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«Ситим» айар түмсүү барыла 

 

 

 

Старостина Вера Аккалиевна, 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

сүрүн иитээччитэ  

 

 

 

        Уһуйаан – оҕо олоҕор маҥнайгы үктэли биэрэр, эрэли 

уөскэтэр, сырдыгы сыдьаайар аптаах –алыптаах миэстэ буолар. 

Оҕо уһуйааҥҥа кыра эрдэҕиттэн ылбыт билиитэ – көрүүтэ, 

сатабыла, иитиллибит майгыта - сигилитэ кини инники олоҕор 

улахан оруолу оонньуур. Ол инниттэн уһуйаан, иитээччи оҕо бары 

өттүнэн сайдарыгар кыаҕын уурар, кыһаллар. 

        Российскай Федерация (68 ыстатыйа) уонна Саха 

Өрөспүүбүлүкэтин (49 ыстатыйа) Төрүт сокуоннарынан 

(Конституцияларынан) хас биирдии норуот бэйэтин төрөөбүт 

тылын уонна национальнай култууратын чөл туругун харыстыыр 

уонна сайыннарар бырааптаах.  

        Төрөөбүт тылынан иитиллии уонна үөрэнии хас биирдии 

киһи (оҕо) Төрүт сокуонунан көмүскэнэр сүрүн бырааптарыттан 

биирдэстэрэ буолар. Онон судаарыстыба оҕо төрөөбүт тылынан 

иитиллэригэр – үөрэнэригэр уонна норуотун култууратын 

иҥэринэригэр усулуобуйа тэрийэр эбээһинэстээх. 

        Оҕо, ордук кыра сааһыгар, бэйэтин төрөөбүт тылын эйгэтигэр ордук сайдарын, ис кыаҕа 

арылларын, олоххо ордук эрэллээх буоларын туһунан Аан дойдутааҕы ЮНЕСКО тэрилтэ ыыттарбыт 

чинчийиилэрэ, хас биирдии омук бэйэтин олоҕун историята да, биһиги өрөспүүбүлүкэбит 

үөрэҕириитин бастын уопута да ону бигэргэтэр. 

        Онон, саха оҕото кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт буоруттан силистэнэн – мутуктанан иитилиннэҕинэ, 

норуотун тылын барҕа баайын, үтүө үгэстэрин чахчы – бааччы этигэр – хааныгар иҥэриннэҕинэ, 

амарах сүрэҕин, мындыр өйүн, уран тарбаҕын утумнаатаҕына эрэ саха омук быһыытынан чэчирии 

сайдыаҕа. 

        Биһиги уһуйааммыт 1978 сыллаахтан кырачааннары иитэн – үөрэтэн билии киэҥ аартыгар атаарар. 

Уһуйааммыт 12 бөлөхтөөх. Онтон 4 – дэ саха бөлөҕө («Кустук», «Ньургуһун», «Күнчээн», «Мичээр»). 

Оҕолорбут сайдалларыгар бэйэлэрин дьоҕурдарын, кыахтарын була үөрэнэллэригэр саха бөлөхтөрүгэр 

8 иитэччи сыралаһан үлэлиир. 

Олортон, үрдүк үөрэхтээҕэ – 100%; үрдүк категориялааҕа – 75%, маҥнайгы категориялааҕа – 12,5%. 

Педагогичискэй ыстааһа: 5-10 сылга диэри – 1 киһи; 10-20 сылга диэри – 3; 20 сылтан үөһэ – 4 киһи. 

        Билигин сахалыы тыланан иитэ- үөрэтэ олорор уһуйааннар, бөлөхтөр элбэх иитээччилэрэ 

мунаахсыйар кэмэ. Иитээччи араас сөптөөх суолу көрдүүр,  айа – тута олорор бириэмэтэ. Маннык 

кэмҥэ уһуйаан иһигэр, уһуйааннар икки ардыларыгар араас тэриллиилэр, хардарыта көмөлөр 

оҥоһуллаллара сөптөөх суол.   

 

Биһиги иннибитигэр турар сүрүн уустуктар: 

 

1. Сахалыы тылынан суруллубут литературалар, методическэй босуобуйалар тиийбэттэрэ; 

2. Оҕолорбут икки тылы бутуйан саҥараллара;  

3. Эдэр көлүөнэ норуотун баай култууратын ситэ билбэтэ; 

4. Төрөппүттэр төрөөбүт тылларын туттубаттара. 



2 
 

Бу иннибитигэр турар уустуктары чэпчэтинэр сыалтан уһуйааммыт иһинэн саха бөлөхтөрүн икки 

ардыларыгар “Ситим” айар түмсүүнү тэриннибит. Үлэбитин ситимнээри, бэйэ – бэйэбитигэр күүс – 

көмө буолаары...  

 

Сыала: 

        Үлэ ситимнээх, тахсыылаах буоларын ситиһээри, уһуйаан иһинэн саха бөлөхтөрүн икки 

ардыларыгар айар түмсүү тэринии.  

 

Соруктара: 

1. Саха бөлөхтөрүн  икки ардыларыгар сибээһи ситимнээһин, хардарыта күүс-көмө буолуу; 

2. Дьайымалларга туттуллар босуобуйалары, дидактическэй матырыйааллары түмэн оҥоруу; 

3. Саха оҕото бэйэтин тэтимигэр сөп түбэһэр толору сайдар таһымын хааччыйыы; 

4. Саха киһитин сиэринэн киэҥ – холку дууһалаах, амарах сүрэхтээх, мындыр өйдөөх, хомоҕой 

тыллаах, уран тарбахтаах, чэгиэн доруобуйалаах, сахалыы куттаах – сүрдээх, майгылаах –

сигилилээх мин сахабын диэн киэн туттар дьоһун киһи буола улаатарын түстээһин; 

5. Оҕону төрөөбүт тылынан итиигэ уонна үөрэтиигэ төрөппүтү уһуйуу. 

 

Ыытыллар үлэлэр: 

 

№ Үлэ хайысхата Кэмэ Бэлиэ 

1. Сахалыы методическэй, уус – 

уран литературалары түмүү. 

Уопсай туттар картотека, 

медиатека оҥостуу  

Сыл устата  

2. Бөлөхтөр икки ардыларыгар 

ыкса сибээс олохтоон 

хардарыта дьайсыыны 

үөскэтии (уопут уллэстии, 

көмө үлэ ыытыы) – сетевые 

группы   

Ыйга биирдэ -«Мнемотехника аптаах кистэлэҥэ» -

Игнатьева Р.И. 

-«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 

-«Иэхэй» фольклор абылаҥа – 

Ананьева М.А. 

-«Утум» өбүгэ оонньуулара – 

Константинова С.И. 

-«Тобул» остуол оонньуулара – 

Пахомова С.В. 

-«Сэттэ өҥ» уруһуй кистэлэҥэ – 

Жиркова Н.Н. 

- «Тэтим» үҥкүү абылаҥа – Семенова 

Д.М. 

-«Бииргэ аа5ыах» – Назарова Р.Г.  

3. Иитээччилэр икки 

ардыларыгар «наставничество» 

тэрийии, хардарыта көмө 

олохтонорун ситиһии  

Сыл устата  

4. Түмсүү бөлөх төрөппүттэрин 

кытары биир ситим үлэ (араас 

көрсүһүүлэр, тэрийсиилэр, 

сүбэ кэпсэтиилэр) 

Сыл устата  

5. «Чуораанчыкка сэһэргэһиэх» 

(түмсүү бөлөх төрөппүттэрин 

Ыйга биирдэ  
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истэриттэн «интэриэһинэй» 

ыалдьыты кытары керсүһүү) 

6. Түмсүү оҕолорун күрэхтэргэ 

таһаарыы, кытыннарыы 

 

Сыл устата  

7. Нуучча тылынан үлэлиир 

бөлөх иитээччилэригэр сүбэ 

көмөлөрү оҥоруу 

Сыл устата  

8. Суруллубут дьайымаллары, 

аралдьыйыы сценарийдарын 

түмэн хомуурунньуктары 

таһаарыы 

Сыл устата  

 

Түмүк: 

 

        Билиҥҥи уустук сана ирдэбилгэ киирии кэмигэр иитээччилэргэ, күүс - көмө буолуу улахан 

суолталаах. Саха бөлөхтөрүн иитээччилэригэр үксүгэр сахалыы тылынан суруллубут методическэй 

босуобуйа тиийбэтэ буолар.  

        Куораппыт сахалыы тылынан иитэр - сайыннарар уһуйааннар педагогтарын Ассоциацията 

тэриллиэҕиттэн саха бөлөхтөрүгэр үлэлиир иитээччилэргэ көмө үксээтэ. Ассоциация үлэтигэр 

олоҕуран, холбоһон, иннибитигэр турар уустуктары чэпчэтинээри, сүрүннээн методическэй үлэҕэ; 

оҕолору, төрөппүттэри төрөөбүт тылларын таптыырга, сыаналыырга угуйаары; бэйэ-бэйэҕэ 

көмөлөсүһэр сыаллаах- соруктаах айар түмсүү тэриннибит. Түмсүү үлэтин хаамыытын кэмигэр 

утарыта көмөлөһүү, хардарыта дьайсыы үөскүүрүн, үлэ интэриэһэ үрдүүрүн өйдөөтүбүт.  Түмсүүбүт 

үлэтэ таһаарыылаах, түһалаах, көмөлөөх буолуо диэн эрэнэбит.  

        Омук тыла, култуурата баарын тухары – омук баар. Бу санаанан салайтаран, саха билиҥҥи 

көлүөнэтэ сайдарыгар, сөптөөх олугу уурарга кыһаллабыт. 

 

 

Cыһыарыы 
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 Орто бөлөх Улахан бөлөх Бэлэмнэнии бөлөх 

С
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«Мнемотехника аптаах 

кистэлэҥэ» Игнатьева Р.И. 

«Тобул» остуол оонньуулара 

– Пахомова С.В. 

-«Бииргэ аа5ыах» – 

Назарова Р.Г. 
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«Иэхэй» фольклор абылаҥа 

– Ананьева М.А. 

«Сэттэ өҥ» уруһуй 

кистэлэҥэ – Жиркова Н.Н. 

«Утум» өбүгэ оонньуулара 

– Константинова С.И. 
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«Тобул» остуол оонньуулара 

– Пахомова С.В. 

«Мнемотехника аптаах 

кистэлэҥэ» Игнатьева Р.И. 

«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 
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«Сэттэ өҥ» уруһуй 

кистэлэҥэ – Жиркова Н.Н. 

«Иэхэй» фольклор абылаҥа 

– Ананьева М.А. 

«Тэтим» үҥкүү абылаҥа – 

Семенова Д.М. 
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«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 

-«Бииргэ аа5ыах» – 

Назарова Р.Г. 

«Мнемотехника аптаах 

кистэлэҥэ» Игнатьева Р.И. 

Б
ээ

т
и

н
сэ

 
«Тэтим» үҥкүү абылаҥа – 

Семенова Д.М. 

«Утум» өбүгэ оонньуулара – 

Константинова С.И. 

«Иэхэй» фольклор 

абылаҥа – Ананьева М.А. 
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-«Бииргэ аа5ыах» – 

Назарова Р.Г. 

«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 

«Тобул» остуол 

оонньуулара – Пахомова 

С.В. 
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«Утум» өбүгэ оонньуулара – 

Константинова С.И. 

«Тэтим» үҥкүү абылаҥа – 

Семенова Д.М. 

«Сэттэ өҥ» уруһуй 

кистэлэҥэ – Жиркова Н.Н. 
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«Мнемотехника - аптаах кистэлэҥэ»  

 

 

Игнатьева Раиса Ивановна, 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

иитээччитэ  

 

 

 

        Кэнники кэмҥэ оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор 

дорҕоону чуолкайдык  саҥарбат буолуулара,  оҕо саҥарар саҥата баайа 

суоҕа, аҕыйах тылынан эппиэт биэрэрэ, тылын саппааһа аҕыйах уонна  

уус –уран литератураҕа   интэриэстэрэ эмискэ түһүүтэ уксээбитэ кимиэхэ 

да кистэлэҥ буолбатах. Хас биирдии төрөппүт, иитээччи оҕото сайаҕас, 

кэпсэтинньэн буола улаатыан баҕарар. Ол үксүгэр анал дьарыктаныыта, 

сайыннарыыта суох дэбигэс табыллыбат. Онон улахан киһи хайаан 

даҕаны, оҕону сатаан дьону  кытта бодоруһарга,  сатаан кэпсэтэргэ 

уһуйуохтаах.  

        Компьютер сайдыбыт үйэтигэр оҕо үксүн компьютернай 

оонньууларга таттаран оонньуур буолла, бу үйэбит сайдыытын долгуна 

дии саныыбын. Оҕо  чуолкайдык санарар буоллаҕына эрэ, хомоҕой 

тыллаах – өстөөх, киэҥ билиилээх – көрүүлээх киһи буола улаатар. Ону 

сайыннарарга, ол долгуҥҥа оҕолорбутун оҕустарбат гына араас 

хайысхалары көрдөөн, сөптөөх суолу аһан биэрэр эбээһинэспит буолар. 

        Педагогикага тылы сайыннарыыга үгүс элбэх үлэ араас  көрүҥэ, ньымата баар, онтон мин  

биллиилээх педагогтар мненияларын улэбэр ылынан, туттуллар матырыйааллара туһалааҕын көрөн, 

бэлэм схемаларын туһанан, бэйэбэр табыгастаах гына уларытан, тылы сайыннарыы үлэтигэр орто 

бөлөхтөн саҕалаан хоһоону уонна остуоруйаны мнемотехника нөҥүө үөрэтэбин. 

Мнемотехника – истибити, көрбүтү, билбити бигэтик өйдүүргэ, өр өйгө тутарга  аналлаах ньыма. 

Мнемотехника ньымаларын туттууу оскуолага  киирэ илик саастаах  оҕолорго билиҥҥи кэмҥэ ордук 

суолталаах. Билигин информация бэлиэлэр, схема нөҥүө бэриллэллэр. Ол иһин оҕону оннук  бэлиэлэри 

сатаан ааҕарга, билэргэ үөрэтэр  сөптөөх. 

Сыала:  Мнемотехника ньымаларынан оҕо санарар дьоҕурун сайыннарыы. 

Соруга: 

- оҕо истэр дьоҕурун, сөпкө өйдөөһүнүн, көрүүтүн тупсарыы, сайыннарыы; 

- оҕо өйгө тутуутун, өйдөөн кэбиһиитин, сатабылын үөскэтии; 

- оҕо сайдыытын, өйдүүр кыаҕын көҕүлээһин. 

Оҕону кытта улэҕэ мнемотехника ис хоьооно уонна туттар ньымата. 

Хас биирдии үлэ барарын курдук, мнемотехника чэпчэкиттэн саҕалаан ыараханна тиийэр. Үөрэтии 

бастаан чэпчэкитттэн мнемоквадраттан, устунан мнемодорожкаҕа онтон мнемотаблицаҕа уустугурдан 

үөрэтии барар. 
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Мнемотехника тутула: 

- Мнемоквадрат 

- Мнемодорожка 

- Мнемотаблица 

Мнемодорожка  – кумааҕы полоскаларыгар өҥнөөх формаларга остуоруйа ойуулара, дьыл кэмнэрин 

көстүүлэрэ бастакы үөрэтэр иһитиннэрии, аҕыйах ахсааннаах схеманан  үөрэтии орто бөлөххө 

саҕаланар. 

Мнемотаблица – манна чопчу, тустаах иһитиннэрии туһаайыллар. Мнемотаблица ньыматынан  үлэ, 

үөрэтии бириэмэтин кылгатар уонна  маннык соруктары  быһаарар: 

- Ис турук сайдыытын (өйгө тутууну, өйдүүр – саныыр дьоҕуру, болҕомтону); 

- Иһитиннэриини, тэнийэн өйдөммүт бэлиэлэри  улларыта тутууну. 

Мнемотаблицаны дьарыкка туттуу, оҕоҕо туһалаахтык иҥэр, көрөр иһитиннэриитин кубулутар, ордук 

өйүгэр тутар уонна  туруоруллубут соруктарын онорон таһаарар. 

        Методика уратыта – предмети дьуһуннээн көрдөрүү буолбакка, өйгө тутуу, өйдөөн кэбиһии 

бэлиэлэрин көмөлөтүүлээхтик туттуу буолар. Бу оҕоҕо тылы көрдөөһүннэ уонна тылы өйдөөн 

кэбиһиитигэр чэпчэки тирэх. 

        Оҕону кытта улэҕэ саамай сүрүн миэстэ дидактическай матырыйааллары талыы, кыра таблица, 

схема быһыытынан сөпкө  сүүмэрдээтэххэ,  оҕо ситимнээх саҥаны  баһылааһына биллэ чэпчиир. Көрөр 

былаан-схема  баара хоһоону, остуоруйаны оҕолорго  үөрэтэргэ чуолкай, ситимнээх, биир сүрүннээх 

гынар. 

        Мнемотаблица икки көрүннээх: сайыннарар уонна үөрэтэр. 

Мнемотаблица хоһоону оҕоҕо үөрэтиигэ ураты туһалаах, көдьүүстээх, ис дьиҥэ маннык: хас биирдии 

тылга эбэтэр тыллар холбоһууларыгар хартыына толкуйданар, ол аата хас  биирдии хоһоон схема 

быһыытынан уруһуйданар. Ол кэннэ оҕо өйүттэн графическай ойуулааһыны туттан хоһоону  бүтүннүү 

онорон таһаарар. Бастакы этапка бэлэм былаан - схема биэрэбин, онтон үөрэнэн, ылсан иһэн бэйэлэрин 

схемаларын киллэриэхтэрин, холбуохтарын сеп. 

