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Сыала: Оҕолор өрө көтөҕүллээхтик бырааһынньыктыылларын ситиһии, бэйэ-бэйэлэригэр
үтүө сыһыаннаах буоларга, үөрүүнү – көтүүнү тэӊӊэ үллэстэргэ иитии.
Аралдьыйыы барыыта:
Сарсыардаттан о5олору үөрэ-көтө көрсөллөр персонажтар: Доктор Айболит, Губка Боб,
Мини Маус, Микки Маус. Оҕолор бары араас өӊнөөх кырааскаларынан уруһуйдууллар.
Фотозонаҕа хаартыскаҕа түһэллэр.
1 көстүүтэ
(Клоун Чупа о5олору үөрэ-көтө уһугуннартыыр.)
Клоун Чупа: Үтүө, күнүнэн! Оҕолоор, сураҕа бүгүн эһиэхэ бырааһынньык буолар үьү
дии. Мин эһиэхэ табаарыспын кытта иккиэн бырааһынньыкка кэлбиппит уонна
табаарыспын сүтэрэн кэбистим. Бу көрдүү сылдьабын. Көрбүккүт буолаарай?
Оҕолор эппиэттэрэ: Суох, көрбөтөхпүт…
Клоун Чупа: Оччоҕуна, мин орто группа оҕолоруттан ыйыта бардым. (Орто группа
оҕолоругар кэлэр.)
Клоун Чупа: Үтүө, күнүнэн! Оҕолоор, сураҕа бүгүн эһиэхэ бырааһынньык буолар үһү
дии. Мин эһиэхэ бырааһынньыкка табаарыспын кытта кэлбитим. Ол гынан баран мин
табаарыспын сүтэрэн кэбистим. Кини миигин кытта кэлсибитэ уонна ханна эрэ сүтэн
хаалбыт. Бу көрдүү сылдьабын. Көрбүккүт буолаарай?
Оҕолор эппиэттэрэ: Суох, көрбөтөхпүт…
Клоун Чупа: Оччоҕуна, мин таһырдьа көрдүү бардым.(барар)
2 көстүүтэ
(Площадка бырааһынньыктыы саарыктарынан, сибэккилэринэн киэргэтиллибит. Оҕолор
олороллор.)
(Сыщикка сөптөөх музыка тыаһыыр. Клоун Чупа лупанан көрө- көрө табаарыһын клоун
Чупсу көрдүү сылдьар. Уӊа- хаӊас көрүтэлиир, оҕолору көрөр. Оҕолорго кэтиллэ түһэр.)
Клоун Чупа: Ок, оҕолорум утуйан тураннар манна олорор эбиккит дуу! Оҕолоор, эһиги
мин табаарыспын манна таһырдьа көрбүккүт буолаарай? Өссө даҕаны бу күнүскэттэн
көрдүү сылдьабын. Маннык мин курдук баттахтаах, кыһыл муннулаах, эриэн таӊастаах….
Оҕолор эппиэттэрэ: Суох....
Клоун Чупа: Суох, даа! Оччоҕуна бырааһынньыккыт буолбат буоллаҕа дии. Биһиги
эһиэхэ бырааһынньыккытын ыыта кэлбиппит дии. Мин салгыы көрдүү бардым. Эһи
кэтэһэн олорун. Тыый, ханна баран хааллаҕай? Баҕар, манан баара буолуо? (Кэрийэ
сылдьан оҕолор быыстарынан көрдүүр. Арай мунну тыаһа иһиллэр (Храп музыка.) Клоун
Чупа кэлэн төгүрүччү хоппону (мөһөөччүгү) фонендоскобунан иһиллиир уонна арыйар.
Көрбүтэ Чупс утуйа сытар. «Спят усталые игрушки»музыка тыаьыыр.)
Клоун Чупа: Хайа, олох даҕаны манна таһырдьа утуйа сытар эбит буотта! Мин
күнүскэттэн кинини көрдөө да, көрдөө. Уьугун, түргэнник!

( Чупа туруора сатыыр. Илиититтэн тардан туруоран олордор.Чупс олох турбат. Утуйа
олорор. )
Клоун Чупа: (Илиитин өттүк баттанар, кыыһырбыт курдук туттар) Оччоҕуна, мин
билигин кинини бу дудочкабынан уһугуннарыам (эмискэ дудочкнан үрэр. Чупс уһуктан
кэлэр.) Аһаа, дьэ турдун дуо?
