Дети, все встаем и танцуем!
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(Танец с Фиксиками)

Розочка. Дети, а подарим нашим спасателям песню и побла-
годарим таким образом Фиксиков! 

(Музыкальный номер)

Близняшки. Розочка, а мы приготовили детям сюрприз... 
Можно, мы его покажем?.. (Очень стесняются, носочком туфель 
водят по полу.) 

Розочка. Конечно, конечно! Мы будем очень рады. Просим! 
(Хлопает в ладоши, все герои начинают хлопать, близнецы де-
лают поклоны в разные стороны, звучит музыка, начинается 
фокус)

(Фокус) 
(Крош и Нюша очень довольны. Все время подбадривают детей, 

хлопают и радуются. Когда заканчивается фокус, вид у Кроша вдруг 
становится очень удивленным, серьёзным, он смотрит по сторонам 

и спрашивает)

Крош. Если у нас новогодняя вечеринка, то где же тогда Дед 
Мороз и Снегурка? Почему их нет? Дети, давайте их позовём! Дед 
Мороз! Дед Мороз!   
(Дети и герои начинают звать Деда Мороза. Звучит музыка и захо-

дят Дед Мороз с Снегуркой)

Дед Мороз. 
Добрый день, добрый день!
В мастерской, своей избушке,
Я готовил Новый год.
Мой подарок принимайте,
Новый год, друзья встречайте! 
Как вы выросли за год!
Повзрослели, похорошели! 
Я подарки вам принес. 
Кто весь год отлично кушал,
Занимался, маму слушал?

Дети. Я-я-я!
Дед Мороз.

Молодцы! 
Ну а вы, детишки, приготовили стишки? 
Целый год мы ждали, когда услышим вас,
Когда споете и спляшете вы нам.
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Розочка. Дети, подарим нашим гостям наши песни и танцы? 
Дети. Дааа!

(Музыкальные номера)
Снегурка. Молодцы, как хорошо и качественно подготови-

лись ребята. А у нас тоже для вас есть танец. Давайте встанем в 
круг и спляшем вместе с нами. 
(Звучит современная музыка, все делают популярные танцевальные 

движения из Тик-Ток)

(Флешмоб с Дедом Морозом и со всеми героями)
Дед Мороз. О-хо-хо, устал я нынче что-то…Посижу, отдохну, 

ваши стихи послушаю. 
(Дети читают стихи)

Снегурка. Ах, какие молодцы! Ну как же без хоровода Новый 
год? Встанем в хоровод, детишки! 

(Хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой)
Дед Мороз. 

Какие славные детишки!
Подарок каждому принёс!
Заботливо в мешок положен,
Завязан упакован ярко, 
Ведь каждый ждёт сейчас подарка,
Чудес и сказок в Новый год!
И это все я вам дарю!

(Раздача подарков)
Дед Мороз: 

Ну вот, пришла пора прощаться!
Ещё раз с Новым годом поздравляю! 
И всем вам я желаю
Веселья, смеха, радости!
Полный дом игрушек,
Книжек, погремушек, кашу кушать
И маму слушать. 
Много вам здоровья, счастья,
И живите без ненастья! 
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КЫҺЫҤҤЫ ТЫАҔА

Алексеева Сардана Серафимовна,
Мэҥэ Хаҥалас улууһа, Майатааҕы «Кэнчээри» 
оҕону сайыннарар киин логопед учуутала

Тыа саҕатыгар куобахчаан ытыы олорор эбит. Бөрө ааһан иһэн 
тохтоон ыйыппыт:

— Тоҕо ытаатыҥ, куобахчаан?
— Ийэбин сүтэрдим.
— Эн ийэҥ сиэрэй дьүһүннээх, сытыы тиистээх, сэрэх кыыл дуо?
— Суо-ох...
— Атаҕын суола маннык дуо? (Бөрө атаҕын суолун көрдөрөр).
— Суох, мин ийэм атаҕын суола буолбатах... 
Куобахчаан ытаан сыҥсыйарын истэн Саһыл тиийэн кэлбит:
— Тоҕо ытаатыҥ, куобахчаан?
— Ийэбин сүтэрдим...
— Эн ийэҥ кытархай дьүһүннээх, кырымахтаах көп түүлээх, 

ньуолбар саҥалаах дуо?
— Суо-ох...
— Атаҕын суола маннык дуо? (Саһыл атаҕын суолун көрдөрөр).
— Суо-ох, мин ийэм киэнэ буолбатах.
Лабааттан лабааҕа ыстаҥалаан, үрдүк тииттэн тииҥ ыстанан 

түспүт.
— Тоҕо ытаатыҥ, куобахчаан?
— Ийэбин сүтэрдим...
— Эн ийэҥ кыра, кытархай дьүһүннээх, көп түүлээх кутуруктаах 

дуо?
— Суо-ох...
— Атаҕын суола маннык дуо?
— Суо-ох, бу мин ийэм буолбатах.
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— Айдааны истэн тыа иһиттэн аргыый аҕай тайах тахсан кэл-
бит:

— Тоҕо ытаатыҥ, куобахчаан?
— Ийэбин сүтэрдим...
— Эн ийэҥ адаархай муостаах, уһун атахтардаах дуо?
— Суо-ох... ыы-ый – ыы-ыый...
— Атаҕын суола маннык дуо?
— Суох, мин ийэм атаҕын суола атын.
Сотору тыа саҕатыгар оҕотун көрдөөн куобах ийэтэ тиийэн 

кэллэ. Куобахчаан үөрбүт:
— Бу баар, бу баар, мин ийэм, чөрөгөр кулгаахтаах, кылгас 

кутуруктаах. Атахпыт суола маннык, — диэт, ыраас хаарга 
суолларын хаалларан иһириккэ киирэн сүтэн хааллылар.

Кыыллар кэннилэриттэн көрөн эрэ хааллылар. 
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САҤА ДЬЫЛ КИСТЭЛЭҤЭ

Саввина Мария Петровна,
Чурапчы улууһа, «Улыбка» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Былыыр-былыр, томороон тымныы үгэннээн турар кэмигэр, 
дьон-сэргэ тоҥон-хатан, кыһын уһунуттан салҕан, Үрүҥ Аар Той-
онтон көрдөһөөччү буолбут:

1-гы киһи: «Үрүҥ Аар Тойон, бу туох ааттаах тымныытай, 
хараҥатай?!» 

2-с киһи: «Аламай күммүт барахсан олус кылгастык, аат эрэ 
харата, бадыа-бүдүө былыттар быыстарынан тыган, сырдатан 
баран, хара тыа кэтэҕэр киирэн сүтэн хаалар». 

3-с киһи: «Олус тоҥнубут, салҕан хааллыбыт... Күммүтүн 
арыый уһат дуу, кырыа кыһыммыт аматыйдын дуу, көрдөһөбүт-
ааттаһабыт», — диэн элэ-была тылларын эппиттэр.

Үрүҥ Аар Тойон Сир дьонун көрдөһүүтүн истэн, бадыа-бүдүө 
былыттар быыстарыттан сирэйин омооно ойууланан тахсан, этэр:

— Кырдьык, кыһыҥҥыт олус уһун, тымныы. Саас кэлэрин 
кэтэһэринэн эрэ олороҕут. Кыһынтан салгыбаккыт туһуттан… 
эрдэ Саҥа дьылы сайын көрсөр эбит буоллаххытына, мантан ыла 
кыһын ортото, ахсынньы бүтэһик түүнүгэр көрсүөххүт. Хаар түстэ 
эрэ, оҕо-аймах, дьон-сэргэ Саҥа дьыл чугаһаан эрэриттэн үөрэр 
буолуохтара. Саҥа дьылы бааргытынан-суоххутунан тэринэн 
көрсүҥ, оччоҕуна кэлэр сыл тускута оннук олуктаныа. Түүн 12 
чааһы охсуута баҕа санаа бастыҥын, үтүөнү эрэ ыраланыҥ. Саҥа 
дьылтан дьиктини, кэрэни кэтэһэр буолуҥ! Тохсунньу ыйтан күн 
кутуйах хаамыытынан уһаан барыаҕа, — инньэ диэт, мөссүөнэ 
сүтэр, былыттар үрэллэн хаалаллар. 

Дьон-сэргэ уоскуйан, Саҥа дьылы көрсүү түбүгэр түспүттэр. 
Онтон Үрүҥ Аар Тойон халлаан куйаарыгар олорон: «Дьоҥҥо 
туох дьиктини бэлэхтиэхпин сөбүй?» — диэн уһун толкуйга 
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ылларбыт. Бииртэн биир тоҥ сулуһу сыымайдыы олорон, хараҕа 
Орто дойдуга кэлэн иҥнэ турара. Бу олорон, Орто дойду аарыма 
тайҕатыгар, түҥ хара тыа быыһыгар туох эрэ сырдыырын таба 
көрбүт. Үрүҥ Аар Тойон «Туох буоллаҕай?» диэн үөһэттэн өҥөйөн 
көрбүтэ, самнархай балаҕан бүтүннүү күлүмүрдүү турара. 

Үрүҥ Аар Тойон: «Тугун дьиибэтэй, хайаларын балаҕанай?» — 
түннүгүнэн өҥөйбүтэ, Оҕонньор сэксэллэн олорор эбит. Тугу эрэ 
оҥорон бодьуустаһар. Дьэ бу киһибит бүтүннүү хараҕа эдэрдии 
чаҕылыҥнаан олорор эбит. Эбиитин муннун анныгар маннык 
ырыалаах буолбут.

Оҕонньор: 
Айылҕам барахсан абыраатаҕын
Алыс барсар мастары анаатаҕын,
Араас оонньуур, туттар тэрил
Эгэлгэтэ таҕыстаҕын.
Оҕолору, бар дьоммун
Олус, олус үөрдүөҕүм,
Кэһии, оонньуур тутуурдаах
Барыларын кэрийиэм.

Үрүҥ Аар Тойон дьиэ иһин эргиччи көрбүтэ, оҕо оонньуурдара, 
дьиэҕэ туттуллар араас мал-сал оҥоһуллан, ааттанан-суолланан 
бэлэм сыталлар эбит. Үрүҥ Аар Тойон Оҕонньору кэтиирдии 
санаммыт.

Сарсыарда күн тахсыыта Оҕонньорбут санныгар мөһөөччүгүн 
сүгэн, балаҕаныттан тахсан кэлбит. Туут хайыһарын кэтээт, 
алаастарга тэбиммит. Алаас саҕатыгар көстөөтүн кытары оҕо-
аймах саҥата алааһы биир гына дуораһыйбыт.

