Бэлэмнэнии бөлөххө Саңа Дьыллааҕы аралдьытыы сценарийа
Сценарийы суруйда Амма нэһилиэгин «Сардаана» ОСК иитээччитэ
Прокопьева Ульяна Николаевна
«Цирк цирк цирк»
Зал иһэ цирк тематикатынан киэргэммит. Зал биир ѳттүгэр симэммит харыйа
турар.
Персонажи:
Клоун Куус
Клоун Туук
Дьэгэ Бааба
Тымныы оҕонньор
Хаарчаана
Оҕолор маскарадтара – акробаттар, гимнасткалар, силачтар, фокусник,
дрессировщик, пудель ыттар, факир, жонглердар, эһэ оҕолоро.
Ведущай:
Саргылаах Саңа Дьыл
Салаллан кэлбитинэн,
Саңа 20.. сыл
Υүнэн иhэринэн
Итии – истиң эҕэрдэ буолуохтун!
Υүнэр сыл эhиэхэ
Сырдык ыраас санааны,
Υгүс үөрүүнү – көтүүнү,
Саргылаах – сайдыылаах олоҕу эрэ аҕаллын!
Саңа Дьыллааҕы аралдьытыыбытын
Саҕалаатахпыт буоллун.
• Вход детей – парад «Алле»
(музыкаҕа доҕуhуоллатан оҕолор залга киирэллэр, парад «Алле»)
Клоун Куус: Цирк, цирк, цирк. Бүгүн цирк буолар ля – ля.. (уулаах таас тута
сылдьар, оҕолору көрөн соhуйар).
- Хайа оҕолоор, циркабыт саҕаланна дуо? hээ – hээ, онтон мин таңас
сууйаары сылдьыбытым. Оо дьэ, бээрэ маны ханна эрэ ууруохха (тааhын
уурар).
- Цирк, цирк, цирк! Ытыс тыаhынан көрсүң «Кустук» цирк! Оо дьэ, Ка - ра –
уул! (Харыйа тула сүүрэр). Харыйабыт уота суох дии.

- Оҕолоор, хайыыбытый?. Харыйа туhунан ырыабытын ыллыаххайын эрэ.
Оччоҕо харыйабыт үөрэн, араас уотунан күлүмүрдээн умайыа.
• Ырыа «В просторном светлом зале»
Клоун К: Дьэ, дьэ. Маннык буолуохтаах этэ, бачча кыраhыабай харыйаны
умаппакка туруораллар. Циркабын саңаттан саҕалыыбын, музыката холбоон:
• Фанфары
Цирк, цирк, цирк!
Эhиэхэ кэллэ «Кустук» цирк!
Циркабыт туhунан кыратык кэпсиир буоллахха, биhиги циркабыт….
Бээрэ мааҕыңңыттан быhа мин эрэ чоргуйан хааллахпыный. Циркаларын
туhунан оҕолор бэйэлэрэ кэпсиэхтэрэ.
Оҕолор хоhоон ааҕаллар.
•Ырыа «Цирка кэллэ»
Клоун К: Бүгүн эрэ, бүгүн эрэ,
Бу кэмңэ, бу түгэңңэ
Сөҕө – махтайа көрүң
Нарын намчы быhылаах
Имигэс көрүңнээх
гимнасткаларбытын
• Номер с ленточками (4 кыыс)
Клоун К: Браво! Браво! Браво!
Дьэ эрэ болҕойуң
Көрүң – истиң, сэргээң
«Кустук» цирк акробаттарын,
Кулахачыңныы эргийэр
Кыахтаах уолаттарбытын.
• Акробатический номер (2 уол)
Клоун К: Браво! Браво! Браво!
Цирковой номербытын салгыыр буоллахха,
Күүстээх ытыс тыаhынан көрсүң
Быраҕа - хаба оонньуур
Жонглер уолаттарбытын.
• Жонглирование мячами и палочками. (2 уол)
Клоун К: Браво! Браво! Браво!
- Эhиэхэ өссө биири көрдөрүөм. Эhиги маны ханна да көрө иликкит.
Бүгүн эрэ, Аммаҕа эрэ
Ыраах итии дойдуттан
Тымныыны аахсыбакка

