
 

Выпускной утренник. 

 

Музыка тыаЬыыр, о5олор заалга киирэллэр.  

 

Ведущий: Бугун биЬиги, о5олоор саамай уорулээх бырааЬынньыкпыт, 

                  ол  эрэн эмиэ то5о эрэ хомолтолоох куммут буолар. 

 

О5о: БиЬиги ийэбитин кытта сиэттиЬэн, 

         Маннай манна кэлбиппит, 

         Онно биЬиги оссо кыра этибит 

          БиЬигини  до5отторбутун кытта 

          Детсад билиЬиннэрбитэ. 

          Кини сылааЬын уонна уоруутун бэлэхтээбитэ. 

          Оттон бугун детсадпытын кытта  быраЬаайдаЬар куммут тиийэн кэллэ. 

          Оччо тургэнник улааппыппыт буолуо дуо? 

 

Песня: 

 

О5о: Бугунну бырааЬынньыкпытыгар биЬиэхэ, 

         биЬиги иитээччилэрбит кэлбиттэрэ. 

 

Частушки: Детсадпыт салайааччыта 

                   Саамай  тутаах киЬитэ 

                    Майгытынан сайа5ас 

                    Саргылана Николаевна 

 

                    Араас элбэх астары  

                    Мин детсадка сиэбитим 

                    Бастын повар аатын ылар  

                    Роза Кононовна 

 

                    Соттор, сыттык бырастыына 

                    Олус ыраас биЬиэхэ 

                    Манны барытын сууйар 

                    Эмиэ Роза Кононовна 

 

                    Уолаттарбыт куустээхтэр 

                     Кыргыттарбыт тургэттэр 

                     БиЬигини эрчийэр 

                     Сергей Сергеевич 

 

 

 

 



                     Аспытын да бэлэмниир 

                     Муостабытын сууйар 

                     Иитээччигэ комолоЬор 

                      Полина Олеговна 

 

                     ХоЬоон, ырыа билэбит 

                     Ункууну да сатыыбыт 

                     Бу кэрэ5э уорэттэ 

                     Нарыйа Ильинична 

 

                    Прасковья Тарасовна, Наталья Сергеевна 

                    БиЬигини ииттилэр, элбэххэ уорэттилэр 

                    Арыт мо5он ыллылар, хай5аан эмиэ уортулэр 

                     Махтал буоллун эЬиэхэ, биЬигиттэн э5эрдэ. 

 

О5о: хоЬоон  

 

         Игрушки присмирели, 

         Грустят, глядят нам вслед. 

         Как жалко, что в портфеле 

         Для них  местечка нет.  

         Игрушкам скажем «До свиданья», 

         Споем для них мы на прощанье. 

         О них мы будем вспоминать 

         Другие дети будут в них играть.    

 

Песня:  

 

Ведущий: Корун эрэ о5олоор! 

                  Ким эрэ школьнай сумка хаалларбыт, 

                  Ким буолуой? 

                   

Школьнай сумка: (аудиозапсиь санарар) 

                               Олус ор буолла мин манна сыппытым, 

                               Ол эрэн мин олус оскуола5а наадалаахпын. 

 

Ведущий:  Ким эйигин манна хаалларда? 

 

Школьнай сумка: О5олоор, эЬиги кинини булуоххут, 

                               Буквалары хомуйдаххытына. 

 

Ведущай: Чэ, эрэ о5олоор ити ыЬылла5ас хаЬаайыны булабыт дуо? 

                 Кинини буларбытыгар биЬиэхэ биЬиги остуоруйаларбыт 

                  комолоЬуохтэрэ. Ол остуоруйалары биЬиги детсадка  

                  аахпыппыт, истибиппит.  



     (Музыка тыаЬыыр дыбарыас костор). 

 

Ведущай: Харахпытын симтибит, билигин биЬиги  

                 Ханна эрэ тиийиэхпит.  

                  Ханна кэлбиппит буолуой? 

                  Бу дыбарыаска ким олороро буолуой? 

                  Бу дыбарыаска Принцесса уонна а5ата Король олороллор. 

 

(Музыка тыаЬыыр, Принцесса уонна Король киирэн кэлэллэр). 