Оҕолор: 
— Эһээ, эһээ иһэ-эр! — «уруй-айхал» буолан, утары сүүрэн 

бытыгыраспыттар. Оҕонньор оҕолору көрөн олус үөрбүт, 
бүтүннүү кырыа буолбут сирэйин ньухханаат, биир-биир көтөҕөн 
ылан сыллаталаабыт. Мөһөөччүгүттэн хостоон, бэлэхтэрин 
биэртэлээбит. Оҕолор барахсаттар «иэхэй-чуохай» буолан, 
ытыстарын таһыммыттар, үөрэн, махтанан, Оҕонньору кууһан 
ылан сыллаабыттар.

Үрүҥ Аар Тойон көрдөҕүнэ, Оҕонньорбут оҕолор хас 
сыллаатахтарын аайы сандааран, сырдаан испит. Ити курдук кини 
алаастан алааһы кэрийэн, дьон-сэргэ махталын ыллаҕын аайы, 
сандаарара эбиллиннэр эбиллэн иһэр эбит. 
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Дьэ, Үрүҥ Аар Тойоммут: «Оҕонньор туох санаалаах-оноолоох 
киһи эбитий?» — диэн Оҕонньор толкуйун иһигэр киирэн хаалбыт. 

Оҕонньор: 
— Оҕолорум барахсаттары, быыкаа бытырыыстары, дьоммун-

сэргэбин үөрдэр олус да үчүгэй. Үөрүүбүттэн көтүөхпүн кынатым 
суох. Күүспэр күүс, сэниэбэр сэниэ эбиллибиккэ дылы. Дьон 
барахсан кыраттан да үөрээхтиир. Бу үлүгэр томороон тымныыга 
сүрэхтэрэ үөрүүнэн, сылааһынан туоллаҕа. Мантан ыла өссө 
элбэҕи оҥоруом, өссө киэҥ сиринэн кэрийиэм, бар дьоммун 
үөрдүөм, — дии саныы-саныы, оту-маһы, хатыҥ чээрэлэрин, 
удьурхайы көрө-истэ сырытта.

Үрүҥ Аар Тойон сирдээҕи Оҕонньор санаатыттан олус 
манньыйда.

Үрүҥ Аар Тойон: 
— Бу баар эбит, дьоҥҥо бэлэхтиир дьиктиттэн дьиктим! Буллум! 

Буллум! — диэт, куйаарыгар сулус курдук субурус гынна. 
Ахсынньы бүтүүтэ, аам-даам тымныы иҥиэттэн турар кэмигэр, 

Үрүҥ Аар Тойон Орто дойду диэки сылаас салгыны үрэн сирилэттэ, 
былыт кэллэ, сир-дойду көп хаарынан бүрүлүннэ. Дьон-сэргэ 
тымныы уҕарыйбытыттан, Саҥа дьыл чугаһаан иһэриттэн 
санаалара көнньүөрэн, ону кытары Саҥа дьыл түүн туох эрэ кэрэ, 
туох эрэ дьикти буолуо диэн бары да күүтэ сылдьаллар.

Үрүҥ Аар Тойон түҥ хара тыа быыһыгар оллур-боллур 
суоллаах — иистээх сискэ, Оҕонньорбут балаҕанын таһыгар түстэ. 
Балаҕан иһэ сып-сырдык, ырыанан толору. Оҕонньорбут кэм да 
оҥоһук оҥорон бодьуустаһар, талахтан ынах, оҕус арааһын кыһан 
кэчигирэппит.

Оҕонньор: 
Айылҕам барахсан абыраатаҕын
Алыс барсар мастары анаатаҕын,
Араас оонньуур, туттар тэрил
Эгэлгэтэ таҕыстаҕын.

Такыр-икир талахтартан
Эриэн ынах оҥоруом
Хатыҥ маспыт туоһуттан
Сыахай оҕо бөрүөҕүм.

Тэтиҥ, тиит, бэс мастартан
Хамыйаҕы кыһыаҕым,
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Ытыктары оҥоруом,
Күөрчэхтииргэ абырыам.

Харыйа лабаатыттан
Киэргэллэри оҥоруом,
Хас дьиэ аайы ыйаныа
Дыргыл сыта тунуйуо…

Бу уһана олордоҕуна, эмискэ силлиэ түһэн сирилэттэ, будулҕан 
будулуйда, түннүгүнэн туох да көстүбэт гына, хаар ытыллан 
олордо. Онтон барыта ах баран хаалла, Үрүҥ Аар Тойон Оҕонньор 
дьиэтин иһигэр биирдэ баар буола түстэ. Оҕонньорбут соһуйан, 
олох маһыттан тиэрэ баран түстэ. Үрүҥ Аар Тойон илэ бэйэтинэн 
кэлэн турарын сүрэҕинэн сэрэйдэ.

Үрүҥ Аар Тойон: Орто дойду олохтооҕо, иэгэйэр икки атахта-
аҕа! Эн дьоҥҥо үтүөнү оҥороргун кыырай халлааммыттан бэлиэ-
тии көрөммүн, бу Саҥа дьыл саҕана эйиэхэ этэрдээх кэллим!

Оҕонньор: Үрүҥ Аар Тойонуом, истэбин.
Үрүҥ Аар Тойон: Орто Дойду кыһына олус тымныы, уһун, ол 

иһин Саҥа Дьылы кыс хаар ортото көрсүҥ, диэн дьаһайбытым. 
Бу тымныы дойдуга эн сүрэҕин баҕатынан, сатабылгынан дьону 
үөрдэр эбиккин, сүрэхтэрин сылааһынан толорор эбиккин. Дьэ, 
ол иһин мин эйигиттэн Эһээ Дьыл буол диэн көрдөһө кэлэн тура-
бын. Өлбөт үйэлэниэҥ, быстыбат эрчимнэниэҥ, дьоҥҥо-сэргэҕэ 
үйэлэр тухары үөрүүнү-дьолу саҕыаҥ!

Оҕонньорбут барахсан ситэ өйдөөбөккө турдаҕына…
Үрүҥ Аар Тойон: Саҥа дьыл үүнэр түүнүгэр, дьиктиттэн-дьикти 

бэлэх буолан дьону-сэргэни үөрдүөҥ. Дьон-аймаҕы барыларын 
кэрийдиҥ, кими да хаалларбатыҥ диэн, бырда быстыбат үс көтөр 
көлө аттары бэлэхтиибин уонна аптаах тайах маһы туттарабын. 
Бу тайах мас көмөтүнэн дьоҥҥо тугу бэлэхтиэххин баҕарбытын 
барыта тута баар буолуо. Биири өйдөө: тохсунньу 1 күнүгэр 
тоҕустаах оҕо саҕаччы эдэргэр түһүөҥ. Ый-хонук аастаҕын аайы 
түргэн тэтиминэн: саас — эдэр саастаныаҥ, сайын — ортолуоҥ, 
күһүн — сааһырыаҥ, кыһын Саҥа дьыл чугаһыгар кыырыктыйа 
кырдьыаҥ! Итинник үйэлэр тухары сыл аайы хатыланан иһиэҕэ. 
Айылҕа мастарыттан алыптаах бэлэхтэри оҥортуурун иһин, 
харыйа лабаатыттан киэргэл оҥорорун иһин, мантан ыла харыйа 
мас Саҥа дьыл бэлиэтэ буолуоҕа!
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Оҕонньорбут барахсан аата-ахсаана биллибэт бар дьону 
үөрдэр дьол тосхойон эрэриттэн олус үөрэн, долгуйан, саҥарар 
да кыаҕа суох буолан, тоҥхоҥноон эрэ хаалла. Үрүҥ Аар Тойон 
аптаах тайаҕы туттараат, көстө сүттэ, тыал эрэ тыаһа 
сирилээн хаалла.

Оҕонньорбут тайаҕы илиитигэр ылаатын кытары…. 
соһуйуор диэри үтүмэн күүс-сэниэ киирдэ, үллэ-үллэ баараҕадыйа 
улаатта, бытыга, баттаҕа эмискэ эриллэ-эриллэ үүннэ, 
саҥата-иҥэтэ дорҕооннонно, ой дуорааннанна. Оҕонньорбут 
эрчимнээхтик күлэн сатарытта. Таһырдьа ойон тахсыбыта, 
балаҕанын таһыгар иҥэрсийэ-тыбыыра турар, үс көтөр ат 
көлө, сыспай сиэллэрин долгулдьутан, күүтэн аҕай тураллар 
эбит. Эһээ Дьылбыт олбоҕор олороот, сулустаах халлаан 
аннынан көтөн субулуннара турда…

Хас биирдии уоттаах, кыымнаах дьиэҕэ кэһии тутуурдаах, 
күүтүүлээх күндү ыалдьыт буолан, күн бүгүнүгэр диэри дьон 
сүрэҕин сылааһынан угуттуу сырыттаҕа. 

Тохсунньу 1 күнүттэн тоҕус саастаах оҕо тэҥэ буолан, оҕону кытта 
оҕо, эдэри кытта эдэр, кырдьаҕаһы кытары кырдьаҕас буолан, 
туох баар санааларын-оноолорун, олохторун-дьаһахтарын, 
үөрүүлэрин-көтүүлэрин үллэстэн, олох эридьиэстэрин барытын 
билэн-көрөн, куруук көмөлөһөр дьүккүөрдээх сырыттаҕа. Өлбөт 
үйэлэнэн, ураты аналланан, Үрүҥ Аар Тойоҥҥо махтала муҥура 
суох.

....Онтон харыйа мас Саҥа дьыл бэлиэтэ буолан, хас дьиэ, хас 
ыал аайы киэргэнэн, симэнэн турдаҕа.

Самаан сайын ортото, Эһээ Дьылбыт орто сааһыгар 
сырыттаҕына кинини көрсүбүтүм, кини бу сэһэнин кэпсээбитэ, 
уонна биир кистэлэҥи арыйбыта: «Дьон баҕа санаата, ыраланар 
ырата тэлгэһэлэригэр былаат курдук тэлээрэ сылдьар буолар, ол 
былааттан көрөн, ким туох баҕа санаалааҕын эндэппэккэ билэбин, 
баҕа санаатын толоробун» — диэбитэ.