Клоун Чупс:(олорон эрэн сыӊааҕырдар, тыллаӊныыр. Хара5ын сотто- сотто көрөр.
Эмискэччи туран кэлэр. Төптөрү- таары сүүр да,сүүр буолар) Куттанабын, куттанабыын!
Клоун Чупа: Хайа, туох буоллун Чупс? Уоскуй, уоскуй! (Сотторунан серуургэтэр)
Клоун Чупс:Һуу, түүл түһээтим быһыылаах (уоскуйар, илиитинэн туора –маары
соттор)Хайа, бу ханна баарбыный бу?
Клоун Чупа: (кыыһырар) Хайдах, ханна баарбын диэн! «Кэскил» детсадка оҕолорго
бырааһынньыкка кэлбиппит дии. Онтон эн сүтэн хаалбытын. Көр, бу оҕолор биһигини
кэтэһэн олороллор.
Клоун Чупс: Ол ханнык бырааһынньык буоларый? Аа, биллим. Бүгүн ким эрэ төрөөбүт
күнэ? (толкуйдуур курдук туттар)Ээ, мин төрөөбүт күнүм эбит. Хата, миэхэ подарок
биэриэхтэрэ.(астыммыттыы туттар)
Клоун Чупа: Суох, эн төрөөбүт күнүн ыраах буолара. Оҕолор, бүгүн төрөөбүт күн дуо?
О5олор эппиэттэрэ: Суох…
Клоун Чупс: Аа, Саҥа дьыл дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ: Суох…) Оччоҕуна, мин
бардым.(куттуур курдук туттар) Ханнык да, бырааһынньык буолбат эбит.
Клоун Чупа: Хайдах, ханнык бырааһынньык буоларын кырдьык билбэккин дуо?
Клоун Чупс: Суох, билбэппин.( Саннын ыгдах гынар)
Клоун Чупа: Паа, олох да умнубут буотта ! О5олор, бугун ханнык бырааьынньыгый?
О5олор эппиэттэрэ: О5о көмүскэлин күнэ……
Клоун Чупс: Кырдьык, даа! Аата учугэйиин, бырааьынньык! (ойуоккалыыр үөрэн,
ытыһын таһынар) Давай, Чупа саҥаттан кэлиэххэ оҕолорго, күлэн-үөрэн!
Клоун Чупа: Давай! О5олор, эьиги манна кэтэьин. Билигин биьи кулэн-уерэн кэлиэхпит!
(Тахсан бараллар. Бэьиэлэй музыканан шириктарынан киэргэтиллибит самокаттаах
клоуннар айаннаан кэлэллэр.)
Клоун Чупс: Приветтарын, приветтарын! Айаннаан, айаннаан кэллибит. (Илиилэринэн
далбаатыы, далбаатыы киирэллэр)
Клоун Чупа: Мин аатым- Чупа!
Клоун Чупс: Онтон мин аатым – Чупс!
Иккиэн этэллэр: Ол аата иккиэн Чупа – Чупс! диэммит.

Клоун Чупа:Онтон оҕолор эһиги ааккыт ким диэний? Бары ааппытын улаханнык этэбит!
Биир, икки, үс!
Оонньуу: «Бэйэн ааккын эт»
(оҕолор тэҥҥэ бэйэлэрин ааттарын улаханнык этэллэр)
Клоун Чупс: Аа,өйдөөтүм: уолаттар ааттара «Бу-бу-бу» диэн эбит. Онтон кыргыттар
аатттара «Сю-сю-сю»диэн эбит.(Оҕолор ааттарын өссө биирдэ этэллэр)
Клоун Чупа: Биһи эһиэхэ бэһиэлэй клоуннар эҕэрдэлии кэллибит, оҕолоор! Барыгытын,
саамай, саамай үчүгэй, саамай, саамай көрдөөх-нардаах бырааһынньыккытынан Оҕо
көмүскэлин күнүнэн күүскэ-күүскэ эҕэрдэлиибит!
Клоун Чупс: Доруобай буолун! Ыалдьыман! Элбэхтик битэмииннээх аста аһааҥҥыт
улахан дьон буолаҥҥыт улаатын! Мамаҕытыгар, папаҕытыгар көмөлһүн! Улахан дьоннор
тылларын истиҥ! Мэник буолумаҥ!(ытыс таһыныыта.)