Орто бөлөххө эбии үлэ былаана 

№ Ый ааттара Тиэмэтэ 

1 Балаҕан ыйа «Куобах, куобах барахсан», норуот сурйбут айыиньыта 

2 Алтынньы Хоһоон «Чыып – чаап», С. Омоллоон 

3 Сэтинньи «Мин бэйэм суунабын», И. Артамонов 

4 Ахсынньы «Маҥнайгы хаар» А. Абагыыныскай 

5 Тохсунньу «Тымныы оҕонньор», Т. Волгина 

6 Олунньу «Ытанньах герой буолбат», П. Тобуруокап 

7 Кулун тутар «Ийэбэр бэлэх», Т. Волгина 

8 Муус устар «Детсаадтаахпыт», К. Туйаарыскай 

 

Улахан, бэлэмнэнии бөлөххө эбии үлэ былаана 

№ Ый ааттара Тиэмэтэ 

1 Балаҕан ыйа «Тоҕо?», П. Тобуруокап 

«Улэлиир учугэй», Убаай Буотур 

2 Алтынньы «Бэйэм», Е. Васильев 

«Ким буолаҕын», Е. Васильев 

3 Сэтинньи «Булчуттар», К. Туйаарыскай 
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«Эрдэ турбут оҕолор», П. Тобуруокап 

4 Ахсынньы «Ким киэргэттэ?»,Г. Данилов 

5 Тохсунньу «Маҥан дьиэ», А.Николаев 

«Саҥа дьыл», М. Обутова-Эверстова 

6 Олунньу «Төрүт тыл», О.Иванова 

«Мин сахабын», О. Иванов 

7 Кулун тутар «Саас», М. Обутова-Эверстова 

«Туллук, тулук доготтор», А. Софронов 

8 Муус устар «Мин сахам сиригэр», А. Попов 

«Тоҕо күммүт тыгарый ?», А. Попов 

 

        Улэлиир программаҕа этиллэрин курдук хас биирдии оҕону бэйэтин санаатын  ис хоһоонноохтук, 

ситимнээхтик, утумнаахтык дьарыктыырыгар сыалы туруоран үөрэтэбит.  

        Бу үлэ түмүгүнэн оҕо баҕаран туран  ситимнээтик, чуолкайдык, уус -ураннаан  саҥара уонна 

интэриэһин ууран кэпсиир буолла. Талан ылбыт мнемотехника ньымата иитээччигэ эрэ буолбакка,  

төрөппүт көхтөөхтүк, тоҕоостоохтук туттан оҕо санарар саҥатын сайыннарыыга ылбаҕайдык үлэлэһэр. 

 

 

 

 

 

 

«Аптаах кыптыый»  

 

 

 

 

Дмитриева Зарина Петровна, 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

иитээччитэ  

 

 

 

        Оҕо кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт тылынан иитиллиннэҕинэ 

инники сайдыытыгар улахан суолталаах буолар. Саха ыччата 

оҕо эрдэҕиттэн төрөөбут буоруттан силиҺиттэн – мутуктанан 

иитиллиннэҕинэ, норуот тылын барҕа баайын, үтүө үгэстэрин 

чахчы – баачча этигэр – хааныгар инэриннэ5инэ, амарах 

сүрэҕин, мындыр ойун, уран тарбаҕын утумнаатаҕына эрэ саха 

омук, омук быһыытынан чэчирии сайдара саарбаҕа суох. 

        Аныгы оҕолор төрөөбүт тылларын умнан эрэллэр. 

Остуоруйалары сэргээбэттэр, ол уустуктарга олоҕуран бу 

барылы саҕалаабыппыт. 

        Онон саха фольклорун барҕа баай тыыныгар, умсугутар 

улуу күүһүгэр оҕону кыра эрдэҕиттэн угуйуу, абылааһын бу 

иитээччи сүрүн сыала - соруга буолар. Кини кэнчээри 

ыччатыгар, кэлэр кэскилигэр обүгэлэрин барҕа баай тылын 

билиһиннэриэхтээх, төрөөбүт норуотун кутун-сүрүн 

иҥэринэригэр, саха буолар саргытыгарукулаатын угуохтаах. 

        Тоҕо саха остуоруйаларын ыллым диэтэххэ: 
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 Оҕо биир сөбүлүүр фольклорун көрүҥүнэн - остуоруйа буолар. 

 Остуоруйа - норуот бэйэтин баҕатын, эрэлин, олоҕун - дьаһаҕын туһунан этэр, кэрэхсээн истиллэр 

дьикти - дьиибэ, фантастическай кэпсээнэ ааттанар. 

        Остуоруйа бары омуктарга барыларыгар баар. Саха остуоруйата ус бөлөххө араарыллар:  

 Хамсыыр - харамай туһунан; 

 Олох - дьаһах туһунан; 

 Дьиктилээх - алыптаах остуоруйа. 

 

        Саха остуоруйата оҕону сырдык ыраҕа, үтүө санааҕа, кыларыйан турар кырдьыкка угуйар, уһуйар 

сыаллаах - аналлаах. 

        Эһиэхэ билиьиннэриэхпин баҕарабын, ”Аптаах кыптыый” барыл үлэтин туһунан. 86 нүөмэрдээх 

”Колокольчик” уһуйаан - оҕо сайдар киинигэр барыл үлэтин саҕалаабыта алтынньы ыйтан, ыам 

ыйыгар түмүктэнэр. ”Аптаах кыптыый” барыл ноҥүө оҕону саха төрүт норуотун остуоруйаларын 

кытары билиһиннэрэбит. 

        Барылбыт сүрүн сыала - соруга: 

1. Оҕо остуоруйаны сэргээн, кэрэхсээн истэрин ситиһии; 

2. Остуоруйа геройдарын үтүө быһыытын оҕону сиэр - майгы өттүнэн итиигэ туһаныы; 

3. Оҕо ойуулуур - дьүһүннүүр дьоҕурун сайыннарыы; 

4. Кыптыыйынан сөпкө туттарга, ыарахан элеменнары кырыйарга үөрэтии; 

5. Оҕо бэйэтэ оҥорбут оҥоһугун көмөтүнэн кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы, тылын саппааһын 

байытыы. 

        Барылбыт III түһүмэхтэн турар: 

1. Бэлэмнэнии (остуоруйаны ааҕыы, ис хоһоонун ырытыы). 

2. Сүрүн (остуоруйа персонажтарын уруһуйдааһын, сөптөөх өҥүнэн кырааскалааһын, кырыйааһын). 

3. Түмүк ( оҕо бэлэм оҥоһуллубут персонажтарын истибит остуоруйатын артыыстаан кэпсиирин 

ситиһии. Бөлөҕүнэн остуоруйа туруоруу). 

        Түмүгүөр саха остуоруйатын билэр, сатаан артыыстыыр буолаллар. Ситимнээх саҥаны 

сайыннарыы. Тарбах, илии былчына сайдар. Эльбэх саҥа тылы үөрэтэллэр, тыл саппааһын байытыы. 

Оҕо кыра сааһыттан илиитин былчыҥнарын, тарбахтарын имитэн эрчийдэҕинэ толкуйдуур дьоҕура, 

саҥарар саҥата, болҕомтото сайдар. 

        Оҕо ситимнээх саҥата сыыйа сайдар. Оҕону кыра эрдэҕиттэн кэпсэтэр дьоҕурун сайыннарбакка 

хааллахха, оҕо муҥкук, түҥкэтэх, маны таһынан тыла-өһө үчүгэйдик сайдыбакка, ыйытыыга сатаан 

тобулаан эппиэттээбэт, кэпсэтиигэ көхтөөхтүк кыттыбат буола улаатар. Оҕо ситимнээх саҥата 

сайдарыгар: тулалыыр үөрэтэр эйгэ улахан суолталаах буолар. 

 

Талыллыбыт остуоруйалар: 

 

Ыйдар Остуоруйалар 

Балаҕан ыйа “Дьол чорооно” 

“Таал-таал эмээхсин” 

Алтынньы “Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин” 

“Тииҥ куобаҕы хайдах билбэтэҕэй” 

Сэтинньи “Мэник Мэнигийээн” 

“Ойуур оскуолата” 

Ахсынньы “Өҥөй бөтүүк” 

“Ыт хайдах доҕор булуммутай” 

Тохсунньу “Чыычаах уонна Алаа Моҕус” 

“Тулаайах уол” 

Олунньу “Күөгэйэ Куо” 

“Ньуралдьын Куо уонна Бугуру Куо” 
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Кулун тутар “Үчүгэй Үөдүйээн” 

“Кырынаас кутуругун төбөтө хара буолбута” 

Муус устар 

 

“Албын саһыл уонна көтөрдөр” 

“Тураах хара дьүһүннэммитэ” 

Ыам ыйа  Сыллааҕы үлэ тумугэ.  

Оҕолор үлэлэрин выставката.  

 

 

 

 

 

 

 

«Тобул» остуол оонньуулара  

 

 

 

 

Пахомова Саргылана Васильевна,  

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин 

 иитээччитэ  

 

 

 

 

        Сахалар былыр-былыргыттан иллэң кэмнэригэр көрү-нары 

оонньоон- көрулээн атааралларын астыналлара. Кыһыммыт кылгас 

күннээх, уһун түүннээх буолла5ына, күнү-дьылы кылгатаары, түүн 

хойукка дылы оонньуу арааһын оонньууллара. Ордук ыраахтан 

хоноһо кэлэн хонно5уна, оһоххо сыалаах эти дыргыччы буһаран 

остуолга хоторон, ирэ-хоро кэпсэтэллэрэ. Аһаан бутэн баран, 

бэйэлэрин сахалыы төрүт оонньууларын санаһар эбиттэр. 

        Оонньуу – о5ону иитии биир сүрүн хайысхата. О5ону 

сайыннарар оонньуулар хайа ба5арар норуокка бааллар. О5о кыра 

эрдэ5иттэн өй-санаа, күүс-уох, сиэр-майгы өттүнэн иитиилээх 

буоларыгар саха оонньууларын күннэтэ оонньоттоххо, учугэй 

түмүгү ылыахха сөп. 

        Биллиңңи үйэ5э о5о сайдыытыгар өбүгэлэрбит оонньуулара 

дириң суолталаа5ын өйдөөн, кэмигэр сөпкө аттаран, киэң 

хайысхалаахтык үлэлиэхтээхпит. Олох уларыйан истэ5ин аайы, 

оонньуурдар эмиэ уларыйаллар, кэңииллэр. Билиңңи иитэр кыһа5а, дьиэ кэргэңңэ араас омук 

оонньуурдара өтөн киирдилэр. Ол саха о5отун өйүгэр-санаатыгар сөп түбэспэт. О5о кыра эрдэ5иттэн 

норуотун культуратыгар оло5урбут оонньуулары оонньоон улаатыахтаах, кини саха ураты омук 

буоларын  илдьэ сылдьарыгар төрүөт буолар. 

        Бу эбии дьарыкка киирбит сахалыы остуол оонньууларынан буолаллар: тыксаан, тырыыңка, 

күөрчэх ытыйыы, хабылык, о5устар харсыһыылара. 

        О5олор иллэң кэмнэригэр сахалыы оонньуулары, тэриллэрин илдьэ сылдьан, до5отторун кытта 

ханна ба5арар оонньуохтарын сөп. Кинилэр оонньуу нөңүө, ыкса билсэллэр, биир санаалаах, иллээх 

эйэлээх буолаллар. Оонньуу кэмигэр о5о тэңнээн көрөр, ырытар, аа5ар. Бу о5о бол5омтото, өйдүүр 

дьо5ура сайдарыгар көмөлөһөр. Ол курдук бэйэ-бэйэлэрин истиһэргэ, тулуйан олорорго, тулуурдаах 

буоларга иитэр, үөрэтэр. Оонньуу кэмигэр о5о бэйэтэ да билбэтинэн араас ыарахаттары туоруур, 

күүһүн холонор, дьо5ура сайдар. 
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        Оонньууларга туттуллар тэриллэри (тыксаан, тырыыңка, күөрчэх, хабылык) барытын хас биирдии 

о5о5о баар буоларын ситиһэргэ төрөппүттэргэ сорудах бэриллэн оңоһуллар. 

        Оонньуулары билсиһиннэрии дьарыгар видеоролик көрдөрүөххэ сөп. 

Былыргы саха остуол оонньуулара аныгы оонньуулартан сүрүн уратылара: 

 Оңоһууларынан боростуой, судургу эрээри, о5ону сиэр-майгы өттүнэн иитэр, этин-хаанын, 

өйүн-санаатын сайыннарар, улэ5э кыратыттан бэлэмниир буоланнар экологическай өттүнэн 

ыраастар. Ол курдук мастан, туостан, талахтан, туойтан, кылтан, түүттэн, сарыыттан, таңастан 

оңоһуллубут оонньуурдар бааллар; 

 Саха оонньурдарын ийэлэр, а5алар, эбээлэр, эһээлэр оңорон чочуйан биэрэллэрэ. Манна дьиэ 

кэргэн о5ону кыратыттан үлэ5э сыһыаран, ба5а санаатын күөдьүтэн иитэрэ көстөр. 

Сахалыы остуол оонньууларын суолталара: 

 Бэйэ-бэйэни истиһэргэ, көмөлөсүһэргэ, бол5омтолоох буоларга үөрэтэр; 

 Тулуйан олорорго, тулуурдаах буоларга иитэр; 

 Сымса, имигэс, бэргэн буоларга, хара5ынан холуурга үөрэтэр; 

 Илии, тарбах былчыңнара сайдарыгар көмөлөһөр; 

 Ахсаан аа5а үөрэнэргэ көмөлөһөр. 

 Эбии дьарык сыала-соруга: 

 Саха о5отун кыра эрдэ5иттэн оонньуу нөңүө сахалыы тыыңңа иитии; 

 О5ону сахалыы остуол оонньууларыгар үөрэтии; 

 Төрүт саха оонньууларынан о5ону интэриэһиргэтии, ба5атын күөдьүтүү; 

 Илии, тарбах былчыннарын сайыннарыы. 

Уhулуччу суолтата (актуальнаһа): саха о5отун бэйэтин омугун оонньууларынан иитии саха эрэ омук 

проблемата буолбатах. Саха баай культуратын атын омуктар курдук, о5о уһулуччу тута сылдьар 

буолуутун омук быһыытынан уратытын, оонньуу нөңүө ханна да тиийдэ5инэ кыбыстыбакка кэпсиир, 

билэр буоларыгар иитэр. 

 

Эбии дьарык ыытыллар бириэмэтэ уонна көрүңэ. Эбии дьарык сүрүн көрүңүнэн буолар оонньуу 

биирдиилээн уонна бөлө5үнэн. Ыйга биирдэ ыытыллар. Бириэмэтэ: орто бөлөх – 20 мүнүүтэ, улахан 

бөлөх – 25 мүнүүтэ, бэлэмнэнии бөлөх – 30 мүнүүтэ. 

Эбии дьарык сыллаа5ы былаана 

Үлэ тутула Ыйдар Орто 

бөлөх 

Улахан 

бөлөх 

Бэлэмнэнии 

бөлөх 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«Сахалыы остуол 

оонньуулара» видеоролик 

көрүү 

Бала5ан ыйа 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

Алтынньы    
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2.«Күөрчэх ытыйыы» 

быраабылатын быьаарыы, 

оонньооһун. 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

Сэрэдэ  

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«Хабылык» быраабылатын 

быһаарыы, оонньооһун. 

Сэтинньи 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«Тыксаан» быраабылатын 

быһаарыы, оонньооһун. 

Ахсынньы 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«О5устар харсыһыылара» 

быраабылатын быһаарыы, 

оонньооһун. 

Тохсунньу 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«Тырыыңка» быраабылатын 

быһаарыы, оонньооһун. 

Олунньу 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«Тырыыңка»,  «Хабылык», 

«О5устар харсыһыылара», 

«Тыксаан», «Күөрчэх 

ытыйыы» оонньооһун. 

Кулун тутар 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар 

эрчиллиилэр 

2.«Тырыыңка»,  «Хабылык», 

«О5устар харсыһыылара», 

«Тыксаан», «Күөрчэх 

ытыйыы» оонньооһун. 

Муус устар 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

 

Сэрэдэ 

Курэхтэһии тэрийии Ыам ыйа 

1 нэдиэлэ 

 

 

 

Сэрэдэ 
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2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

Сэрэдэ  

Сэрэдэ 

Күүтүллэр түмүктэрэ: 

 О5о кыра эрдэ5иттэн норуотун культуратыгар оло5урбут оонньуулары оонньоон улаатан, кини 

саха уратытын ымыы курдук илдьэ сылдьар; 

 Өбүгэ үгэһин салгыыр туруктаах, өтөн киирэр куһа5ан дьаллыктары утары күүс түмүллэрин 

ситиһэр; 

 Сахалыы остуол оонньууларын аныгы саха ыалыгар баар буоларын хааччыйар. 

 Төрөппүт о5отун кытары, о5о до5отторунуун оонньуу нөңүө иллээх, эйэлээх, до5ордуу 

сыһыаны олохтуур; 

 Төрөппүт о5о уЬуйаанын кытта ыкса сибээстээхтик үлэлиирин ситиһэр; 

 О5о бол5омтолоох, сымса, бэргэн буоларын, хара5ынан холуурга үөрэнэрин, илии, тарбах 

бытархай былчыннара сайдарын ситиһэр. 

Туттуллубут литература: 

1. Гоголева С.В., Лепчикова Л.П., Саввина М.Н. Хамсаныылаах оонньуулар, эрчиллиилэр. – 

Дьокуускай: Кинигэ издательствота, 1991. 

2. Васильев П.К., Охлопков М.К., Сахалыы оонньуулар. – Дьокуускай: кинигэ издательствота, 

1985. 