 

Король: БиЬиги Принцессабыт, 

              биЬиги чыычаахпыт, 

              саамай хапырыысчааммыт, кыраЬаабыссабыт, 

             куммут, ыйбыт. 

             ХааЬы сиигин дуо? 

(музыка тыаЬыыр, ункулууллэр). 

 

Король: Урдук сололоох кыраЬаабыссам, 

               Ыраахтан кэлбит ыалдьыттары иЬит эрэ. 

 

Принцесса: Чэ буоллун, истиэххэ да5аны.  

 

О5олор выступайдыыллар: 

 

 

Принцесса: Оскуола, оскуола! 

                    Туохха наадалаа5ый оскуола? 

 

Король: Мин эйиэхэ аан дойду урдунэн  

              саамай муударай учууталы ынырдым. 

 

Учуутал: Дорооболорун, урдук сололоохтор! 

                Конуллээн миэхэ конотук олорорго.  

                Математиканнан дьарыктаныыны са5алыахха. Олорун конотук. 

Ведущай: БиЬиги о5олорбут барытын суоттууллар.  

 

Король: Урдук сололоохтор билиэхтэрин ба5араллар. 

              Хантан инник урдук билиини ыллыгыт? 

 

Ведущай: Детскай садка урдук сололоох. 

                 БиЬиги о5олорбут билии- уорэх суолугар бараарылар бэлэмнэр.  

 

Принцесса: Мин эмиэ оскуола5а барыахпын ба5арабын. 

                    Мин дыбарыас пааркатыттан буукубалары булан ылбытым, 

                    Ба5ар оскула5а быЬааран биэриэхтэрэ. 



 

Ведущай: Урдук сололоо5ум, баЬаалыста кордор эрэ.  

                  Ол буукубалар школьнай суумка хаЬаайынын  

                  Буларга комолоЬуохтэрэ.  

 

Принцесса: Бу бааллар: Н уонна Е буукубалары биэрэр.  

 

Ведущай:  Махтал буоллун, эйиэхэ урдук сололоох. 

 

(Принцесса уонна король тахсаллар). 

 

Ведущай: Покаларын Принцесса уонна король. 

                  Оскуола5а корсуЬуохпут. 

 

(Музыка тыаЬыыр Дюймовочка киирэр). 

 

Дюймовочка: Мин кып – кыра кыраЬаабыссабын, 

                        Дюймовочка диэн ааттаахпын.  

                        Аптаах сибэккигэ мин дьиэ оностубутум. 

                        Олус собулуубун сибэккибин. 

 

(Танец Дюймовочки и девочек) 

 

Дюймовочка: БиЬиэхэ эмиэ оскуола аЬыллар, 

                        Онно мин сотору уорэнэ барабын, 

                        Мин уонна мин до5отторум. 

                         Буквалары уорэтиэхпит, 

                        Араас кинигэ а5ыахпыт 

                        Оччо5уна мин остуоруйалары бэйэм кэпсиир буолуом. 

 

Ведущай: Маладьыас, Дюймовочка, 

                 биЬиги о5олрбут эмиэ сотору куЬун 

                 оскуола5а бараллар. 

                 Сорох буквалары билэллэр ээ.  

Дюймовочка: Мин бугун хонууттан икки букваны булан ыллым. 

 

Ведущай: Отто эн корбото5ун да ким сутэрбитин? 

                 Ким онно сылдьыбытын корбото5ун дуо? 

 

Дюймовочка: Бу бааллар.  

                        З уонна Н буквалары биэрэр. 

                        Кини хаЬаайынын хайаан да булун.  

 

Ведущай: БаЬыыба, Дюймовочка. 

                Чэ биЬиги тыаннан баран иЬэн ким бу буквалары  



                  сутэрбитин булан ылыахпыт. 

                 Пока, Дюймовочка! 

 

(Музыка тыаЬыыр, сибиинньэлэр мээчиктээхтэр киирэн кэлэллэр). 

 

Сибиинньэлэр: БиЬиги бэЬиэлэй о5олорбут. 

                          биЬиги кулуулээх сибиинньэлэрбит. 

                           Суурэрбитин, ыстанарбытын собулуубут.  

                           Мээчиктээх оонньуурбутун астынабыт.  

 

Наф – наф: ЭЭй- о5олоор, 

                   Сонун а5аллым эЬиэхзэ 

                    Тыа5а баар оскуолабыт  

                    Маннайгы кылааска ынырар. 