Клоун Чупа: Эй, Чупс эн ыттан куттана5ын ду?
Клоун Чупс: Суох олох, олох куттаммаппын!(киһиргиир )
Клоун Чупа: Кырдьык олох, олох куттаммакын даа?
Клоун Чупс: Олох, олох! (Эмискэ ыт үрэрэрэ иһиллэр.)Уой,уой ыттан куттанабын,
куттанабыын!(Чупа кэннигэр саһар) Били мааҕынҥы ытырыык ыт үрэрэ иһиллэр дии. Ол
иһин кутталбыттан манна киирэн саспыппын уонна утуйан хаалбыппын.
(кэлэҕэйдии,кэлэҕэйдии куттаммыттыы саҥарар)
Клоун Чупа: Оо,ол иһин даҕаны сэрэйбитим курдук. Ытырыык ыкка чугаһаабаппыт,
сэрэниэхтээхпит оҕолор. Чупс курдук киһиргэс, албын буолумаҥ! Билигин ырыата
истиэххэйиҥ! Детсад саамай кырачаан оҕолорун толорууларыгар «Ытырыык
ыт»туһунан ырыа.
Клоун Чупс: Үчүгэйиин, үчүгэйиин! Киһиргиэм, албынныам суоҕа ону.(ытыһын
таһынар,үөрэр) Чупа, ону кыра оҕолору кытта үӊкүүлүөххэйиӊ! Кинилэр наһаа
кырачааннар, минньигэстэр. «Акуленок» диэн үӊкүүнү наһаа, үчүгэйдик үӊкүүлүүллэр
диэни истибитим. (Клоуннары кытта үӊкүү )
Клоун Чупа: Маладьыастар, наһаа үӊкүүһүттэр эбиккит дии. (Ытыс тыаһа)Эй, Чупс!
Чупс? Эмиэ ханна баран хаалланый? (Чупс сиргэ ыллыы-ыллыы кунӊэ сыламныы сытар )
Хайа, олох даҕаны сиргэ сытар эбит буотта! Өссө ыллыы сытар!
Клоун Чупс: Эй, Чупа сайын кэлбитэ үчүгэйиин! Күн тыгар, чыычаахтар ыллыыллар,
сибэккилэр үүммүттэр, от көҕөрбүт. Мин бүгүн наһаа үөрдүм. Өссө үөрүөм этэ «От
улыбки Хмурый день светлей» диэн ырыаны истэрим буоллар.
Клоун Чупа: Оҕолор, кимнээх билэллэрий бу ырыаны? (Оҕолор эппиэттэрэ)
Ырыа: «От улыбки Хмурый день Светлей»(2мл.гр., Ср.гр.)
Клоун Чупс: Маладьыастар, ытыспытын таһынныбыт! Оҕолор, оонньуургутун
сөбүлүүгүт дуо? Билигин оонньуоххайыӊ!
Оонньуу: «Великаны, карлики»

На слово "карлики" нужно присесть, на слово "великаны" встать и поднять руки вверх.
Ведуший называет поочерёдно эти слова и старается запутать детей, т.е. на "великаны"
садится, на "карлики" - встаёт, руки вверх. В конце игры остаётся самый внимательный
участник.
Оонньуу: «Хлопай-топай»
Я буду называть называть сказочных героев, если это дрбрый герой вы хлопаете, а если
злой – топаете. И так начинаем. Я скакала-скакала и Мальвину повстречала (дети
хлопают), Карабаса-барабаса, волка, Буратино, Золушку, Бабу-Ягу, Кощея Бесмертного,
зайчика и т.д
Клоун Чупа: Чупс, арба биһи оҕолорбутугар кэһиилээх кэлбиппит дии. Клоун Чупс:
Кырдьык, даҕаны. Билигин Фокус мокус көрдөрүөхпүт.(аптыырга музыка тыаһыыр)
Фокус көрдөрүүтэ(аптаах дьааһык, мыльнай пузырдар…)
Клоун Чупа; Астынныгыт дуо, о5олор? (О5олор эппиэттэрэ)
Клоун Чупс: Фокус кэнниттэн ырыа истэр үчүгэй буолуо этэ. Чупа, били наһаа үчүгэй
күн туһунан ырыа баар ди.
