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Гиэндэрнэй иитии туһунан бырайыак
“Дьоһуннаах уол оҕону иитии”

Оҥордо: «Бэргэн» бөлөх иитээччитэ
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Саха киһитэ оҕотун бэйэтин аттыгар ильдэ сылдьан олоҕун устата иитэтакайа сылдьар. Ол иһин үйэлэр тухары мунньуллубут норуоттарын баай үгэһин
иитиэхтээн илдьэ сылдьаллар.Саха оҕото бэйэтин тэтимигэр киэн – холку
дууһалаах, амарах сүрэхтээх. мындыр өйдөөх , хомоҕой тыллаах, чэгиэн
доруобуйалаах , сахалыы куттаах – сүрдээх, майгылаах – сигилилээх

« Мин

сахабын» - диэн киэн туттар дьоһун киһи буоларын ситиһэллэр. Оҕо айылҕаттан
айдарыллыбыт,

өбүгэлэриттэн

бэйэтигэр, дьонно – сэргэҕэ,

удьуордаабыт

дьоҕурун,

сатабылын,

тус

тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын ырыҥалаан оҕо

сааһыгар сайдыытын сүрүн таһымын тосхойуу – чочуйуу буолар.
Саха оҕото хайа төрүөҕүттэн бэйэтин төрүт култууратыгар уһуйуллан,
чахчы сахалыы сиэрдээх-майгылаах, өйдөөх-санаалаах, иэйиилээх-куойуулаах
чэгиэн-чэбдик ыччат буола улаатарыгар биһиги, иитээччилэр уонна төрөппүттэр
кыһамньыбытын, болҕомтобутун ууруохтаахпыт.
Уол оҕону өй-санаа, эт-хаан өттүнэн уhуйууга олоҥхо педагогикатыгар
олоҕуран, хас биирдии иитээччи иитии тускула оҥорон, үлэтигэр туhаныан сөп.
Саха олоҥхотугар уол оҕо бэйэтин айылҕатын, ыйааҕын таба өйдүүр модун
дьулуурдаах, бигэ эрэллээх, киэн көҕүстээх. Дьиэ кэргэнтэн саҕалаан, дьонугар –
сэргэтигэр, төрөөбүт дойдутугар суон-дурда, халыҥ хахха буолар аналлаах.
«Аҕа үөрэҕэ сороҕор, кытаанах, кырыктаах соҕус буолара. Ол эр дьон
айыллыбыт

айылгыларыгар

сыhыаннаах»,-диэн

суруйар

К.Д.Уткин.

Саха норуотун муудараhа, өркөн өйө, сырдык санаата, кэрэҕэ тардыhыыта
норуот бары айымньыларыгар көстөр. Өбүгэлэрбит оҕону өйдүүр буолуоҕуттан
үтүө

үгэстэргэ,

киhилии

сиэрдээх

буоларга

үөрэтэллэрэ.

Оҕо

сыыhаны

оҥордоҕуна, тоҕоостоох түбэлтэтигэр үөрэтэрдии эбэтэр элэктиирдии, ардыгар
модьуйардыы этэн кэбиhэллэрэ. Оччоҕуна, оҕо өйүгэр үйэ-саас тухары хатанан
хаалар, умнуллубат дьайымал буолар. Киhиргэс, дэбдэн быhыыны эбэтэр ыгым
майгыны сытыы-кылыс тылынан сэмэлээн, оттомноох, киэҥ көҕүстээх буоларга
такайаллара. Кырдьаҕаhы, кыамматы убаастыырга, көмөлөһөргө үөрэтэллэрэ, бу
этиллибит

сыаннастары

оҕо

тутуhарын

кытаанахтык

ирдииллэрэ.

