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ФГОС эйгэтин биир саамай сүрүн салаатынан – оҕо билиитин-көрүүтүн
эйгэтэ буолар. Биһиги уһуйааммытыгар бу эйгэннэн араас тэрээһиннэр,
дьарыктар, үлэлэр бараллар. Ону тэҥэ кыра саастарыттан оҕолорго араас омук
дойдуларын, Сахабит сирин дьонун-сэргэтин, кыылын, аһын-үөлүн, баайындуолун,

дьиэтин-уотун,

сиэрин-туомун билиһиннэрэбит.

Итинэн сирдэтэн

оҕолорбутун кытта Олоҥхо алыптаах дойдутугар киирэбит. Биһиги бары Олоҥхо
дойдутун олохтоохторо буоларбытын этэбит. Хас биирдии оҕо кыра сааһыттан
бэйэтин торообут дойдутун Олоҥхотунан киэн туттарын, убаастыырын, ытыктыы
улаатарын иитиэхтээхпит.
Оҕо сайыннарар дьарыктары маннык дьүөрэлээн билиһиннэрэбит:
- Аан Алахчын – Олоҥхону кытта билиһиннэрии. Олоҥхо геройдарынан
остуол оонньуутун оонньоон көрдөрүү.
- Тулалыыр эйгэ – Ус дойду (Орто дойду, Уөһээ дойду, Аллараа дойду),
кинилэр таҥастара, саптара, дойду олохтоохторун, кинилэр соруктарын
билсиһии.
- Кэрэ эйгэ – Орто дойду олохтоохторун ырыатын Оһуохайы ыллааһын,
үҥкүүлээһин. Илииннэн араас үлэ – уруһуй, аппликация, имитии.
- Тыл сайдыыта – оҕо тылын байатыы, сэһэргэһии. Оҕо иллэҥ кэмигэр
ырытыһыы, утуйар чааска кыра олуктан кэпсээһин.
- Оҕо оонньуута – оруоллаах оонньуулары оонньотуу «Ньургун Боотур
уонна кини атаһа Ат барахсан» - оҕолордуун атынан айаннааһын,
«Туйаарыма Куо ас астыыр» - кыргыттардыын ас астаан оонньооһун,
«Туйаарыма Куо курдук Кэрэ Куобун» - кыргыттардыын бэйэни бэринэ
үөрэнии: баттах өрүнсүү, бэйэ таҥаһын көрүнүү, нарын-намчы буолуу.

- Төрөппүтү кытта үлэ - төрөппүттэргэ анаан араас быыстапканы
тэрийии. Быыстапкаҕа Олоҥхо геройдарын куклалары, араас олоҥхо
олуктарыттан кинигэлэри ууруу. Оҕолор үлэлэрин төрөппүккэ ыйаан
көрдөрүү. Төрөппүттэргэ саха иһитин-хомуоһун быыстапкаҕа кыттан
аҕалан ууралларын уонна оҕо хамсаныылаах оонньуутугар миинньэр
Аты оҥорон аҕалалларын этии.
Олоҥхону оҕолорго биир ый устата билсиһиннэрэбит. Бу ый иһигэр
биһиги Олоҥхо олуктарын оҕо саасһыттан тутулуктаах билсиһиннэрэбит. Бу
манна биһиги уһуйаан туох баар иитээччилэрэ, специалистара бары биир
сүбэннэн үлэлиибит. Ый бүтүүтэ түмүк тэрээһин ыытабыт.

«Олоҥхо дойдутугар айан» аһаҕас дьарык конспега
Өркөн өй сайдыытыгар,
билии-көрүү эйгэтигэр (познавательная ОО)
2-3 саастаах оҕолорго ыытыллар тэрээһин
Тэрээһин соруга:
Оҕолорго Олоҥхо туһунан теманы түмүктээһин.Бииргэ үлэлииллэригэр бэйэ
бэйэҕэ истиҥ-сайаҕас сыһыаны иитии.
Ийэ тылы байытыы, чиҥэтии: Аал луук мас, кэтит-синньигэс, үрдүк-намыһах,
салама.
Туттар тэриллэр: Олоҥхо геройдарын оонньуурдара, Аал луук мас,
салама,ыаҕыйалар.
Тэрээһин хаамыыта
Киирии түһүмэх.
Иит.: - Оҕолоор, миэхэ кэлиҥ эрэ. Мин тугу эрэ этиэм.
Оҕолор кэлэн иитээччини төгүрүйэ тураллар.
Иит: - Оҕолор, миэхэ баһаалыста санатыҥ эрэ, мин эһиэхэ тугу кэпсии
сылдьабыный?
О: Олоҥхону!
Иит: - Ээ, маладьыастар оҕолоор, биһиги олоҥхону кэпсэтэ сылдьабыт.Ол курдук
биһиэхэ олоҥхо дойдутуттан Туйаарыма куо ыалдьыттыы кэлэн олорор.
Т.К.:-Үтүө күнүнэн ,оҕолоор! Оҕолор, миигинниин олоҥхо дойдутугар айаннаһыа
этигит дуо?
О: Айаннаһаан.
Т.К:- Оҕолор онтон олоҥхо боотурдара тугунан айанныыр этилэрий?
О: Атынан.
Т.К: - Маладьыастар, боотурдар атынан айаннаан сылдьаллар. Онон мин эһиэхэ
эмиэ аттары бэлэмнээбитим. Онтон куоларбытын хайдах илдьэ барабытый?
О: Аппытыгар олордон.
Т.К.: -Дьээрэ маладьыастар, оччого билигин биһиги бэлэм буоллаххытына олоҥхо
дойдутугар айанныахпыт.
Ат оонньуурдары оголорго биэртэлээн бары олоҥхо дойдутугар бөтөрөҥнөтөн,
таҥалайы туйах тыаһын курдук тыаһатан, атынан көтүтэн айанныыбыт.
Сүрүн түһүмэх:
Оҕолордуун олоҥхо дойдутугар, Аал луук маска уонна олоҥхо геройдара
кууклалар турар сиригэр кэлэбит.