Элбэхтэ ыраланыҥ, баҕа санааҕыт туолуохтун!
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УОТТААХ ХАРЫЙА

Колосова Жанна Иннокентьевна
Дьокуускай куорат, «Оҕону сайыннарар киин —
10 №-дээх «Туллукчаан» оҕо уһуйаанын» иитээччитэ

Саҥа дьыл чугаhаан, таhырдьа тымныыта сүрдээх. Биир үтүɵ 
күн кутуйах тыаҕа уоттаах харыйа кɵрдүү барбыт. Кɵрдɵɵн-
кɵрдɵɵн улахан да улахан биир харыйаҕа кэтиллэ түhэр, ол гынан 
баран харыйата уота суох эбит. Кутуйах тыалтан саhан харыйа 
анныгар киирэн олорбут. Ол олордоҕуна Дьэгэ-Бааба кɵтɵн кэ-
лэр. Сиппиирин мииммитинэн түhэн кэлэр уонна тугу эрэ боту-
гууруу, ботугуруу үҥкүүлүүр. Арааhа Саҥа дьыл бырааhынньыга 
чугаhаабытыгар үɵрэр дьүhүнэ быhыылаах. «Бу мин харыйам, 
мин киэргэппитим. Ким да мин харыйабын тыыппат ини. Боруоба 
тыытан кɵрдүннэр эрэ, сиппиирбинэн сапсыйан тоҥортоон 
кэбиhиэм. Саҥа дьылга сиирбэр туорт кɵрдүү бардым», — диэн 
баран, сиппиирин мииммитинэн ол-бу диэки көрүтэлиир.

Кутуйах эрэйдээх кутталыттан онно-манна кɵрүɵлүүр, харыйа 
тула сүүрэкэлиир. Ол сырыттаҕына куобах ойуоккалаан кэлэр. 

— Дорообо, кутуйах! Хайа, тугу гына сылдьаҕын? — диэн 
соhуйбуттуу куобах ыйытар.

— Дорообо! Саҥа дьыллааҕы уоттаах харыйа кɵрдүү сылдьа-
бын.

— Мин эмиэ харыйа кɵрдүү сылдьабын ээ, хата, бу, үчүгэйкээн 
симэммит харыйа баар эбит дии. Ол гынан баран, уота суох эбит 
дии, — диэн куобах тɵгүрүччү кɵрүтэлээтэ.

— Оттон Дьэгэ-Бааба «мин харыйам» диэтэ дии, — кутуйах 
олус куттаммыт куолаhынан кэпсээтэ.

— Ол тоҕо? Ɵссɵ хара тыа харыйатын кини бас билээри гыммыт 
дии. 

Ол сырыттахтарына, бɵрɵ тиийэн кэлэр. 
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— Ууууу, харыйа сыта кэлэр. Мин Саҥа дьыллаары харыйа 
кɵрдүү сылдьабын, — диэн бɵрɵ харыйа тула ымсыырбыттыы эр-
гийэ кɵрɵр. Онтон кутуйахтаах куобах билигин биhиги тутан сиир 
буолла, диэн куттанан сап-салыбырас буолан харыйа анныгар 
олордулар. 

— Бɵрɵчɵɵн, биhиги эмиэ харыйа кɵрдүү сылдьабыт. Баhаалы-
ста, биhигини сиэмэ. Оҕолорбутун кытары саҥа дьыл бырааhын-
ньыгар харыйа тула хоробуоттуо этибит. Бу, олус кэрэ харыйа баар 
даҕаны, Дьэгэ-Бааба «мин харыйам» диэн барда.

— Эс, суох, сиэбэппин. Сымыйалаамаҥ, ханна баарый Дьэгэ-
Бааба? – диэн бɵрɵ куттамматтыы ыйытта.

Арай арҕахтан эhэ даадаллан тахсан кэлэр. 
— Туох буоллугут, киhини сүгүн утуппакка айдаардыгыт? Киэр 

буолуҥ мин харыйабыттан! Бу мин харыйам!
— Дорообо, кырдьаҕас! Биhиги уоттаах харыйа кɵрдүү сыл-

дьабыт. Кэрэтик да симэммит харыйа баар эбит диэммит, кɵрɵ 
турабыт. Ону баара, Дьэгэ-Бааба «мин харыйам» диэн барда 
дии, — дэстилэр кыыллар. 

— Ɵссɵ мин харыйабын былдьаспыт буола-буола. Дьэ, кэллин 
эрэ манна! – эhэ кыыhырар.

Ити курдук харыйаны ымсыыра кɵрɵ сырыттахтарына, Дьэгэ-
Бааба тиийэн кэлэр. Кутуйах кыра буолан кутталыттан харыйа 
анныгар саhан хаалар. Онтон куобах, бɵрɵ, эhэ туран хаалаллар. 
Дьэгэ-Бааба сиппиириттэн ойон түhэр да, барыларын тоҥортоон 
кэбиhэр. 

— hа, hа, hа, hаа, кэhэйдигит ини. Ɵссɵ мин харыйабар кэлбит 
буола-буолаҕыт. Хата, ким да былдьаспат гына, харыйаны уоттаан 
кэбиhиэм ээ, — диэн Дьэгэ-Бааба куhаҕан санаатын киллэрдэ.

— Бэйи, эрэ, ханна эрэ сиэппэр испиискэлээх этим, — испиис-
кэтин илдьирийбит сонун сиэбигэр кɵрдүү сатыыр да, бул-
бат. — Дьиикэй баара, дьиэбэр хаалларан кэбиспиппин. Баран 
ылар буол лаҕым. Дьэ, мин кинилэргэ үчүгэй бырааhынньыгы 
кɵрдɵрүɵм. hа, hа, hа, hааа, — диэн алларастыы-алларастыы сип-
пииригэр олорор да, кɵтɵн хаалар. 

Харыйа анныттан кутуйах эрэйдээх куттана-куттана тахсан 
кэлэр. Доҕотторун кэлэн кɵрбүтэ, тоҥон баран тураллар эбит. 
Кутуйах эрэйдээх аhынан ытыыр. Арай ол ытыы олордоҕуна Фея 
тиийэн кэлэр. 
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— Хайа, кутуйахчаан, тоҕо ытаатыҥ? Сотору Саҥа дьыл быра-
аhынньыга буолаары турар дии, — диэн Фея кутуйаҕы уоскутар.

— Биhиги уоттаах харыйа кɵрдүү сылдьабыт. Онуоха Дьэгэ-
Бааба кэлэн табаарыстарбын тоҥортоон кэбистэ. Бу харыйаны 
«мин харыйам» диир, — диэн кутуйах Феяҕа кэпсии туран 
кɵрдɵҕүнэ, халлааҥҥа Дьэгэ-Бааба кɵтɵн иhэрин кɵрɵн, Феялыын 
харыйа кэннигэр саhан хаалаллар. Дьэгэ-Бааба кɵтɵн кэлэр. 

— Дьэ, кэллим ээ. Билигин харыйаны суох оҥоруом. 
Дьэгэ-Бааба харыйаны уоттаары мучумааннана сырыттаҕына, 

Фея аптаах палочкатынан аптаан кэбиhэр. Онуоха Дьэгэ-Бааба 
охтон түhэр, сиппиирин кɵрдүүр да, булбат. Фея кинини тоҥорон 
кэбиhэр, онтон кыыллары ириэрэн кэбиhэр. 

— Дорооболоруҥ! Тоҕо эhигини тоҥортоото? 
— Биhиги оҕолорбутун кытары Саҥа дьыллаары уоттаах ха-

рыйа кɵрдүү сылдьыбыппыт. Онуоха Дьэгэ-Бааба, мин харыйабар 
кэлбиккит диэн, тоҥортоон кэбистэ. Ɵссɵ харыйаны уоттуох буол-
бута. Хата, эhиги кэлэн быыhаатыгыт. Биhиги харыйа күлүмүрдэс 
уоттаах буолуон баҕарабыт, — диэн кыыллар кɵрдɵстүлэр.

— Сɵп, доҕоттоор! Барыта эhиги эппиккит курдук буолуо-
ҕа, харыйа күлүмүрдэс уоттаах буолуоҕа. Фея харыйаны аптаан, 
күлүмүрдэс дьэрэкээн уоттаах гына оҥорор. Ити курдук Фея ба-
рытын аптаан кыыллары үɵрдэр. Оннооҕор Дьэгэ-Баабаны үтүɵ 
санаалаах оҥорор. 

— Уhугун! – диэн Дьэгэ-Баабаны таарыйар. Дьэгэ-Бааба уhук-
тан кэлэр, тыыллаҥныыр, үтүɵ санаалаах буолан хаалбыт. — Аны 
кыылларга, оҕолорго куhаҕаны баҕарыаҥ дуо?

— Суох, аны хаhан да куhаҕаны оҥоруом суоҕа. Хата, кэрэчээн 
харыйабыт тула бары бииргэ бырааhынньыктыахпыт, — диэн 
Дьэгэ-Бааба барыларын харыйаҕа ыҥырар. 

Ити курдук, күлүмүрдэс уоттаах харыйа барыларын түмэн, 
Саҥа дьыллааҕы бырааhынньыгы үɵрэ-кɵтɵ атаараллар. 
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МЕЧТА СНЕЖИНКИ

Сергеева Александра Николаевна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 «Родничок», 
г. Якутск

Жила-была маленькая Снежинка. Она была очень маленькая, 
и каждый год у всех подружек менялись узоры, а у неё нет. У 
Снежинки была заветная мечта: полететь в новогоднюю ночь на 
землю. Но на Новый год туда брали только красивых и больших 
снежинок.

Вот однажды подружки обсуждали, кто когда полетит, а 
Снежинка всё думала, как ей вырасти. Она пришла домой и 
спросила у мамы, почему она не растёт. Мама сказала, что 
Снежинка с рождения такая и ничего тут не поделаешь. Снежинка 
огорчилась и пошла гулять.

На улице она увидела маленькое существо. Оно жалобно 
пищало. Снежинке стало жалко малыша, она взяла его и принесла 
домой. Дома, к счастью, никого не оказалось — родители ушли 
готовиться к Новому году. Снежинка достала из холодильника 
шоколадный лёд и покормила существо. И, о чудо! Существо 
заговорило:

— Спасибо тебе, Снежинка, ты спасла мне жизнь. Что ты хо-
чешь за это?

Снежинка обрадовалась и сказала:
— Я хочу, чтобы у меня каждый год менялись узоры, и чтоб я 

полетела на землю!
— Хорошо, — сказало существо. — Закрой глаза!
Снежинка закрыла глаза. А когда она открыла их, в комнате 

никого не было. Она подошла к зеркалу и не узнала себя — она 
была такая красивая! И в этот момент домой вернулись родители. 
Снежинка рассказала им, что с ней приключилось.
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— Хорошо, мы отпускаем тебя на землю, — сказала мама. 
— Будем ждать твоего возвращения.
Снежинка была счастлива…
И вот в Новогоднюю ночь Снежинка полетела со своими под-

ружками на землю. И среди них она была самая яркая. У Снежин-
ки сбылась её заветная мечта! 
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НОВОГОДНЯЯ ЛЕГЕНДА О ДВЕНАДЦАТИ ЖИВОТНЫХ 
СИМВОЛОВ ГОДА

Павлова Людмила Васильевна,
воспитатель МБДОУ «ЦРР — детский сад №10 
«Туллукчаан», г. Якутск

Цели: Приобщение детей к миру сказки через знакомство с 
русской легендой о двенадцати животных символов года.

