
«Туйаарыма  Куо»  конкурс  сценарийа. 

Оскуола иннинэ киирэр бэлэмнэнии бөлөх о5олоругар аналлаах 

 

Ийэ туhунан ырыа до5уhуолунан уолаттар киирэн полукруг оңорон тохтууллар. 

1 уол.  
Бүгүн саамай кэрэ, ыраас, сырдык  күн 

 Чыычаахтар  чуубур5ууллар, 

 Ыалдьыттар  киэргэммиттэр, үөрбүттэр-көппүттэр. 

  Кулун тутар 8 күнэ- ийэлэр күннэрэ! 

2 уол.  
Бүгүн халлааммыт өссө күүскэ кө5өрбүт, 

 Күммүт   өссө күүскэ   тыкпыт. 

 Бүгүн  биhиги  өссө күүскэ, 

 Түргэнник улаатыахпытын ба5ардыбыт. 

3 уол.  
Э5эрдэлиибит ийэлэрбитин, эдьиийдэрбитин, 

Тапталлаах эбэлэрбитин, 

Детсад үлэhиттэрин, 

Уонна биллэн турар 

 Биhиги кэрэчээн  кыргыттарбытын. 

4 уол. 

Көрдөөх ытыс тыаhынан 

Көрсүө5үн күн бүгүн 

Күөгэл-нусхал хаампыт 

Кэрэчээн кыргыттары. 

 ( Варя Аманатова  ырыатын  до5уhуолунан кыргыттар киирэн уолаттар иннилэригэр 

тохтууллар.) 

1о5о. Ийэ диэн тылы саңардахпытына 

Сүрэхпит сылаанньыйар. 

Аан дойдуга булбаккын 

Киниттэн чугас до5ору. 

2 о5о. 
Ийэ  мичээрэ, таптыы көрөрө- 

Үрдүк сыанабыл биhиэхэ. 

Дьиэ кэргэңңэ эйэ, дьол 

Мэлдьи эңэрдэhэр. 

3 о5о.  

Ийэ диэн тыл-күндү тыл 

Аан дойдуга ордук суох. 

4 о5о. Бүгүн  хоhооммун   үөрэттим   ийэбэр  этэммин   үөрдээри. 

Бүгүн  хоhооммун   үөрэттим   тапталым   тылын  этээри. 

5 о5о.Таптыыбын  эйиигин  ийэккэм, нарыннык, истиңник, ыраастык. 

Күн  оутун көрдөрбүт  ийэккэм  истэ5ин  эйиигин  таптыыбын. 

6 о5о.Таптыыбын  эн  намыын  куоласкын,  эн  кэрэ  будьурхай  баттаххын. 

Таптыыбын  эн  намыын  мичээргин  элэккэй,  сымна5ас  майгыгын. 

Ырыа:  «Күн күбэй ийэ». 

7 о5о. О5о  сааhым  сырдык  сардаңата  таптыыр  сүрэ5им  тэбэр  иэйиитэ. 

Мин  оло5ум  истиң  до5оро,  күн  күбэй  ийэккэм  буолла5а. 

8 о5о. Мин  ийэм  хара5ын  харата  ыйдаңалаах түүн  кэриэтэ. 

Мин  ийэм  уhун  суhуо5а,  күлүмнүүр  үрэ5им  долгуна. 

9 о5о. Мин  ийэм  истиң  мичээрэ,  күн  сылаас  сардаңатын  кэриэтэ, 

Мин  ийэм  хатыылаах  ытыhа  ийэккэм  миэхэ5э  таптала. 

Ырыа:  «Бу ийэ таптала». 

Үңкүү: «Озорная полька». 



О5олор олоппоско олороллор. 

Салайааччы. Саргылаах сааскы күнүнэн күндү ыалдьыттар уонна о5олор!Бүгүн биhиги 

кырачаан кыргыттарбыт о5о саастарын биhигэр дьоhун дьон курдук туттан-хаптан,  

төрөппүттэрин сүрэхтэрин сылаанньытан, дууhаларын манньытан, саңаран-иңэрэн, 

ыллаан-туойан, үңкүүлээн-битийэн туллуктана көтүөхтэрэ. Хас биирдии ийэ  сүрэ5ин  

чопчутун,  кырачаан  кыысчаанын  хайдахтаах курдук  таптыырын, нарын тарба5ын 

талаанын көрөн сө5үөхпүт уонна  талан  ылыахпыт күн  сардаңатыныы  мичилийэ үөрэр, 

кэлэр кэскил «Туйаарыма  Куотун.»   Биhиги бүгүңңү конкурспут  3  түhүмэхтээх буолуо. 

Күрэхпит түhүмэ5эр 

Бааллар  араас  көрүңнэр 

Нарын-намчы быhыы-таhаа 

Үтүө-мааны өй-санаа. 

1 түhүмэххэ. Национальнай көстүүм,  бэйэни билиhиннэрии  уонна  боппуруоска 

хоруйдааhын киирэр. Бу барыта тус туспа сыанабылланар. 

2   түhүмэххэ. Э5эрдэ нүөмэр. (үңкүү, ырыа,  хоhоон хоhуйуу,фольклор көрүңнэрэ  киирэр) 

3  түhүмэххэ.  Авангарднай көстүүм. Дефиле. 

Жюри  чилиэннэрин   билиhиннэрэрбин   көңүллээн……………………….. 

Күрэхпит  1 түhүмэ5ин са5алыыбыт . Дохсун ытыс тыаhынан көрсүң маңнайгы   

кыттааччыбытын и т.д. Хас биирдии кыыhы  аатын-суолун, нүөмэрин  этэн ыңыраллар.     