 

Нуф – нуф: БиЬиги улэлиэхпитин ба5арбаппыт, 

                    Уорэниэхпитин ба5арбаппыт, 

                     Ол кэриэтэ суурэ – ыстана сылдьыахпыт, 

                     Куох окко мээчиги  токунутуохпут. 

 

Ниф –Ниф: Ол оскуола5а биЬиги  

                    Хайдах борону кытта охсуЬарбытын, 

                    Тугу аЬыырбытын, хайдах эмтэнэрбитин уорэтиэхпит. 

                     Онно олус интириэЬинэй буолуо. 

                     Оссо физкультураннан дьарыктаныахпыт.  

 

(Музыка тыаЬыыр, сибиинньэлэр мэчиктээх ункулууллэр 

Ункулуу сырыттахтарына боро киирэн кэлэр, сибиинньэлэр  

хаЬыытыы – хаЬыытыы куоталлар). 

 

Боро: Тохтоон! Тохтоон! 

           Мин эти сиэбэт булбутум ыраатта, 

           Мин  вегетарианецпын, 

            Аны оту, эриэхэни, сэбирдэхтэри,  

        тэллэйдэри сиир буолбутум. 

         Корбоххут да миигин, хайдах курдук коммуппун 

          Улааппыппын, бэЬиэлэй, сибиэЬэй, 

          Куустээх, ойдоох буолбуппун. 

 

Сибиинньэлэр: Чэ оччо5уна, учугэйдик олоруохпут. 

                           Оскуола5а эйигин ылыахпыт.  

 

Боро: Корун, корун кытаатын! 

          Бу тугу булан ылбыппын? 

          (А уонна Й буквалары кордорор). 



 

Сибиинньлэр: Хайа ким туЬэрбитэ буолуой? 

                        БиЬиги мээчиктии сылдьан кими да5аны корботохпут ээ.  

 

Боро, сибиинньэлэр: Мэйин ылын бу буквалары. А уонна Й  

                                   Буквалары биэрэллэр. 

                                   ХаЬаайынын булун. 

                                    БиЬиги оскуола5а бардыбыт, покааларын. 

 

(Боро, сибиинньэлэр тахсаллар).  

  

Ведущай: Аны, ханна барабыт о5олоор? 

                 Ба5ар школьнай сумкабыт этиэ5э, ыйан биэриэ5э.  

 

Школьнай сумка: (аудиозапись) 

                               Муора5а барын, онно буквалары кордоон. 

 

Ведущай: Бэлэмнит о5олоор?  

                 Харахпытын симтибит,  

                  Билигин бары ууга ыстаныахпыт.  

                  Биир, икки, ус ыстанныбыт ууга. 

 

(Музыка тыаЬыыр, уу музыката, харахтарын арыйбыттара Морская 

царица олорор).  

 

Царица: Мин муора тугэ5эр олоробун, 

               Муорам баайа элбэ5э, 

               Балыктарым элбэхтэрэ,  

               Сундуугум тобус толору,  

               Комус, жемчуг, урун комус… 

               Хайа мин балыктарым хана баалларый? 

                Кэлин манна ункуулээн. 

 

(Ункуу – кыргыттар балыктар). 

Балыктар: БиЬиги Царицабыт, 

                  БиЬиэхэ кыыЬырыма, 

                  Муора тугэ5иттэн булан ыллыбыт 

                  Уонна эйиэхэ а5аллыбыт. 

 

Царица: Хайа бу буквалар дии. К уонна А буквалар.  

               Хайдах кинилэр мин Муорабар кэллилэр.  

 

Ведущай: Убаастабыллаах Царицабыт! 

                 БиЬиги муора тугэ5эр, бу буквалары кордуу туспуппут 

                  БаЬаалыста биЬиэхэ биэр.  



 

Царица: Чэ, комолоЬуом бу буквалары биэриэм. 

              ЭЬиги хаЬаайынын булун. 

 

Ведущай: БаЬыыба, Царица! 

                БиЬиги ыксыахпытын наада. 

               Чэ, эрэ о5олоор харахпытын симтибит. 

                Тоттору сирбитигэр бардыбыт.  

                Биир, икки, ус , сирбитигэр кэллибит. 

