Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи
4 – 7 саастаах оҕолору
сайыннарар

«Сэттэ өҥ»

ойуулуур – дьүһүннүүр
эбии дьарык
Толордо:
уруһуй куруһуогун салайааччыта
Жиркова Нюргустана Николаевна

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.

«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.

«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:
Үөрэтэр сыала:
-ойуулуур - дьүһүннүүр искусство көрүҥнэрин арааһын, 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.

«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.

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 – дьүһүннүүр
искусство жанрдара диэн араарар.
-биирдии жанр сүрүн өйөбүлүн ылар, уратытын быһаарар.
-араас ньымаларынан туһанан тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын көрдөрөр ис
хоһоонноох, айан оҥоһук оҥорор.

