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Сыала: О5олорго кор-кулуу настарыанньатын тэрийии.
Задачалара: Кордоох,уоруулээх эйгэни тэрийии; кор –кулуу иэйиитин
сайыннарыы; кэпсэтэр ,алтыьар дьо5уру сайыннарыы; тулалыыр эйгэттэн
дуоьуйууну ылары ситиьии;
Кыттааччылар:Бэлэмнэнии,улахан о5олоро уонна иитээччилэр кор
кулуу кунугэр соптоох гына танныбыттар.
Клоун Клепа: Максимова Е.В;
Клоун Веснушка- Петрова М.Н;
Фокусниктар: Ноева С.А., Евстафьева Н.И.;
Сюрпризный момент: Веселые клоуны из цирка «Шапито» Алексеева
С.В., Чирикова Т.Н;
Музыка5а эппиэтинэстээх -Шамаева А.А.;
Туттуллар матарыйаал: магнитофон, мольберт-2, араас онноох
фломастердар,фокустуур мал,араас онноох салгын шаардара, мыльнай
пузырь;
Буолар сирэ: спортивнай зал

Са5аланыыта:
Зал иьэ бырааьынньыкка соптоох гына киэргэтиллибит. О5олор бары
миэстэлэрин булан олороллор.
Кордоох музыка тыаьыыр. Клоун Веснушка уонна Клепа суурэн
киирэллэр, ункулууллэр.
Клепа: А вот и я, а вот и я, Утуо кунунэн кыргыттар уонна уолаттар,
уолаттар уонна кыргыттар!
Веснушка: Эьигини кор-кулуу, уоруу бырааьынньыгынан э5эрдэлиибит
(музыка тыаьынан таьына-таьына суурэллэр).
Веснушка: О5олоор, то5о мин аатым Веснушка диэн буолуой? (о5олор
эппиэттииллэр).
То5о диэтэр сирэйбэр элбэх-элбэх веснушкалаахпын.Мин куну
таптыыбын, кун миигин наьаа таптаан эккирэтэ сылдьан тыгар. Оол иьин

наьаа элбэх веснушка тахсар. Мин сааьы олус таптыыбын. Онтон эьиги?
Сааьы собулуугут дуо? (о5олор эппиэттэрэ).
Клепа: О5олоор, эьиги оонньуургутун собулуугут дуо?Оччо5уна бары
ытыспытын таьынабыт (о5олор таьыналлар). Ким мэниктиирин, улаханные
кулэрин собулууруй? Оччо5уна атахпытын дибдийдибит (клоун кэниттэн
утуктэллэр).
Веснушка Чэйин эрэ, о5олоор «Дороболоьуу» оонньуутун оонньуохха.
Бэьиэлэй музыка тыаьаата5ына бары ункуулуубут, ара5ыста5ына араастаан
дорооболоьобут: илиибитинэн, атахпытынан,ытыспытынан, иэдэспитинэн,
тобобутунэн,санныбытынан дорооболоьобут (клоуннар кордорон,этэн
иьэллэр).
Змейка «Ламбада»
Кордоох музыканнан санныларыттан тутуьан паровозтаан.змейкалаан
хаамаллар.

Сюрпризный момент: Веселые клоуны из цирка «Шапито»
Клепа: Аны о5олоор «Кордоох дьоннор» диэн оонньуу о)онньуохха.
Ооннььуу быраабылата: Мольберт баар илиискэ тогуруктэр
уруьуйдаммыттар, онно биирдии –биирдии тахсан киьи сирэйин
уруьуйдуохпут.
Клепа: О5олоор, корун –корун миэхэ туох эрэ баар, бу тугуй? (Обруч
эргиэтэн а5алар Соп обруч.
Эргитэ сатыыр туьэ турар,кыайан эргиппэт. Веснушка киирэн былдьаан
ылар,
Веснушка: А5ал эрэ, сатаабат эрээри, мин сатыыбын корун эрэ. (Обруч
эргитэн кордорор оссо хаамыталыыр).
Клепа: О5олоор, бол5ойун! Биьиэхэ ыалдьыттар иьэллэр. Музыканнан
киирэллэр.
Сюрпризный момент: Фокусниктар араас фокус кордороллор.
Клепа: О5олоор тогуруччу туруохха «Бэьиэлэй погремушка» диэн
оонньуута оонньууну оонньуубут дуо?Быраабылата: музыка тыаьыгар
погремушканы бэрсэн иьэ5ит, ким музыка тохтообутугар тутан хаалбыт
оонньууттан туоруур. Бары ункуулуу –ункуулуу оонньуубут.

Клоуннар о5олорго араас дьуьуннээх шариктары тунэттэлэр.
Веснушка: О5олоор биьиги эьиэхэ шарик бэлэх а5аллыбыт, бу
шариктарга собулуур оонньуурбутун оноруохха! (о5олорго шарик уонна
фломастер тунэтэллэр). О5олор бары олорон эрэ шариктарын
кырааскалыыллар.
Клепа: Ураа наьаа учугэйдик уруьуйдаабыттар дии, бары туран
ункулуоххэ.
Флешмоб: «Тик-Ток», «Фиксики»
Клоуннар тумук тыллара: О5олоор, бары уоруоххэ,кулуоххэ,чэгиэн –
чэбдик буолуохха. О5олорго минньигэс кэьи кэмпиэт тунэтэллэр.Корсуоххэ
диэри!
Уопсай хаартыска5а туьуу о5олорго минньигэс кэмпиэт тунэтии.