 

                Чэ, эрэ о5олоор барытын уран, хомуйан аа5абыт дуо? 

 

НЕЗНАЙКА 

 

(Музыка тыаЬыыр, НЕЗНАЙКА киирэн кэлэр).  

 

Незнайка: Мин бу аан дойдуга тугу барытын билэбин. 

                  Ыйга диэри тиийиэхпин ба5арабын. 

                  УруЬуйдуохпун, оонньуохпун, 

                  ХоЬоон айыахпын син. 

                   Ким диэн буолабыный мин? (НЕЗНАЙКА) 

 

Ведущай: Незнайка, эн эбит дии бу барытын сутэрэн,  

                  ыЬыахтана сылдьа5ын. 

                  Школьнай сумка5ын то5о хомуйбаххын? 

 

Незнайка: Мин, мин о5олоор! 

                 Барытын манна ыЬан то5он, 

                  Оскуола5а барыахпын ба5арбата5ым 

                  Билигин мин барытын ойдоотум.  

                  Бырастыы кордоЬо кэллим.  

                  Аны школьнай сумкабын хаЬан да ыЬыам, то5уом суо5а.  

 

Ведущай: Бырастыы гынабыт дуо о5олоор? 

     БиЬиги  о5олорбут эйиэхэ комолоЬуохтэрэ, 

     Школьнай сумка5ын хомуйохтара.  

 

 

 

Оонньуу:  «Тургэнник ким школьнай сумканы хомуйуой?». 

 

Незнайка: Тургэн ба5айытык хомуйаллар эбит дии.  

                   Оссо туохха уорэннигит о5олоор детсадкытыгар. 

 

Ведущай: БиЬиги о5олорбут барытын сатыыр буолбуттара. 



                 УруЬуйдууллар, ырыа ыллыыллар, хоЬоон аа5аллар. 

                  Оттон эйиэхэ Незнайка интириэЬинэй буолла5ына, 

                  О5олору кытта оскуола5а барыаххын соп. 

 

Незнайка: Ээ, мин биир оскуоланы билэбин. 

                 Ол оскуола5а куну быЬа мэниктээн тахсаллар, 

                 Остуол урдунэн суурэллэр, 

                 Уруоктара хаЬыыттан са5аланар. 

 

Ведущай: Отто учууталлара туох диирий? 

   

Незнайка: Ээ, учууталлара эмиэ остуол урдунэн суурэ сылдьар. 

 

Ведущай: Оннук оскуола баар дуо о5олоор? 

                  Оннук оскуола5а о5олор бары иккигэ эрэ уорэнэллэр.  

                  Незнайка, эмиэ айан эрэ5ин. 

 

Незнайка: Отто инник албыннаатахпына миэхэ интириэЬинэй. 

                   Чэ, о5олоор оннук оскуола5а барыман. 

                    Ба5арыам этэ эЬиэхэ учугэйдик уорэнэргитигэр 

                    «4» уонна «5» сыаналары ыларгытыгар.  

                    Уонна детсадкытын хаЬан да умнуман.  

                     Покаларын.  

 

(Незнайка тахсан барар). 

 

О5олор: БиЬиги детсадпытын умнуохпут суо5а. 

              Оскуола5а барар кэммит кэллэ. 

               БиЬиги суолбутугар ситиЬиилэри ба5арын. 

               БиЬиги остуоруйаларбытын умнуохпут суо5а. 

                Оонньуулары, ырыалары, хоЬооннору,  

               ЭЬиги сылаас сыЬыанныт иЬин 

                Махталбытын тиэрдэбит! 

 

Оонньуулар. 
 

1. Икки мама тахсар. Сахалыы кыыс аатын ханныктары билэ5итий? Ким 

тоохтообокко уочаратынан эппит ол кыайар. (Туйаарыма Куо, Айыына, 

Куннэй, Сардаана,….) 

2. «Илии иминэн о5он илиитин таай». (Ийэ хара5а баайыллыбыт). 

3. «Мин ийэм балерина» (Синньигэс быаннан биир атахтарынан ойон 

хаамаллар).  

4. «КуолаЬынан таай» (биир ийэ тахсар 4-5 о5о Ийэ диэн ыныраллар, 

онцу таайыахтаах). 