Былыр сахалар уол оҕону тыйыс айылҕабыт олуурдарын тулуйар эттээх-

хааннаах, күүстээх, сылбырҕа, сымса, аhыныгас буола улаатарыгар кыра
эрдэҕиттэн уhуйаллара. Саха олоҥхотугар уол оҕо чулуутун, кэрэмэhин хоhуйар,
бухатыыр

быhыыта-таhаата,

сэбэрэтэ

үөрэ-дьүөрэ

тылларынан

хоhуллар,

ойууланар.
Бырайыак

сыала: Уол оҕону иитиигэ өбүгэ төрүт үгэстэрин туһанан ис

уйулҕатын уhугуннаран, киhи быhыытынан сайыннарыы.
Соруктара:
 Уол-оҕо этин – сиинин, доруобуйатын чэбдигирдии
 Саха

оҕото

айылҕаттан

айдарыллыбыт,

өбүгэлэртэн

удьуордаабыт

дьоҕурун, талаанын сайыннарыы
 Оҕо ис туругун уhугуннаран, уол оҕо – Аҕа, дьиэҕэ дурда – хахха, дьиэни –
уоту тэрийээччи, тас эйгэ дьайыытын туһаайарга.
Бырайыак түһүмэхтэрэ :
1.Бэлэмнэнии түһүмэҕэ
 бөлөх иһигэр оҕо сайдар ,оонньуур эйгэтин тэрийии,гиэндэрнэй
иитиини тутуһааһын.
 үлэни былааннааһын;
 оҕолор сайдыыларын ,билиилэрин кэтээн көрүү;
2. Сүрүн түһүмэх:
 былааннамыты олоххо киллэрии;
 ыытыллыбыт үлэни анализтаан тэттик түмүктэри оҥоруу;
 көннөрүү үлэтин ыытыы
3.Түмүктүүр түһүмэх:
 Оҕолор сайдыыларын, билиилэрин кэтээн көрүү түмүгүн таһаарыы;
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“Бэргэн” улахан уолаттар бөлөхтөрүн бырайыагын былаана
Бырайыакпыт былаанын биһиги үлэлээн-хамнаан олорор сахалыы халандаарбытыгар сөп түбэһиннэрэн туруортаан
биэрэбит.
Ыйдар
ааттара
Балаҕан ыйа «Улуу суорун»

Тиэмэтэ
«Дьулуруйар
Ньургун
Боотур»

Сыала
Олоҥхо дойдутун
туһунан билсии

Ис хоһооно
-Сэһэргэһии“Үс дойду”
- ИКТ “Олоҥхо дойдута”
-Дид/оонньуу: “Олоҥхо ыллыктарынан айан”
-Хартыына көрүү «Олоҥхо дойдута»
- Хартыына хомуйуу: “Саха кыыһа”
- Оруолга арахсыы: «Мин ким курдукпунуй?»
Сэһэргэһии «Дьоруойдар майгыларын быһаара үөрэнии”
- Оруоллаах оонньуу «Үс дойду»
-Уруһуй: “Ньургун Боотур»
-Ньургун Боотур ата
-Олоҥхо дойдутун дьоно «Орто дойду»

Алтынньы ый - “Күн күбэй
ийэ”
«Хотой
Айыы”

Сэтинньи ый “Байанай
ыйа”

Ийэҕэ истиҥ
сыһыаны иитии.
Ийэ дьиэ кэргэҥҥэ
туох оруоллаагын
билии.

«Баай Байанай» Булчут тэриллэрин
кытта билсиһии,
күөл уонна өрүс
балыктарын араара
үөрэнии.

Ахсынньы ый - «Эһээ Дьыл
“Билгэ хаан” мастарскыайа»

Уол оҕону араас
өтуттэн
сайыннарыы.

Тохсунньу ый - «Сатабыллаах
«Таҥха Хаан» саха уолабын»

Уол оҕону саха
төрүтүнэн иитии.

- Сэһэргэһии “Ийэ” диэн кимий?
-Дид/оонньуу «Ийэбэр көмөлөһөбүн»
-Таабырыннар
- “Ийэбэр бэлэх” оҥоруу
- Ийэлэргэ эҕэрдэ үҥкүү, ырыа
-Уруһуй «Мин ийэм»
Сэһэргэһии “Байанай” диэн кимий?
- ИКТ: «Муҥхалааһын»
-Хартыына хомуйуу «Балыктар»
-Оонньуу: «Балыксыттар»
-Булт тэрилин билсиһии
-Таабырын таайсыы «Булт тэриллэрэ»
-Проект: «Күөл уонна өрүс балыктара»
- Чинчийии улэ: “Собо” балык ис – тас көрүҥүн чинчийии
- Араас ньымалары туттан уруһуйдары, хартыыналары
оҥоруу
- ИКТ «Араас дойду саҥа дьыла»
-Таабырын таайсыы
-Өс хоһоонунан остуоруйа туруоруу «Дьиэ – дьиэчээн»
-Бырайыак: «Саҥа дьыл оҥоһуктара»
-Кэтээн көрүү “Кыһыҥҥы халлаан ойуута,оһуордара”
- Билгэлэри кытта билсии
- Сэһэргэһии “Мин саха уолабын”, “Төлө туппат – төрөөбүт
төрүт тылым”
- ИКТ “Сахалыы остуол оонньууларын билсиһии”
-Остуол оонньуутугар күрэх «Тырыынка», “Хаамыска”,
“Хабылык”
- Бырайыак “Аҕа уонна уол үлэтэ”
-Олоҥхо дьоруойун билсиһии « Үрүҥ Уолан»