3. Федоров А.С. Өбүгэлэрбит оонньуулара. – Дьокуускай, кооператив «Полиграфист», 1991. 
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«Утум» өбүгэ оонньуулара  

 

 

 

 

Константинова Саргылана Ивановна, 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин 
 иитээччитэ  

 

 

 

        Саха дьоно былыр – былыргыттан иллэҥ кэмнэрин оонньоон – 

көрүлээн атааралларын астыналлара. Кыһыммыт кылгас күннээх, 

уһун түүннээх буолан, күнү – дьылы кылгатаары, түүн хойукка 

диэри оонньуу арааһын тэрийэллэрэ. 

         Өбүгэ үгүс оонньуута билигин умнуллубут. Ол иһин ,бу 

оонньуулары сөргүтэн, оҕолору, ыччаттары үөрэтэн, эттэрин – 

хааннарын сайыннарар тустаахтар. 

        Оҕо билиитин – көрүүтүн, өйүн - санаатын, тылын – өһүн, 

майгытын – сигилигин уонна эт – хаан өттүнэн сайдыытыгар 

өбүгэлэрбит хамсаныылаах оонньуулара улахан суолталлаахтар. 

 

Оҕо этин сиинин сайыннарыы 

        Соруга: Оҕо эт-хаан ѳттүнэн сайдыыта,  хамсаныыта, тутта-

хапта сылдьыыта сааhынан, кыаҕынан сайдарын ситиhии, тус 

бэйэтин кыаҕар эрэнэр санааны үѳскэтии.  

Ис хоhооно: бэйэни кѳрүнүү-хараныы, сэрэхтээх буолуу, чѳл олох туhунан сүрүн      ѳйдѳбүллэр, эти-

хааны сайыннарар хамсаныылар. 

Кэпсиир, быhаарар: 

а) Сэрэхтээх буолуу быраабылатын; 

б) Чѳл олох туhунан сүрүн ѳйдѳбүллэри: 

- эти-хааны эрчийии, сүүрүү-кѳтүү, хамсаныы доруобуйаҕа туhалааҕын; 

- күннээҕи режим туhунан ѳйдѳбүлү (сѳпкѳ уонна кэмигэр аhааhын, утуйуу, оонньуу);  

- бэйэни харыстанар, дьаhанар түгэннэри; 

- арыгы, табах киhи доруобуйатыгар буортулааҕын.  

в) Эти-хааны сайыннарар хамсаныылары, оонньууну: 

- ѳбүгэтин үгэс буолбут спортивнай уонна хамсаныылаах оонньууларын (кылыы, ыстаҥа, мас 

тардыhыы, харах симсии, биhилэх кутуhуу уо.д.а.) билэр, холонон  кѳрѳр, бэйэтэ кѳҕүлүүр, тэрийсэр. 

        Оҕо кытыгырыс, сылбырҕа, сымса, имигэс, бэйэтин кыанар, чэбдик туруктаах буоларыгар 

хаамыы, сүүрүү, ыстаныы, ыттыы, сыыллыы, быраҕыы, хабыы курдук сүрүн хамсаныылар,  

сарсыардааҥы  эрчиллии,  сахалыы  хамсаныылаах,  күрэхтэһиилээх оонньуулар,  араас  анал  

эрчиллиилэр  уонна  күн,  салгын,  уу  суолтатын  өйдүүр, сыаналыыр, сатаан хамсанарга, эрчиллэргэ 

дьулуһар, кыһаллар, үөрэнэр. 

                                                    

Хаамыы, сүүрүү 

         Атаҕын сөпкө, чэпчэкитик, көнөтүк, эрийэ - буруйа, төгүрүк тула, биир колоннанан, атаҕын  

төбөтүнэн, тилэҕинэн, тобугун өрө көтөҕөн, уллуҥаҕын тас өртүнэн, ойоҕоһунан, киэҥник, 

кыараҕастык хардыылаан, музыканан, хамаанданан тэтимин уларытан, атаҕын иннин диэки быраҕан, 

кириэстии, көхсүнэн, тэпсэҥэлээн ыла-ыла, хараҕын симэн баран, чохчоохойдоон, илиитин араастаан 

хамсата - хамсата, хаамарга-сүүрэргэ анал дьарыктаныыларга үөрэнэр.Ону таһынан эттиктэр 
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быыстарынан, эттиги атыллаан 30-35см үрдүктээх иҥнэри хаптаһын устун: суон быанан, синньигэс 

ыскамыайка үрдүнэн (мээчиги төкүнүтэ-төкүнүтэ; төбөтүгэр мөһөөччүк ууран баран; мэһэйи атыллаан; 

чохчойон ылан; эттиги уура -уура). 

 

Ыстаныы 

            Ыстанарыгар турар балаһыанньатын билэр, атаҕын төбөтүнэн чэпчэкитик сиргэ ыстанан оҕо 3 - 

4 сааһыгар иннин диэки 2-3 м саҕырыйар. Онтон 5 - 6 сааһыгар 5-6 м уһуну ойуоккалаан барар. Икки 

атахха туран эрэ өрө ыстанан  эргийэр.  Биир  сиргэ  туран,  атаҕын уларыта  сылдьан  ыстанар.  

Төгүрүктэн төгүрүккэ, эттик икки ардынан, эттик тула, эттик үрдүнэн, уһун  -кылгас ыскакаалканан 

соҕотоҕун, иккиэ буолан ойуоккалыыр, ыстанан илиитинэн оонньууру таарыйар. - 3-4 сааһыгар 

миэстэттэн 25 - 30 см, 4-5 сааһыгар - 40 - 50 см уһуну, 5-6 сааһыгар 60–80см уһуну ыстанар. Сүүрэн 

кэлэн 100 см уһуну, 6-7 сааһыгар 100 - 120 см ыстанар. Миэстэтиттэн 15-20см үрдүктээх быа нөҥүө 

ойор, сүүрэн кэлэн 40 см үрдүгү ойор. 5-10 см үрдүктэн, 15-20см үрдүктэн.30 см үрдүктэн, 40 см 

үрдүктэн ыстанар.- табатык тэбинэн үөһэ кыырайан ойору - ыстанары сатыыр. Ыраахтан сүүрэн кэлэн 

ыстаныы техникатын сыысхала суох толорор. 

 

Ыттыы 

        Туруору турар кирилиэскэ ыттар, түһэр араас көрүҥүн сатыыр: 3-4 сааһыгар 1,5 м үрдүктээх 

кирилиэскэ ыттар, түһэр, кэккэлэһэ турар кирилиэскэ көһөр. 5-6 сааһыгар 2,5 м үрдүктээх кирилиэскэ 

икки атаҕынан хардарыта, түргэнник, бытааннык, мэһэйи туораан үөһээ ыттар, түһэр. Быа кирилиэскэ 

ытта үөрэнэр. 

Сыыллыы 

        Сыылларыгар тобуктаан эттик тула, эттиктэр икки ардыларынан барар. Кэнники тобуктаан  

сыыллыы  араас  көрүҥүн  сатыыр:  (ыскамыайка  үрдүнэн  тобуктаан, тоҥолохтоон, кэннинэн, 

төбөтүнэн мээчиги анньа - аннва уо.д.а.). Сиргэ умса, ыскамыайкаҕа сытан илиитинэн тардыһан 

сыыллары сатыыр. 50 см үрдүктээх  быа,  мэһэй  аннынан  муостаны  илиитинэн  таарыйбакка  

төҥкөйөн араастаан тахсар. 35-50 см уобуруччу иһинэн ааһар. 

 

Быраҕыы, хабыы 

        Мээчиги уҥа - хаҥас илиитинэн кыыратан, аларааттан үөһээ, быа нөҥүө быраҕар, эттик икки 

ардынан бэйэ - бэйэҕэ мээчиги алларааттан, кэтэхтэн таһааран, 1,5 м икки ардыгар бырахсар, ытыһын 

таһынан быраҕан баран хабар. Мээчиги сиртэн тэйитэр, мээчиги  хабар.  3-4  сааһыгар  4-5  төгүл  

субуруччу  сиртэн  тэйитэр.  5-6  сааһыгармээчиги тэйитэ - тэйитэ 5-6 м саҕырыйар. Туран эрэ уонна 

хаама сылдьан мээчиги уҥа - хаҥас илиитинэн солбуһуннара үөһэттэн түһэр мээчиги хабар, 3-4 

сааһыгар 2-2,5 м ыраах турар сыалы уҥа - хаҥас илиитинэн таба быраҕар. 5-6 сааһыгар 6 м ыраахтан 

хамсыыр, хамсаабат сыалы таба быраҕар.  

Сахалыы хамсаныылар 

         Хомуска оонньооһун, ынах ыаһын, кымыс ытыйыыта, дьиэрҥкэй, атах тэпсии, сүгүрүйүү, 

оһуокай хаамыыта, кулун - куллуруһуу, аҥар атахха ойуу, тилэх тэпсии, чохчоохой, сүгүрүйүү арааһа, 

атаралаан сүүрүү, оһуокай араас хаамыыта, ойон атах тэпсии, буурдааһын. Иистэнии,  тирии  имитии,  

уһанар  хамсаныылар,  илими,  муҥханы  тардыы, хайыһарынан  сырылаан  түһүү  хамсаныылара.  

Сохсо  иитии,  от  охсуу,  мунньуу,  уот оттуута, сап хатыыта, эрийиитэ, кыыллар хаамыылара, булчут 

хайыһарынан хаамыыта. Оҕо этин-сиинин туругурдар тыыныы, харах, тарбах анал эрчиллиитин 

баһылыыр.   

                             

Сахалыы хамсаныылаах ооннъуулар холобурдара 

 

Кыаһыланыы 

        Итии-куйаас кэмнэргэ ынах - сүөһү эмиийэ хатан эбэтэр кыымаайы , күлүмэн сиэн, дэлби 

бааһыран, кыайан ыаппат буолан хаалааччы. Ол иһин тэбиэлэммэтин, улаханнык мөхсүбэтин диэн 

кэлин атахтарын такымнарын үөһэ өттүнэн быанан кыаһылаан кэбиһэллэр. 
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        Оҕолор элбэх буолан түмүстэхтэринэ «кыаһыланыы» диэн күрэхтэһии тэрийэллэр эбит. Икки 

бөлөххө арахсаллар. Оонньуу ыытааччы күрэхтэһээччи дьону барыларын атахтарын бэрбээкэйдэриттэн 

кыаһыланалларыгар этэр. Хаҥас бэрбээкэйдэрин куустаран ылан, иккитэ эрийэ тардан. уҥа атахтарын 

бэрбээкэйдэригэр аҕалан, сөллүбэт гына ыга баайан кэбиһэллэр. Оччоҕо атахтарын икки арда кыра 

арыттаах буолар. 

        Оонньуу ыытааччы 15 - 20 метр сиргэ күрэхтэһэр сир бэлэмниир. Икки бөлөх дьонун тус-туспа 

субуруччу туруортуур уонна бэлиэтэммит сири эргийэн кэлэн, урут турар икки киһи илиилэрин тэҥҥэ 

таарыйар. Кыаһылаах киһи, баҕар ойуоккалаан сүүрдүн, баҕар, хаамтын, ол бэйэтиттэн тутулуктаах. 

Оҕуннаҕына даҕаны туран сүүрүөх тустаах. Урут кэлбит бөлөх дьоно кыайаллар. 

        Өскөтүн сүүрэн истэҕинэ кыаһыта сөллөр күннээх буоллаҕына, көрө охсон тута бааныахтаах 

уонна салгыы сүүрүөхтээх. Бу оонньууну билигин кулууптарга, спортзалларга оонньотуохха сөп. Саха 

оонньууларыттан биир дьикти оонньуу. Кыахтаах эрээри, кыаһылаах буолуу... 

  

Ат буолан сырсыы 

        Сайын сайылыкка тахсыы оҕо аймахха саамай күүтүүлээх кэм буолара. Оҕолор сындылҕаннаах 

уһун кыһын кэнниттэн көрсүһэн араас оонньуулары оонньууллара. Олортон биирдэстэрэ – “ат буолан 

күрэхтэһии”. 

        Үс эбэтэр биэс оҕо икки илиилэринэн сиргэ тайаналлар, икки атахтарын төбөтүгэр тирэнэллэр. 

Бары кэккэлэһэн, сүүрэргэ бэлэм тураллар. Сүүрэр сирдэрэ 30 – 50 метр уһуннаах көнө сир. “Чэ!” – 

диэн хамаанда кэнниттэн бука бары тэбис тэҥҥэ түһүнэн кэбиһэллэр. Кинилэр сүүрэллэригэр икки 

илиилэрин – атахтарын тэҥҥэ ылан, сылгы эрчимнээхтик сүүрэринии төҥкөйөн барыахтаахтар. Ким 

урут эрдэттэн тардыллыбыт сурааһыны үктээн аастаҕына, ол оҕо кыайыылааҕынан тахсар уонна 

бүгүҥҥу күннээх оонньууга “баһылык” буолан оонньуулары салайар чиэскэ тиксэр.  

                                 

Тоҕус былас суһуоҕу өрүү 

                Олоҥхоҕо этиллэринэн, тоҕус былас суһуохтаах Туналҕаннаах Ньуурдаах Туйаарыма Куо 

диэн күн бүгүнүгэр диэри уос номоҕо оҥостон, былыргы да, аныгы да ырыаларга ыллыыллар. Кыыс 

оҕо суһуоҕа төһөнөн уһун, намылхай да, соччонон кини өссө киэркэйэр, дууһалыын ырааһырар. 

        Былыргы биһиги өбүгэлэрбитбаай дьону кинилэр кыыстарын суһуоҕунан сыаналыыллара үһү. 

Улахан баай дьон кыыстарын баттаҕын тоҕус суһуох гына өрөллөрө. Оттон орто баай кыыһын 

баттаҕын сэттэ суһуох гына өрөллөр эбит. Сөбүгэр баайдаах дьон кыыстарын баттаҕын үс суһуох гына 

өрөллөрө дииллэр. 

        Оонньуу ыытааччы тоҕустуу киһилээх икки бөлөҕү тэрийэр. Бөлөхтөргө биирдиилэригэр төгүрүк 

иини биэрэллэр. Хас биирдии төгүрүк иигэ биир метр уһуннаахх сүүрбэ сэттэ сүмэх баттаҕы, сиэли, 

быаны (таҥас ыйыыр быа өрөргө ордук) сөллүбэт гына уһуктарыттан баайталаан кэбиһэллэр. Төгүрүк 

иилэри уунан тиийэр сиригэр биэтэҥнии турар гына ыйыыллар. 

        Оонньууну ыытааччы икки бөлөҕү төгүрүк иилэртэн уон метр тэйиччи субуруччу туруорар. 

Бөлөхтөртөн биирдии киһи сүүрэн тиийэн үс сүмэҕи кытаанах гына өрүөхтээх. Өрөн бүтэрээт, 

эргиллэн кэлэн, бэйэтин бөлөҕүн киһитин ытыһын тыастаахтык охсуохтаах, оччоҕо ол киһитэ суһуох 

өрө сүүрүөхтээх. Икки бөлөх дьоно суһуохтарын өрөн бүппүттэрин кэннэ, оонньуу ыытааччы хайа 

бөлөх төһө үчүгэйдик, кытаанахтык суһуохтары өрбүтүн уонна хайалара урут бүтэрэноннуларыгар 

турбуттарын бэлиэтиир. 

        Урут бүтэрбит гынан баран, суһуохтарын мөлтөхтүк өрбүт бөлөх кыайтарыылааҕынан ааҕыллар. 

        Суһуох өрүүтүн ханнык баҕарар саастаах дьон оонньуохтарын сөп. 

 

                                       

Ойбонтон уулааһын 

        Күөлгэ ойбон алларан, сүөһүнү уулатыы билигин да тарҕаммыт суол. Сиртэн биир тутум 

үрдһктээх иһиккэ ууну толору куталлар. Ыытааччы оонньуу быраабылатын кэпсиир уонна кыттар 

оҕолору биир сиргэ туруорар. Бастакы оонньооччу уҥа илиитинэн хаҥас кулгааҕын эминньэҕин тутар, 

хаҥас илиитинэн хаҥас атаҕын кэтэҕинэн уҥа атаҕын төбөтүттэн тутар уонна илиилэрин араарбакка, 

аҥар атаҕынан туран эрэ төҥкөйөн, мас кытыйаттан уулаан ылыахтаах. Өскөтүн төҥкөйөн иһэн 
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илиилэрин арааран, тайана түстэҕинэ, оонньууттан туораан иһиэхтээх. Илиилэрин араарбакка, аҥар 

атаҕынан, үчүгэйдик төҥкөйөн уу истэҕинэ, кыайыылааҕынан тахсар. 

        Бу оонньууну оонньуурга билигин бииртутум үрдүктээх ханнык баҕарар иһити ытыран ылыахха 

сөп. 

                                          

Оҕустар харсыһыылара 

        Өбүгэлэрбит кыстыктан көһөн, сайылыктарыгар киириилэрэ туспа биир кэрэ бырааһынньык 

буолара. Атыыр оҕус айаатааһына, оҕолор үөрбүт-көппүт аймалҕаннара, күөрэгэй ырыата, айылҕа, 

киһи - сүөһү үөрүүтэ - барыта биир тыын буолара. 

        Атыыр оҕустары харсыһыннарыы сайылык иһигэр биир дьикти түгэн этэ. Оҕустар харсыһан 

бүттэхтэринэ аны оҕолор харсыһа оонньууллара. 

        Оҕолор оҕустары үтүктэн, айаатыы-айаатыы буору ытыстарынан хаһыйан, тобуктаан сылдьан 

кынчыаттаһан кэлээт, төбө-төбөлөрүттэн тирэһээт, харсыспытынан бараллара. Харсыһар кэмнэригэр 

оонньууну ыытааччы үс метр сири мээрэйдиир уонна ортотунан сурааһын тардар. Икки харсыһар 

оҕолору ол сурааһын икки ардыгар туруорар, төбөлөрүн холботон баран: "Чэ!" - диэн хамаандалыыр. 

