
Кулун тутар 8 күнүгэр улахан бөлөх о5олоругар аналлаах концерт сценарийа. 

Нарын музыка   до5уhуолунан   о5олор   биир   биир   киирэн полукруг оңорон тохтууллар. 

Салайааччы: Күндү  биhиги  о5олорбут  уонна  убаастабыллаах ыалдьыттар!  Өр 

күүппүт,  айыл5абыт биир саамай кэрэ кэмэ- сандал сааспыт тиийэн кэллэ!  Күндүл 

күммүт күүскэ тыган  мичилийэ мичээрдээтэ ийэлэрбитигэр, эбэлэрбитигэр,  уопсайынан 

аан дойду дьахталларыгар барыларыгар  

Бырааhынньыгынан итии-истиң э5эрдэ, 

Кулун тутар 8 күнүнэн! 

1-гы о5о:  

Сибэкки сытынан уонна сааhынан 

Туолла тула барыта ,  

Тиийэн кэллэ бырааhынньык,  

Үөрүү-көтүү күнэ! 

2-ис о5о:  

Күндү ыалдьыттары үөрдээри 

Муhуннубут субу манна. 

Кыhаллан-мүhэллэн 

Бэлэмнэммиппит ыраатта бэлиэр. 

3-үс о5о:  

 Хоhоон арааhа,  

Үңкүү-битии, ырыа-тойук,  

Көр-күлүү 

Эhигини күүтэр. 

Ырыа: «8 марта.» 

4-үс о5о:Этиң эрэ,  о5олоор, 

Эhигини биhиктээн, 

Киммит маннык о5олоон 

Киhи гынар бүөбэйдээн? 

Бары: Күндү ийэ барахсан! 

5-ис о5о: Этэр сылаас тылынан 

Эмиэ киммит саататар, 

Эңин нарын ырыанан 

Эhигини утутар? 

Бары:  Көмүс  ийэ барахсан! 

6-ыс о5о: Этиң, киммит кичэйэн 

Үтүө суолга үөрэтэр, 

Эhигини тэрийэн 

Үөрэнэргэ кө5үтэр? 

Бары:  Кини, кини  барахсан! 

Кини- Ийэ барахсан! 

Ырыа:  « Биhиги ийэбит.» 

Үңкүү: «Озорная полька.» 

 

О5олор олоппоско баран олороллор. 

Салайааччы:  Бүгүн биhиги ийэлэрбитигэр, эбэлэрбитигэр кэнсиэр 

 бэлэмнээтибит. Бу кэнсиэри  о5олор бэйэлэрэ салайан ыытыахтара. 

Ытыс тыаhынан көрсүн биhиги кырачаан конферансьеларбытын.  

 Уол уонна кыыс  тахсаллар. 

1конферанс: Үтүө күнүнэн, күндү ыалдьыттар! 

2конферанс:Мааны чааhынан, кэрэ кыргыттар! 

1конферанс: Үөрүүлээх-көтүүлээх кэнсиэрбитин са5алыырбытын көңүллээн! 

Уолаттар. 

1.Бүгүңңүбүн  көрүмэн, 



Куччугуйбун  сө5үмэн. 

Күннэтэ  улаатабын , 

Көңүл  көтөн  сайдабын. 

2.Сахам  сирин  кэскилэ, 

Инникигэ  эрэлэ 

Саха  дуолана, үрүң  уолана 

Мин  буолуо5ум! 

Ырыа:”Мин саха уолабын.” 

1конферанс: ……….., эн улааттаххына туох үлэhит буолуоххун ба5ара5ын? 

2конферанс: Мин повар буолуом этэ. 

1конферанс: Ол то5о? 

2конферанс: Ыйытта5ын дьиктитин. Иннокентий Тарбахов курдук аан дойдуга 

аатыраммын ийэбин үөрдүөм этэ дии. 

1конферанс: Кырдьык да5аны.  

2конферанс:Ч э  ону-маны куолулаабакка кэнсиэрбитин салгыахха. 

1конферанс: Ханнык кэнсиэр үңкүүтэ-битиитэ суох  табыллыа5ай? 

Көрсүң, эhиги иннигитигэр 

Үңкүү  «Бэhиэлэй полька» 

2конферанс: Мин бүгүн о5олоор, тугу түhээбитим буолуой?  

1конферанс: Дьэ ол  тугу ? 

2конферанс:Кыhыл көмүс балыгы тутан ыллым ээ. 

1конферанс: Остуоруйа о5онньоругар  дылы. Тугу эмит  көрдөстүн дуо ? 

2конферанс: Уhуктан хааллым ээ. Онтон  эн тугу көрдөhүөң этэй? 