Боппуруостар. 

1. Эн сөбүлүүр дьарыгын. 

2. Ханнык дьыл кэмин сөбүлүүгүн уонна то5о? 

3. Саха сандалы остуол маанылаах  астарын  төhө билэ5ин? 

4. Сахаларга  сайын ханнык бырааhынньык буоларый? 

5. Сибэккилэр ааттарын  төhө билэ5ин? 

6. Сахалыы остуол оонньууларын ааттаа. 

7. Улааттаххына туох үлэhит буолуоххун ба5ара5ын  уонна то5о? 

8. Хас эбээлээххиний, сөбүлүүр дьарыктарын билэ5ин дуо? 

9. Ийэ5эр  тугу  ба5арыаң  этэй? 

10. Ийэң  туhунан кэпсээ. 

11. Дьиэ5эр туох туhаны оңоро5ун? 

12. Эн ба5а санаан ханныгый? 

13. Сөбүлүүр  оонньуугун  кэпсээ эрэ. 

14. Телевизорынан ханнык передачалары сөбүлээн көрө5үн? 

15. Ханнык өңү  сөбүлүүгүн уонна то5о? 

16. А5аң  туhунан кэпсээ. 

17. Сахалыы  иhит-хомуос  ааттарын  ааттаа. 

Салайааччы. Биhиги 1 түhүмэхпит түмүктэннэ. Салгыы 2 түhүмэхпитигэр киирэбит. Бу 

түhүмэххэ кыргыттар талааннарын  көрүөххэйиң. 

Ырыа-тойук аргыстаах, 

Үөрүү-көтүү  арыаллаах, 

Кэлэр кэнчээри ыччаппыт, 

Ырыа-үңкүү ыллыгын 

Эhиэхэ арыйар. 

2  түhүмэх.  Музыкальнай номердар.  

Салайааччы. Кыргыттар бүтэhик түhүмэхтэригэр  бэлэмнэнэллэр  онтон уолаттар биhиги  

эбэлэрбитигэр  истиң-иhирэх  э5эрдэлэрин тиэрдэллэр. 

1 о5о. 

Мин  эбээм  суhуо5ар  үрүң  хаар  үңкүүлүүр, 

Мин эбээм хааhыгар  үрүң хаар  кылбачныыр. 

2 о5о. 

Таптыырым  эн  уhун  суhуоххун  өрөрбүн, 

Эн  сылаас  мичээргэр  тапталгын  таайарбын. 

3 о5о. 



Ахтабын  сымна5ас  ытыhын  сылааhын, 

Эн  итии сүрэ5ин  сүүрээнэ  ырааhын. 

Ырыа: «Эбээбин ахтабын». 

Салайааччы. 3 бүтэhик  түhүмэхпитин са5алыыбыт. Бу түhүмэххэ эhиги көрбөтөххүтүн 

көрүөххүт, бараммат фантазия,  имигэстик туттуу-хаптыы эhигини сөхтөрүө. 

Дефиле  авангардного  костюма. 

Салайааччы. Жюри тыңааhыннаах үлэтэ түмүктэниэр диэри э5эрдэ кэнсиэрбит сал5анар. 

Уолан уолаттар кыргыттарын э5эрдэлииллэр. 

1 уол.Кыыс-сүрэх чопчута, 

Дууhабыт  туллуга. 

Кыыс ырыа, музыка дор5ооно, 

Бар дьону толору дьоллуурга 

Күн айбыт,  анаабыт  о5ото. 

2уол.Нарын, кэрэчээн кыргыттар, 

Ийэлэргэ бу тымныыга 

Күн анаан ыыппыт 

Күндү бэлэ5ин курдуккут. 

3 уол. Сааскы сырдык күңңэ 

Эhиэхэ кэрэ кыргыттарбытыгар, 

Саамай кэрэ ырыаны 

Истиң сүрэхтэн аныыбыт. 

Уолаттар э5эрдэ ырыалара. 
Салайааччы. Ханнык саха ыала үүттээх чэйэ суох сатаныай, ол туhунан биhиэхэ бэртээхэй  

ырыа баар ону истиң эрэ. 

Ырыа: «Чэйиң,  чэйдэ иhиэ5ин.» 

Салайааччы.  Э5эрдэ кэнсиэрбитин түмүктээри туран өссө төгүл ийэлэрбитигэр 

махтанабыт,  истиң-иhирэх тыллардаах ыоыа бэлэх уунабыт. 

Ырыа: «Спасибо, мамы.» 

Салайааччы. Саамай долгутуулаах,  күүтүүлээх кэммит тиийэн кэллэ. Жюри 

мөккүөрдээх , сырал5аннаах үлэтин түмүгэ. 

Анал аат номинациялар:  

Туйаарыма Куо,    

1вице мини мисс Туйаарыма Куо, 

2вице мини миссТуйаарыма Куо,     

Нууралдьын Куо, 

Кыталык Куо,          

Күөрэгэй Куо, 

Нарыйаана  Куо,     

Долгуйаана Куо, 

Уран тарбах,           

Мини мисс фото, 

Мичийээнэ Куо,      

Кэрэчээнэ Куо, 

Уhун суhуох,           

Мини мисс Грация , 

Мини мисс интеллект, 

Чобуо Чооруос, 

Салайааччы.Бу  конкурска  кэлэн  кыттыбыккытыгар  улахан  махтал. Ба5арабыт  

саппа5ырбат  сандал  сааhы,  күөх  халлааны,  эйэлээх  оло5у, 

Кытаанах  доруобуйаны,  дьолу –соргуну! 

 

 

 