Харсыһааччылар эмискэ төбөҕө түһүө суохтаахтар. 

        Өскөтүн бастакы оҕо иккис оҕону сурааһыныттан 1 м 50 см тэйиччи үтүрүйэн илтэҕинэ, оччоҕуна 

иккис оҕо кыайтарбытынан ааҕыллар. 

        Бу оонньууну улахан да дьон оонньуохтарын сөп. 

 

Биһилэх кутуута 

        Былыр өбүгэлэрбит саха балаҕанын сыҥаһатыгар иккилии буолан (паара) кэккэлэһэн олорон 

биһилэх кутуһан оонньууллар. Биһилэҕи тохсус киһи кутуохтаах. Кэккэлэһэн олорор дьон икки 

илиилэрин холбуу хамыйахтыы тутан тобуктарыгар уураллар. 

        Биһилэх куттааччы бастакы киһиттэн саҕалаан барыларыгар ытыстарыгар биһилэҕи укпута 

буолар. Ол гынан, биир эмэ киһиэхэ биһилэҕи хаалларар. Биһилэҕи ылбыт киһи аттыгар олорор 

дьоҥҥо ону биллэриэ суохтаах.  

        Биһилэх куппут киһи барыларын кэрийээт, ыҥырар “Биһилэхтээх киһи тур!” Онуоха илиитигэр 

биһилэхтээх оонньооччу эмискэ сулбу ойон туруохтаах. Кини аттынааҕы киһитин соспутунан 

турдаҕына, кыайтарыылааҕынан ааҕыллар. Биһилэх кутааччы “Биһилэхтээх киһи тур!” – диэн үс төгүл 

тохтуу – тохтуу этиэхтээх. Ол устатыгар биһилэхтээх киһи кыайан турбатаҕына эмиэ кыайтарыыннан 

ааҕыллар. Өскөтүн аттытыгар олорор киһитигэр туттардаҕына, ыстарыыптанар. Ырыа ыллыыр эбэтэр 

үҥкүүлүүр. 

        Оттон аттытыгар олорор киһититтэн куоттаҕына, кыайыылааҕынан тахсан, аны кини биһилэх 

кутар. Урут биһилэх куппут киһи кини оннугар олорор. Биһилэх кутааччы наар биир паараҕа 

куппакка,барыларын хабан оонньуохтаах. Оччоҕо оонньуу ордук көрдөөхтүк барар. 

        Бу оонньууну маассабай оонньуу быһыытынан ханна баҕарар оонньуохха сөп. 

 

Куобах 

        Куобах - турар сиртэн эбэтэр чугастан сүүрэн кэлэн, икки атаҕынан тэҥҥэ тирэнэн, тохтообокко 

эрэ уон биирдэ ойуу. Тирэнэр кэмҥэ киһи тобуга бокуйар, икки илиитэ кэннин диэки буолар. Ойор 

киһи атаҕын күүскэ, түргэнник көннөрөн, илиитин иннин диэки эрчимнээхтик дайбаан саҕалыыр. 

        Көтүү кэмигэр атаҕы кумуччу тутуллар. Куобахтааһын икки суол көрүҥнээх: атаҕынан утары 

соҕус тирэнэн, дэгэйэн барыы эбэтэр батары түһүөлээн, атах күүһүнэн тирэнэн силлиргэччи ойуу. Саҥа 

саҕалааччы сүрүн алҕаһа диэн, илиитин сатаан хамсаппат. Хас ойуу кэнниттэн спортсмен илиитин 

маятник курдук хамсатан, олус түргэнник кэннин диэки илдьэ охсуохтаах. Сорох олус төҥкөччү 

туттан, умса хоруйа түһэрин эмиэ маҥнайгыттан ыйан, сатаан тирэнэрин ситиһиэххэ наада. 

 

Ыстаҥа 
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        Сүүрэн кэлэн икки атахха олбу - солбу уон төгүл түһүөлээн баран, уон биириһигэр икки атахха 

тэһһэ түһүллэр. Сүүрүүтэ кылыы сүүрүүтүн курдук. тирэнэр атах уллуҥаҕар малтаччы соҕус 

үктэниллэр. Тирэнэн баран, өттүгү хамсатан, босхо атаҕы инники күүскэ быраҕыллар. 

        Киһи иннин диэки төҥкөччү соҕус туттан, киэҥник атыллаан ойор. Үрдүк кылаастаах спортсмен 

икки илиитин тэҥҥэ дайбанар, оттон саҥа саҕалаан эрэр оҕо олбу-солбу дайбаныан сөп. Үгүс киһи 

наһаа үөһэ эбэтэр сүүрэн эрэр курдук намыһахтык ойор, сототун олус инники быраҕар, атаҕынан тэҥэ 

суохтук анньынар буолар, ол сыыһа. 

  

Кылыы 

        Кылыы - сүүрэн кэлэн аҥар атаҕынан уон төгүл ойон баран, уон биириһигэр икки атахха тэҥҥэ 

түһүллэр. Маҥнайгы сүүрүү 20-30 м уһун буолуон сөп. Тирэнэр атах уллуҥаҕар бүтүннүүтүгэр 

үктэниллэр, босхо атах тобуга токуйан, биэтэҥнээн - такыҥнаан, ойору күүһүрдэр. 

        Хайдах эрэ табыйар курдук буолан баран, чэпчэкитик дэгийэн тирэниллэр. Илиини атахха сөп 

түбэһиннэрэн кэнниттэн инники диэки дайбаныллар. Үчүгэйдик, сатаан кылыйарга туох ханнык 

иннинэ атах, илии былчыҥа хамсыыра, салгыҥҥа көтүү, тыыныы - барыта сөпкө дьүөрэлэһэрэ наада. 

Саҥа саҕалаан эрэр кылыыһыт маҥнай наһаа түһүнэн, сүһүөҕэ уйбат буолааччы эбэтэр сүүрэн эрэр 

курдук намыһахтык баран бүдүрүйэн хаалар. Наһаа үөһээ күөрэйэн кылыйар эмиэ соччото суох. 

 

Маамыкта быраҕыы 

        Уһук хоту сир уонна Саха сирин соҕуруулуу - илиҥ өттүн аҕыйах ахсааннаах норуоттарыгар 

киэҥник тарҕаммыт көрүҥ. 15 м ыраахха 1,5 үрдүк остуолбаҕа таба муостаах макет саайыллар. 

        Оҕо биир сиргэ туран эрэн эбэтэр сүүрэн кэлэн быаны иилэ быраҕыахтаах. Кыттааччы үстэ 

холонор кыахтаах. Өскөтүн маамыкта көстөрө уустук буоллаҕына суон соҕус капрон быаны 

туһаныахха сөп. Быа биир төбөтө уктааланар, иккис төбөтө ону нөҥүө таһаарыллар. Маамыктаны 

иилистибэт гына төгүрүччү тутан түүрүллэр. Бырахтахха тас дьоҕус иитэ барыта субуруйан, маамыкта 

сыалга иилистэ түһүөхтээх. 

        Маамыктаны элбэхтик эрчиллэн таба быраҕар буолуохха сөп. Саха оҕотун мээчигинэн, маһынан 

таба быраҕарга кыра эрдэҕиттэн үөрэтиэххэ наада. Кэнники төбөтүгэр кыра дьаакырдаах быаны онно - 

манна быраҕа оонньуохтаах. Ол курдук сыыйа-баайа маамыктаны сатаан тутта үөрэнэр. Маамыктаны 

таба быраҕыыга конкус, күрэхтэһии тэрийэн ыытар сөптөөх. 

 

Мас тардыһыы 

        Сахаларга ким күүстээҕин билэргэ ханна да буоллун: дьиэ иһигэр, таһырдьа, муостаҕа, хонууга, 

хаарга - мас тардыһаллара. Сороҕор быа эмиэ тардыһар буолаллара. Дьигиҥнэтэн тардыы, биэрбитэ 

буолан иһэн эмискэ төлө тардыы, маһы эрийии, туора төҥкөйүү уо.д.а. араас албас баара. 

        Билигин сорох албас көҥүллэнэн, тирэнэр маска атаҕы араастык сыҕарыҥнатар буоланнар, мас 

тардыһыы наһаа кэрэхсэнэр күрэхтэһии буолла. Мас тардыһааччы урут кылгас, босхо хаптаһыҥҥа 

тирэнэн олорон, утарылаһааччытын сороҕор өрө тэбэн кэбиһэр этэ. Аныгы быраабыланан атах 

хамсыыра көҥүллэнэн, былчыҥы сөптөөх кэмҥэ сатаан күүрдэр, булугас, түргэн өйдөөх, олус сэргэх 

киһи кыайар буолан эрэр. Ардыгар алҕас хотторуу эмиэ баар. Ол аата бу спортка сөптөөх бэлэмнэнии 

наада. Тура күүһү быһаарсарга, кэпсэтии быһыытынан билигин да араас албаһы туттубакка тардыһыы 

эмиэ көҥллэниэх тустаах. 

        Мас тардыһыы спорт биир ыарахан көрүҥэ буолар. Икки тэҥ киһи өр баҕайы ыгыстан олороро 

сүрэх үлэтигэр, хаан эргииригэр, сис иҥииригэр улахан буорулаах. Холобур, ыараханы көтөҕүүгэ 20-30 

сөкүүндэттэн уһуннук ыгыстар олох сатаммат диэн дакаастаммыта ыраатта. Ол иһин мас тардыһыы 

кыргыттарга, дьахталларга спорт көрүҥүнэн киирбэт.Саастаах эр дьону да мас тардыһыннарар 

табыллыбат. Эдэр да дьон тоҥ иҥиирдэринэн тардыһаллара сыыһа. Эти - хааны үчүгэйдик ититэн, 

ордук сиһи имитэн баран киирсиллэр.  

        Мас тардыһыыга эрчиллии ньымата диэн былыр да, аны да суох. Ол гынан баран сиһэ, атаҕа 

күүстээх, илиитин , тарбаҕа сайдыбыт киһи тардыһыык буолара чахчы.  
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        Ыарахан атлетикаҕа ити былчыҥы сайыннарар сөптөөх ньыма үөскээбитэ ыраатта. Холобур, 

табаҕайы, тарбах былчыҥын эрчийэргэ икки бууттаах гиирэни ыйаан баран эрийэн таһаара оонньуур 

тренажеры киһи бэйэтэ ханна баҕарар оҥостуон сөп.  

        Мас тардыһыытыгар бобуулаах албастар 

1. Мас тардыһыытыгар бобуллар: 

а) өттүгэстии охтуу 

б) тэбилик хаптаһынтан атаҕы араарыы 

в) тардыһар маһы туппут сиргиттэн илиини сыҕарытыы 

г) эмискэ эмискэ дьигиҥнэтэн тардыы 

д) тардыһар маһы иҥнэри тутан, тэбилик хаптаһыҥҥа эбэтэр сиргэ тирээн тардыы 

е) тардыһар маһы эмискэ ыһыктан кэбиһии 

ж) хамаанда бэриллиэн иннинэ тардыы 

з) тардыһыы кэмигэр кэпсэтии, судьуйаны кытта мөккүһүү уо.д.а. 

2. Бобуулаах албастары тутуннахха, быраабыланы кэстэххэ кыттааччыга сэрэтии бэриллэр. 

Иккис сэрэтии кэнниттэн күрэхтэһииттэн уһуллар.        

                                                                                      

Бэгэччэктэһии 

        Икки киһи остуолга уун- утары олороллор. Уҥа илиилэрин остуол үрдүгэр ууран, харыларын бэйэ 

– бэйэлэригэр сыһыары, холбуу туталлар. Тоҥолохторун остуолтан араарбакка, ытыстарынан эрэ 

кэдэриччи баттаһыахтаахтар. Дьэ манна хайаларын тарбахтара күүстээх, бэгэччэгэ тирэхтээх – 

утарылаһааччытын ытыһын кэдириччи баттыахтаах. Бу оонньууга хаҥас илиинэн эмиэ 

бэгэччэктэһиэххэ сөп.   

Былыр өбүгэлэрбит күүстээх киһини бэгэччэктэһэн билэллэрэ үһү.  

 

Ыт буутун охсуһуута 

        Түөлбэ ортотугар икки сымса дьон киирэн күрэхтэһэллэр. Иккиэн уҥа илиилэринэн хаҥас 

атахтарын кэннинэн уҥа атахтарын туталлар. Уонна чохчойо сылдьан, аҥар атахтарынан ыстаҥалаһан, 

бэйэ – бэйэлэрин санныларынан анньыһаллар. Бу бириэмэҕэ хайалара да илиилэрин араарыа 

суохтаахтар. Иккиттэн биирдэстэрэ, саннынан таарыллан, илиитин – атаҕын ыһыктан кэбиһээт, олоро 

түстэҕинэ, кыайбытынан ааҕаллар. Илитин – атаҕын ыһыктыбакка, олоро түһэн баран, иккиһин ойон 

туран чохчойоот, киирсибитинэн барыан сөп. Ойон турарыгар илиитин – атаҕын ыһыктыбакка 

туруохтаах. 

        Бу оонньууну ханнык баҕарар кэмҥэ хамаандаларга хайдан оонньуохха сөп. 

 

Күлүүстэһии 

        Утарылаһар дьон ойоҕосторунан тураллар, аҥар атахтарын хатыйа тутан тирэнсэн баран , орто 

тарбахтарынан ыга ылсан тардыһаллар. 

        Миэстэтиттэн хамсаабыт, тарбаҕын төлө ыыппыт эбэтэр сулбу тардыбыт киһи хотторор. Атын 

илиинэн тардыһыахха эмиэ сөп. Бу сүнньүнэн күүһү быһаарсар киирсии буолар. 

        Оонньуу ыытааччы 2 м 50 см эбэтэр 3 метрдээх сир уһугар сурааһын тардар. Күрэхтэһэр дьон - 

икки киһи тардыллыбыт сурааһыннар истэригэр киирэн тураллар. Уҥа илиилэрин ортоку 

тарбахтарынан тардыһаары ыгыта тутуһан тураллар. Оонньуу ыытааччыта "Чэ!" - диирин кытта иккиэн 

тэҥҥэ сыыйа тардыһыахтаахтар. Тарбаҕар, илиитигэр күүстээх күрэхтэһээччи утарылаһааччытын 

бэйэтин кэннигэр баар сурааһыҥҥа диэри соһон аҕаллаҕына уонна ол состорон иһээччитэ сурааһыны 

атаҕынан таарыйдаҕына кыайыылааҕынан тахсар. Өскөтүн тардыһыы кэмигэр утарылаһааччы ортоку 

тарбаҕынан тардыспыта буола сылдьан көннөрөн, ыһыктан кэбистэҕинэ, ол киһи кыайтарыылааҕынан 

ааҕыллар. Бу оонньууну былыр күүстээх дьон оонньууллара үһү. Онтон билиҥҥи кэмҥэ спортивнай 

көрүҥҥэ киллэрэн хамаанданан күрэхтэһиэххэ сөп.                                                       
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Кириэс тэбии 

        Икки тэбис тэҥ 3 см кэтиттээх,70 см уһуннаах,0,5 см халыҥнаах маһы ылан көнө сиргэ уураллар. 

Оонньооччу сис туттан кириэстии ууруллубут мас таһыгар кэлэр.Кини бу кириэс үрдүнэн аҥаар 

атаҕын үөһээ көтөҕөн баран,биир атаҕынан кылыйан,маһы таарыйбакка кириэстии ыстаҥалыыр 

кэмигэрханнык баҕарар ырыаны дорҕоонноохтук ыллыахтаах.Өскөтүн маһы таарыйан кэбистэҕинэ 

хотторбутунан ааҕыллар.Биир мүнүүтэ тохтоло суох кириэһи таарыйбакка үҥкүүлээтэҕинэ 

кыайыылааҕынан тахсар. 

 

Муҥхалааһын 

        Сайын сайылыкка оҕо-аймах мустубут кэмигэр “муҥхалааһын”диэн эмиэ биир көрдөөх оонньуу 

баар буолара.Үс эбэтэр биэс оҕо “муҥха” буолаллар: сиэттиһэ сылдьаллар.Сүүрэр кэмнэригэр 

илиилэрин араарыа суохтаахтар.Уонча оҕо -“балыктар”.Сүүрэр – “муҥхалыыр” сиргэ төгүрүччү бэлиэ 

оҥоһуллар.Бу “күөл” иһиттэн “муҥха” да “балык” да тахсыа суохтаахтар. “Күөл” биир өттүгэр уонча 

киһи батар төгүрүк бэлиэ “чардаат” оҥоһуллар.”Муҥхаһыттар” сиэттиһэ сылдьан “балыктары” 

эккирэтэн тутан ылан “чардаакка”аҕалаллар. “Балыктар” хайа сатанарынан “муҥхаттан” куота 

сатыыллар. “Муҥхаһыттар” үстэ балыктары” тутан баран “чардаакка” аҕалбакка эрэ куоттардахтарына 

“муҥхаһыттар” хоттороллор, “балыктар” “муҥхаһыт” буолаллар. 

