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Сыала соруга:
- о5олорго уерэр-кетер, бырааЬынньыктыыр санааларын кете5уу;
- ырыалары, хороводтары доргуччу музыканы истэн ыллыылларын ситиЬии;
- хоьооннору нойосуус дор5оонноохтук аа5алларын ситиьии;
- цирк туьунан ейдебуллэрин кэнэтии.
Бэлэмнэнии улэ: о5олорго цирк туЬунан ейдебул биэрии. Арена, цирк артыыстарын,
кыылларын арааЬын билиьиннэрии улэни ыытыы.
Оруолларга:
- Клоуннар (ыытааччылар);
- Дед мороз;
- снегурочка.
Буолар кунэ: ахсынньы 23 кунэ, сарсыарда 10.30.
Заал сана дьылга анаан киэргэтиллибит.
Утренник хаамыыта:
Цирк музыката, фанфары тыаЬыыр. Клоуннар ойон киирэллэр.
Клоуннар: Ураа. ураа, ураа! Бугун биЬиэхэ уеруу, бугун биЬиэхэ цирк! Уеруу – кетуу!
Билигин представление буолуо5а! Бары керерге ыксаан, тиэтэйин!
БОЛ5ОЙУН! БОЛ5ОЙУН! Сана дьыллаа5ы цирк са5аланара 5 секуундэ хаалла,
бэлэмнэнэбит. 5,4,3,2,1
Цирк са5аланна! Парад – алле са5аланна. Керсуеххэйин биьиги циркабыт артыыстарын.
(о5олор музыканнан киирэллэр. Харыйаны эргийэллэр, заал ортотугар мустан тураллар.
ХоЬоон: Начинается программа!
Поспешите в цирк, друзья!
Дошколята, все, кто хочет,
Все ребята – ты и я! (Руслан)
ХоЬоон: Всё сегодня необычно
Веселимся на отлично!
Для гостей и для ребят,
Цирк приехал в детский сад! (Розалина)
Хоьоон: Шумный праздник новогодний
К нам приходит каждый год
Пусть летит под купол цирка
Наша песня про новый год! (Денис)
Ырыа: «Новый год» (бары)
(о5олор миэстэлэригэр баран олороллор)

Клоун: о5олор, ким цирка5а саамай бэЬиэлэйий?
О5олор: клоуннар
Клоуннар: саамай сеп!
1 Клоун: мин аатым - Бим диэн.
2 Клоун: онтон мин аатым - Бом диэн.
(кулэллэр, бим бом, бим бом дэЬэллэр, дьээбэлэЬэллэр)
Клоун: Тадааам! Бастакы цирковой номер! Керсуеххэйин дрессировщиктары уонна
кинилэр тигрдарын!
Дрессировщиктар тигрдарын батыЬыннаран киирэллэр.
Ункуу: «танец дрессировщиков с тигрятами»
Клоуннар: (гиря кете5елууллэр) Керун эрэ мин куустээхпин, (Бим)
Ээ суох мин куустээхпин (диир Бом)
Бим: ол эрэн биЬигиннээ5эр куустээхтэр бааллар эбит.
Бом: представление салгыы керуеххэйин. БиЬиги циркабыт силачтарын керсун!
(Музыка тыаЬыыр)
Силачтар киирэллэр. Музыка тыаЬыыр, силачтар нуемэрдэрин кердереллер.
Клоуннар: Хайдах эрэ оонньуохпутун ба5ардыбыт дии. Фокустаах оонньуоххайын эрэ.
Бу цирка артыыстарын барытын бу меЬееччуккэ уган кэбиЬиэххэ. Оччо5уна бары сутэн
хаалыахтара.
Оонньуу: «Аптаах меЬееччук» (Тугэ5э аЬа5ас меьееччугу икки еттуттэн туталлар уонна
о5олору киирин дииллэр, онтон меьееччугу баайаары гыммыттара тугэ5э аЬа5ас эбит,
меЬееччук кураанах эбит)
Клоуннар: пахай, сатаан фокустаабатыбыт дии. Чэ буоллун, дьиннээх фокусниктары
керуеххэ.
Фокусниктар киирэллэр. Фокус кердереллер.
Бим: дьиннээх наьаа учугэй фокустары кердубут хата. Аны сана дьыл туЬунан ессе ырыа
истиэхпин ба5ардым.
Бом: Мин эмиэ.
Ырыа: «КэтэЬэбин чысхааны» (бары)
(Клоуннар балеты утуктэ сатыыллар. Балерина курдукпун дуо, сатаатым дуо диэн
о5олортон ыйыталлар).
Клоуннар: БиЬиги сатаабат эбиппит.
Бим: Керсун ыалдьыттарбытын! Балериналар уонна оловяннай солдатиктар!
Ункуу: Балериналар, оловяннай солдатиктар. (Докт Лилия, Айаана, Денис, Антошка)
Клоуннар: Учугэй да ункууЬуттэр эбит. Санаабыт кете5улуннэ. Уербуччэ-кеппуччэ
хороводтуохайын эрэ о5олор!