Уhун айантан саллыбакка
Эhигини эҕэрдэлээри
Факир уолчаан кэллэ.
• Номер «Факир» (Дудочкаҕа эриэн үѳнү синньигэс сабынан иилэн
факир уол оонньуур)
Клоун К: Мин ити дудочкаҕа оонньоотохпуна змея тахсан кэлиэ дуо? Ээ
кэбис,дудочканы тыыппаппын, кэбис оонньообоппун. Хата оҕолоор,
оонньуоххайын эрэ.
Ооннуу: «Хаар киhини оңор» (икки команда арахсан оонньууллар)
Клоун: Браво! Браво! Браво!
Убаастабыллаах көрөөччүлэр
Көрдөhүөхпүт этэ эhигиттэн
Салгыны хамсаппакка
Көнөтүк олороргутугар.
Болҕойуң чуумпуруң
Канат устун хаамар
Нарын кыргыттарбытын.
• Гимнастки на канате (2 кыыс муостаҕа сытар быаҕа араас
хамсаныылары оңороллор)
Клоун: Браво! Браво! Браво!
Мин да кыра сылдьан шпагат сатыыр этим ээ. Субу курдук (араастаан
кыймаңнаан көрдөрөр) обуруччуну эргитэр этим. Билигин улаатан хаалан,
илиим – атаҕым мастыйан, тугу да сатаабат буолбуппун. Ээ арба, мин биир
табаарыстаах этим ээ. Баҕар кини сатыыра буолаарай?
- Туук, ханна бааргыный, кэл эрэ кэл. Арба мин бэйэбин билиhиннэрэ илик
эбиппин дии. Россия заслуженнайдарынааҕар өссө заслуженнай, Саха сирин
биллиилээхтэринээҕэр өссө биллиилээх, көр – нар артыыhа Куус диэн
буолабын. Онтон табаарыhым (музыкальнай молоточегынан охсор) бэйэҕит
да сэрэйдигит буолуо, боростуойдук Туук диэн буолар. Иккиэн холбоон
(куустуhаллар) Кустук буолабыт.
Куус: Туук, эн сатаан обуруччуну эргитэҕин дуу?
Туук: Ни – а (төбөтүн быhа илгистэр)
Куус: Оччоҕо шпагат туhунан ыйыта да барбаппын диэ
Туук: (буруйдаммыттыы) Суох ээ.
Куус:
Оччоҕо
тугу эмит
сатыыгын
дуо?
Дьиэ
кыылларын
дрессировкалыыгын дуу?
Туук: Суох. Дьиэ кыылларыттан куттанабын ээ.

Куус: Оо дьэ. Тугу да сатаабат Оччоҕо көр уонна үөрэн.
Бүгүн эрэ, бүгүн эрэ,
Анаан – минээн биhиэхэ кэлэн
Дьиэ кыылларын дрессировкалыыры көрдөрүө,
Мастер класс ыытыа
«Кустук» цирк дрессировщига.
Онон дохсун ытыс тыаhынан көрсүң Россия биллиилээх дрессировщигын.
• Номер «Дрессированные пудели» (2 кыыс, 2 уол)
Клоун Куус: Браво! Браво! Браво!
- Оҕолоор, эhиги хааhыны сөбүлүүгүт дуу?
- Ордук ханнык хааhыны сөбүлүүгүтүй?
Дьэ эрэ, саамай иңэмтэлээх
Күүс – уох биэрэр хааhыны
Сөбүлээн сиир саамай күүстээх уолаттарбыт
Биhиги силачтарбыт.
• Номер силачей (3 уол поролонунан гиря оңостон шуточнай номер
кѳрдѳрѳллѳр )
Клоун Куус: Туук, оччоҕо тугу сатыыбын диэтин. Фокус сатаан көрдөрөҕүн
дуу?
Туук: Фокус диэн тугуй? Сатаабаппын ээ
Куус: Оо дьэ. Тугу да билбэт да, сатаабат да. Чэ көр, үөрэн.
Бүгүн эрэ, бүгүн эрэ,
Дьикти түгэн үүннэ.
Эhигини эҕэрдэлии
Кистэлэңнэрин көрдөрө
Акопян сиэнэ,
Абракадабра Сим – Сала – Бим
Омук тылын билэр
Маг – фокусник кэллэ.
Көрүң, сөҕүң, махтайың
Аптаах магия албастарын.
• Фокусы – (Оҕо фокус кѳрдѳрѳр)
Клоун Куус: Браво! Браво! Браво! Хайа хайдаҕый? Наhаа үчүгэй дуу.
Онтон билигин антракт. Оҕолоор, антракт диэн тугун билэҕит дуо? Антракт
диэн концерт да цирк да быыhыгар буолар сынньалаң. Бээрэ мин сынньалаң
буолбучча, түгэн көстүбүччэ мааҕыңңыттан сууйа сатаабыт таңаспын