 

Сыллааҕы үлэ былаана 

 

№ Ыйдар Орто бөлөх Улахан бөлөх Бэлэмнэнии бөлөх 

1 Балаҕан ыйа Ыстаҥа  Бэгэччэктэһии 

   

Бэгэччэктэһии 

2 Алтынньы ыйа Куобах Тоҕус былас суһуоҕу өрүү Тоҕус былас суһуоҕу 

өрүү 

3 Сэтинньи ыйа Кылыы Кириэс тэбии Кириэс тэбии 

4 Ахсынньы ыйа Кыаһыланыы Кыаһыланыы Кыаһыланыы 

5 Тохсунньу ыйа Биһилэх кутуута Биһилэх кутуута Биһилэх кутуута 

6 Олунньу ыйа Ат буолан сырсыы Күлүүстэһии Күлүүстэһии 

7 Кулун тутар ыйа Ыт буутун охсуһуута. Ойбонтон уулааһын Ойбонтон уулааһын 

8 Муус устар ыйа Күлүүстэһии Муҥхалааһын Муҥхалааһын 

9 Ыам ыйа Мас тардыһыыта Мас тардыһыыта Мас тардыһыыта 

 

                               

Түмүк 

 

        Дьиэлэригэр оҕолор үксүн телевизорга, компьютерга, телефоҥҥа олорон оонньууллар, ол иһин 

кинилэр эт – хаан өттүнэн сайдыылара улаханнык атахтанар. Оҕо - өйүн санаатын уонна уопсай 

сайдыытын бытаардар. Онон кини күннээҕи олоҕор үлэ араас көрүҥүн таба аттаран туруорууга 

хамсаныылаах оонньуулар киэҥник туһаныллыахтаахтар. Бу манна киирбит оонньуулар, программа 

ирдэбилигэр олоҕуран, оҕолор эт – хаан өттүнэн сайдыыларын таһымын учуоттанан киирдилэр. 

        Күннээҕи олоххо уонна иллэҥ кэмҥэ, бөлөх оҕолорун барыларын эбэтэр аҕыйах оҕону хабан 

тэрийэн оонньотуохха сөп. Өбүгэлэрбит хамсаныылаах оонньуулара хайа баҕарар көрүҥнэрин табатык 
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туһаныыга иитээччи айымньылаахтык сыһыаннаһан, үрдүк таһымнаахтык тэрийиитэ улахан 

суолталаах.  

 

Туһаныллыбыт литература: 

 

1. Федоров А.С. Өбүгэлэрбит оонньуулара. – Дьокуускай, 1992. 

2. Шамаев Н.К. Эдэр ыччаты эт - хаан сайдыытыгар сахалыы ньымаларынан иитии. – 

Дьокуускай, 1994. 

3. С.В.Гоголева, Л.П. Лепчикова, М.Н.Саввина. Дидактические игры. Хамсаныылаах 

оонньуулар, эрчиллиилэр.- Якутск, 1991. 

4. “Тосхол”. Бырагыраамма – саҥа кэрдиис кэмҥэ. ФГҮөС – сахалыы оҕо тэрилтэтигэр.1914с. 

 

 

 

 

 

 

«Сэттэ өҥ» уруһуй кистэлэҥэ 

 

 

 

 

Жиркова Нюргустана Николаевна, 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

уруһуй куруһуогун салайааччыта  

 

 

 

 

        Оҕо тус бэйэтэ кыра эрдэҕиттэн көхтөөх, барыны бары 

кэрэхсиир, билэ-көрө сатыыр, үлэhит буолара оҕо сайдыытыгар 

улахан суолталаах.  Хас биирдии төрөппүт оҕотун дириҥ 

билиилээх, көҥүл өйдөөх-санаалаах, сайдыылаах, бодоруһар  

дьоҕурдаах,  ханнык да ыарахаттартан толлубакка, тостубакка 

олоҕор  суолун  тобулар  буолуон баҕарар. Бу ирдэбили оскуола 

иннинээҕи иитэр кыһа оҕолор саастарынан  уратыларын, 

сайдыыларын таһымын көрөн, үөрэх, наука этэригэр олоҕуран 

иитии - үөрэтии үлэтин ыытар. 

        Оҕо ураты ис кыаҕын сайыннарарыгар араас дьарыктары, 

үлэлиир усулуобуйаны тэрийэр, дьарык оҕо сайдыытыгар, 

сааhыгар сөп түбэhэрин учуоттуур. 

        Хас биирдии иитиллээччи  айымньылаахтык толкуйдуур 

уонна айар дьоҕура сайдарыгар ойуулуур-дьүһүннүүр,  

эстетическай хайысхалаах  дьарыктар улахан суолталаахтар. 

Уруһуй дьарыга оҕо тус бэйэтин  кыаҕын  билинэр, саамай 

таһаарыылаах  дьарык   буолар.  Бары  сатабылын,  дьоҕурун  

туһанан  үлэлиир,  хас биирдии  дьарыкка оҕо  бэйэтин дьоҕурун  арыйар, ылбыт  билиитин  туһанар. 

      Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи  4 – 7  саастаах оҕолору  сайыннарар  «Сэттэ өҥ»  ойуулуур – 

дьүһүннүүр  эбии  дьарык 86 нүөмэрдээх иитэр – сайыннарар  «Чуораанчык» оҕо кыһатын саха 

бөлөхтөрүн «Ситим»  бырайыагар кыттыһан, ыкса сибээстээн, дьүөрэлээн ыытыллар. 
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     «Сэттэ өҥ»  ойуулуур – дьүһүннүүр  эбии  дьарыкка оҕо норуот маастардарын айар үлэлэрин, 

норуот тылынан уус уран айымньытын билсиһэн,  билбэтэҕин билэн, бэйэтигэр элбэх саҥаны арыйан 

айан  уруһуйдуур, кэрэни  таба  көрөн, бэйэтин  санаатын  уруһуй  нөҥүө  биэрэн ойуулуур-

дьүьүннүүр дьоҕурун сайыннарар. 

      «Сэттэ өҥ»  эбии дьарык  иитэр – үөрэтэр үлэ дьыл үс кэмнэринэн «Көмүс күһүн», «Кыыдаан 

кыһын», «Сандал саас» бөлөхтөрүнэн аттарылынна. Хартыынаннан үлэ, сабардамнаах ойуулааһын, 

сыбаан оҥорооһун, айылҕа матырыйаалынан үлэ көрүҥнэрэ киирдилэр. 

 «Көмүс күһүн» бөлөх  иитэр - үөрэтэр соруктара: сахабыт сирин биллиилээх 

худуоһунньуктарын хартыыналарын билиһиннэрии, пейзаж, натюрморт – живопись 

көрүҥнэрин арыйыы. Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас матырыйааллары туһанан 

күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Сыбаан, сыһыаран оҥоруу дьоҕурун 

сайыннарыы. Тарбах  былчыннарын сайыннарыы. Норуот билгэтигэр олоҕуран 

таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

 «Кыыдаан кыһын» бөлөх иитэр - уорэтэр соруктара: ойуулуур-дьүһүннүүр уонна норуот 

прикладной искусствотыгар интириэһи сайыннарыы. Натюрморт – живопись биир көрүҥүн 

арыйыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба көрөгө 

үөрэтии. Сыбыыр, сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан 

кыһын өйдөбүлүн биэрии. Оҕо уруһуйдуур дьоҕурун сайыннарыы. Норуот уус-уран 

айымньыларын билиһиннэрии, ис хоһоонун өйдөөн өйтөн уруһуйдааһын. 

 «Сандал саас»  бөлөх   иитэр - үөрэтэр соруктара: норуот тылынан уус уран айымньытын  -  

Олоҥхону билиһиннэрии, өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. Өбүгэлэрбит 

олохторун - дьаһахтарын, таҥастарын - саптарын билиһиннэрии, интириэһи 

кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү 

биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  

сатабылларын салгыы сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын сайыннарыы.                               

 

«Сэттэ өҥ»  ойуулуур – дьүһүннүүр  эбии  дьарык  сүрүн сыала: 

- искусство  эйгэтигэр  хас  биирдии  оҕо талаанын, дьоҕурун  көрөн  учуоттаан, оҕо өйүгэр 

оҥорбутун илиитинэн сатаан оҥорорун ситиһэн айар дьоҕурун сайыннарыы;  

 

Соруктар: 

Уерэтэр сыала: 

- ойуулуур - дьүһүннүүр искусство көрүҥнэрин  арааһын:  живопись, Саха норуотун прикладной 

искусствотын  билиһиннэрии; 

- тымныы, сылаас өҥнөрү араарарга, уруһуй көрүҥнэрин билэргэ, оонньуу нөҥүө үөрэтии; 

- төрөөбүт  дойдубут  айылҕатын, кыылын - сүөлүн, олоҕун,  олохтоох төрүт  омук дьарыгын, 

үгэстэрин билиһиннэрии. 

Сайыннарар сыала: 

- сатабыллаахтык киистэннэн туттан өҥү буккуйан атын өҥү таһаарар ньыманы сайыннарыы; 

- уус - уран  үлэ көрүҥнэрин  арааһын (живопись,  уус-уран  оҥоһуктар)  уонна  оҕо бэйэтин  

көрүтүүн араас  матырыйаалларынан  туһанан   айар  үлэтигэр  көрдөрөрүн,  араас  туруктары  

дьүһүн  нөҥүө  тиэрдэр  кыахтанарын сайыннарыы; 

- бэйэтин  айар  үлэтигэр  араас  көрүҥнээх сахалыы оһуордары,  ойуулары  туһанан  үлэтэ  кэрэ  

көстүүлээх  буоларын  ситиһии. 

Иитэр сыала: 

- бэйэ – бэйэҕэ эйэҕэс сыһыаны үөскэтии; 

- үлэни  таптыырга,  салайынарга,  эппиэтинэстээх  буоларга, билэ-көрө  сатыырга,  атыттарга  

көмөлөһөргө, киһи  үлэтин  харыстыырга,  норуотун  үгэһин  убаастыырга иитии. 

   

Туттар тэрил: 

-   саха биллиилээх худуоһунньуктар хартыыналара; 

-   саха норуотун уус-уран оҥоһуктара; 
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-   ИКТ; 

-   киистэ; 

-   кырааска арааһа; 

-   палитра; 

-   пластилин; 

-   кыптый; 

-   өннөөх кумааҕы. 

Ытыллар үлэ араас көрүҥнэрэ: 

- бэсиэдэлэр; 

- быыстакалар; 

- иитээччи, оҕолор, төрөппүт тэҥҥэ алтыһыылара; 

- анал дьарыктар; 

- аһаҕас күннэри ыытыы; 

- биирдиилээн, бөлөҕүнэн анал дьарыктары ыытыы; 

- аралдьыйыылар. 

Оҕону кэрэҕэ уһуйуу түмүктэрэ. 

- илии мындыр үлэтигэр оҕо кэрэҕэ тардыһар баҕата, интэриэһэ үөскүүр. Оноһук быһыытын, 

тутулугун, дьүһүнүн араас өҥү туһанан таба ойуулуур, ньимиэтинэн үлэлииргэ үөрэнэр. 

- пейзаж, портрет, натюрморт, тематическай хартыына ойуулуур искусство жанрдара диэн билсэр. 

Биирдии жанр диэн сүрүн өйдөбүлү ылар, уратытын быһаарар. 

- араас ньымалары туһанан  тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын көрдөрөр ис хоһоонноох, айан оноһук 

оҥорор. 

 

Иитэр – сайыннарар үлэни былааннааһын 

 

Көмүс күһүн 

Балаҕан ыйа 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын 

билиһиннэрии, пейзаж – живопись биир көрүҥүн арыйыы. Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас 

матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Тарбах былчыннарын 

сайыннарыы. Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун 

арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартынаны ырытыы,   өйтен 

уруһуй 

Хартынаны ырытыы,   өйтен 

уруһуй 

Хартынаны ырытыы,      

көрөн олорон уруһуй 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн 

кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт 

күһүннү хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин 

худуоһунньуга Николай 

Николаевич Курилов «Поздняя 

осень» 1985с.   

 

Дьайымал: «Күһүн  кэрэ 

көстүүтэ»  

Пейзаж – живопись биир көрүнүн 

кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт 

күһүннү хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин 

худуоһунньуга Афанасий 

Николаевич Осипов «Осенняя 

тишина. Индигирки предзимовье»  

2001с. 

 

Дьайымал: «Күһүҥҥү 

Пейзаж – живопись биир 

көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  

араас  матырыйааллартан  

уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх 

худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев 

хартыыналара «На первую 

охоту» 2006с. 
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 1. Күһүҥҥү хагдарыйбыт мастары 

уруһуйдуурга үөрэтии.  

 2. Тыаҕа үүнэр үүнээйилэри: 

тэллэйдэри, талахтары 

уруһуйдатыы. 

3.  Илиискэ толору уруһуйдууру 

ситиһии. 

4. Сылаас өҥнөрү таба туттарга 

үөрэтии. 

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ. 

сэбирдэхтэр» 

1. Илиискэ толору күһүҥҥү 

сэбирдэхтэри уруһуйдуурга 

үөрэтии. 

2. Араҕас, кыһыл өҥнөөх 

кырааскалары палитрага 

булкуйтаран саҥа өҥү булларыы. 

3. Сылаас өҥнөрү билиһиннэрии.                         

4. Фон оҥорорго үөрэтии.   

 5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии.                   

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

 

Дьайымал: «Баай байанай»                         

1. Саха киһитин төрүт 

дьарыга булт туһунан 

оҕолор билиилэрин чинэтии.                

2. Өбүгэлэр үгэстэрин, булт 

сиэрин-туомун салгыы 

билиһиннэрии. 

3. Айылҕаҕа тапталы, 

харыстабыллаах сыһыаны 

иитии.  

4. Булт тэрилин көрдөрүү, 

сөпкө уруһуйдатыы. 

5. Оҕо айар дьоҕуру 

сайыннарыы. 

  

Т/Т: булт тэрилин араас 

көрүҥэ, өҥнөөх харандаас, 

альбом илииһэ. 

 

Алтынньы 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын 

билиһиннэрии, пейзаж, натюрморт – живопись  көрүҥнэрин арыйыы. Айылҕа уларыйыытын кэтээн 

көрөн, араас матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Тарбах 

былчыннарын сайыннарыы. Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис 

хоһоонун арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартынаны ырытыы,   көрөн 

олорон уруһуй 

Хартынаны ырытыы,   өйтен 

уруһуй 

Хартынаны ырытыы,     

сыһыарыы үлэ      

Натюрморт – живопись биир 

көрүҥүн кытта билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, 

ньыманнан  уруһуйдаммыт 

куһунну астаах натюрморт  

хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоһунньук 

Андрей Васильевич Чикачев 

хартыыналара «Якутский 

натюрморт» 2014 г 

 

Дьайымал: « Оҕуруот астара»                                     

1. Муляж фрукталары көрөн, 

уруһуйдааһын. 

2. Фрукталар араас быһыыларын 

таба уруһуйдааһын. 

3. Фрукталар өннөрүн сөпкө талан, 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн 

кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт 

күһүннү хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоьунньук 

Андрей Васильевич Чикачев 

хартыыналара. «Орой мэник 

отчуттар» 2009 г. 

 

Дьайымал: «Отчут тэрилэ»  

 1. Саха ыалын ынаҕын кыһыны 

таһаарар үлэ биир көрүҥүнэт от 

охсуута, хомуйуута буоларын 

билиһиннэрии.  

 2. Оттуур тэриллэри көрдөрүү, 

туттар ньыматын быһарааһын.                              

Натюрморт – живопись 

биир көрүҥүн кытта 

билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, 

ньыманнан  уруһуйдаммыт 

сахалыы тыыннаах 

натюрморт  хартыыналары 

көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх 

худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев 

хартыыналара. «Натюрморт 

с чепраком»  2014г. 

 

Дьайымал: «Оһуордаах 

чаппараах»  

1. Чаппараах ойуутун 

көрдөрүү. 
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харандааһынан штрихтааһын. 

4. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- 

өннөрү араара үөрэнэрин ситиһии. 

5. Сылаас өннөрү билиһиннэрии.               

 

Т/Т: өннөөх харандаас, альбом 

илииһэ, фрукта араас көрүҥүн 

муляһа. 

3.  Илиискэ толору уруһуйдууру 

ситиһии. 

4. Өннөрү таба туттарга үөрэтии. 

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ. 

2. Сахалыы оһуордары 

билиһиннэрии: тоноҕос 

оһуор, ураһа оһуор, илим-

хараҕа оһуор, тыҥырах 

оһуор, саахымат оһуор. 

3. Оһуордары хардарыта 

сыһыаран чаппарааҕы 

киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру 

сайыннарыы. 

5. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

7. Норуот маастардарын 

улэтигэр интириэстэрин 

тардыы. 

  

Т/Т: араас өҥнөөх кумааҕы, 

кыптый, клей. 

 

 

Сэтинньи 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын 

билиһиннэрии, пейзаж – живопись биир көрүҥүн арыйыы. Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас 

матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Тарбах былчыннарын 

сайыннарыы. Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун 

арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартыынаны ырытыы,   өйтен 

уруһуй 

Уус-уран оҥоһуктары көрдөрүү, 

сыбаан оҥоруу 

Таабырын таайсыы,    

өйтөн уруһуй 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн 

кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт 

күһүннү хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин 

худуоһунньуга Николай 

Николаевич Курилов «Поздняя 

осень» 1985с.   

 

Дьайымал: «Кыһын»             С. 

Данилов хоһоонугар уруһуй. 

1. Хоһоону ааҕыы. 

2. Кыыллар кыстыкка 

бэлэмнэнэллэрин билиһиннэрии. 

Саха сирин норуотун уус-уран 

оҥоһуктарын: муостан, мастан, 

тирииттэн, түүттэн оҥоһуктары 

көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин  

муосчута Амыдаев Василий 

Николаевич «Удачливый рыбак» 

Дьайымал: «Кэрэ оҥоһук» 

1. Саха сирин уус-уран 

оҥоһуктарын көрөрүү, ырытааһын. 

2. Кыыллар моһуоннарын таба 

сыбаан оҥоруу ньымаларын 

билиһиннэрии. 

3. Пластилинтан кыыллары сыбаан 

оҥоруу. 