Хоровод: «В лесу родилась ёлочка»
Бом: цирковой шоу салгыы барар! Керсуеххэйин биЬиги циркабыт кырачаан аттарын.
(единорожки)
Аттар суурэн киирэллэр. (Оливия, Сахаяна)
Музыканнан киирэллэр, тегуруччу суурэллэр. Ункуулууллэр. Самокатынан заалы
эргийэллэр, суурдэн тахсан бараллар.
Клоуннар: наЬаа учугэй лошадкалардаах эбиппит дии, биЬиги цирка5а. кинилэр
номердарын кереммут хамсаныылаах со5устук оонньуохпутун ба5ардыбыт.
Оонньуу: « Лови снежки» (икки хамаанда тахсар, иккилии о5о. Биирдии о5о корзина
тутан утары тураллар. Иккис о5о ол корзина5а хаардары быра5аттыыр. Корзиналаах о5о
хабан уга сатыахтаах. Ким элбэх хаары киллэрбит, ол хамаанда кыайар)
Бим: Маладьыастар, бэркэ оонньоотугут. Билигин салгыы керсуеххэйин биЬиги цирка
тургэн сымса жонглёрдарын!
Музыка тыаЬыыр. Жонглёрдар тахсаллар.
Бим: сатаан шпагааттыыгын дуо бом? Атаххын маннык уеьэ таьаара5ын да? (Бом кулэр)
Бом: сатаан буолла5а. (шпагат олорбута буолар. Бим кулэр).
Клоуннар: гимнасткалары кербуппут ордук эбит. Керсун, биЬиги гимнасткаларбытын!
Музыка тыаЬыыр. Гимнасткалар киирэллэр.
Клоуннар: наьаа учугэй кыргыттардаах эбиппит! Хайа, чаЬыы ырааппыт. биЬиэхэ ким
кэьиилээх кэлиэхтээ5ий о5олор? (о5олор дед мороз дииллэр)
Оччо5уна бары бииргэ ынырыаххайын эрэ.
Бары: дед мороз, дед мороз, дед мороз!
Дед мороз сиэнинээн киирэн кэлэллэр.
Дед мороз: Утуе кунунэн о5олоор! Сана кэлэр сылга эьиэхэ бары утуену ба5арабын! Бу
харыйабыт уота тыга илик эбит. Бары бииргэ 1,2,3 ёлочка гори! Диэххэйин эрэ.
( бары бииргэ этэллэр, харыйа уота холбонор)
Клоуннар: Чэйин эрэ бары харыйабыт тула хороводтуоххайын!
Хоровод: «Маленькая ёлочка»
(дед мороз олоппоьугар олорор)
Хоьоон:
Падают снежинки
В праздник новогодний
Полную корзинку
Собери сегодня
Ёлочку укрою
Мягким, снежным пледом
Будет спать зимою
Дожидаться лета
Дед мороз усталый
Видно, не заметил
Дел, зимой не мало

У него на свете.
(Ба5алаах о5олор дед морозка хоЬоон аа5аллар)
Клоуннар: Хайа дед мороз меьееччугун? КэЬиилэрин?
Дед мороз: пахай, меьееччугум сыар5абыттан ханна эрэ туЬэн хаалбыт эбит дии?
Бом: ээ хомойума, мин билигин фокустаан баар гыныам. Бу аптаах быаны быра5аммын
меьееччуккун баар гыныам. (быатын эргитэн баран 1,2,3 меьееччук баар буол, диэн баран
заал ненуе быра5ар. Тардан киллэрбитэ хаатынка буолар.)
Ээ, санаттаан быра5ыам, 1,2,3 меьееччук баар буол! (быатын тардыбыта баара оонньуур
кастрюля буолар).
Туох барыта уьустээх буолар. УсуЬун быра5абын. 1,2,3 меьеечук баар буол! (быатын
быра5ар, меЬееччугу тардан ылар)
Клоуннар: Ураа, меьееччугун кеьуннэ! О5олор кэьии ылар буоллулар.
Дед мороз: Баьыыбаларын, хата о5олорбор кэьиибин тунэтэр буоллум.
Подароктары тунэтии.
Ырыа: «КыЬын» дуэт, Лиля, Санаайа
Клоуннар: Манан сана дьыллаа5ы бырааЬынньыкпыт тумуктэнэр, керсуеххэ диэри!
Барыгытын хаартыска5а туЬуугэ ынырабыт.