1конферанс: Мин, ми-иин  элбэх да элбэх подарок көрдүөм этэ уонна фея курдук дьоңңо 

барыларыгар бэлэхтиэм этэ. 

2конферанс: Наhаа үчүгэй буолуо эбит дии. Чэ,  хомойумуох  онто да суох  

биhиги бүгүн  элбэх подароктаахпыт. Эhигини э5эрдэлиир Арина 

Ырыа: «О5о Куо.» 

1конферанс:………., хайа бырааhынньык көрдөөх оонньуута суох табыллыай. 

2конферанс: Чэйиң эрэ, оонньуоххайың. 

Оонньуу “Золушка”. 

Баанка араас круппа угуллубут. Ким түргэнник арааран хомуйар. 

Оонньуу “Кырачаан о5олор”. 

 О5олор айахтарыгар пустышка укталлар уонна силлээн быра5аллар. Ким пустышката 

ыраах түһэр. 

Оонньуу: «Ийэ5ин киэргэт»  

О5олор ийэлэрин киэргэтэллэр эрдэ бэлэмнэммит киэргэллэртэн. Киэргэнэн баран ийэлэр 

дефиле көрдөрөллөр. 

1конферанс: Биhиги ийэлэрбит наhаа кыраhыабайдар. 

2конферанс: Дьэ кырдьык, красоту ничем не испортишь. 

Ооньоон-көрүлээн о5о сааспытын атаарабыт ол туhунан бэртээхэй ырыабытын бэлэх 

уунабыт. 

Ырыа: «Кыракый эрдэхтэн.» 

1конферанс:.......... , эн хас эбээлээххиний? 

2конферанс:  Мин икки эбээлээхпин. Онтон эн? 

1конферанс: Мин 4 эбээлээхпин. 

2конферанс: Эс, ол  эн мааман уонна паапан иккилии   ийэлээхтэр дуо? 

1конферанс:Хайдах буоллун, биирдии ийэлээхтэр буолла5а дьии. 

2конферанс: Оччо5уна ол хантан 4 эбээлэнниң? Эбинэ5ин дуу хайа сах дуу? 

1конферанс: Это очень просто. Мин эбээлэрим  эмиэ маамалаахтар ээ. Ол аата кинилэр 

миэхэ хос эбээ буолаллар. 



2конферанс:Ээ, дьэ өйдөөтүм. Оччо5уна мин эмиэ 4 эбээлээх эбиппин. 

1конферанс:Дьэ бу мөккүhэ туран  эбээлэрбитин э5эрдэлиирбитин таhы быhа умнан 

кэбиспиппит дьии. 

2конферанс: Сыыhабытын көннөрүнэбит  

Эбээлэрбитигэр итии-истиң э5эрдэ. 

1о5о. 

Мин  эбээм  суhуо5ар  үрүң  хаар  үңкүүлүүр, 

Мин эбээм хааhыгар  үрүң хаар  кылбаңныыр. 

2о5о. 

Таптыырым  эн  уhун  суhуоххун  өрөрбүн, 

Эн  сылаас  мичээргэр  тапталгын  таайарбын. 

3о5о. 
Ахтабын  сымна5ас  ытыhын  сылааhын, 

Эн  итии сүрэ5ин  сүүрээнэ  ырааhын. 

Ырыа: «Эбээбин ахтабын». 

Үңкүү: «Кадриль» 

1уол. 

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. 

3уол. 

Сааскы сырдык күңңэ 

Эhиэхэ кэрэ кыргыттарбытыгар, 

Саамай бэhиэлэй  ырыаны 

Истиң сүрэхтэн аныыбыт. 

Ырыа: «Казачата.» 

1конферанс: Бэhиэлэй кэнсиэрбит  манан түмүктэнэр. 

2конферанс: Сыаналаабыт буоллаххытына ытыскытын аhыммакка таhынан биэрин 

күүскэ. 

Салайааччы.   Өссө төгүл сандал саас кэлбитинэн э5эрдэлиибит, биhиги 

бырааhынньыкпытыгар кэлэн ыалдьыттаабыккытын иhин улахан  махтал. Ба5арабыт  

саппа5ырбат  сандал  сааhы,  күөх  халлааны,  эйэлээх  оло5у, 

Кытаанах  доруобуйаны,  дьолу –соргуну! 

Ийэ  баар  буолан  о5о  баар, 

Ийэ  баар  буолан  эйэ  баар, 

Ийэ  баар  буолан  сир  үрдүнэн 

Дьол  ырыата  бу  чугдаарар. 

Ырыа: «Кэрэхсээн ийэни» 

 