1. «Саламаны ыйаа, өҥнөрүн сөпкө эт»
- Оҕолоор, көрүҥ эрэ, бу туох маһа турарый? (Аал луук мас)
- Маладьыастар, бу Аал луук мас турар.
- О5олор, өйдөөн көрүҥ эрэ, кини кэтит дуу синньигэс дуу? (кэтит)
- Онтон кини үрдүк дуу намыһах дуу? (үрдүк)
- Маладьыастар, оҕолорум бэркэ диэн билэллэр эбит.
- Оҕолор Аал Луук маска тугу ыйыыллар этэй?(салама)
- Билигин биһиги Аал Луук маска салама оҥорон ыйыахпыт.
Оҕолор салама оҥорон ыйыыллар.
- Онтон бу саламабыт ханнык өҥнөөхтөрүн ааттаталыыбыт дуо? (аһаа)
Оҕолор кыһыл, от күөх, халлаан күөх диэн ааттыыллар.
- Дьэ, махтал оҕолор, мин наһаа диэн үөрдүм эһиги өҥнөрү билэргититтэн
уонна Аал луук маспытын киэргэппиккититтэн.
Т.К.:-Оҕолоор,Аал луук маспытын киэргэппиччэ билигин биһиги
оонньуохпут,үҥкүүлүөхпүт.
2. Оонньуу:«Ойбонтон уулааһын»
Оонньуу: «Кириэс тэбии»
Оонньуу: «Күлүүстэһии»
Т.К.:-Маладьыастар, оҕолоор олус диэн бэркэ оонньоотубут.
Иит:- Туйаарыма Куо оҕолорго наһаа үчүгэй оонньууну оонньоттуҥ.Биһиги
эйиэхэ сахалыы үҥкүү бэлэхтиэхпит.
Оҕолор иитээччини кытта сахалыы оһуор үҥкүүтүн үҥкүүлээн көрдөрөллөр.
Т.К.:- Мин эһигинниин наһаа бэһиэлэйдик сынньанным үөрдөм-көттүм.Ол курдук
эһигини мин алгыстаах алаадьыннан күндүлүөм.(оҕолорго алаадьы түҥэтэлиир)
Иит:-Биьиги детсаппытыгар барар кэммит кэллэ.
Түмүк түһүмэх.
- Бүгүн биһиэхэ ким кэлэ сырытта?(Туйаарыма Куо)
- Туйаарыма Куолуун ханна бара сырыттыбыт?(олоҥхо дойдутугар)
- Онно тугу гынныбыт?(оҕолор эппиэттэрэ)

Тумук
Олоҥхо – саха норуотун тылын уус-уран айымньытын саамай үрдүк
чыпчаала, үйэттэн үйэҕэ, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн испит дириҥ ис
хоһоонноох айымньыта буолар. Олоҥхоҕо биһиги өбүгэлэрбит, төрүттэрбит
былыргы олох көстүүтүн уустаан-ураннаан кэпсээһиннэрэ буолар. Үүнэн эрэр
оҕолорбутугар Олоҥхо өбүгэбит сүрүн айымньыта буоларын тиэрдиэхпитин,
өйдөтүөхпүтүн наада.
Биһиги Олоҥхону оҕоҕо кыра сааһыттан Ус дойдуттан саҕалаан
билсиннэрэбит. Оҕолор бары наһаа диэн сэҥээрэн, сөбүлээн ылыналлар. Уолаттар
Ньургун Боотур курдук күүстээх-уохтаах, мындыр өйдөөх буоларга дьулуһаллар.
Кыргыттар нарын намчы Туйаарыма Куону сөбүлээн оонньууллар. Оҕолор үс
дойдуну, үс дойду олохтоохторун түргэнник араарар буоллулар. Илииннэн элбэх
оҥоһук үлэлэр оҥоһуллубуттара, уруһуйдар уруһуйдаммыттара. Бу манна
иитээччигэ эбии күүс көмө буолаллар биһиги специалистарбыт. Музрук үс дойду
араас тыастаах-уустаах музыканнан иһитиннэрэн араартара үөрэппитэ. Үҥкүү –
ус дойду олохтоохторо араастык хамсаныыларын көрдөрөн оҕону эбии
хамсаныытыгар сайыннарбыта. Физрук – Ньургун Боотур курдук күүстээ-уохтаах
буоларга дьулуһуннарар.
Араас элбэх кинигэлэри оҕолордуун көрбүппүт. Иллэҥ кэмҥэ элбэҕи
сэһэргэспиппит, ордук ханык геройу сөбүлээбиттэрин уонна ордук ханнык геройу
ордорботохторун. Төрөппүттүүн араас үлэ барбыта. Кинилэри эмиэ тэҥҥэ Олоҥхо
дойдутугар киллэрбиппит. Төрөппүттэр оҕолорун кытта тэҥҥэ билэннэркөрөннөр элбэх үгүһү билэн билиилэрэ хаҥаата.
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