4. Ойуур кыылларын өҥүн сөпкө 

Норуот билгэтигэр олоҕуран 

таабырыннары, өс 

хоһооннору үөрэтии, ис 

хоһоонун арыйан өйтөн 

уруһуйдааһын. 

 

Дьайымал: «Ойуур 

кыыллара» 

1. Таабырын таайсыы. 

2. Таабырын сүрүн 

геройдарын таба 

уруһуйдааһын. 

3. Илиискэ толору 

уруһуйдууру ситиһии. 

4. Ойуур кыылларын өҥү 

сөпкө табан 



25 
 

3. Лиискэ толору, кыыллар 

быһыыларын – таһааларын таба 

уруһуйдууру ситиһии. 

4. Кэтээн көрөр, толкуйдуур 

дьоҕурдарын сайыннарыы.   

5. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  

көстүүлээх  буоларын  ситиһии.   

    

Т/Т: өннөөх харандаас, альбом 

илииһэ. 

табан сыбааһын. 

6. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

7. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

8. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

 

Т/Т: пластилин. 

кырааскалааһын. 

5. Таабырын сюжетын таба  

көрөн, оҕо бэйэтин  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии. 

 

Т/Т: худуоһунньуктар 

таабырынна, өс-хоһооҥҥо 

иллюстрациялара, араас 

өннөөх харандаас. 

 

Кыыдаан кыһын 

Ахсынньы 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: ойуулуур-дьүһүннүүр уонна норуот прикладной искусствотыгар 

интириэһи сайыннарыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба 

көрөгө үөрэтии. Сыбыыр,сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан 

кыһын өйдөбүлүн биэрии.  Норуот уус-уран айымньыларын кытта билиһиннэрии, , ис хоһоонун 

уруһуй нөҥүө арыйыы. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Остуоруйа ааҕыы,          өйтөн 

уруһуй 

Хартыынаны ырытыы,      

көрөн олорон уруһуй 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн 

кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт 

кыһыҥҥы хартыыналары 

көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх саха 

худуоһунньуга Афанасий 

Николаевич Осипов «В долине 

Амги» 1998 с.            

Дьайымал:  «Харыйа» 

1. Хаарынан бөрөллөбөт 

харыйалары уруһуйдааһын. 

2. Тымныы өҥнөрү билиһиннэрии.  

3. Чугас   ыраах турар харыйалары 

сөпкө уруһуйдааһын.                          

4. Фон оҥорорго үөрэтии.                         

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии. 

6. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  

көстүүлээх  буоларын  ситиһии.      

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ. 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын – остуоруйаны 

толкуйдуур, тобулар дьоҕуру 

сайыннарар сыаллаах үөрэтии. 

Т/Т: «Таал-Таал эмээхсин» саха 

остуоруйатын ырытыы. 

 

Дьайымал:  «Таал-Таал 

эмээхсин» саха остуоруйата. 

1. Уус-уран айымньыны 

билиһиннэрии, ырытыы. 

2. Остуоруйа сүрүн геройдарын 

таба көрөн уруһуйдааһын. 

3. Илиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

4. Айымньы көмөтүнэн оҕолору 

бэйэ-бэйэгэ көмөлөһөргө иитии. 

5. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- 

өннөрү араара үөрэнэрин 

ситиһии. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

Пейзаж – живопись биир 

көрүнүн кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  

араас  матырыйааллартан  

уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх 

худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев 

хартыыналара «Эбэ бэлэҕэ» 

2011 г 

 

Дьайымал: «Муунха» 

1. «Мунду Бухатыыра» 

худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев 

хартыынатын билиһиннэрии, 

хартыынаны ырытыы.                  

2. Муҥха саха төрүт үгэһин 

билиһиннэрии. 

3. Муҥха тэриллэрин: үтүмэх, 

нырыы, анньыы, сүүр, туора 

көрдьэх тэриллэри  таба 

уруһуйдатыы. 

4. Уруһуй фонун өҥүн таба 
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булан кырааскалааһын. 

 

Т/Т: өҥнөөх харандаастар, 

альбом илииһэ. 

 

 

Тохсунньу 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: ойуулуур-дьүһүннүүр уонна норуот уус – уран айымньытыгар интириэһи 

сайыннарыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба көрөгө 

үөрэтии. Сыбыыр,сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан кыһын 

өйдөбүлүн биэрии.  Норуот уус-уран айымньыларын билиһиннэрии, ис хоһоонун уруһуй нөҥүө 

арыйыы. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Уус-уран оҥоһуктары көрдөрүү, 

өйтөн уруһуй 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Остуоруйа ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуотун сахалыы 

таҥас иистэнньэҥнэрин 

үлэлэрин: сахалыы оһуордаах 

дьахтар үтүлүгэ, бэргэһэ көрдөрүү, 

ырытааһын. 

 

Дьайымал: «Хаарчаана утулугэ»   

1. Сахалыы оһуордары 

билиһиннэрии, хартыына 

көрдөрүү. 

2. Үтүлүгү сахалыы оһуорунан 

уруһуйдаан киэргэтии. 

3. Оһуордары тымныы уонна 

сылаас  өҥнөрү дьүөрэлээн 

уруһуйдуурга үөрэтии.           4. 

Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  

көстүүлээх  буоларын  ситиһии.                                     

5. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- 

өннөрү араара үөрэнэрин ситиһии.                                       

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииьэ, киистэ, палитра. 

Саха сирин айалҕатын биир 

дьикти көрүҥүн Дьүкээбил уотун 

билиһиннэрии, хаартыскаларын, 

хартыыналарын  көрүү. 

 

Дьайымал: «Дьүкээбил уота»  

1. Дьүкээбил уруһуйдаммыт 

хартыыналарын көрдөрүү. 

2. Ыраас кыһылга сырдык 

халлаан күөҕэ өҥү эбэн 

фиолетовай өҥү  таһаарыы. 

3. Тымныы уонна сылаас  өҥнөрү 

дьүөрэлээн Дьүкээбил кэрэ 

көстүүтүн уруһуйдуурга үөрэтии. 

4. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- 

өннөрү араара үөрэнэрин 

ситиһии.                                           

5. Фон уруһуйдуурга үөрэтии.   

 6. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын – остуоруйаны 

толкуйдуур, тобулар дьоҕуру 

сайыннарар сыаллаах 

үөрэтии. 

Т/Т: «Көтөрдөр мунньахтара» 

саха остуоруйатын ырытыы. 

 

Дьайымал:  «Көтөрдөр 

мунньахтара» саха 

остуоруйата. 

1. Уус-уран айымньыны 

билиһиннэрии, хартыына 

көрүү. 

2. Остуоруйа сөрөн 

геройдарын таба көрөнһ. 

3. Илиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

4. Айымньы көмөтүнэн 

оҕолору бэйэ-бэйэгэ сылаас 

сыһыаны тиэрдии. 

5. Айылҕаны харыстыырга, 

кэрэни таба көрөгө үөрэтии.             

6. Тарбах былчыннарын 

сайыннарыы. 

 

Т/Т: өҥнөөх харандаастар, 

альбом илииһэ. 

Олунньу 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын 

билиһиннэрии, портрет – живопись биир көрүҥүн арыйыы. Норуот уус – уран айымньытыгар 
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интириэһи сайыннарыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба 

көрөгө үөрэтии. Сыбыыр,сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан 

кыһын өйдөбүлүн биэрии.  Норуот уус-уран айымньыларын кытта билиһиннэрии. , ис хоһоонун 

уруһуй нөҥүө арыйыы. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

 Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Остуоруйа ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуотун сахалыы 

оһуордарын билиһиннэрии, 

хаартыскалары, хартыынаоары 

көрдөрүү. 

 

Дьайымал:  «Түннүккэ түспүт 

оһуор»   

1. Түннүккэ түспүт кырыа ойуутун 

көрдөрүү, кэрэхсээһин. 

2. Кырыа уруһуйун сахалыы 

оһуорга кубулутан уруһуйдааһын. 

3. Тымныы өҥнөрө билиһиннэрии.                                

4. Фон оҥорорго үөрэтии.                         

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө биэриини 

ситиһии. 

6. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

 

Т/Т: восковой харандаас, акварель 

кырааска, альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 

Портрет – живопись биир 

көрүҥүн кытта билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан  

кырдьаҕас киһи уонна оҕо 

уруһуйдаммыт хартыыналарын 

көрдөрүү, ырытааһын.                            

Т/Т: Афанасий Николаевич 

Осипов «Портрет Е.Е. Слепцовой»  

2001 с.  Михаил Васильевич Лукин 

«Портрет мальчика»  1960 с. 

 

Дьайымал:  «Чысхаан» 

1. Тымныы Кыһын оҕонньон 

Чысхаан мэтириэтин көрдөрүү, 

ырытыы. 

2. Чысхаан таҥаһын – сабын 

сахалыы оһуорунан киэргэммитин 

туолааһын. 

3. Тымныы өҥнөрү салгыы 

билиһиннэрии.                         4. 

Чысхаан мэтириэтин 

уруһуйдааьын.                          

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө биэриини 

ситиһии. 

6. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын – остуоруйаны 

толкуйдуур, тобулар 

дьоҕуру сайыннарар 

сыаллаах үөрэтии. 

Т/Т: «Бэйбэрикээн 

эмээхсин» саха 

остуоруйатын ырытыы. 

 

Дьайымал: «Бэйбэрикээн 

Эмээхсин» саха 

остуоруйата. 

1. Уус-уран айымньыны 

билиһиннэрии, ырытыы. 

2. Остуоруйа сүрүн 

геройдарын таба көрөн 

уруһуйдааһын. 

3. Остуоруйа сюжетын таба  

көрөн, оҕо бэйэтин  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  

биэриини ситиһии. 

4. Илиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

5. Норуот сырдык, үтүө 

быһыыта өрүү кыайа диэн 

эрэли уус-уран айымньыны 

нөҥүө оҕолору иитии. 

 

 

Т/Т: гуашь кырааска, 

альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 

 

Сандал саас 

Кулун тутар 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: норуот тылынан уус уран айымньытын - Олоҥхону билиһиннэрии, 

өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, таҥастарын - 

саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа 

уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор 

үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын 
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сайыннарыы.                               

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Сахалыы киэргэли 

билиһиннэрии, 

 Сыбаан оҥоруу 

Саха таҥаһын билиһиннэрии, 

 сыһыарыы үлэ 

Саха тылын уус уран 

айымньытын ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуот маастардарын 

үлэлэрин: сахалыы илин –кэлин 

кэбиһэри, ытарҕаны, бөҕөҕү 

билиһиннэрии, хаартыскалары, 

хартыынанары көрдөрүү. 

 

Дьайымал:   «Ийэм киэргэллэрэ»  

1.  Уус - уран оноһук эйгэтигэр 

киллэрии, кэрэни таба көрөргө 

үөрэтии. 

2. Пластилинынан үлэ. 

Хатайдыыр, хаптаччы баттыыр, 

сыбаан сыһыарыы ньымаларын 

көрдөрүү. 

3. Толкуйдуур дьоҕуру 

сайыннарыы.                                  4. 

Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

5. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

6. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

 

Т/Т: пластилин. 

Саха сирин норуотун сахалыы 

таҥас иистэнньэҥнэрин 

үлэлэрин: сахалыы оһуордаах 

дьахтар халадаай былааччыйатын 

көрдөрүү, ырытааһын. 

 

Дьайымал:  « Мин ийэм халаадай 

былааччыйата»  

1. Кумааҕы араас көрүҥнэрин 

быһаарыы, көрдөрүү. 

2. Ньэмиэт өйдөбүлэ, быһыы 

кээмэйин, ньымаларын көрдөрүү.                                           

3. Ньэмиэти тутта үөрэнии. 

4. Кумааҕыттан сахалыы 

былааччыйа ньэмиэтин кырыйыы, 

сыһыарыы ньыматын көрдөрүү. 

5. Халадаай былааччыйаны 

сахалыы оһуорунан киэргэтии. 

6. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  

көстүүлээх  буоларын  ситиһии.   

7. Ыраастык туттууну үөрэтии. 

 

Т/Т: араас өҥнөөх кумааҕы, 

кыптый, килиэй. 

Саха олонхотун, өйдөбүлүн 

билиһиннэрии. Оҕолорго 

олонхо толоруутун, ис-тас 

кэрэтин кэрэхсэтии. 

Оҕолорго бэйэлэрин 

санааларын уруһуй нөҥүө 

сатаан дьонно- сэргэҕэ 

тиэрдэри үөрэтии Саха 

фольклоругар интириэһи, 

тапталы кууһурдуу. 

«Дьулуруйар Ньургун 

Боотур» олонхоттон быһа 

тардан ааҕыы. 

 

Дьайымал:  «Олонхо 

дойдутун оҕотобун» олоҥхо 

сүрүн геройдарын 

уруһуйдааһын. 

1.  Олонхо  сүрүн  

геройдарын  кытта  

билиһиннэрии. Сиэр-туом, 

итэҕэл олонхо  тутула, 

ырыата, тойуга, үҥкүүлэрэ  

олонхо  геройдарын  

аналлара  диэн  өйдөбүлү  

биэрии. 

2. Олонхо сүрүн геройдарын 

таба көрөн уруһуйдааһын. 

3. Илиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

4. Олоҥхо өбүгэбит сүдү 

айымньыта буоларын оҕоҕо 

тиэрдии. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, 

альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 

 

Муус устар 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: норуот тылынан уус уран айымньытын - Олоҥхону билиһиннэрии, 

өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, таҥастарын - 

саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа 
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уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор 

үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын 

сайыннарыы.                               

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Саха таҥаһын билиһиннэрии, 

 сыһыарыы үлэ 

Саха таҥаһын билиһиннэрии, 

 сыһыарыы үлэ 

Саха тылын уус уран 

айымньытын ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуотун сахалыы 

таҥас иистэнньэҥнэрин 

үлэлэрин: сахалыы оһуордаах эр 

киһи курун көрдөрүү, ырытааһын. 

 

Дьайымал:   «Уол оҕо кура»  

1. Кумааҕы араас көруҥнэрин 

быһаарыы, көрдөрүү. 

2. Сахалыы оһуордары 

билиһиннэрии: тоноҕос оһуор, 

ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, 

тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

3. Саахымат оһуордары хардарыта 

сыһыаран уол оҕо курун 

киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы. 

5. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

7. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

 

Т/Т: араас өҥнөөх кумааҕы, 

кыптый, клей. 

Саха сирин норуотун сахалыы 

таҥас иистэнньэҥнэрин 

үлэлэрин: сахалыы оһуордаах 

бастыҥаны көрдөрүү, ырытааһын. 

 

Дьайымал:   «Туйаара 

бастыҥата»   

1.  Уус - уран оноһук эйгэтигэр 

киллэрии, кэрэни таба көрөргө 

үөрэтии. 

2. Бастыҥа быһыытын, оһуорун 

быһаарыы. 

3. Сахалыы оһуордары 

билиһиннэрии: тоноҕос оһуор, 

ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, 

тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

4. Оһуордары хардарыта сыһыаран 

бастыҥаны киэргэтии. 

6. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

7. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

 

Саха олонхотун, өйдөбүлүн 

билиһиннэрии. Оҕолорго 

олонхо толоруутун, ис-тас 

кэрэтин кэрэхсэтии. 

Оҕолорго бэйэлэрин 

санааларын уруһуй нөҥүө 

сатаан дьонно- сэргэҕэ 

тиэрдэри үөрэтии Саха 

фольклоругар интириэһи, 

тапталы кууһурдуу.  

 

Дьайымал: «Бухатыыр 

сэбэ-сэбиргэлэ»  

1.  Норуотун тылынан уус-

уран айымньытын саамай 

улахан керунун 

олонхону  билиһиннэрии.  

2. Айыы бухатыырдара: 

Эрчимэн Бэргэн, Араат 

Мохсоҕол, Кыыда Тугуттай. 

Абааһы бухатыырдара: 

Чункунуур Чуура бухатыыр, 

Уот Уһуму билиһиннэрии. 

3. Бухатыырдар тэрилэрин 

билиһиннэрии:куйах, батас, 

дуулаҕа, дапсы, ох саа 

(уруһуйдары көрдөрүү) 

уонна уруһуйдааһын. 

4. Лиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

5. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, 

альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 

 

Ыам ыйа 

 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: норуот тылынан уус уран айымньытын - Олоҥхону билиһиннэрии, 

өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, таҥастарын - 

саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа 
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уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор 

үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын 

сайыннарыы.                               

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Хартыынаны ырытыы,   

өйтөн уруһуй 

Натюрморт – живопись биир 

көрүҥүн кытта билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, 

ньыманнан  уруһуйдаммыт 

сахалыы тыыннаах натюрморт  

хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: худуоһунньук Марианна 

Лукина хартыыната «Якутский 

натюрморт» 2009 с. 

 

Дьайымал:    «Эбээ Ылдьаана 

иһиттэрэ»  

1. Саха иһитин Чороону 

билиһиннэрии. 

2. Сахалыы оһуордары 

билиһиннэрии: тоноҕос оһуор, 

ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, 

тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

3. Тыҥырах оһуордары туттан 

чороону киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы.                  

5. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

7. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

Т/Т: өҥнөөх харандаас, альбом 

илииһэ, киистэ. 

Натюрморт – живопись биир 

көрүҥүн кытта билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, 

ньыманнан  уруһуйдаммыт 

сахалыы тыыннаах натюрморт  

хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев «Балаҕан 

маллара» 2013 с. 

 

Дьайымал:    «Эбээ Ылдьаана 

иһиттэрэ»  

1. Саха иһиттэрин билиһиннэрии, 

көрдөрүү - чороон,  ыаҕас, тууйас, 

матаарчах. 

