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СЦЕНАРИЙ Выпускной бал 2016г 
-(фанфар тыаьыыр, ведущайдар киирэллэр) 

Утуо кунунэн кунду  Тороппуттэр, иитээччилэр уонна озолор!  

- Норуон – норгуй! Уруй-айхал! (Фанфар) 

Бугун биьиги манна муьуннубут уеруулээх, биир еттунэн хомолтолоох, - озолорбут 

детсадтарын  бутэрэн уерэх-билии эйгэтигэр аттанар тугэннэрин  бэлиэтии.  

- Ытыс дохсун тыаьынан корсун, биьиги уьуйааммыт киэн туттар иитиллээччилэрин, 

2016с. выпусниктарын (Буги-буги ункуу) 

(фанфар тыаьынан диктор санатынан о5олор киирэн тураллар) 

1. Бриллиантовые нотки международнай курэх 3 региональнай «Зима начинается с 

Якутии» фестивалин 2 степеннээх лауреата, Улуустаазы «Аман ес» кыайыылааза, 

мелодист Валерий Егоров «Ырыа кустуга» конкурсун кэскиллээх ырыаьыт анал аат 

хаьаайына, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, улуустаазы «Кыталык 

куо» кыргыттар курэхтэрин- «Чэмэлиинэ куота»- Уйгууна Дивдевилова. 

 

2. Бриллиантовые нотки международнай курэх 2 степеннээх лауреата,Бриллиантовые 

нотки фольклорнай жанрын 1 степеннээх дипломана, Саха республикатын 

культуратын туйгунун Ефросинья Соколова кэриэьигэр аналлаах фольклор 

фестивалын кыайыылаа5а,мелодист- Капиталина Семенова «Ырыа 

ыллыгынан»курэх 3степеннээх лауреата, Улуустаазы Аммосовскай аазыы 3 

степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн ыытыллыбыт 1 

Республиканскай «Лего мир» курэх 2 степеннээх дипломана, улуустаазы «Аман ес» 

кыайыылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» 

ансамбыл солиьа Ваня Винокуров. 

 

3. «Радуга детство» 2015сылга дипломант 1 степени, «Радуга детство» 2016 сылга 

лауреат 1 степени, улуустаазы «Аман ес» кыайыылааза Влада Дьяконова.  
 

4. Бриллиантовые нотки международнай курэх 2 степеннээх лауреата, «Одаренные 

дети» проект иьинэн ыытыллыбыт 1 Республиканскай «Лего мир» курэх 2 

степеннээх дипломана,бастакы республиканскай «Образ зимы » уруьуй конкурсун 

анал аат хаьаайына, мелодист- Капиталина Семенова «Ырыа ыллыгынан»курэх 

3степеннээх лауреата, «Аман ес» кыайыылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 

степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиьа -Арсений Семенов. 

  

5. Бриллиантовые нотки международнай курэх 3 региональнай «Зима начинается с 

Якутии» фестиваль 2 степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн 

ыытыллыбыт 1 Республиканскай «Тиин мэйии» курэх кыттыылааза, Улуустаазы 

«Аман ес» кыайыылааза, «Мир пазлов» фестиваль кыттыылааза, «Радуга детство» 

2016 с. 1 степеннээх лауреата – Анжелика Ядрихинская. 

 

6. Бриллиантовые нотки международнай курэх 2 степеннээх лауреата,Бриллиантовые 

нотки фольклорнай жанрын 1 степеннээх дипломана, мелодист- Капиталина 

Семенова «Ырыа ыллыгынан»курэх 3степеннээх лауреата, «Одаренные дети» 

проект иьинэн ыытыллыбыт 1 Республиканскай «Лего мир» курэх 2 степеннээх 

дипломана, мелодист- «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» 

ансамбыл солиьа – Стасик Замятин. 

 



7. Бриллиантовые нотки международнай курэх 2 степеннээх лауреата, мелодист- 

Капиталина Семенова республиканскай «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх 

лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн ыытыллыбыт 1 Республиканскай «Лего 

мир» курэх 2 степеннээх дипломана, Улуустаазы Аммосовскай аазыы кыттыылаза, 

Саха республикатын культуратын туйгунун Ефросинья Соколова кэриэьигэр 

аналлаах фольклор фестивалын кыттыылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 

степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиьа – Стасик Охлопков. 

 

8. Бриллиантовые нотки международнай курэх 2 степеннээх лауреата, мелодист- 

Капиталина Семенова республиканскай «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх 

лауреата, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл 

солиьа- Слава Максимов  

 

9. Бриллиантовые нотки международнай курэх 2 степеннээх лауреата, мелодист- 

Капиталина Семенова республиканскай «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх 

лауреата, Нам селотун детсадын озолорун иьинэн ыытыллыбыт «Кэнчээри» 

физкультурнай фестиваль курэ5эр ыраа5ы быра5ыыга 2 миэстэ,   30метрэ5э сууруу 

кыайыылаа5а, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» 

ансамбыл солиьа-Давид Колмогоров. 