сууйуум. Туук кэлэн көмөлөс. (Туук уулаах таастаах киирэн кэлэр, олорон
эрэ таңас сууйаллар)
Куус: Оҕолоор ырыата ыллыаҕын эрэ
• Ырыа: «Метель»
Куус: Ээ чэ бүтүөххэ Туук, сылайдым даҕаны. Уубутун эмиэ тоҕуохпутун
наада. Ханна тоҕорбут буолла. Ээ аан кэннигэр тоҕуохха. (иккиэн тааhы тута
сылдьан сүүрэллэр, аан диэки баран уулаах таастарын атын тааска уларытан
аҕалаллар)
Оо дьэ, аан таhыгар тоҕоору гыммыппыт киhи бөҕө турар. Куттанан
тохпотубут, мөҕүллэбит дьэ (күлэр).
Туук: Оччоҕо ханна тоҕобутуй?
Куус: Ээ ол хараңа муннук диэки ыhан кэбиhиэххэ. (Тѳрѳппүттэр диэки
араас ѳңнѳѳх конфетти кумааҕылаах таастарын ыһаллар)
hээ – hээ, син куттанаахтаатыгыт дуу. Чэ, циркабытын салҕыыбыт.
Билигин эрэ, билигин эрэ
Бээрэ, билигин туох буолуохтаах этэй?
Туук туох номердаахпытый?
Туук: Онтон миэхэ биир номер баар.
Куус: Ол тугуй?
Туук: Онтон, онтон эhэни дрессировкалаабытым.
Куус: Кими кими диигин?
Туук: (кыра соҕустук) Эhэлэри диибин.
Куус: Онтон кыыллартан куттанабын диэбэтэҕин дуо?
Туук: Куттанабын.
Куус: Эhэттэн куттаммаппын диэ
Туук: Кини дрессированнай буоллаҕа дии.
Куус: Чэ эрэ көрдөр.
Билигин эрэ, билигин эрэ
Эhэлэр бары арҕахха утуйар кэмнэригэр
Эhиэхэ анаан биирдэ эрэ
Туук дрессировкалаабыт
Эhэлэрэ кэллилэр.
Дохсун ытыс тыаhынан көрсүөххэйин.
• Медведи на самокате – Эһэ маскарадтаах 2 оҕо
Куус: Дьэ Туук, сөхтөрдүң. Мааҕыңңыттан быhа эппэккэҕин. Тугу да
сатаабаппыын, тугу да сатаабаппыын. Билигин дохсун ытыс тыаhынан
көрсүң биhиги ыалдьыттарбытын:

Аренаҕа тахсаллар
Москубатааҕы
Арлекин цирк
Биллиилээх артыыстара
Бүгүн эрэ, биирдэ эрэ
Саңа Дьылынан эҕэрдэлии
Анаан – минээн кэллилэр.
Дохсун ытыс тыаhа.
• Номер от родителей.
Клоун Куус: Браво, Браво, Браво. Көрдүң дуо Туук, наhаа үчүгэйдэр дуу.
(ол сылдьан фокусник палочкатын булан ылаллар, былдьаhаллар, елка тула
сүүрэллэр)
Куус: Мин бастаан булбутум.
Туук: Мин бастаан көрбүтүм.
Куус: Оо дьэ, кыра оҕолор курдук былдьаhан бүтүөххэ. Хата толкуйдаа тугу
аптыыбытый?
Туук: Ол харыйа анныгар турар Тымныы оҕонньору.
Куус: Кырдьык даҕаны. Абракадабра Сим – Сала – Бим. Биhиэхэ улахан
Тымныы Моруос оҕонньор баар буол. (Игрушечнай Дед мороhу ылан
аптыыр, онтуката атаҕа уhаан улаатан кэлэр ).
Туук: Оо дьэ хайдах аптаатын ити.
Куус: Онтон улаатта дии
Туук: Маннык аптыыллар үhү дуо? Биhиэхэ дьиңнээх Тымныы Оҕонньору
аптаан аҕал.
Куус: Ээ оччоҕо фокусник мааҕыын хоппоттон таhаарар этэ дии. Оннук
хоппото булуохха. (кып –кыра коробка булан аҕалаллар)
Туук: Пахай, манна Тымныы оҕонньор баппат буо.
Куус: Кырдьык даҕаны. Ээ биллим. Аан кэннигэр ууруохха уонна ааны сабан
кэбиhиэххэ.