2. Сахалыы оһуордары 

билиһиннэрии: тоноҕос оһуор, 

ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, 

тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

3. Тыҥырах оһуордары туттан 

талан уруһуйдаабыт иһиттэрин 

киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы.                  

5. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

Т/Т: өҥнөөх харандаас, альбом 

илииһэ, киистэ. 

Пейзаж – живопись биир 

көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  

араас  матырыйааллартан  

уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх 

худуоһунньук Тимофей 

Степанов «Средний мир. 

Ысыах» 1980 с. 

 

Дьайымал:    «Ыһыахха 

бэлэмнэнэбит»  

1.  Ыһыах суолтатын 

билиһиннэрии: сахалар 

сааскы үлэлэрэ үмүрүйэн 

окко киириэхтэрин иннинэ 

күҥҥэ сүгүрүйэр, самаан 

сайыны уруйдуур уонна 

мустан көрү-нары тардар, 

күрэс былдьаһар, ыллыыр-

туойар. 

2. Илиискэ ыһыах сюжетын 

уруһуйдааһын. 

3. Үлэҕэ ыраастык туттууну 

ситиһии. 

4. Айар дьоҕуру 

сайыннарыы. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, 

альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 
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«Иэхэй» фольклор абылаҥа  

 

 

 

 

Ананьева Мираслава Алексеевна, 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

ырыа салайааччыта 

 

 

 

 

 

         Төрөөбут тыл – киhи үэрэҕи-билиини кэбэҕэстик 

ылынар, өйө-санаата туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, 

иhирэх иэйиитэ уhуктар, өлбөт уйэлээҕи айар-тутар 

дьоҕура тутуллар, айылҕаттан бэриллибит эйгэтэ буолар. 

         Дьэ, ол иһин төрүт култуураҕа уһуйарга өбүгэлэрбит 

үгэстэригэр үөрэтэргэ, киниэхэ төрөөбүт норуотун кутун-

сүрүн иҥэрэргэ, оҕо естетическэй сайдыытыгар сиэр-майгы 

өттүнэн иитиллэригэр саха норуотун тылынан уус-уран 

айымньытын куруһуогун тэрийиигэ анал бырагырамма 

оноһуллара ирдэниллэр. Саха ыччата оҕо эрдэҕиттэн 

төрөөбүт буоруттан силистэнэн-мутуктанан 

иитилиннэҕинэ, норуотун тылын барҕа баайын, кини үтүө 

үгэстэрин чахчы-бааччы этигэр-тириэ хааныгар 

иҥириннэҕинэ, амарах сүрэҕин, мындыр өйүн, уран 

тарбаҕын утумнаатаҕына эрэ саха омук омук быһыытынан 

чэчирии сайдыахтааҕа саарбаҕа суох. 

          Оҕоҕо норуот кутун-сүрүн иҥэрэргэ, фольклор 

айымньыларын араас көрүҥнэрин интириэһиргиирин, 

дьарыктанан ылынарын таһынан, хайа өттүгэр 

дьоҕурдааҕынан таба таайан сөптөөх суолга салайан, улахан суолтаны ууруу, куруһуок 

салайааччытыгар буолар. 

        Саха былыр төһө да суруга-бичигэ суох буоллар бэйэтин санаатын, баҕарар баҕатын уустаан-

ураннаан этэрэ.  Ол курдук хоһооннору,таабырыннары-чабырҕахтары, олоҥхолору-остуоруйалары 

бэрт үгүһү айбыта. Үйэттэн үйэҕэ мунньуммут бараммат баай тылын, фольклорын аҥардас өйгө 

хатаан, итиччэлээх уһун кэмҥэ умнубакка илдьэ сылдьан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиксэрбитэ. Олоҥхо 

курдук сүдү айымньылары аҥардас истэн өйүгэр хатаан үс түүннээх күн устата ханна да мунааран 

кэхтэн көрбөккө кэпсээн уонна ыллаан толоруута норуот аайы бэриллибэтэх, киһини сөхтөрөр биһиги 

өбүгэлэрбит сүдү дьоҕурдара буолар.  

        Дьэ онон саха фольклорын барҕа баай тыыныгар, кини бараммат сүдү күүһүгэр оҕону кыра 

эрдэҕиттэн угуйуу, уһуйуу, абылааһын бу программа сүрүн сыалынан буолар. 

Сыала: Бэйэтин норуотун фольклорын интэриэһиргиир, билэ-көрө сатыыр оҕону иитэн таһаарыы. 

Соруктар: 

-Норуот уус уран айымньытыгар интэриэһи, өйдөбүлү үөскэтии 

-Уус – уран айымньы көмөтүнэн оҕо сэргиир, истэр, саҥарар дьоҕурун сайыннарыы 

-Тойук, оһуохай туһунан өйдөбүллэри биэрии. 

-Норуот айымньытын геройдарын үтүө холобурдарын сиэр-майгы өттүттэн иитиигэ көдьүүстээхтик 

туһаныы 
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-Фольклор жанырдарын оҕо истэн араара үөрэнэрин ситиһии 

-Фольклор араас көрүҥнэринэн оҕо ойуулаан-дьүһүннээн толкуйдуур дьоҕурун эрчийии. 

 

Сүрүн ирдэбиллэр: 

- Дьарыктаныы орто улахан бэлэмниир группаларга киллэриллэр.  

- Дьарыктаныы уһуна орто группаларга 15-20 мүнүүтэттэн, улахаттарга 25-30 мүнүүтэттэн 

таһаарыа суохтаах 

- Фольклору билиһиннэрии соруктара аналлаах дьарыктарынар муҥурдаммахха үөрэтии бары 

көруҥнэригэр уонна иллэм кэмҥэ ыытыллар араас үлэлэринэн ситиһиллэр, оҕолор билиилэрэ 

чиҥэтиллэр, дьоҕурдара чочуллар. 

- Саха фольклорун билиһиннэриигэ оҕо болҕомтотун тардар, активнаһын үрдэтэр сыалтан элбэх 

көрдөрөн үөрэтэр материаллар техническэй средствалар, дидактическай оонньуулар, 

хамсаныылаах сынньалаҥнар туһаныллыахтаахтар. 

- Дьарыктар бэйэ-бэйэлэригэр маарыннаспат, биир халыып буолбахха, туох эрэ уратылаах, 

интэриэһинэй буолуохтаахтар. 

 

Тойук 

        Тойук саха норуотун ырыата сахалар олохторун-дьаһахтарын, дьарыктарын, итэҕэллэрин, кытта 

сибээстээх сиэрдэр-туомнар силиктэрин толоруу ырыанан-тойугунан доҕуһуолланара. Тойук 

дьиэрэтии уонна дэгэрэн мелодиятынан толоруллар. Тойук ыһыахха, сыбаайбаҕа эбэтэр олус тугу эмэ 

хайҕаатахтарына, сөхтөхтөрүнэ уруйдаан-ахаллаан туойаллар. Норуот ырыаларыгар туох ханнык 

иннинэ төрөөбүт дойдуну таптааһын, кини кэрэлэрин, үтүө үгэстэрин, ааттаах алаастарын, күөх 

тыаларын хоһуйаллар. 

        Мантан окуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго сорох алгыстар, уйгу-быйан олох туһунан 

тойуктар чугастар. Тойук дьэ-буо диэнинэн саҕаланан, уруйдаан-айхаллаан бүтэрии өйдөтөн туран 

олоҥхоттон, оһуокайтан тойугу истэн арааттара үөрэнии эрэйиллэр. 

Бэлэмнэнии группатыгар тойук араастарын билиһиннэрэбит: алгыс дьоҥҥо сэргэҕэ, олорор олоххо 

үтүөнү баҕарар тыл күүһүнэн бэйэ баҕатын тириэрдии буолар 

 Улахан группа  

Тойугу билиһиннэрии , тойук туһунан бэсиэдэ:  

- Саха олоҕун-дьаһаҕын хоһуйуу  

- Төрөөбут дойду айылҕатын хоһуйан туойуу 

- Тойугу оһуокайтан истэн араарарга үөрэтии 

Бэлэмнэнии группа  

 Тойук – саха норуотун ырыата диэн өйдөбүлү биэрии: 

- Тойук «Дьэ-Буо» диэнинэн саҕаланар 

- «Уруй айхал» диэн тылларынан бүтэр 

Тойук араастарын кытта билиһиннэрии: 

- Алгыс  

- Ырыа 

Дьоллоох оҕо саас, дьоллоох олох, төрөөбүт айылҕа туһунан тойуктары иһитиннэрии. 

Олоҥхо 

Олоҥхо диэнинэн бухатыырдар геройдуу охсуһууларын хоһуйан көрдөрөр эпическай айымньы. 

Саха норуотун уус-уран айымньытын саамай үрдүк чыпчаала – олоҥхо. Олоҥхо фантазията олус 

күүстээх, образтара модуннар, ойуулуур дьүһүннүүр ньымалара дьикти баай. 

Олоҥхону билиһиннэрии улахан эрэ группаларга ыытыллар. Билиһиннэриэх иннинэ иитээччи 

олоҥхо композициятын уопсай өйдөбүлүн бэйэтэ билиэхтээх: 
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1. Олоҥхо киириитэ – бухатыыр төрөөбүт- үөскээбит төрдүн-ууһун, дойдутун-сирин, кини 

бэйэтин дьүһүнүн-бодотун, таҥаһын-сабын, сэбин-сэбиргэлин хоһуйуу 

2. Төрүөт: манна кини ол курдук үчүгэйдик олордоҕуна абааһы бухатыыра кэлэн саба түһэн 

уоран-талаан былдьаан барара көстөр. 

3. Бухатыыр сырыыта-айана айыы бухатыыра абааһы бухатыырдарын кытта охсуһуута көстөр: 

охсуһуу араас сирдэринэн барар, араас көрүннэнэр араас быһыыланары-кирбиилэри туоруур. 

Ол да буоллар айыы хатыыра кэлин уһугар геройдуу кыайар 

4. Охсуһуута бүтэн сырыытын-айанын ситэн атын дьонун быыһаан төрөөбүт дойдутугар-сиригэр 

кэлэр 

5. Кинини дьоно айхаллыы көрсөллөр, ыһыах ыһан, улуу үөрүү буолар, дьоллоох олох эргийэр, 

тапталлаахтар холбоһон, киһи – сүөһү төрдө буола олороллор. 

        Олоҥхону билиһиннэриигэ аан бастаан олоҥхо диэн тугун кэпэнэр. Ханнык олоҥхону 

истэллэрин. Манна кимнээх тустарынан кэпсэнэрин билиһиннэриллэр. Оҕо истэр дьоҕурун 

сайыннаран иитээччи сүрүн соругунан буолар. Олоҥхо композициятын чаастарынан арааран истэр 

ордук тиийимтиэ буолуон сөп. Онон биир дьарыктаныыга олоҥхону барытын аахпакка салгыы 

иллэн кэмҥэ ситэрэн биэрэр ордук. 

        Олоҥхону истэн баран туох туһунан кэпсэнэрин иитээччи бэйэтин тылынан быһааран 

биэрдэрэ ордук. Өйдөнүмтүө олоҥхону билиһиннэриигэ иллюстрацияны көрүү ордук, олоҥхо ис 

хоһоонун билэллэригэр, өйдүүллэригэр көмөлөһөр. Олоҥхону иитээччи уустаан-ураннаан, 

куолаһын, саҥарарын темпатын уларытан ааҕар буоллаҕына, ордук тиийимтиэ. Ол инниттэн 

иитээччи олоҥхону эрдэттэн билсиэн наада. 

 

Ааҕан иһитиннэриигэ 

Гаврил Колесов «Эрчимэн Бэргэн» 

Константин Туйаарыскай олоҥхо остуоруйатыттан быһа тардыы Быыра-Баадьай 

«Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардыы: 

«Бухатыыр ат» 

«Орто дойду оҥоһуута» 

«Сорук-боллур ырыата» 

     

 

 

Программа ис хоһооно 

Улахан группа 

Олоҥхо туһунан өйдөбүлү биэрии 

- Олоҥхо бухатыырдар геройдуу охсуһууларын хоһуйан күрдөрөрүн өйдөтүү 

- Олоҥхоҕо күн улууһа – айыы аймаҕа уонна абааһы аймаҕа диэн икки суолга билиһиннэрии 

«Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардан иһитиннэрии, ис хоһоонун өйдөтүү 

«Бухатыыр ат» 

«Орто дойду оҥоһуута» 

«Сорук Боллур ырыата» 

  

Бэлэмнэнии группа 

Олоҥхону истэн ис хоһоонун өйдөөһүнүн ситиһии 

Олоҥхо саха норуотун тылынан айымньытын чыпчаала буоларын өйдөтүү. Олоҥхону иһитиннэрии, ис 

хоһоонун быһаарыы, өйдөтүү. 

К. Туйаарыскай «Олоҥхо остуоруйатыттан» быһа тардыы. «Быыра-Баадьай». Г. Колесов «Эрчимэн 

Бэргэн» 
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Оһуохай 

        Саха тылынан уус-уран айымньытын жанрдарыттан биир саамай улаханнара баайдара, олоҕу 

кытта тэннэ сайдан иһэринэн оһуокай буолар. Кини искусство 3 көрүнүн: үҥкүүнү, ырыаны, поэзияны 

силбэһиннэрэн түмэн сылдьар. Ыччаты уус-уран тыла кэрэҕэ уһуйар: эстетическай өртүнэн эргиччи 

иитэр-сайыннарар норуот аймньыта буолар. Оһуокай үҥкүүтэ ритмнээх хамсаныытынан эт-хаан өртүн 

кытта эрчийэр. 

        Детсадка оһуокайы үөрэтиигэ оҕо оһуокай туһунан уопсай өйдөбүлү 

Ыларыттан уонна саха бырааһынньыгын сүрүн киэргэлэ буоларыттан саҕаланар. Түбэ диэн тумул 

иилии эргиччи туран оһуокайдата үөрэтэн өйдөттүлэр. 

        Улахан группага оһуокай түһүлгэтэ үс түһүмэҕин туһунан өйдөбүлү ылар: туойан саҕалааһын, 

хаамыы үҥкүү, көтөн үҥкүүлээһин. 

        Оһуокайга үөрэниигэ аан бастаан ыллаабакка күнү батыһа музыкаҕа доҕуһуоллатан оҕо хаама-

көтө үөрэниэхтээх. Үҥкүү тойугун үтүктэ этэ үөрэниигэ бастаан туох да ис хоһооно суох үҥкүү 

тылынан киирии, түмүк тылын үтүгүннэрэ ыллата үөрэтии наадалаах. Көннөру «оһуокай, эһиэкэй» 

диэн тыллары араастаан мелодиялаан, үрдэтэн-намтатан туойан этэн туһаныахха сөп. 

 

Программа ис хоһооно 

Орто группа 

        Оһуокай саха норуотун бырааһынньыга сүрүн киэргэлэ диэн өйдөбүлү биэрии:  

- Оһуокай саха бырааһынньыгын сүрүн чааһа 

- Оһуокай түһүлгэтэ – түбэтэ диэн көрдөрөн үөрэтии 

 

                 Улахан группа 

Оһуокайы тойугу кытта тэҥнээн истэн араара үөрэтии 

Оһуокай түһүмэҕин үс түһүмэҕэ: 

Туойан са5алааһын 

Хааман үҥкүү 

Көтөн үҥкүүлээһин 

Оһуокайга ырыа , үҥкүү, поэзия тэҥҥэ дьүөрэлэһиитин өйдөтүү 

 

 

 

                      Бэлэмнэнии группа 

Оһуокай араастарын кытта билиһиннэрии улуус-улуус тус-туспа оһуокайдаах. 

Мелодиятын араастарынан, оһуокай хаамыытынан үс бөлөххө араарыллар 

- Булуулуу – Дьокуускайдыы 

- Өлүөхумэлии  

- Илин Эҥэр оһуокайа 

Оҕону үтүгүннэринэн оһуокайдата үөрэтии. 
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«Тэтим» үҥкүү абылаҥа  

(Ритмика дьарыгыгар саха үҥкүүтүн элэмиэннэрин туттуу)  

 

Семенова Диана Михайловна,  

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин 

 үҥкүү куруһуогун салайааччыта  

 

Оскуола иннинээ5и үэрэхтээһин хаачыстыбыта аныгы олох 

сайдыытыгар, төрөппүт, общественность ирдэбилигэр сөп түбэһиэхтээх. Биьиги дойдубутугар ону 

хааччыйар сыаллаах федеральнай государственнай үөрэх стандарта аан  бастаан  ылыныллан, о5о 

тэрилтэтин иитэр - сайыннарар улэтин таһыма саҥа үрдүк таһымҥа тахсар тосхоло торумнанна.  

        Российскай Федерация (68 ыстатыйата) уонна саха Өрөспүүбүлүкэтин (49 ыстатыйа)  Төрүт 

сокуоннарынан (Конституцияларынан) хас биирдии норуот бэйэтин төрөөбүт тылын уонна 

национальнай култууратын чөл туругун харыстыыр уонна сайыннарар бырааптаах).  

       Уларыта тутуy олох бары араҥатыгар өтөн киирбититтэн норуот фольклора, искусствота 

сайдарыгар бол5омто хаhааҥҥытаа5ар да күүскэ туруоруллубута киhини үөрдүөн сөп. 

       Олохпут сайдарын курдук  оҕону уhуйар куруhуоктарга араас пособиелар, кинигэлэр 

бэчээттэнэллэр, ол гынан баран үҥкүүнү үөрэтэр иитээччилэргэ туhааннаах  сахалыы  тыыннаах 

пособиелар суохтара баар суол. 

       Бырайыак о5ону кыра сааhыттан саха норуотун үйэлэргэ муспут баай, дириҥ ис хоьоонноох 

үҥкүүтүн искусствотын нэhилиэстибэтин аныгы оло5у кытта сибээстээн билиhиннэрэр,  үөрэтэр. 

