
Ийэ күнүгэр орто бөлөх аналлаах утренник сценарийа. 

                            

Нарын музыка   до5уhуолунан   о5олор   биир   биир   киирэн полукруг оңорон тохтууллар. 

Салайааччы. Кулун  тутар  ыйга 

                       Баар  биир  үтүө  күн 

                       Сыыппарата  икки  халаачыгы 

                        Бүк  туппут  кэриэтэ. 

                        Ким  билэрэ  буолуой 

                        Ол  сыыппара  тугу  бэлиэтиирий? 

                        Ити  биhиги  ийэлэрбит   күнэ. 

                        Бүгүн  хоhооммун  үөрэттим 

                        Ийэбэр  этэммин  үөрдээри. 

                        Бүгүн  хоhооммун  үөрэттим 

                        Тапталым  тылын  этээри. 

О5олор. 1. Киммит  сууйар,  сотор, 

                   Киммит  көрөр-истэр, 

                   Киммит  үөрэр-көтөр 

                   Сырдык  мичээринэн. 

Бары.   Ийэм,   ийэм  мин  таптыыр  ийэкэм. 

               2. Илиибин  уунабын  

                   Эйиэхэ  ийэккэм, 

                    Күүскэ,  күүскэ  кууhабын 

                    Иэдэскин  сыллыыбын. 

3. Ийэ, ийэ,  ийэкээ 

    Күүскэ,  күүскэ  таптыыбын. 

    Доруобай  буол,  ыалдьыма. 

    Дьоллоох   буол  куруутун. 

4. Ийэ, ийэ,  ийэкээ 

    Күүскэ,  күүскэ  таптыыбын. 

    Сыллыыбын,  ууруубун 

    Э5эрдэ  ыытабын! 

.Ырыа :«Көрдөөх  ырыа  дьиэрэйэр» 

Салайааччы. 

Үңкүүлүүрү таптыыбыт, 

 Үңкүүлүүрү сатыыбыт. 

Илиилэрбит кынаттар, 

Атахтарбыт туйахтар. 

Уңкүү: «Бэhиэлэй о5олор» 

О5олор олоппоско баран олороллор. 

  Салайааччы.    О5олор,   этин    эрэ 

                           Биhи  дьиэ5э   ким   баарый?  

                           Истин   мичээрдээх, 

                           Сымна5ас  илиилээх, 

                           Саас  курдук  сылаас, 

                           Күн  курдук  күндү!  Саамай  сөп- бу биhиги ийэбит- 

                           Саамай   таптыыр  киhибит! 



 

О5олоор, билигин  биhиги  ийэтин  ким  саамай  үчүгэйдик  киэргэтэргэ күрэхтэhиэхпит. 

Оонньуу: «Ийэ5ин киэргэт» 

Салайааччы: О5олор  ийэлэрин киэргэтэллэрин кэмигэр биhиги уолан уолаттарбыт 

кэрэчээн кыргыттарын э5эрдэлиэхтэрин ба5араллар. 

Ырыа: «Хоhуун» 

Оонньуу бүтүүтэ ийэлэр дефиле наряднай таҥастарын көрдөрөллөр. 

Салайааччы.  Кырдьык да5аны биhиги ийэлэрбит бары наhаа кыраhыабай эбиттэр. 

Чэйиң, эрэ о5олоор, туран биир истиң-иhирэх тыллардаах ырыабытын ийэлэрбитигэр   

бэлэхтиэххэйиң  эрэ. 

Ырыа:  «Мамочка моя»  

Салайааччы.    Ыллаатыбыт,   оонньоон  да  ыллыбыт  онтон о5олоор,  эбэлэрбитин  

э5эрдэлиирбитин  умна   сыыстыбыт   дии!  

О5олор: 

1.Мин  эбээм,  мин  эбээм 

Хаар  манан  баттахтаах. 

Мин  эбээм,  мин  эбээм 

Сып-сылаас  илиилээх. 

2. Мин  эбээм  миэхэ5э 

Утулук  баайбыта 

Мин  эбээм  миэхэ5э 

Бэргэhэ  тикпитэ. 

3.Эбэкээм,  барахсан 

Олуhун  таптыыбын, 

Э5эрдэ  истинин 

Эйиэхэ  аныыбын! 

Ырыа:  «Эбээ». 

Салайааччы.   Биhиги эбэлэрбит кырачаан сиэннэригэр бэргэhэ , үтүлүк , наскы уонна да 

атын таңаhы баайалларын наhаа сөбүлүүр буолуохтаахтар. Онтон о5олор көмө дьон буола 

улааталлара чахчы. 

Билигин  о5олор күрэхтэhиэхтэрэ. Ким төргэнник эбээ сабын хомуйар эбитий. (оонньуу 

быраабылатын быhаарар) 

Салайааччы.   Онтон  биhиги  э5эрдэ  кэнсиэрбитин  салгыы  ыытабыт. 

Уолаттар. 

1.Бүгүңңүбүн  көрүмэн, 

Куччугуйбун  сө5үмэн. 

Күннэтэ  улаатабын , 

Көңүл  көтөн  сайдабын. 

2.Сахам  сирин  кэскилэ, 

Инникигэ  эрэлэ 

Саха  дуолана, үрүң  уолана 

Мин  буолуо5ум! 

Ырыа:”Саха  бухатыырдара.” 



Оонньуу: «О5он  илиитин  көрдөөн  бул». 

Салайааччы. Покрывала кэннигэр 4-5 о5о саhан солороллор, илиилэрэ эрэ көстөр, ийэлэр 

илиилэринэн бэйэлэрин о5олорун таайыахтаахтар. 

Ырыа:”Ладошка.” 

Салайааччы.    Саас кэлбитигэр барабыай чыычаах барахсан  эмиэ наhаа үөрбүт –көппүт 

ол туhунан биhиги кэрэчээн кыргыттарбыт бу курдук ырыалаахтар. 

Ырыа:”Барабыай.” 

Салайааччы.    Биhиги   о5олорбут  уhуйааннарыгар   сөбүлээн  сылдьаллар, 

манна  элбэххэ  үөрэнэллэр. Бу түгэнинэн  туhанан   детсат үлэhиттэригэр  

 э5эрдэлэрин  тиэрдэллэр. 

О5олор. 

Этиэхтэн  эриэккэс 

 Сахабыт  дойдута, 

 Күн  уhаан,  саас  буолан 

 Күндээрэн  туруута. 

Cахалыы парнай үңкүү. 

 

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. 

О5олор  

1.Ийэ, ийэ,  ийэкээ 

    Күүскэ,  күүскэ  таптыыбын. 

    Доруобай  буол,  ыалдьыма. 

    Дьоллоох   буол  куруутун. 

2.Ийэ, ийэ,  ийэкээ 

    Күүскэ,  күүскэ  таптыыбын. 

    Сыллыыбын,  ууруубун 

    Э5эрдэ  ыытабын! 

Ырыа:”Ол  ийэ-мин  ийэм.” В.Егоров 

 

 