Туук: Кырдьык даҕаны (ТО аан кэннигэр уураллар, ааны сабан иккиэн
аптыыллар)
Абракадабра, Сим – сала – Бим
(Оннук диэбиттэрин кытта музыка тыаhыыр, аан аhыллар. Дьэгэ Бааба сүүрэн
киирэр, оҕолору дьээбэлиир.)
Туук: Ити кимий, мин куттанабын дии. (Куус кэннигэр саhар)
Куус: Айдаарыма Дьэгэ Бааба кэллэ дии.
Оо, Дьэгэ Бааба дорообо, дорообо. Хайа ханна баран иhэҕиний?
Дь.Бааба: Тыый оҕолор, Тымныы Моруоска эмээхсини кэтэhэллэр,
ыңыраллар диэбиттэрэ дии. Ол иhин оҕолорбор кэллим.
Куус: Оҕолоор, биhиги кими күүтэбитий? Дьэгэ Бааба, биhиги Тымныы
Моруоhу уонна Хаарчаананы кэтэhэбит. Хата кинилэри көрбөтүн дуо?
Дь. Бааба: Көрбүт да буоллахпына, ханна баалларын эhиэхэ эппэппин.
Сылын аайы кинилэр эрэ Саңа Дьыллыыллар, бырааhынньыкка сылдьаллар.
Мин эмиэ оҕолору кытта оонньуохпун – көрүлүөхпүн баҕарабын да миигин
ким да ыңырбат.
Куус: Оо бырастыы гын Дьээгэ Бааба, оҕолор эмиэ эйигин кытта
оонньуохтарын баҕараллар.
• Оонньуу: На метле
Дь. Бааба: Оҕолорбун кытта оонньоон үөрдэхпиэн.
Куус: Дьэгэ Бааба Тымныы Моруос оҕонньору ханна көрбүккүнүй?
Кэлбэтилэр дии.
Дь.Бааба: Ээ мин да аптаах тыллары билэбин: (метлатын эргитэ – эргитэ)
Чуфыр, Буфыр, Ерики, Морики, Фунды, Гунды фу, фу, фу
• Музыка тыаhыыр, Тымныы оҕонньор Хаарчаналыын киирэн кэлэллэр.
Тымныы оҕонньор, Хаарчаана эҕэрдэлэрэ.
Куус: Тымныы оҕонньор уhун айантан сылайбытын буолуо, манна олор
сынньан. Оҕолор эhиэхэ хоhоон кэhиилээхтэр.
Хоhоон ааҕыыта: Дьулуур, Лана, Сандаара, Коля, Данил, Дьулустан А,

Дьулус Б, Артем, Арсен, Айаан.
Туук: Чэ эрэ, Тымныы оҕонньор оҕолору кытта хороводка туруохха.
Төрөппүттэр эмиэ кэлин.
Хоровод: «В лесу родилась елочка»
Дед Мороз: Аны оҕолорбун кытта оонньуохпун баҕарабын.
Игра «Заморожу»
Дед Мороз: hуу оонньоон сылайдым. Оҕолор маладьыастар.
Куус:

Тымныы

оҕонньор

олорон

сынньан.

Оҕолор

эhиэхэ

ырыа

кэhиилээхтэр.
Ырыа: «Саңа дьыл бэлиэтэ»
Хаарчаана: Оҕолоор мин эhиги бырааhынньыккытыгар кэлэн наhаа үөрдүм
уонна эhигини кытта үңкүүлүөхпүн баҕарабын. Бары бииргэ үңкүүгэ
туруоҕуң.
Флешмоб: «Новый год»
Тымныы оҕонньор: Оҕолор улааппыккыт, элбэх ырыаны, хоhоону билэр
эбиккит. Онтон мин таабырыннарбын сатаан таайаҕыт дуо?
• 2 – 3 Таабырыны таайтарар
Тымныы оҕонньор: Маладьыастар. Бээрэ бу таабырын таайтаран баран тугу
да биэрбэккэ олоробун дии. Ылын эрэ, кэhиибитин аҕалын.
Хаарчаана: Эhээ, биhиги кэhиибит суох буолбут. (кураанах мөhөөччүгү
көрдөрөр)
Тымныы оҕонньор: Хайдах хайдаҕый? Мин мөhөөччүккэ толору кэhиибин
укпутум дии. Аара суолга сүтэрдэхпит дуу. Билигин кэhиибитин хантан
булабыт дьэ.
Дьэгэ Бааба: Тымныы оҕонньор санаарҕаама. Оҕолорбор мин кэhиилээх
кэлбитим дии. (Мөhөөччүгүттэн араас ыстаммыт минньигэс аhы, алдьаммыт
оонньуурдары таhаарар.)
Тымныы оҕонньор: Дьэгэ Бааба дьээбэлээмэ эрэ оҕолору. Ыл аҕал ити
мөhөөччүккүн манна ук. (Дь.Б мөhөөччүгүн Т.О. мөhөөччүгэр угар.)

Бамбара, мамбара, тарики, варики, шарики, фонарики подарики.
(мөhөөччүгүттэн подарок таhаарар)
Подарок

түңэтии.

быраhаайдаhыы.

Хаартыскаҕа

түhүү.

Тымныы

оҕонньору

кытта