 

 

10. Мелодист Валерий Егоров «Ырыа кустуга» конкурсун , Нам селотун детсадын 

озолорун иьинэн ыытыллыбыт «Шахмат» курэ5ин кыттыылаа5а, «Радуга детство» 

2016 с. 1 степеннээх лауреата-Дима Семенов. 

 

(Лента баайаллар иитээччилэр. 
 «Оскуолаза барабын» хоьоон бары. ) 

 

-Озолоор, бугунну утуо куммутугэр уоруубутун  уллэстэ кэллилэр элбэх ыалдьыттар, 

эьиги тороппуттэргит уонна иитээччилэргит:  

1. Эзэрдэ тылын этэригэр кердеьебут биьиги детсадпыт сэбиэдиссэйэйигэр 

Саргылана Николаевназа,  

 

- Оной-соной керсубут 

Отон курдук бэйэбит 

Озо саадын биьигэр 

Олус бэккэ иитиллэн 

Дьарыктарга иьийэн  

дорзооннордуун дозордоьон 

Цифралардыын сырсыьан 

       Оттомнонон улааттыбыт. 

 

-Этин эрэ озолоор, эьиги улааттыгыт, детсадкытын бутэрдигит анны хана баразыт, 

тугу гыназыт? (Оскуолаза барабыт, уерэнээччи буолабыт)  

- сеп оскуола диэн тугуй, оскуолаза тугу гынабыт? Билигин оонньуохпут. Мин этэбин, 

эьиги сеп буоллазына ытыскытын таьыназыт, сыыьа буоллазына атаххытын тыаьатазыт. 

 - Бугун бырааьынньыкка кэлэрбэр уорэ-кото кэлбитим 

- оскуолаза эбиэттээн баран утуйабын. 



- Переменаза сынньаназын. 

- Уруокка оонньуубут. 

- Оскуола наьаа улахан 

- оскуолаза барарбар котохторон тиийиэм 

- Элбэх кэмпиэт, шоколад сиир о5о тииьэ ыалдьыбат буолар 

- сайын хаар туьэр 

- Оскуола5а куруук 5 сыана5а уерэниэм 

- Уруокка чуумпуран истэбит 

-Оскуолаза воспитатель уерэтэр. 

- улааттахпына президент буолуом. 

  

-Маладьыастар, оскуолаза барарга бэлэммит?!  

Онтон эьигиттэн ким ахсааны аа5ары сатыырый? Буквалары ким билэрий? (о5олор 

хаьытыыллар). 

 Ити мин эьиги оскуола  быраабылатын тоьо билэллэрин  бэрибиэркэлээтим. Ол курдук 1 

быраабыла: «эппиэттиэн иннинэ илиигин уун!», 

2-с быраабыла: «Уруокка учуутал кэпсиирин чуумпуран иьит!». 

3 –с быраабыла: «Уруокка хойутаама, уерэххин кетутумэ!» 

Ессе ханнык быраабыла баарый уерэнээччигэ? 

 

1. Алгыс тылларын, э5эрдэлэрин тиэрдэллэригэр тыл бэриллэр биьиги 

тороппуттэрбитигэр -…. 

 

 

- (Иннилэригэр буквалар сыталлар, тыл таьаараллар.) 

-  

 

- о5олоор, уерэнээччи оскуола5а тугу гынарый? (аа5ар, суоттуур, ыллыыр, о5олору 

кытары билсиьэр….) ити барыта биир тылынан –улэ дэнэр. Уерэнээччи оскуола5а хас кун 

ахсын сарсыарда эрдэ туран улэлии кэлэр. Онтон ким быьаарыа5ай «оценка» диэн тылы. 

Истибиккит? Учугэй  оценканы улэьит о5о ылар. Сурэ5э суох, уерэнэ кэлбэт, дьиэтигэр 

олорор о5о сыана5а тиксибэт. Эьиги хас сыана5а уерэниэххитин ба5ара5ыт? 

- билигин теье ахсааны билэргитин бэрибиэркэлиэхпит. Онно анаан кыратык 

оонньуохпут. Турдубут. 

 барыта хас уол о5о  баарый? 

Оччото миэстэбитигэр ыстанабыт. 

 Хас кыыс баарый бугун? Ытыс таьынабыт. 

 Хас туннук баарый? Приседанье. 

 Треугольник хас муннуктаазый? Ытыс таьынабыт. 

 Уерэнээччи диэн тыл хас суьуехтээзий. 

 Ыт хас тебелеезуй? Приседанье. 

 

(Муз номер Ырыа _____________________________) 

 

-Кунду озолорбут, бииргэ уербут-кеппут сылларгыт биллибэккэ ааьа озуста. Бугун эьиги 

сылдьыбыт озо сааскыт уьуйааныттан арахсар тугэннит ууннэ, уьуйаанна сылдьар 



кэмнитигэр элбэх дозордоннугут, угуьу билэн толкуйдуур сыаналыыр-ырыналыыр 

буоллугут. Маннык ырыа-тойук аргыстаах, кун санаалаах, айыы дьонун курдук ,утуе 

дьон буола улаатаргытыгар базарабыт! 

  - Ырыа-хоьоон алыптаах аартыга арылынназа буоллун диэн эьиэхэ алгыспытын этэбит! 

 

 