Задачи: Продолжить слушать и рассказывать сказку, развивать 
эмоциональную отзывчивость, оценивать поведение героев, со-
переживание героям легенды. 

 y Формировать умение пересказывать сказку-легенду, ис-
пользуя фигурки животных из экологически чистых материалов, 
из коровьей косточки.

 y  Обогащать словарь детей, совершенствовать диалогиче-
скую речь.

 y  Развивать мышление, творческое воображение, зритель-
ное восприятие. 

 y  Воспитывать у детей интерес к легенде о двенадцати живот-
ных символов года.

Хотите узнать легенду о двенадцати животных символов года?
Мы дети средней группы «Кустук» из путовой косточки коро-

вы сделали фигурки 12 животных. Сначала косточки перекрыли 
краской, потом разрисовали лица, шкуры и т.д. Получились весь-
ма симпатичные животные. После обсуждения решили поста-
вить сказку-легенду про животных. А теперь слушайте и смотрите 
нашу сказку.

Жил-был Император. Однажды он с небес послал своего слугу 
на землю, чтобы тот привел 12 самых красивых животных в мире, 
чтобы наградить их. Спустившись на землю, слуга сразу увидел 
Крысу, Тигра, Быка, Кролика, Дракона, Змею, Лошадя, Овцу, 
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Обезьяну, Петуха и Собаку, очень красивых животных, и всех 
пригласил к Императору. Осталось выбрать последнее животное.

Ему много рассказывали о красоте Кота, поэтому очень долго 
искал его. Но не смог найти Кота. Тогда слуга попросил у Крысы, 
чтобы она нашла Кота и передала ему приглашение! Крыса 
выполнила просьбу и передала приглашение. А Кот был очень 
ленив, он любил поспать и поэтому попросил Крысу разбудить 
его утром. Крыса согласилась, но потом поняла, что Кот очень 
красивый! И он обязательно затмит Крысу в глазах Императора. 
Такого Крыса допустить не могла и решила не будить Кота.

На следующий день у Императора собралось одиннадцать 
животных, только Кота не было, он в это время спал. Звери 
устроили представление для императора. Самой хитрой и 
изобретательной была Крыса, она забралась на спину Быку и 
играла на дудочке, покорив тем самым Императора.

За это Император присудил ей 1 место. Быку за доброту отдал 2 
место, Тигру — 3 место, Кролику за красивую шубку — четвертое, 
Дракону за необычность внешнего вида — пятое, Змее за 
мудрость — 6, Лошади — седьмое, Овце — восьмое, Обезьяне — 
девятое, Петуху — десятое, Собаке — одиннадцатое.

Тут заметили, что 12-го животного нет. Пришлось слуге 
возвращаться на землю и срочно искать последний символ года. 
Первой ему попалась Свинья, хоть и не была она красивой, но 
пригласил ее.

Вот так и 12 животных года были названы, по легенде, до 
сегодняшнего дня они есть и остаются символами года.
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ХАРЫЙА
(В .Сутеев «Ёлка» кэпсээнин тылбааһа 

QR-кодунан киирэн кэпсээни истиҥ)

Андреева Раиса Прокопьевна,
Дьокуускай куорат, 88 №-дээх «Академия детства» 
оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Сарсыарда оҕолор турбуттара Саҥа дьыл буолара биир хонук 
хаалбыт эбит. Арай өйдөөбүттэрэ, харыйалара суох эбит, хайдах 
Саҥа дьыллыыбыт диэн толкуйга түспүттэр уонна Тымныы 
оҕонньорго сурук суруйарга санаммыттар :

Дорообо, Тымныы Оҕонньор!

Биһиэхэ, баһаалыста, харыйата бэлэхтээ. Харыйабытын 
араас оонньуурдары онорон киэргэтиэхпит уонна эйиэхэ 
ырыа, хоһоон, ункуу бэлэхтиэхпит, сурукпутун Хаар киһинэн 
ыытыахпыт.

Таһырдьа тахсан сүр тургэнник Хаар киһини бэргэһэлээн, 
муруннаан, харахтаан, оноро охсон, илиитигэр суруктарын 
туттаран дьиэлэригэр тарҕаспыттар.

Хаар киһи толкуйга туспут: «Ол мин хантан Тымныы Оҕонньору 
булабын, чэ, бэйи, ойуурга баран көрдүөххэ, — диэн баран 
истэҕинэ, Бобик сырсан кэлэн барсыбыт. Иккиэн айаннаан иһэн 
куобаҕы көрсүбүттэр: 

— Куобахчаан, Тымныы оҕонньор ханна олорорун билэриҥ 
буолаарай?

— Суох, суох, мин ыксаан иһэбин, саһыл сырсан иһэр, — диэн 
баран ойуур диэки ойо турбут. Бобик куобаҕы эккирэппит.

Хаар киһи соҕотоҕун айаннаан иһэн күүстээх тыал түспүтүгэр 
ыһыллан хаалбыт, хаарга бэргэһэтэ, мунна уонна суруга хаалбыт. 

Саһыл тиийэн кэлэн: 
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— Манна куобаҕы сырсарбар ким мэһэйдээбитэй!?
Ким да саҥарбат, арай хаарга сурук сытарын көрөн, наада 

буолуо диэн, илдьэ барбыт.
Бобик сотору буолан баран, Хаар киһитин көрдөөн тиийэн 

кэлбит. Арай көрбүтэ, Хаар киһи бэргэһэтэ, мунна эрэ хаарга 
сытар, ону көрөн Бобик аймаммыт, ытаабыт. Ол ытыы олордоҕуна, 
кыыллар тиийэн кэлбиттэр: 

— Бобик, ытаама, эн уонна биһигини сырсыма, оччоҕуна 
биһиги эйиэхэ көмөлөһүөхпүт. 

Бобик сырсыа суох буолан тылын биэрбит.
Бары көмөлөөн Хаар киһини оҥорбуттар, бэргэһэтин 

кэтэрдибиттэр, муннун сыһыарбыттар.
— Ээ, эһэҕэ бара сылдьыаҕыҥ, кини Тымныы Оҕонньор ханна 

олорорун билэр буолуохтаах.
Бары эһэҕэ тиийэн, өр тоҥсуйан эһэни уһугуннарбыттар. Эһэ 

кинилэри Тымныы оҕонньорго илдьибит. Ол баран иһэн ыйыппыт: 
— Хаар киһи, суругуҥ баар дуо?
— Оо, суругум сүтэн хаалбыт, — диэн Хаар киһи аймаммыт.
Ол курдук айманан, айаннаан истэхтэринэ, тураах көтөн кэлбит: 
— Карр-карр, сурук миэхэ баарр, — диэбит уонна кэпсээбит. 

Тураах көтөн иһэн көрбүтэ, саһыл бөрөлүүн суругу былдьаһан 
охсуһа сылдьаллар эбит, ол сылдьан суругу сиргэ түһэрбиттэрин 
тураах харбаан ылан илдьэ кэлбит. Кыыллар суруктарын илдьэ 
кэлэн Тымныы Оҕонньорго туттарбыттар. Тымныы оҕонньор 
суругу ааҕан баран: 

— Оо, һоо-һоо, хойутаары гыммыккыт! — диэбит.
Онуоха кыыллар көрдөспүттэр: «Биһиги Хаар киһиэхэ 

көмөлөһүөхпүт» — диэт, сүр түргэнник харыйа быһан аҕалбыттар, 
салааскаларын уларсыбыттар. Хаар киһи харыйатын салааскаҕа 
соһон Тымныы Оҕонньорго, кыылларга махтанан баран, 
Бобиктыын дьиэлээбиттэр, ол курдук түүнү быһа айаннаан 
дьиэлэригэр тиийэн кэлбиттэр. Сарсыарда оҕолор түннүгүнэн 
көрбүттэрэ, Хаар киһилэрэ оннугар турар эбит, арай суруктара 
суох, таһыгар күөх хампа харыйа лаглайан турарын көрөн, оҕолор 
үөрбуттэр— көппүттэр.

Дьэ маны этэн эрдэхтэрэ: « Ойуурдаах куобах охтон биэрбэт»,
«Ким элбэх доҕордоох —ол дьоллоох!»
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САҤА ДЬЫЛ

Михайлова Лидия Игнатьевна,
Ньурба улууһун Ньурба куоратынааҕы
«Оҕо сайдар киинэ — «Кэскил» оҕо уһуйаанын» 
тьютора

Баабыр сыла аттанара
Кыра кэм хааллаҕа,
Курант тыаһын кытары
Хоруолук сыла кэлиэҕэ.

Күөх харыйа барахсан
Лаглайаҥҥын, кэрэҕиэн,
Оҕо сааспын санатаҥҥын,
Күөх уоккунан сыдьаайаҕын.

Үүнэр сылга баҕарыаҕыҥ
Дьолу, соргуну, доруобуйаны!
Кэлэр сылга кэтэһиэҕиҥ
Кэрэни, үтүөнү, сайдыыны!



Электронный сборник методических разработок

691

САҤА ДЬЫЛЫ КӨРСӨӨРҮ

Николаева Альбина Алексеевна,
Томпо улууһа, Кириэс Халдьаайытааҕы
«Оҕо сайдар киинэ — «Сырдыкчаана» оҕо уһуйаанын» 
иитээччитэ

Кэтэһиилээх, күүтүүлээх,
Кэрэ күммүт киэһэтэ
Саҥа дьылбыт барахсан
Тиийэн кэллэ, оҕолоор.

Тымныы Моруос оҕонньор
Араас элбэх кэһиитин
Мөһөөччүгэр толору
Аҕалла эһиэхэ, оҕолоор.

Күөх харыйа тула
Хоробуот, ырыа саҕаланна,
Хаарчаана сиэн кыыстыын
Үнкүүлүөҕүҥ, оҕолоор!

* * *

Саҥа дьылбыт иһэрин
Үөрэ-көтө көрсөөрү,
Күөх харыйа туруоран,
Киэргэттибит эрдэттэн

Бөһүөлэкпит киэркэйдэ,
Ыал аайы түннүктэр
Араас уотунан, хаарынан
Оонньоотулар күлүмнүү.
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Тиэргэннэрбит таһыгар
Хаар кыыллар баар буоллулар,
Муус кырыа дыбарыастар
Күн уотугар күлүмнээтилэр.