       Биьиги республикабытыгар о5ону кыра сааhыттан са5алаан саха группатыгар сылдьар детсад 

иитиллэччилэригэр саха норуотун кэрэ – бэлиэ, ураты хамсаныылардаах үҥкүүтүн искусствотын 

пропагандалыырга уонна сайыннарарга  дьулуһуохха наада. 

       Бу маннык үтүө саҕалааhыннар о5о5о кыра сааhыттан киириэхтэрин наада диэнинэн салайтаран, 

кырачааннар куннээги олохторугар үөрүүнү-көтүүнү үксэтээри, кинилэр барыны – бары түргэнник 

ылынар саастарын учуоттаан, о5о тэрилтэтигэр аналлаах саха үҥкүүлэрин элеменнэрин «ритмика»  

дьарыгар туттуохха наада диэн этиэххэ сөп. 

       Саха үҥкүүтүн элэмиэннэрин уhуйуу кэмигэр о5о төрөөбүт сирин - уотун, көтөрүн - сүүрэрин, 

тулалаан турар айыл5атын, норуотун үгэстэрин билиhиннэриигэ туhуланаллар. Ити курдук о5ону кыра 

сааhыттан фольклорга, төрөөбүт  тылыгар сыhыаран иитии то5оостоох. 
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       Саха о5отун иитэр төрүт уөрэ5ин сүтэрбэккэ, билиҥҥи кэмҥэ дьон билиитигэр - көрүүтүгэр 

таhаардахха, о5ону иитэр сахалыы эйгэни, о5о тэрилтэтигэр үөрэх ис хоhоонун, о5о5о туhалаах 

дьарыгы тэрийдэххэ, аныгы саха ыала о5ону иитэр үөрэ5ин ылынар кыа5а толору үөскүүр. 

Түмүүктээн эттэххэ, Cаха норуотун былыр – былыргаттан о5ону иитэр үгэстэриттэн биир сүдү 

миэстэни ылар кини төрөөбүт тыла уонна культурата буолар. 

       Бырайыакка киирдилэр сахалыы илии–атах балаhыанньалара, айыыhыттарга  сүгүрүйүү, cахалар 

олохторун-дьаhахтарын, төрүт культураларын үөрэтии, көтөрү-сүүрэри үтүктүү, айыл5аны 

араҥаччылыыры көрдөрөр о5о5о сөптөөх хамсаныылар. Бу хамсаныы ис суолтатын уобарастаан 

көрдөрөр уус - тыллар туhанылыннылар. 

       Үҥкүү дьарыгын ис тутулугар киирэр:  киирии чааhа, сүрүн үөрэтээhинэ уонна түмүктүүр 

чааhа. Киирии чааhыгар: сүгүрүйүүлэр, илии атах балаhыанньалара, онтон сүрүн чааhыгар: саха 

үҥкүүлэрин элэмиэннэрин үөрэтии, хас биирдии хамсаныы ис - тутулун о5о5о өйдөнүмтүө гына 

быhаарыы, түмүктүүр чааска: үөрэппит матырыйааллары ырытыы. 

        Бырайыак уhулуччу суолтата (актуальность) билиҥҥи кэмҥэ өй - санаа иэ5иллэн эрэр кэмэ 

тирээн кэллэ.  Бу кэмҥэ о5о бэйэтин айыл5аттан айыллыбыт уйул5атын тутуhуу, харыстааhын, билии 

улахан оруоллаах. Саха о5ото хара маҥнайгыттан төрөөбүт буоруттан силистэнэн – иитилиннэ5инэ, 

кини үтүөүгэстэрин чахчы этигэр – хааныгар иҥэриннэ5инэ, амарах сүрэ5ин, мындыр эйүн, уран-

тарба5ын, удьуорун утумнаата5ына эрэ саха омук быhыытынан чэчирии сайдар кэскиллээх. Онно 

да5атан эттэххэ саха үҥкүүлэрин элеменнэрин ритмика  дьарыгар киллэрэн о5о эт – хаан өттүнэн 

сайдарыгар, өйү-санааны  сайыннарыыга, толкуйдатыыга тургутар. Маны  иитэр улэ5э киллэрэргэ 

о5ону кыра сааhыттан этигэр – хааныгар иҥэ сылдьарын уhугуннаран, айдарыытын арыйарыгар күүс - 

көмө, тирэх буолуу то5оостоох. 

        Проблемата: аныгы кэм кэрдиитинэн билиҥҥи о5о сахатын  тылын, культуратын умунна диэххэ 

сөп. Онно дэгэтэн эттэххэ дьиэ - кэргэҥҥэ о5ону кыра сааhыттан сахалыы иитээhин  суо5уттан көстөр. 

        Ол иhин кыра о5ону иитэр – үөрэтэр уhуйааччылар сахатын тылын, культуратын, фольклорун өрө 

тута сылдьарыгар сөптөөх инструменнары булан о5о5о тириэрдиэхтээх. 

        Бырайыак сыала: сахалыы үҥкүү элеменнарын ритмика дьарыгар үөрэтэн о5о эт- хаан өттүнэн 

сайдарыгар,  төрөөбүт тылыгар, культуратыгар чугас буолууну тосхойуу. 

        Бырайыак соруктара: 

- о5о дьо5урун көрөн сайыннарыы; 

- о5ону саха төрт культуратын, фольклорун кытта ыкса сибээстээн үөрэтии; 

- саха үҥкүүлэрин элэмиэннэрин дьарыкка киллэрэн о5ону өй - санаа, эт -хаан өттунэн сайыннарыы; 

- саха үҥкүүтүн  араас көрүҥүн туhанан о5о ойуулаан – дьүһүннээн, образтаан толкуйдуур уонна 

саҥарар дьо5урун эрчийии; 

- норуот үҥкүүтүн, ырыатын-тойугун,оhуокайын сатаан сөпкө толорорун ситиhии; 

- ансамбль тэрийэн о5ону коллективка, биир сыалга иитии; 

- бэйэтин норуотун, төрүт культуратын киэн туттаргаүөрэтии. 

        Бырайыак саҥалыы сүүрээнэ (новизна проекта): Бырайыак кыра о5о интириэhин, эт-хаан 

өттүнэн сайдыытын учуоттаан «ритмика» дьарыгар  олох боростуой хамсаныылартан сыыйа 

уустугурдуллубут хамсаныылары киллэрэн, о5ого өйдөнүмтүө гына үөрэтээhин.  О5о айыл5аттан 

бэриллибит дьо5урун билэн, ис туруга аhыллан, кэрэ5э, үтүө5э тардыhарыгар көмөлөhуу, кө5үтүү. 

        Практическай суолтата (принцип): 

Бу бырайыак сыалын  -  соругун ситиhэргэ 

-  о5осайдарыгар сөптээх усулуобуйаны тэрийии. 

- о5о эт – хаан, өй - санаа өттүннэн сайдарыгар о5о сааhыттан көрөн үҥкүү дьарыгын сөптөөхтүк 

ыытыы, үөрэтии. 

- о5о сайдарыгар сөптөөхтүк үлэ тэрилин туттуу: аhа5ас дьарыктар, оонньуулар, о5о5о  өйдөнөр, 

көрдөрөр үлэлэр, сахалыы үҥкүүлэри туруоруу. 

-  о5о өй – санаa, эт- хаан өттүнэн сайдарыгар сөптөөх сыалы  туттан улэлээhин: о5о өйүн-санаатын 

сайыннарыы, билиитин-көрүүтүн кэҥэтии, толкуйдатар иитиилэр, этэ-хаана сайдарыгар үцкүү 

искусствотын интириэhиргэтии. 
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- кыра ого интириэhин, эт-хаан өттүнэн сайдыытын учуоттаан үҥкүү дьарыгар сахалыы чэпчэки ис 

хоhоонноох үҥкүү хамсаныыларын  туттуу. 

- үҥкүү дьарыгар туттуллубут матырыйааллары хатылааhын уонна уйэтитии,  хамсаныылары 

сөптөөхтүк толороругар дьулуhуу,  уөрэппит үҥкүү элэмиэннэрин  туhалаахтык туттуу. 

 

 

Бырайыак үлэлиир туруга 

 

1 этап 2 этап 3 этап 

Кэтээн көрүү Практика5а тyhаныы Түмүк 

 

Улэлиир туругун бириэмэтэ 

 

 Балаган ыйа – сөптөөх матырыйааллары үөрэтии, ырытыы. Кэтээн керүүүлэтин са5алааhын 

(констатирующий этап); 

 Алтынньы ыйтан – муус устар ыйга дылы – бырайыагы үлэ5э киллэрии. Экспериментальнай үлэ 

ыытыллыыта, бырайыак ис туругун хатылаанхасыhан үөрэтии, туруоруллубут, үөрэтиллибит 

бырайыагы  көннөрөн биэрии (формирующий этап); 

 Ыам ыйа – түмүктүүрүлэ (контрольный этап). 

 

        Бырайыак нэдиэлэгэ 1 куруhуок  дьарыга. Бириэмэтэ: орто бөлөх 20 мүнүүтэ, улахан бөлөх 25 

мүнүүтэ, оскуолага киириэн иннинээги бөлөх 30 мүнүүтэ эрэйиллэр. Уопсай сыллаагы дьарык ахсаана – 

25 дьарык, үөрэтии аналиhа сылга ииккитэ оҥоhуллар (киирии - балаган ыйыгар, түмүктүүр – ыам 

ыйыгар). 

        Саха үҥкүүтүн элеменнарин үөрэтэр былаан «ритмика» дьарыгар үөрэтии 9 ыйдаах үөрэх кэмигэр 

дьарыктааhын суоттанар: сахалыы бокулуон, көтөрү- сүүрэри үтүктэр, саха оло5ун – дьаhа5ын 

көрдөрөр хамсаныылар. Сахалыы оонньулартан быhатардыы. 

 

 

Үлэ былаана 

 

Орто бөлөх иитиллээччилэригэр 

 

Ыйа бириэмэтэ Темата үҥкүү элэмиэннэрэ 

Бала5ан ыйа  

 

Адаптационный период  

Алтынньы ыйа «Оhуор»  

 

 

1.сүгүрүйүү  

2.түөрэҥэлиир хамсааhын 

3. битигэрэтии 

Сэтинньи ыйа  «Ситим» 1. күҥҥэ сүгүрүйүү 

2. хайгатар 

3. уруйдааhын 

Ахсынньы ыйа   «Сайылык о5олоро» 1. ынах ыаhын 

2. хомус тардыыта 

3.  иистэнии 
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Тохсунньу ыйа   «Кыталык»  

 

1. кынаты 

 даллацнатыылар 

2. тобугу эрэ тардыы 

3. көтөөрү бэлэмнэнии 

Олунньу ыйа   «Ыhыах» 1. кымыhынан сири – уоту аhатыы 

2. атах тэпсии 

5. кымыhы амсайыы 

Кулун тутар ыйа  Саха оонньууларын 

ҮҤкҮҮнҮ кытта сибээстээн 

ҮӨрэтии  

1. бӨтүүк киирсиитэ 

2. кулгаахтааhын 

3. харсыhыы 

5. кулун куллуруhуу 

Муус устар ыйа  «Дэйбиирдээх  

үҥкүү» 

 

1. дэйбиирдээх хаамыы 

2. сүгүрүйүү 

3. хатыйа хаамыы 

Ыам ыйа  Барбыт үҥкүүлэри 

 хатылааhын, өйдөтүү 

 

 

 

Улахан бөлөх иитиллээччилэригэр 

 

Ыйа бириэмэтэ Темата Үҥкүү элэмиэннэрэ 

Бала5ан ыйа  Адаптационный период  

Алтынньы ыйа  «Оhуор»  

 

1. сүгүрүйүү 

2. өгдөҥнөөhүн 

3. туос иhит ойуулара 

4. иистэнии 

5. дьиэрэҥкэй 

Сэтинньи ыйа  «Түhүлгэ» 1. атагы соьон хаамыы 

2. дибдигэрэтии 

3. бүлүүлүү оhуохай 

Ахсынньы ыйа  «Сайылык о5олоро» 1. от охсуута 

2. чохчоохой  

3. ат сүүрдээhин 

4. тирии имитиитэ 
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Тохсунньу ыйа  «Кыталык»  

 

1. даллацнааhын 

4. эргийиилэр 

5. ойуулар 

6. үөмэр-үөмэр 

 хамсаныылар 

Олунньу ыйа  «Алгыс» 1.кымыhы бэлэмнээhин 

2.дэйбиирдээх хаамыы 

3.наяхинский осуохай 

Кулун тутар ыйа  «Тэлээрис» 

 

1.дьиэрэцкэй 

2.кэтэру-суурэри утуктэн эрэ дайыы 

3.далайга кэтуу 

Муус устар ыйа  «Дэйбиирдээх үҥкүү » 

 

1. кылыы 

2.кумаартан сапсыныы 

3.арчылааьын 

4. иэхэй-чуохай 

Ыам ыйа  Барбыт үҥкүүлэри 

 хатылааhын, өйдөтүү. 

 

 

Оскуола киириэн иннинээ5и бөлөх иитиллээччилэригэр 

 

Ыйа бириэмэтэ Темата үҥкүү элэмиэннэрэ 

Бала5ан ыйа  Адаптационный период  

Алтынньы ыйа  «Оhуор»  

 

 1. туос иhит ойуулара 

2. сап хатыыта 

3. игииннэн аалыы 

4. тацалай хамыы 

5.  дьэргэлгэн 

Сэтинньи ыйа  «Түhүлгэ» 1. көтүү 

2.хайгатар 

3. хаамыы ohуохай 

4. сүhүөхтээн хаамыы 

Ахсынньы ыйа  «Булчуттар»  1. о5унан ытыы 

2.булду маанылааhын 

3. бууртаан ыстаныы 

4. сири- уоту көрүү 

5. эрэ тэбэн ыстаныы 

Тохсунньу ыйа  «Туундара» 1. таба сүүрүүтэ 

2. юкагирдыы хамыы 

3. ыстаныы 

4. хаары хаhан ас булуу 

5. быаны бырагыы 

6. кылыы 
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Олунньу ыйа   «Алгыс» 

 

1. уруйдуур  сүгүрүйүү 

2.саламалаах хамсаныы 

3. наяхинский осуохай 

Кулун тутар ыйа  «Хотой» 1. уйа туттуу 

2. кынаты куурдуу 

3. уhуктуу 

4. кӨтӨргэ оцостуу 

5. далайга көтүү 

6. бултааhын 

Муус устар ыйа  «Оhуохай» 1. хаамыы үҥкүү 

2.кириэстии хаамыы 

3.найахы хаамыыта 

4. көтүү 

Ыам ыйа  Барбыт үҥкүүлэри 

 хатылааhын, өйдөтүү. 

 

 

 

Түмүктүүр үлэтэ: 

 

-  Араас хамсаныылары толкуйдаан холбооhун; 

- үөрэппит хамсаныыларын өйүгэр хатааhын, үҥкүү уобараhыгар оло5уран хамсаныы; 

- ырыа тэтимин чопчу истээhин, матыыптарынан араарааhын, музыка догуhуолyнан тэҥҥэ 

үҥкүүлээhин, үҥкүүнү са5алааhын уонна түмүктээhин. 

        Бу хардыыларынан о5о үҥкүүлүүр дьо5ура сайдыбытын 3 чааска араарабыт. Бастакы - уhулуччу 

сайдыы, иккиhэ – орто таhымнаах сайдыы, үсүhэ – намыhах көрдөрүү. 

Уhулуччу сайдыы – саха культуратын, фольклорун о5о билэр, сахалыы үҥүүхамсаныыларын сатаан 

араарар, үөрэппит хамсаныыларын  билэр, ырыа уонна музыка тэтимин араарар, көтөр - сүүрэр, үөн - 

көйүүр хамсаныыларын толкуйдаан  үтүктэр, музыка до5уhуолун истэн үҥкүүнү сал5ыыр, түмүктүүр. 

Орто таһым- музыканы бол5ойон истиэхтээх, музыка ис туругун өйдүөхтээх. Дьарык кэмигэр 

интириэстээхтик кыттыахттаах, ол гынан баран үҥкүү хамсаныыларын толороругар а5ыйах 

сыыhаларга бол5омтону уурбат. 

Алын таhым – бол5омтото суох музыканы истэр, иитээччи уөрэтэрин ылыммат, музыка тэтимин 

араарбат, иитээччи биэрбит соруда5ын ситэри оҥорбот, үҥкүү хамсаныыларыгар элбэхтэ сыыhар. 

 

Түмүк 

 

     «Ритмика» дьарыгар  бу бырайыак ситиилээхтик үлэлииригэр саха культуратын, фольклорун 

дирҥиник үөрэтиэххэ, о5о5о боростуой хамсаныылартан сагалаан уустугурдуллубут хамсаныылары 

киллэрэн о5о сайдарыгар быраактикага сөптөөхтүк туhаныахха.  

      О5олорбутун кыра саастарыттан, бэйэбит төрүт культурабытыгар сыhыаран үөрэттэхпитинэ, онтон 

бэйэлэрин төрөөбүт ийэ тылларынан сацардан,  чахчы сахалыы сиэрдээх - майгылаах, өйдөөх- 

санаалаах иэйиилээх - куойуулаах, чэгиэн - чэбдик ыччаты иитэн таhаарарбыт биhиги кэскилбитигэр 

кыhамньыбыт, бол5омтобут буолар.  Сахабыт культуратын билэр, төрөөбүт тылынан  саҥарар - 

үөрэнэр о5о билиини кэбэ5истик ылынар, өйө - санаата туругурар, майгыта- сигилитэ ситэр, иhирэх 

иэйиитэ уhуктар, өлбөтүйэлээ5и иитэр- тутар дьо5ура тобуллар.   
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