
МКДОУ «Детский сад №12 «Мичил» с.Намцы 
 

 

 

 

 

 

 

«Үрүҥ уолан» 

Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр аналлаах күрэх сценарийа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олунньу 26 күнэ 2016 сыла 
 



  Үтүө күнүнэн күндү хорсун хоодуот уоланнарбыт, нарын намчы 

кыргыттарбыт, эйэзэс иитээччилэрбит! Бүгүҥҥү үөрүүлээх күммүт ананар биһиги Аҕа 

дойдуну көмүскээччилэрбитигэр – амарах аҕаларбытыгар, эһээлэрбитигэр уонна бары 

уолаттарга. Эһигини барыгытын «Мичил» детсад коллективын аатыттан итиитик-

истиҥник эҕэрдэлиибит! 
Үөрүүлээх күннэрбит 

Өрөгөйдөөбүт күннэригэр 
Кэскиллэрдээх күннэрбит 
Кээмэйдэммит кэмнэригэр 
Чэйиҥ, эрэ доҕоттоор 
«Үрүҥ уолан» күрэхпитин саҕалыаҕын! 

 – диэн тураммыт, дохсун ытыс тыаһынан көрсүөҕүҥ, бүгүҥҥү күрэх 

кыттыылаахтарын,биһиги уоланнарбытын. 
Музыка тыаһыыр.  

(1 туьумэх -Бэйэни билиьиннэрии) 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________________ 

 
 

 Бүгүҥҥү күрэхпит дьүүллүүр сүбэтин кытта билиһиннэрэрбин көҥүллээн. 
1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

 
 

 Күндү күрэх кыттыылаахтара эһигини Аҕа дойдуну көмүскээччилэр 

күннэринэн эҕэрдэлиэхтэрэ биһиги кыргыттарбыт. 
(1 номер) 

 Биһиги уоланнарбыт талааннаах бастыҥнара: ырыаһыттар, үҥкүүһүттэр, 

уруһуйдьуттар, хоһоонньуттар. Күрэхпит иккис түһүмэҕэ «Талаан көрдөрүү». Көрсүөҕүҥ: 

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________________ 
10. _____________________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________________ 

 Биһиги уолаттарбыт ыллыыры, үҥкүүлүүрү эрэ сатыыр буолбатахтар, 

кинилэр сытыы, булугас өйдөөхтөр, сайда сайаҕас санаалаахтар. 



 Манна остуолга миэхэ боппуруостар сыталлар, ону биир, биир кэлэн талан 

ылаҕыт уонна эппиэттиэхтээххит. 

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________________ 
12. Маладьыастар! Билигин амарах аҕаларбытын, эьээлэрбитин, убайдарбытын 

«Самый лучший » диэн хоьоонунан эҕэрдэлиэхпит. 
(2 номер) 
 

 Уол оҕо эр-бэрдэ, элик үтүөтэ, быыппастар былчыҥ, кыраҕы харах, 

кыынньар күүс диэн тураммыт, күрэхпит уьус түһүмэҕин саҕалыаҕыҥ. Бу түһүмэхпит 

икки этаптан турар. 

 Бастакы этаппыт - «Ким саамай элбэҕи» диэн, маннаа корзинаҕа 5 мээчик 

быраҕаҕыт. Хас мээчиги киллэрэҕит, оччо очко эбии ааҕыллар. 
 Маладьыастар! Күрэхпит иккис этаба «Дулҕалаах сиринэн». Манна бу биэс 

кегли турар, хараххытын баайабыт уонна змейканан биири да көтүппэккэ барыахтааххыт. 

Хас кеглины көтүппэккэ бараҕыт оччо очко эбии ылаҕыт. 
 Маладьыастар! «Бравые солдаты» диэн ырыанан аҕаларын, убайдарын, 

эһээлэрин эҕэрдэлиэхтэрэ биһиги күрэхпит кыттыылаахтара, уоланнарбыт уонна 

кыргыттарбыт. Кинилэр улааттахтарына эмиэ аза дойдулурун кемускуу, ытык иэстэрин 

телу армия кэккэтигэр сулууспалыы барыахтара. 
(3 номер) 

 Билигин курэхпит бутэьик туьумэзэ. Ким иллэн кэмин кехтеехтук, сэргэхтик 

атаарыан базарбатаза баарай. Биьиги уоланнарбыт эмиэ чугас дьоннорун кытта айылзаза 

сынньанан, дозотторунаан умнуллубат куннэри атаараллар буолуохтаах ол туьунан 

билигин биьиэхэ кэпсиэхтэрэ. Сэнээрэн истиэххэйин эйэ. 

 Билигин дьүүллүүр сүбэ быһаарыы ылынар кэмигэр керуеххэйин эрэ 

биьиэхэ итии дойдуттан, Алладин сириттэн ыалдьыттыы кэлбит  кэрэ кыргыттар имигэс 

хамсаныылаах ункуулэрин.  

(4 номер) 
 

 Дьэ, эрэ доҕоттоор, долгутуулаах түгэн ыга үктээн тиийэн кэллэ. Билигин 

тылы дьүүллүүр сүбэҕэ биэрэрбин көҥүллээн. 
 Күндү доҕоттор! Бу Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр аналлаах 

«Үрүҥ уолан» күрэххэ кыттыбыт уоланнарбытыгар, кинилэр төрөппүттэригэр барҕа 

махтал буолуохтун! 
 Биллэн туран туох барыта бүтэр кэмнээх-кэрдиистээх. Биһиги бүгүҥҥү 

күрэхпит эмиэ манан түмүктэнэр. Баҕарабыт куруук доруобай буоларгытыгар! 
Көрсүөххэ диэри!  
 