Оо, ыал аайы оҥостуу,
Остуоруйа дьоруойа,
Тыа маанылаах кыыла буолан
Саҥа дьылы көрсөөрү. 
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САҤА ДЬЫЛ ТИИЙЭН КЭЛЛЭ

Степанова Фаина Георгиевна,
Томпо улууһа, Кириэс Халдьаайытааҕы
«Оҕо сайдар киинэ — «Сырдыкчаана» оҕо уһуйаанын» 
иитээччитэ

Тымныы кыһын тиийэн кэллэ,
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Араас уотунан оонньоон,
Харыйабыт олус киэркэйдэ.

Тымныы Чысхаан оҕонньор
Сиэн кыысчааныныын,
Араас элбэх кэһиилээх,
Тиийэн кэллэ биһиэхэ.

Харыйа тула муһуннулар
Араас маскарааттаах оҕолор,
Харыйа тула эргийэн,
Хоробуоттаан бардылар.
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ТЫЛЧААН УОЛЧААН ЭҺЭЭ ДЬЫЛЫ КЭТЭҺЭР
(Логопедическай хоhоон)

Сидорова Дария Дмитриевна,
Дьокуускай куорат, Т. С. Комарова аатынан 
18 №-дээх «Прометейчик» оҕо уһуйаанын логопед 
учуутала

Түннүк кырыа ньууругар
Таhырдьаны одуулаан,
Тылчаан Уолчаан
Олорор дьоhуннанан.

Хайҕаллаах Эhээ Дьылбыт,
Ханна баарыҥ буолла эн?
Хайдах аптаах ойуурга?
Ханнык дьикти дойдуга?

Кэпсииллэр эйигин
Кый ыраах олорор диэн.
Ким да тиийбэт 
Кыраман сиригэр.

Ону мин тоҕо эрэ
Ончу итэҕэйбэппин. 
Остуоруйа дойдута 
Оччо ыраах дуо, диэммин.

Сындыыс кэриэтэ
Сулус субулларын кытта,
Харыйа уота 
Күндээрэ түстэ.
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Ону кытта Эhээ Дьыл
Хаарчаана кыыстаах,
Хаар киhи аргыстаах
Баар буола түстэ. 

Эрэммитим, Эhээ Дьыл,
Эн алыптаах күүскэр.
Эмискэ баар буолан
Эҕэрдэлии кэлиэ диэн.

Сылы быhа кэтэhэн 
Сонун ырыа дьиэрэттим.
Саҥа дьыл туhунан 
Саҥа хоhоон аахтым. 

Хаарчаананы кытары
Хаар үҥкүүтүн толордум.
Баҕалаах күүппүт
Бэлэхпин туттум.

Оҕолоор, үөрүөххэ-көтүөххэ,
Саҥа сылы уруйдуохха,
Оҕо сааhы дьоллуохха,
Сырдыгынан толоруохха.
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ХОҺООННОР

Колесова Антонина Семеновна,
Хаҥалас улууһа, Уулаах ааннааҕы 
30 №-дээх «Кэскил» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

ДЬИКТИ КЭМ

Тымныы кыһын оройугар
Хаар кыыдамныы түһүөҕэ.
Дьикти кэми кэрэһэлээн
Сулус үөһэ сүүрүөҕэ.

Кылбачыгас оонньууру
Лабаа аайы иилинэн,
Харыйачаан симэнэн
Дьиэбитигэр кэлиэҕэ.

Оҕо аймах кини тула
Оонньуо, ыллыа, үҥкүүлүө.
Остуоруйа дойдутугар
Олорордуу сананыа.

САҤА ДЬЫЛ ҮҮНЭР ТҮҮНҮГЭР

Саҥа дьыл 
Аптаах түүнүгэр
Хаар түһэр,
Үллүктүүр.

Тулам барыта
Сып-сырдык,
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Сүрэхпэр
Сып-сылаас.

Эһээ дьыл
Миэхэ бүгүн
Кэлэн
Ыалдьыттаата.

Мин баҕабын
Толордо.
Уоттаах массыына
Биэрдэ.

Тулам барыта
Сып-сырдык,
Сүрэхпэр
Сып-сылаас.

ТЫАҔА САҤА ДЬЫЛ

Тыаҕа эмиэ Саҥа дьылы
Кыыллар үөрэ көрсөллөр.
Харыйаны эриэхэнэн
Тупсаҕайдык симииллэр.

Окко-маска муус чопчуну
Төгүрүччү ыйыыллар,
Хаар киһини оҥороннор
Аттыгар туруораллар.

Хаһаастарын дуомуттан
Амтаннааҕын таланнар
Чөҥөчөктөр аайытын
Ас арааһын уураллар.

Чысхаан сиэнин сиэппитинэн
Сарсын тыаҕа тиийиэҕэ,
Кыылчааннарга бэлэхтэри
Үөрэ-көтө түҥэтиэҕэ.
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Кими да матарбакка
Барыларын күндүлүө,
Хаарчааналыын хоробуоттаан
Кыылчааннардыын ырыа ыллыа.

УҺУЙААҤҤА САНА ДЬЫЛ

Уһуйааммыт бүгүн олус
Тупсубутуон, кэрэтиэн!
Араас өҥнөөх уотунан
Угуйара астыгыан!

Бүгүн манна бырааһынньык,
Саҥа дьылы көрсөбүт.
Тымныы Кыһын оҕонньору
Тэһийбэккэ күүтэбит.

Оҕо бары маскарааттаах
Харахтара мичилиҥнэс,
Тулам сырдык, килбэчигэс,
Кылбачыгас уоттардаах.

Харыйабыт лабаатыгар
Араас кыыллар олороллор,
Ымсыырбыттыы көрөллөр,
Түһэн сүүрүөх курдуктар.

Тымныы Кыһын оҕонньор
Хаарчааналыын киирэннэр,
Оҕолору эҕэрдэлээн
Кэһиилэрин түҥэтэр.

Саҥа дьылбыт сылга биирдэ
Кэлэн ааһар кэрэ күммүт.
Оҕо-аймах олус таптыыр
Күүтэр дьоро киэһэтэ.
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ТЫМНЫЫ ОҔОННЬОР АЙАННЫЫР

Тымныы Кыһын оҕонньор
Табаларын тиэтэтэр.
Хоту Муустаах байҕалтан
Саҥа дьылы аҕалар.

Үрдүк чымаан хайалары,
Хара халыҥ тайҕаны,
Дөйө тоҥмут үрэхтэри
Быһа түһэн айанныыр.

Сыарҕатыгар толору
Кэһии бөҕө ууруммут.
Оҕолору үөрдээри
Сылы быһа мунньубут.

Тымныы Кыһын оҕонньор
Силлиэ-буурҕа аргыстаах
Хаарчааналыын киирэн кэлиэ,
Топ-топ гына тэбэниэ.

Оҕолордуун бииргэ ыллыа,
Оонньууга да кыттыһыа,
Мөһөөччүктэн кэһии хостоон
Оҕолорго туттартыа.
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ АРАЛДЬЫЙЫЫГА  
АНАММЫТ ХОҺООННОР

Попова Марфа Прокопьевна-Мусьяна Сосина,
Мэҥэ Хаҥалас улууһа, Сыымахтааҕы
«Кэскил» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

САҤА ДЬЫЛГА ҮӨРЭНИЭМ

Мин быйыл үөрэнэ барыаҕым,
Дьыссааппын куруутун ахтыаҕым.
Симэммит харыйа бу залга
Сандааран турарын саныаҕым.

Кыракый бырааттар, балтылар,
Манна мустубут ыалдьыттар.
Быйылгы Саҥа дьыл кэлбитэ
Миэхэ улаатыы бэлиэтэ.

Алыптаах Саҥа дьыл күнүгэр,
Олус да элбэхтэр бэлэхтэр.
Дьон бары бугун дьолломмут,
Саҥа дьыл! Саҥа сыл тосхойбут!!!

ХОРОБУОККА ХААМСЫАХХА

Саҥа дьылы таптыыбын,
Саҥа дьылы күүтэбин.
Харыйабын киэргэтэн,
Саҥа дьылы көрсөбүн.
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Харыйабыт киэргэммит,
Оонньуурдарын иилиммит.
Ырыа-тойук истээри,
Үҥкүүбүтүн көрөөрү.

Төгүрүччү туруохха,
Хоробуокка хаамсыахха.
Үөрэ-көтө ыллыахха,
Саҥа дьылга үөрүөххэ.

Маскарааттаах оҕолор,
Олус, олус үөрбүттэр.
Тымныы оҕонньор кэлэрин,
Олус, олус күүппүттэр.

ХААРЧААНА

Саҥа дьылы таптыыбын,
Саҥа дьылга үөрэбин.
Эһиэхэ, оҕолорго
Ыалдьыт буолан кэлэрбин.

Миигин кытта тэбис-тэҥҥэ,
Кыыллар тыаны киэргэттилэр.
Харыйаны төгүрүччү,
Хоробуоттаан көттүлэр.

Саҥа дьылга бука бары,
Ырыа-үҥкүү үөрэтэбит.
Тымныы Эһээ кэһиилэрин,
Долгуйа кэтэһэбит.

САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ХОҺООН

Маҥан, кыһыл оонньуурдаах,
Харыйабыт сандаарбыт.
Саҥа дьылга киэргэнэн,
Ыалдьыттарын манаабыт.
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Аныгылыы муннукка
Хаартыскаҕа түһэллэр.
Үөрбүт-көппүт түгэннэрин,
Үйэлэргэ тиһэллэр.

Саҥа дьылбыт сандааран,
Сыттыктарга сынньаннын.
Киэргэтиилээх муннукка,
Сыыппаранан оонньоотун.

Куобахчааммыт сылыгар,
Үөрэх-үлэ тубустун.
Үтүө санаа үксээтин,
Кэрэ санаа элбээтин.

ХААР

Мин хаары ытыспар ыламмын,
Сүрэҕим сылааһын бэрсэбин,
Уонна хаар ыллыгар уураммын,
Эрийэ, эргитэ хаамабын.

Төкүнүк, бөкүнүк мээчигим,
Хаар киһи буолаары тиэтэйэр,
Күн сырдык мичээрин иҥэрэн
Миигинниин оонньуурун кэтэһэр.

Оттон эн хаар киһиҥ ханнаный?
Тэлгэнэн сытарын хомуйдуҥ?
Мин курдук хаар киһи оҥорон,
Тэлгэһэн иһигэр туруордуҥ?