Олунньу ый «Одун Хаан»

Уол оҕо аҕатын Мин уолбун, ол
туйаҕын
иһин мин күүстээх –
хатарааччы
уохтаах, хорсун –
хоодуот, кыамакка
көмөлөһөр, мөлтөҕү
көмүскүүр, аҕабар
көмө киһитэ
буолахтаахпын диэн
өйдүүр.
Кулун тутар
«Уол уонна
Тулатынааҕы
ый - «Дьѳhѳгѳй кыыс
эйгэтин арааран
уратылара»
билии, эр киһи
Айыы»
уонна дьахтар
идэлэрин быһаарыы

Муус устар ый- Төрөөбүт
айылҕам –
«Айыыhыт
удьуорун
Хотун»
харыстаан
хаалларбыт
бэлэҕэ:
“Мин – айылҕа
оҕотобун”
Ыам ыйаӨбүгэттэн
утумнаан
«Иэйэхсит
киирбит
ыйа»

- Хартыына көрүү: «Эр дьон идэлэрэ»
- Оонньуу: «Аҕам,ийэбэр көмөлөһөр»
-Таабырын таайсыы
-Дид/оонньуу «Хартыынаны хомуй»
-ИКТ «Мас ууһун үлэтин билиһиннэрии»
-«Балаҕан тутуу» конструктарынан
- Аҕа дойдуну көмүскээбит дьоруойдарын билиһиннэрии
- Күэрх “Күүстээх – уохтаах уолаттар”

- Бырайыак “Ииллээх дьиэ кэргэн»
- Сэһэргэһии “Кыргыттарга истиҥ сыһыан”
-Оонньуу: «Уратыларын быһаар» (уол,кыыс)
-Хартыынанан үлэ “Туйаарыма Куо”
- ИКТ “Уһуйааҥҥа ким үлэлиир?”
-Уол аҕатынаан үлэтэ(дьиэ араас материалтан оҥоруу)
- «Идэлэр» билсиһии
- Сэһэргэһии “Улаатахпына, ким буолабын?»
-Дид.оонньуу: «Бу ким малай?»(кыыс уол танаһын арааран
билэрин үөрэтии)
Төрөөбүт айылҕам
-Сэһэргэһии «Саха сирин эмтээх отторо”
кэрэтэ, төрөөбүт
- Бырайыак “Мин – айылҕа о5отобун”
айылҕабытыныы
- Төрөөбүт бөһүөлэгим гиэрбэтэ
уол оҕо –
- ИКТ “Айылҕабыт кэрэ көстүүтэ”, “Айылҕаны
тулуурдаах, мутукча харыстыаҕын”
мастыы эриллэн –
-Таабырыннар
мускуллан улаатар. -Өс хоһооннор
-Кэтээн көрүү “Айылҕа уһуктуута”
Дьиэ кэргэн төрдө – - Бырайыак “Мин төрүтчүм»
ууһа.
- ИКТ “Эһэлэрбит, эбэлэрбит (өбүгэлэрбит) олохторо”
Уруу – аймах, ийэ
- Сэһэргэһии «Өбүгэбит сиэрэ – туома», «Ыһыах сиэрэ -

үгэстэргэ
уһуйуу

ууһа.

туома», «Сахалыы таҥастар».
Өбүгэ курэҕэ «Сахалыы атах оонньуулара»
-Таабырыннар
-Өс хоһооннор
-Хартыынана үлэ .Араас омуктар костюмнарын көрүү (эр
киһи,дьахтар) .