Клоун Чупа: Аа, билэбин. (ыллыыр) Баар буоллун өрүү күммүт, баар буоллун өрүү
халлаан! диэн.
Клоун Чупс:Ээ, эн атыннык ыллаатын ди. Билбэт эбиккин! Онтон миигин иһит эрэ!
(ыллыыр) Пусть всегда будет күн будь всегда, будет халлаан пусть всегда! диэн.
Клоун Чупа; Эс, букатын сыыьа ыллаатын! Нууччалыытын ыллаатын гынан баран, күн
диэн солнце, халлаан небо диэн. Оҕолор, ити ырыаны билэҕит дуо? (О5олор эппиэттэрэ)
Иһит Чупс оҕолор хайдах ыллыылларын.
Ырыа: «Пусть всегда будет солнце!» (Ст.гр., подгот.гр.)
Клоун Чупс: Эчи, үчүгэйиин! Маладьыастар! Күммүт үөрэн өссө күүскэ тыкта дии.
Үнкүүлүүр настроениям кэллэ.(ыллыы- ыллыы үӊкүүлүүр)
Клоун Чупа:Тыый, ону үӊкүүлээн эрэр дуу! Ээ, па эн сатаабат эбиккин! Миигин көр,
хайдах курдук үӊкүүлүүрбүн! (үӊкүүлүүр)
Клоун Чупс: Оччо5уна, буолла5ына оҕолор өссө крутойдук үӊкүүлүүллэр,
эйиигиннээҕэр сэптэ. О5олор, крутойдук үӊкүүлүүргүн көрдөрүн эрэ. Билигин, бары
туран үӊкүүлүөххэйиӊ!
Флешмоб!
Клоун Чупа: Крутойдук, үӊкүүлээтигит дии. Маладьыастар! Оҕолор, үчүгэйдик
үӊкүүлээбиккит, ыллаабыккыт, оонньообуккут иһин өссө биир фокус көрдөрүөхпут!
Сюрпирзнай түгэн (музыка тыаһыыр аптыырга)
Оҕолор, бу сюрпризкытын биһи иитээччигитигэр туттарабыт (киндер сюрприз)
(Эмискэччи будильник чаьы тыаһыыр.)

Клоун Чупс: Бай,бай,бай киһи сүрэҕин хайытта дии. Һуу, сүрэ5им тохтуу сыыста.
(Соһуйан олоро түьэр, сүрэҕин туттар)
Клоун Чупа: (соһуйар)Туохпут, тыаһыырый? Тууй, сиэ будильник чаһыыбыт тыаһаан
тэһитэ барбыт дии. Чаһыыбытын көрүөххэ эрэ, ыл. Оо, оҕолор аһыыллара кэлбит эбит.
Чааспыт ырааппыт. Аччыктаатыгыт дуо, оҕолор?
Клоун Чупс: Мин эмиэ аччыктаатым дии.(иһин имэринэр)
Клоун Чупа: Аччыктаабыт буоллаххытына таабырынна таайыӊ! Бу таабырыннары
таайдаххытына, сюрприз күүтэр!
Таабырын:
Кинилэр маӊан бэргэһэлээхтэр, халааттаахтар ,
Клоун Чупс: Аа, биллим быраас. Уой, уой сюрприһын ол дуо? Быраас биһигини укуоллуу
кэлэр дуо? Кинилэр маӊан бэргэһэлээхтэр, халааттаахтар дии.
Клоун Чупа: Суох, Чупс оҕолору куттаама. Сороҕун истибэтин.Салгыы, истиӊ!
илиилэригэр поварешкалаахтар, миискэ тутуурдаахтар,
итии плитка аттыгар турааччылар,
араас минньигэс астары буһарааччылар,
ол кимнээҕий? (Повардар)
Сюрпризнай тугэн. (Музыка тыаһыыр.) Саамай сөп. Көрсүӊ, биһи минньигэс астаах
повардарбытын!( Туортаах тележканы үтэн киллэрэллэр.) Тыый, туорт кэһиилээх
иһэллэр. Ньям,ньям! (клоуннар тылларын салбанналлар, истэрин имэринэллэр.
Бырааһынньыктаа5ы остуолга аһааһын.)
Клоуннар оҕолору кытта покалаһан тахсан бараллар.