КЫРАЧААННАРГА КЫЛГАС ХОҺООННОР

* * *

Саҥа дьылга оҕолор,
Бука бары үөрэллэр.
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Дьыссаакка кэлэннэр
Маскараат кэтэллэр.

* * *

Мин кэрэ Каринабын,
Кыһыл бэргэһэчээммин.
Хоһооммун этэммин,
Ийэбин үөрдэбин.

* * *

Мин Федябын,
Саҥа дьылы таптыыбын.
Маскарааппын кэтэммин,
Саҥа дьыллыы кэлбитим.

* * *

Харыйа, харыйа,
Киэргэммит харыйа.
Халыҥ тыаттан кэлбитиҥ,
Мин дьыссааппар киирбитиҥ.

САҤА ДЬЫЛЫ КҮҮТЭБИН

Саҥа дьылы күүтэбин,
Ырыа-хоһоон этэбин.
Дьыссааппын киэргэтэбин,
Кыптыыйы ыллатабын.

Кэрэ ырыа лыҥкыныыр,
Нарын оһуор кылбаҥныыр,
Сырдык сана тиһиллэр,
Сандаарыйа киэркэйэр.

Саҥа дьылым саргыта
Оһуорданна, тылынна,
Кэлэр кэмими алгыһа
Ырыа буолан ыланна.
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САҤА ДЬЫЛ!

Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ — 
Салаасканан сырылаан,
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ —
Харыйанан дыргыйан.
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ —
Көрү-нары көҕүлээн,
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ —
Үөрүү-көтүү кэһиилээн.

ТЫМНЫЫ ЭҺЭЭ ОҔОННЬОР

Тымныы Эһээ оҕонньор
Хантан тиийэн кэллиҥ эн?
Ханнык ыраах суолунан
Аан дойдуну эргийэн?

Үрүҥ хаары көбүтэн
Сыарҕаҕынан сырылатан,
Табаларгын көлүнэн,
Кэһиилэргин хомуйан.

Тиийэн кэллин биһиэхэ
Түннүкпүтүн кырыалаан,
Дьыссааппытын киэргэтэн
Көрү-нары тэрийэн.

Оҕолору үөрдэҥҥин
Бэлэхтэргин биэрбиккин,
Саҥа дьылы аһаҥҥын
Сиэҥҥин сиэтэн киирбиккин.

ХААРЧААНА

Күтүүлээх күҥҥүтүгэр
Күндү ыалдьыт буоламмыт,
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Сиэннэрбит дьыссааттарыгар
Хомунаммыт кэллибит.

Ырыа-тойук истээрибит,
Үҥкүү-битии көрөөрүбүт,
Үчүгэйкээн кэһиибитин
Оҕолорго биэрээрибит.

Кэллибит бырааппыныын,
Кырдьаҕас эһэбиниин.
Эһигини үөрдээри —
Саҥа дьылы аһаары.

САҤА ДЬЫЛ ХОҺООНО

Мин Саҥа дьыл буолабын
Саҥа сылы аһабын,
Тымныы эһээ оҕонньору
Сынньалаҥҥа атаарабын.

Үгүс элбэх эрэллээх
Саҥа дьылга үктэнэбин.
Үгүс үтүө санаалаах
Саҥа дьылы аһабын.

ХААР КЭРЭТЭ

Кыһыҥҥы айылҕа 
Ураты көстүүтэ
Сүрэхпин манньыта
Үөрүүнэн толордо.

Хаар түһэр, үҥкүүлүүр,
Эргиччи күлүмнүүр,
Сүүс араас өҥүнэн
Абылыы көөчүктүүр.
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Уран уус тиспиттии
Оһуора уустугуон,
Нап-нарын бэйэтэ
Ойуута кэрэтиэн.

Таптыыбын кыһыҥҥы 
Үрүҥ хаар үллүгүн,
Тымныыттан харыстыыр
Кэрэкэ көстүүтүн.

Хаарынан оонньооммут,
Арааһы айабыт,
Кыһыҥҥы кэрэни
Кэрэхсии туойабыт.

СЫЛААСТЫК ТАҤНАБЫН

Сылаастык таҥнаммын
Таһырдьа оонньуубун,
Этэрбэс кэтэммин,
Дьиэрэҥкэй тэбэбин.

Таҥаһым кэрэтэ,
Бар дьоммун сөхтөрөр, 
Оһуора мандара
Үгүһү көрдөрөр.

Мин саха кыыһабын,
Кыһыны таптыыбын,
Таһырдьа оонньуурбун
Хаарынан хаамарбын.

«САРДААНА» ТАҤАҺА

Ийэккэм миэхэ
Кэһиитин ылбыта,
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«Сардаана» маҕаһыын
Таҥаһын талбыта.

Хоруоҥкалаах этэрбэс,
Оһуордаах үтүлүк,
Күндү түүлээх бэргэһэ
Бу барыта — миэхэ.

Мин таһырдьа тахсаммын,
Хаар бырахса оонньуубун,
Сып-сылаастык таҥнаммын,
Тымныыттан толлубаппын.

КЫҺЫН УРАТЫТА

Кыһыны таптыыбын,
Хаар түһэр үҥкүүтүн,
Күн хаарга сүүс араас
Өҥ тиһэр сырдыгын.

Курустаал тэлгэтэн
Муус күөлгэ турбутун,
Хаар түспүт суолугар
Оһуордуу хаамарбын.

Таптыыбын кыһыҥҥы
Айылҕа кэрэтин,
Дьыл кэмэ ураты
Алыптаах көстүүтүн.

КЫҺЫҤҤЫ ООННЬУУЛАР

Таһырдьа тымныйбыт,
Кыһыммыт дьэ кэлбит.
Оҕолор мустаммыт,
Сырылыы барыахпыт.
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Халыҥнык таҥнаммыт, 
Салааска соһуохпут,
Хаарынан бырахса
Иллээхтик оонньуохпут.

Муус турбут күөлүгэр,
Хаҥкылыы сырсыахпыт.
Хаар киһи оҥорон
Эргиччи хаамсыахпыт.

ХААР КИҺИ

Оҕолор таһырдьа тахсаннар,
Сибиэһэй салгыҥҥа оонньууллар.
Халыҥнык таҥныбыт буоланнар,
Кинилэр тымныыга тоҥмоттор.

Кыра хаар улаатар мээчиги,
Суол устун эргитэ сүүрэллэр.
Улахан хаар киһи оҥорон,
Астынан үөрэллэр-көтөллөр.

«Хорсун хаар киһибит туруоҕа,
Саҥа дьыл кэлэрин кэтиэҕэ,
Тымныыттан толлубат доҕорбут,
Таһырдьа оонньоһор оҕобут».

МАҤНАЙГЫ ХААР

Түннүгүнэн көрөммүн
Хаар оонньуутун сөҕөбүн,
Кылбаа маҥан түү мээчик,
Нап-наҕыллык дайарын.

Чөмөхтөһө түһэннэр
Оһуор тиһэ түмсэллэр,
Мэник туллук буоланнар,
Таһырдьа ыҥыраллар.
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Оҕуруотум олбуорун
Бэргэһэлээн күлсэллэр,
Күһүн көмүс ыллыгар
Куруһуба тэлгииллэр.

КЭРЭ ХААР

Хаар уустук оһуоругар
Күн сандаара күлүмнүүр,
Ураты көстүүтүгэр
Нап-нарыннык мичээрдиир.

Сахалыы оһуорунан
Хатыҥнары киэргэппит,
Сылаас, сырдык тыынынан
Аан дойдуну симээбит.

ХАРА МЭҤНЭЭХ КУЛГААХЧААН

Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Куобахчаанныын сиэттиһэн,
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Кэрэкийэ симэнэн.

Кустук өҥнөөх уоттарынан
Уулуссабыт киэргэммит.
Үрүҥ, кыһыл мөһүүрэни
Күлүмүрдүү иилиммит.

Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ,
Үөрүү-көтүү кэһиилээх,
Ырыа-тойук аргыстаах,
Сырдык ыра санаалаах.

Куобах, куобах, куобахчаан,
Хара мэҥнээх кулгаахчаан,
Олус быһый атахчаан,
Эйэҕэсчэй куобахчаан! 
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ХОҺООННОР

Татаринова Ольга Михайловна-Чуораайытта,
Уус-Алдан улууһа, Мүрүтээҕи 
3 №-дээх «Мүрүчээнэ» оҕо тэрилтэтин иитээччитэ

АПТААХ КҮН

Үөрүүнү үксэтэ, үрдүккэ көтүтэ,
Киэргэнэн-симэнэн кэллэ дии, Саҥа дьыл!

Харыйа киэргэлэ, хас биирдии оонньуура
Кэрэтин сөҕөбүт, кыһаллан симиибит.

Клоуннар, дьоруойдар, кыылчааннар, феялар
Оонньуубут, ыллыыбыт, үнкүүлээн ылабыт.

Хаарчаана үнкүүтүн, хоһоонун, ырыатын
Иһийэн көрөбүт, истиҥник үөрэбит!

Дьэргэлгэн быыһыгар дьиктини күүтэбит!
Эһээ Дьыл киирэрин иһийэн кэтиибит!

САХАМ СИРИН КЫҺЫНА

Кэрэ ырыа киэргэллээх
Кыычыр-хаачыр дорҕоонноох,
Силлиэ-буурҕа доҕордоох
Сахам сирин кыһына!

Күрдьүккэ күөлэһийэн,
Кыраһаҕа суол тэлэн,
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Халыҥ хаары оймооммут
Саҥа сылы күүтэбит!

Табаларын көлүйэн
Дьэргэлгэнин уотунан, 
Чолбон сулус суолунан
Эһээ Дьылбыт кэлиэҕэ!

