Сценарий музыкальных развлечений в старшей группе
«Бэһиэлэй клоуннар Ростик уонна Костик»
Сыала-соруга: Тэрээьин ненуе ого ейге тутар дьогурун, билэр – керер
багатын уонна тылын – еьун сайыннарыы. Сэмэй, кыбыстанньан оголор
бэйэлэрин кыахтарын сайыннаралларыгар улахан кеме буолар.
1 чааьа:
(Саҥа Дьыллааҕы музыка тыаһыыр оҕолор дэлби үөрбуттэр,киэргэммиттэр,
ыытааччыбыт Фея оҕолору сиэтэн киллэртиир олороллор.)
Клоун Костик: Дорооболоруҥ оҕолоор! Эһигини бу долгутуулаах Саҥа
Дьыл бырааьынньыгынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Мин аатым
Костик диэн бары билэр инигит соторутаахха эһиги кулуупкутугар кэлэн
күлэн-оонньоон , оонньотон барбыппыт ди.
Оҕолор:

Аһаа

(оҕолор

бары

кулуупка

клоуннарга

сылдьыбыт

буоланнар өссө ордук уөрдулэр).
Клоун Костик: Оҕолоор, мин оонньуурбун-көрүлүүрбүн, ыллыырбын,
үҥкүүлүүрбүн наьаа сөбулуубун онтон эһиги сөбүлүүгүт да.
Оҕолор: Сөбүлүүбүт
Клоун Костик: Мин эһиэхэ билигин фокус көрдөрөбун даа мин
ынырык фокусникпын ээ, дьэ керүҥ эрэ “Алле- һоп”(сиэппиттэн маҥнай
наскы онтон чукку ол кэннэ биирдэ платокпун хостуубун).
Фея: Бу бырааһынньык буолаары турдаҕына платок хостуугун даа? Биһиги
манна харахпыт уутун сотто кэлбиппит дуу, мэниктии оонньуу кэлбиппит
дуу? (Костикка кыыһырбыта буолар)
Клоун Костик:Хата оонньуу, мэниктии бөҕө буо (үерэр). Оҕолоор, эһиги
хаһытыыры сатыыгыт да?
О5олор: Сатаан (үөрэ түһэллэр).
Клоун Костя: Дьэ, билигин оччоҕуна бэрэбиэркэлиэхпит. Платокун үөһэ
көтөхтөхпүнэ хаһытыыгыт, онтон аллара түһэрдэхпинэ тохтуугут сөп.

-Чэ, рэ боруобалаан көрүөххэ эрэ. Биир, икки, үс (оонньуубут).Онтон
кыыһырары сатыыгыт да?, онтон үөрэри? Маладьыастар, о5олор барытын
сатыыр эбиккит ди.
-О5олоор, өссө фокус көруөххүтүн баҕараҕыт да?(оҕолор сэҥээрэллэр
аҕай). Платогунан банааны бүрүйэбин. Дьэ,уонна оҕолоор тарбахчааннарбыт
төбөтунэн бананы быһабыт платок иһин өҥөйбөппүт көннөрү салгыҥҥа.
Оҕолоор платокпутун ылабыт , бананмытын хаҕалыыбыт “Алле- һоп”.
-

Көруҥ эрэ банан куһуогунан аҥардаммыт. Куһуоктууннан ылан сиэҥ

мин эһигини күндүлүүбүн.

(Фокус кердеребун «Банааны хаҕалаабакка эрэ

аҥардыыбыт» эрдэ иннэннэн сэрэнэн быһан бэлэмниибин).
- Дьикти дии,оҕолоор! Дьэ өссө да дьиктини көрөн иһиэхпит.
- Оҕолоор, аны билигин күрэхтэһэбит миэхэ биэс, алта уолаттар тахсын
эрэ ким хорсун баарый. Биһиги оонньуубут аата «Сыыдам аркыастыр»диэн (остуолга музыкальнай инстуменнары арааьыттан уурабын,
музыка тыаһатабын оҕолор үҥкүүлүү, үҥкүүлүү остуолу эргийэллэр ,
музыка тохтоотоҕуна чугас сытар оонньууру ылаллар, биирдии
оонньууру көҕүрэтэн иһэбин, оонньуура суох хаалбыт оҕо туораан
иһэр).Маладьыастар!
- Аны

билигин

эһиэхэ

кыргыттаргыт

үҥкүүлээн

көрдөруөхтэрэ

(Кыргыттар толорууларыгар «Таба» үҥкүүтэ).
Оҕолоор, эһиги хороводтуургутун бары сөбүлүүгүт да! Чэ, бары турдубут,
сиэтистибит күлүмүрдэс харыйабытын эргийэ хороводтуоххайын. (музыка
тыаһыыр «В лесу родилась елочка»).
(Музыка до5уьуолунан Клоун Ростик киирэр).
2 чааьа:
Клоун Ростик: Дорооболоруҥ, оҕолоор эчи кырасыабайдарыын бу эһиги тугу
гынаҕытый?

Клоун Костик: Хайдах тугу гынаҕытый диигин? Биһиги манна оонньоору ,
үҥкүүлээри уонна керүлээри мустан олоробут ди!
Клоун Ростик: Уааай, тоҕо үчүгэйэй мин эмиэ эһигини кытта оонньуохпун
баҕарабын ди!
(Ростиктаах Костик эмиэ араас фокустары көрдөрөллөр).
Фокус «Илийбэт кумаахы» (эрдэ оҥоһуллубут )
Аттракцион «Ким түргэнник харыйаны эргийэн кэлэр»
Клоун Ростик: Дьэрэ, аны бары туран үҥкүүлүүбүт.Мин үҥкүүлүүрбүн наһаа
сөбүлүүбүн.
(Үҥкүү «Буги-Вуги»)
(Үҥкүүлээн бүппүттэрин кэннэ музыка тыаһыыр Хаар киһи киирэр).
3 чааьа:
Хаар киһи: Үтүе күнүнэн, оҕолоор! Мин бэһиэлэй Хаар киьибин
тымныыттан, тыалтан, хаартан отой толлубаппын. Эһиги детсадкытыгар
эһигини оонньотон үөрдээри

наһаа да ыксаан кэллим (музыканнан

Ростиктаах Костигы кытта үҥкүүлүүллэр, оҕолору кытта мэниктииллэр).
Хаар киһи араас оонньуулары оонньотор «Хаарынан сыал быра5ыыта».
Уаай, оҕолоор наһаа үчүгэдик оонньоотубут дии, наһаа астынным бары
көхтөөх, бэһиэлэй баҕайылар эбиккит, аны билигин бары турабыт уонна
көрдөөх үҥкүүбүтүн үҥкүүлүүбүт (Үҥкүү «Микки Маусы »).
Үҥкүү кэнниттэн Ростиктаах Костик уонна Хаар киһи оҕолору кытта
покаалаһаллар оҕолор Феяны кытта үҥкүүлүү хаалаллар.