Чуораанчык тыаһын истэн
Оҕо-аймах чугдаарыа,
Дьикти кэһии үллэстиэ,
Эһээ Дьылга махтаныа!
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ҮГЭ

Лилиана Егоровна Сортолова,
Үөһээ Бүлүү улууһа, 6 №-дээх «Солнышко»  
оҕо уһуйаанынмуусукаҕа салайааччыта

САҤА ДЬЫЛ ДЬЭЭБЭЛЭРЭ

Туора-маары ойуолаан
Куобах ойон испитэ
Ону эһэ тохтотон
Токколоон туоһулаата.
— Ханна баран иһэҕин
Уһун кулгаах,
Уһун атах?
Ону куобах хоруйдаан
Бу курдук эппитэ:
— Биэс мүнүүтэ хойутуом
Барытыттан мин матыам.
Элбэх араас моркуоптан,
Минньигэс хаппыыстаттан,
Онуоха эһэ соһуйан
Ах баран олордо.
— Бачча кыра бэйэккэҥ
Аһылыгын элбэҕин,
Оттон мин буоллаҕа
Буочуканан мүөтүнэн
Сөп буолуом этэ.
Онтон салгыы ыйытар:
— Ону хантан ылабыт
Киммит дэлэй түҥэтэр?
Соһуйбуттуу эппиэттиир:
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— Арба, эн доҕоччуок
Уһун кыһын утуйаҕын.
Дьиҥнээх дуу,
Сымыйа дуу?
Куобах ойон иһэн
Төбөтүн иһигэр толкуйдуур.
Оҕолоор, бу кэпсээн
Дьиҥнээх дуу, алҕас дуу
Куобах ойон иһэн
Ханнык кыылы көрсүөҕэй?
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ТАЙАХ МУОҺА КИЭРГЭММИТЭ
(Остуоруйа-хоһоон)

Анастасия Прокопьевна Ильина,
Үөһээ Бүлүү улууһа, 6 №-дээх «Солнышко» 
оҕо уһуйаанын логопед учуутала

Тайах Саҥа дьылга
Аар тайҕа устунан,
Халыҥ хаарга үктэнэн,
Сааһылана испитэ.

Адаар муостаах төбөтө
Төбөтүн иһигэр
Толкуйа тобуллубакка
Санаата түспүтэ.

Хайдах сөпкө этэрин,
Доҕотторугар тиэрдээри
Сүүнэ муостаах бэйэтэ
Айаҥҥа туруммута.

Тиийэн кэлэн дьэ эттэ:
— Быйыл, доҕоттоор,
Толкуйга тигистим,
Санааҕа ыллардым.
Өр кэмҥэ киэргэл оҥостон
Илдьэ сылдьар муоспун
Харыйа оннугар
Симэттэриэхпин баҕардым.
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Ойуур кыра кыыллара
Сөрү диэн сөхтүлэр,
— Тоҕо эрдэ санаабатахпытый,
Уруккаттан толкуйдаабатахпытый?

Түһэн хаалбыты,
Сиргэ түспүтү
Үрдүнэн ааһар, 
Ыстаҥалыы көтөр дөбөҥ.

Тайах муоһа киэргэнэн
Саҥа дьылы көрүстүлэр,
Көрү-нары тартылар,
Дьоллорун түстээтилэр.
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ТЭТТИК ХОҺООННОР

Григорьева Мария Александровна,
Үөһээ Бүлүү улууһа, 6 №-дээх «Солнышко» 
оҕо уһуйааныниитээччитэ

* * *

Түннүк нөҥүө хаар түһэр,
Саҥа дьыл кэлэн иһэр.
Хаардаах нэлэмэн киэҥ хонууларынан,
Сыһыыларынан, хара тыаларынан
Уһун киэҥ айаҥҥа 
Моруос оҕонньор туруммут.

* * *

Лаглайбыт күөх харыйа, 
Дьикти кэрэ харыйа
Дьэрэкээн уоттарынан
Дьиэбит иһин киэргэттэ.

* * *

Харыйабыт киэркэйэн
Саҥа дьылбыт тиийэн кэллэ.
Олбуор аанын тоҥсуйар,
Оҕолору ыҥырар.

* * *

Кырачаан оҕолор
Үөрэ-көтө мустаннар, 
Көрү-нары тардаллар, 
Хоробуоттаан хаамаллар.
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* * *

Араас уоттарынан харыйабыт сандааран,
Оҕолору бырааһынньыкка ыҥыр.
Ыра санаабытын ыксалаһыннаран 
Баҕа санаабытын толор.

* * *

Харыйабытын симээммит 
Саҥа Дьылы көрсөбүт,
Минньигэс кэмпиэт сии-сии
Кэһиибитин тутабыт.

* * *

Бүгүн манна детсакка
Моруос оҕонньор кэлиэ, 
Кэһии бөҕө аҕалыа,
Саҥа дьылбыт сандаарыа.

* * *

Саҥа дьыл алыптаах күнэ 
Бүгүн биһиэхэ үүннэ,
Араас мааска кэтэннэр
Оҕо аймах муһунна.

Тымныы Моруос оҕонньорго
Ырыа хоһоон ааҕаллар,
Хаарчааналыын үҥкүүлээн
Дьикти түгэни күүтэллэр.

* * *

Саҥа дьыл буолар түүнүгэр
Сулус туһэрин күүтэбин,
Испэр долгуйан тураммын, 
Баҕа санаабын этэбин.

* * *

Харыйа тула оҕолор төгүрүччү сиэттиһэн,
Баҕа санааларын санааннар саҥарбакка турдулар.
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Тымныы моруос оҕонньор Харыйа уотун уматта — 
Сүүс араас өҥүнэн сандааран, алыптаах түгэн үүннэ.

* * *

Хатыҥ мастар, талахтар
Утуйбуттуу чуҥкуһан,
Бөллөх хаарынан бүрүллэн
Ньимилийэн тураллар.
Арай күөх харыйа 
Тымныы кыһыны билиммэккэ
Үөрэ-көтө сандаарар,
Тэлгэһэни киэргэтэр

* * *

Тоҕо өрүс мууһурар?
Тоҕо көмнөх хаар түһэр?
Ити тымныы түспүтэ
Кыһын кэлбит бэлиэтэ.
Күндү ыалдьыт харыйа
Тоҕо уотун уматта?
Саҥа дьылбыт кэлбитин
Дьикти түгэн бэлиэтэ.

* * *

Куобахчаан суунар-тараанар
Саҥа дьыллыы бараары.
Муннун суунна,
Кутуругун суунна,
Кулгаахтарын суунна,
Кураанахтыы сотунна.
Көмүс баанчык иилиннэ, 
Үөрэ-көтө тэбиннэ.

* * *

Салаасканан сырылаан
Сыыртан түһэ оонньуубун.
Куукулабын кууһабын,
Охтумаары тутуһабын
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* * *

Хаар кыырпахтарын ким оҥорбутай?
Үлэ бөҕөтүн көрсүбүтэй?
Тымныы ону: «Мин» — диэтэ,
Муннум төбөтүн үлүттэ.

* * *

Ийэбиниин биһиги
Шарик, сулус, оҕуруо
Оонньуурдары ыламмыт
Харыйаны симиибит,
Саҥа дьылы көрсөргө
Бэлэммит диэн үөрэбит. 
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САҤА ДЬЫЛГА АНАЛЛААХ ХОҺООННОР

Людмила Николаевна Лаптева,
Орто Халыма улууһа, Хатыҥнаахтааҕы
«Чэчир» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

ТЫМНЫЫ ОҔОННЬОР 

Торуоскатын тыаһынан
Чугаһын биллэриэҕэ,
Кырыа буолбут бытыктаах
Кырдьаҕаспыт киириэҕэ,
Санныгар сүгэн кэлбит
Мөһөөччүгүн аһыаҕа,
Кырачааннарга аҕалбыт
Кэһиитин түҥэтиэҕэ.

* * *

Тымныы оҕонньор олорор
Улуу Устюг куоракка,
Туһунан уһаайбалаах,
Кэрэ-мааны тиэргэннээх.
Ойуу-мандар дьиэтигэр
Араас анал хостордоох:
Суруктарга эппиэттиир,
Бэлэхтэрин бэлэмниир.
Кини дьиэтэ сайын да
Ыалдьыттарга аһаҕас.
Тымныы эһээ оҕонньор 
Оҕолорго эйэҕэс.
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ХААРЧААНА

Тымныы оҕонньор сиэн кыыһа —
Эһээтин арыалдьыта,
Ый уотуттан ыраас курдук
Сырдык, сэмэй бэйэлээх,
Маҥан хаартан мааны гына
Тигиллибит таҥастаах,
Күлэр-үөрэр, үҥкүүлүүр, 
Биһигинниин тэҥҥэ оонньуур.

ХАРЫЙА

Тыаттан кэлбит кэрэ мас
Дыргыл сытын бэлэхтиэ,
Киэргэллэрин иилинэн
Араас уотунан оонньуо.
Саҥа дьылга тэҥҥэ үөрүө,
Чаҕылыҥныы көрсүөҕэ,
Маанытыттан астыныа,
Кэһиилэрин кистэниэ.

ХОРОБУОТ

Эрдэттэн бэлэмнэммит
Араас мааска кэтэммит,
Доҕотторбут аттыгар 
Ыксалаһан туруохпут,
Күөх харыйабытын тула 
Тымныы оҕонньору кытта
Сиэттиһэммит хаамыахпыт,
Ырыабытын ыллыахпыт.

МАСКАРААТ

Ийэлэрбит тиктилэр
Маскараат таҥастарын,
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Киэргэнэммит, симэнэммит
Саҥа дьылы көрсөбүт.
Остуоруйа дьоруойдара,
Араас кыыллар буоламмыт
Көргө-нарга кыттабыт,
Үҥкүүлүүбүт, ыллыыбыт.
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ОСКУОЛА ИННИНЭҔИ СААСТААХ ОҔОЛОРГО 
САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ХОҺООННОР 

Варламова Евгения Гаврильевна,
Нам улууһа, 10 №-дээх «Теремок» оҕо уһуйаанын 
иитээччитэ

БЭЛЭХ

Харыйачаан анныгар,
Оонньуур куобах аттыгар
Кэһиилэри уурбуттар,
Биһиэхэ бэлэх ууммуттар.

Киммит кэлэн кистээтэй?
Биһигини чээн диэтэй? 
Кэлэн барбыт, оҕолоор,
Тымныы Моруос оҕонньор.

САҤА ДЬЫЛ

Кырыа кыһын кыырпаҕа
Мин түннүкпүн тоҥсуйар,
Көрүүй миигин, диэбиттии
Күлүмүрдээн сыдьаайар.

Саҥа Дьылбыт түүнүгэр,
Алыптаах кэрэ күнүгэр
Баай бэлиэ кистэммит,
Хаарынан сырдыы киэргэммит.
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Көһүппүтүм өр буолла,
Баҕа санаам дьэ туолла,
Саҥа дьылбыт тиэтэйэн
Тиийэн кэллэ киэркэйэн.

МАСКАРААТ

Мин куобахчааммын,
Сайаана кыыс тииҥчээн,
Оттон Дайаана саһылчаан,
Добун уол бөрөчөөн.

Биһиги бука-бука бары
Маскараат кэтэммит,
Араас кыыл буоламмыт
Саҥа дьылга бэлэммит.
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ОСКУОЛА ИНИНЭЭҔИ СААСТААХ ОҔОЛОРГО 
САҤА ДЬЫЛААҔЫ ХОҺООННОР

Макарова Евдокия Глебовна,
Нам улууһа, 10 №-дээх «Теремок» оҕо уһуйаанын 
иитээччитэ

САҤА ДЬЫЛ ИҺЭР

Иһэр дииллэр
Саҥа дьылбыт барахсаны,
Үгүс үөрүүлээх, кэһиилээх.
Дьуолкабыт тула тураммыт
Хоробуоттаан хаамсыахпыт,
Ырыа-тойук ыллыахпыт,
Үҥкүү-битии тардыахпыт.
Саҥа дьылга түмсүөҕүҥ,
Аймаҕынан мустуоҕуҥ,
Алгыс тылын ылыаҕыҥ,
Арчыланан сырдыаҕыҥ.
Саҥа дьылбыт, кэлээриий,
Сэргэхситэн ааһаарыый,
Дьону-сэргэни үөрдээриий,
Дьолу-соргуну түстээрий.

САҤА ХААР

Саҥа хаарбыт түһүүтэ,
Сирим ньуурун симээри
Хаар кыырпаҕа кыыдамныыр,
Чэпчэкитик түү мээчик курдук,
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Нап-нарыннык үҥкүлүүр.
Кылбаа маҥан хаар,
Кырса маҥан хаар,
Сырдык ыраас хаар,
Дууһа кытта сырдаата.
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КЫҺЫҤҤЫ ХОҺООННОР

Софронова Галина Петровна,
Дьокуускай куорат, «Оҕо сайдар киинэ — 105 №-дээх 
«Умка» оҕо уһуйаанын иитээччитэ

ЭН, КУОБАХЧААН, КИМНИИН ДОҔОРДОҺОҔУН? 

— Кыһын буоллаҕына эн 
кими кытары доҕордоһоҕун?
— Кыычыр-хаачыр тыаһыыр
    хаардыын, 
Саҥа эдэр талахтыын,
Эбэтэр тыаллыын, 
тымныылыын.
Күрүлүүр күнүс эн миигин 
хаста да саһылчаантан 
быыһаабытыҥ.

КЫҺЫММЫТ БАРАХСАН

Араас эҥин дьүһүнүнэн
Кыһыммытын бэлэхтээтэ.
Күнүһүн мап-маҥан 
Дьүһүннэнэн,
Киэһэтин суһуктуйан, 
Түүнүн хараҥаран,
Сарсыарда араас өҥүнэн 
Оонньуур.
Худуоһунньук араас өҥүнэн
Киэргэппитин курдук өҥнөнөр.
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Ким оонньуур — кыһылынан киэргэт,
Оттон ким куттанар —
Күөх өҥ барсар, 
Ким да эйигиттэн ыйыппат 
хайдах өҥүнэн кырааскалыыргын
Сөбүлүүр өҥҥүнэн кырааскалаа.

БЕЛЫЙ СВЕТ

Небо, туча, молния, гром, 
Села, деревни, города, страны
Озера, реки, моря, океаны
Леса, луга, рощи
Весь огромный белый свет —
Чтобы жил ты много лет
И еще принёс людям
Здоровье, мужество, 
Счастья, удачу!

ДЕД МОРОЗ

За окном
Была зима.
За окном
Метель и пурга.
Было всё 
Белым бело.
Всё время
Снег летел.
Я заснул —
И вот во сне
Пришел ко мне
Дед Мороз.
Принес мне
Большой мешок.
И сказал мне:
— С Новым Годом!
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— С Новым Счастьем!
Дед Мороз!
Что ты нам,
принёс в мешке? 

САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ОСТУОРУЙА 

Эргийдилэр хоробуоттаан 
харыйалар, бэстэр
Уонна кыһыҥҥы, 
тыатааҕы ырыаларын 
ыллаан ньиргиттилэр,
Ырыаларын сөбүлээтим мин.
Тымныы Оҕонньор: 
«Хаардар түһүҥ халлаантан» 
— диэн бирикээстээтэ.
Тымныы оҕонньор муннугар 
хаардар кэлэн түстүлэр.
Киэһэ буолуута 
харыйалар түмүстүлэр.
Түүнүн халлаантан 
Бачымах сулустар түстүлэр,
Онтон суолбут сырдаата,
Харыйалар эмиэ хоробуоттаан 
Бардылар, атын кыһыҥҥы 
ырыаларын ыллаамахтаатылар.
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НОВОГОДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Иванова Саргылана Семеновна,
педагог-психолог
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сказка»
г. Среднеколымск

НОВОГОДНИЙ ЛЕС

На северных просторах — где ягель кружевной
Олень с ногами быстрыми гуляет под луной
Здесь чудеса случаются зимой под Новый год!
Собрались зайцы белые под елью вековой
Лопочут, быстро бегают и водят хоровод,
И новогодний ветер поет в тиши ночной
Искрится все и светится под яркою луной
Олень на все любуется, кивает головой
И, кажется, баюкает он круглую луну
Рогами-колыбельками с пушистою каймой
Скоро-скоро Новый год!
Белые снежинки падают, не тают.
Белые сугробы быстро вырастают.
Вот метель кружится, с вихрями играя,
Мы снежки бросаем, снеговик катая.
Пусть мороз кусает щеки и носы
Ярче яблок стали лица детворы.
Снежные узоры на окне блистают,
Яркими гирляндами елочки сверкают,
Дед Мороз с Снегуркой ближе подъезжают
Новогодний праздник деток ожидает!
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НОВЫЙ ГОД

Новогодними игрушками
Заблистает небосвод,
Станет старше человечество
Ровно на год в эту ночь.
Снова полнится надеждами
И желаньями в точь-точь,
Как и в прошлый, позапрошлый
Суматошный Новый Год!
Пусть же будут бесконечны
Вечны-вечны эти дни
Ожиданий, превращений
И веселой кутерьмы.
Когда весело смеемся,
И становимся детьми,
Где под звездным небосклоном
Исполняются мечты!

ХУДОЖНИЦА ЗИМА

Белый-белый, белый день!
Белые долины
Чудной краскою Зима
землю побелила
Дед Мороз ей подарил
Волшебные белила!
Стали белыми кусты
И леса, и реки.
Белоснежными платками
Принакрылись ели,
А секрет белил такой
Не простой, а колдовской
В них замешан лунный свет 
С новогодним снегом! 
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ДЕД МОРОЗ

Максимова Аинна Николаевна,
воспитатель МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К. Пекар-
ского», Таттинский улус, с. Дэбдиргэ

Самый добрый, он на свете,
Очень любит ребятишек,
Всем подарки раздаёт,
И приходит в каждый год.
Всем мечты он исполняет,
Волшебник не простой,
Его имя всем известен,
Ну, кто же это?
Да, конечно — Дед Мороз!
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ЗИМА-ИСКУСНИЦА

Акимова Наталья Владимировна,
Воспитатель МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана»,
Амгинский улус, с. Амга

В царстве холода Зима
Занята делами:

«Будем лес, поля, дома
Укрывать снегами.

И не просто укрывать,
Шубкой мягкой, теплой,

Но и славно украшать
Красотой узорной!».

Приготовила с утра
Хрупкие богатства:

Много злата, серебра
Ледяного царства.

Бисер, бусы, жемчуга, 
Наша матушка Зима

Изваяла изо льда —
Вот же чудо-красота!

— «Эй, мои помощники —
Студеные художники, 

Сын Морозец, дочь Метель,
Взвейте снега карусель!»

В танце зимнего узора
Кружатся снежинки.

На окне Мороз с задором
Рисовал картинки:

Вот на елочке сидит,
Притаившись, дятел,
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И зайчонок тут бежит,
Нагулявшись, к маме.

А Зима с Метелью-дочкой
Серебрили деревца,

Пели звонким голосочком,
Рассыпали жемчуга.

Ниткой снежной вышивали
Душегреи деревцам,

Кружева, ажуры ткали,
Наряжали тут и там.

«Вот работа — красота!
Всем довольна, дети, я» —

Спела Зимушка-зима.
Вот же чудо-чудеса!
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ ЫРЫАЛАР

Константинова Светлана Афанасьевна,
Дьокуускай к., 51-с №-дээх «Кэскил»
оҕо уһуйаанын музыкальнай салайааччыта

САҤА ДЬЫЛ

Хаар түһэр, хаар түһэр, сымнаҕас хаар түһэр,
Саҥа дьыл, Саҥа дьыл, күүтүүлээх Саҥа дьыл...
Баҕа санаам туолуо дии, бу аптаах киэһэҕэ!

Харыйа анныгар сурукпун укпутум,
Кэтэһиэм, кэтэһиэм, Саҥа дьыл буоларын.
Баҕа санаам туолуо дии, бу аптаах киэһэҕэ!

Хаар түһэр, хаар түһэр, сымнаҕас хаар түһэр,
Саҥа дьыл, Саҥа дьыл, күүтүүлээх Саҥа дьыл...
Баҕа санаам туолуо дии, бу аптаах киэһэҕэ!
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ТЫМНЫЫ ОҔОННЬОР БААР

Уол: Тымныы Оҕонньор баар дииллэр, сымыйанан этэллэр!
Хайдах Тымныы Оҕонньор буолан хаалыай, оҕолоор?
Тымныы Оҕонньор баар буолбат, хас ыал аайы сылдьыбат.
Оҕолор: Баар! Баар! Билэбит!
Тымныы Оҕонньор баар!
Уол: Тымныы Оҕонньор баар дииллэр, тугу эрэ кэпсиилэр,
Дьиэҕэ киирээт ууллуохтаах, кырыа бытык тууллуохтаах.
Тымныы Оҕонньор баар буолбат, хас ыал аайы сылдьыбат.
Оҕолор: Баар! Баар! Билэбит!
Тымныы Оҕонньор баар!
Уол: Туллук курдук кыысчаана — тунал хаартан Хаарчаана,
Дьиэҕэ киирээт ууллуохтаах, иҥэн-сүтэн хаалыахтаах.
Тымныы Оҕонньор баар буолбат, хас ыал аайы сылдьы-

бат.
(Тымныы оҕонньор, Хаарчаана киирэллэр. Хаар кыырпахтара 

үҥкүүлүүллэр.. Тымныы Оҕонньор торуоскатынан харыйаны таарый-
ар, харыйа уота күлүмүрдүү түһэр. Уол соһуйар.)

Бары: Тымныы Оҕонньор аптаах эбит! Харыйабыт киэркэйдэ!
Тырым уота күлүмнээтэ, тула барытын сырдатта!
Тымныы Оҕонньор аптаах эбит! Үөрүҥ-көтүҥ, кырдьык, баар!
Баар эбит! Баар эбит!
Тымныы Оҕонньор баар!
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