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Сыала – соруга: Дьиэ – кэргэн традициятын тутуьуу, бэйэ санаатын
атах тэпсэн олорон уллэстии, атастаһыы уонна кэпсэтии. Төрөпуттэр
култуураларын урдэтии, саҥаны билии – көруу, төрөппуту уонна иитээччини
кытта улэни салҕыы тэрийии.
Үлэ – көрүҥэ: көрсүһүү
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Киирии тыл
Сынньана таарыйа оонньооһун
Кэпсэтии
Анкета толорооьуна
Кэпсэтии «Дьиэ кэргэн традицията»
Түмүк

Төрөппүт мунньаҕын иннинэ ыытыллар үлэ: Дьиэ кэргэн портретын
уруһуйдааһын
Киирии чаас:
Киирии тыл
Иитээччи: Убаастабыллаах төрөппүттэр! Бүгүн биһиги муһуннубут,
кэпсэтээри дьиэ кэргэммит, дьиэ кэргэммит традициятын туьунан уонна кини
суолтатын оҕо сайдар иитиитигэр.
1.Керсуьуубутун оонньууттан са5алыа5ын. «Оҕо сааьым эттигэ»
Мин билигин остуолга араас эттиктэри ууруом. Буолуохтара биһиэхэ мээчик,
куукула, массыына, сурук, пирамида. Хас биирдии киһи оҕо сааскытын
санатар, оҕо сааскыт оонньуурун талан ылаҕыт уонна олоххут биир кэрэ оҕо
сааһын кэпсиигит.
Сүрүн чааһа:
Кэпсэтии
Иитээччи: Эһиги “дьиэ кэргэн” диэн тылы хайдах өйдүүгут? Владимир
Иванович Даль этиитинэн «Дьиэ кэргэн диэн чугас аймахтар уонна төрөппүт
оҕотун кытта бииргэ олоруута» диэн этэр эбит. Былыр – былыргаттан дьиэҕэ
уонна дьиэ кэргэҥҥэ тапталы уонна убаастабылы кэпсэтэллэр эбит. Урукку
сылларга диэ кэргэҥҥэ сыһыаннаах элбэх номохтор, үһүйээннэр,
остуоруйалар, өс – хоьоонноро айыллыбыттара, кэпсэниллибиттэрэ. Чэ эрэ

билигин дьиэ кэргэн туьунан өс хоьооннрдо этиэххэйин. Мин саҕалыам
эьиги ситэрэн биэрээрин.
1. « Оҕо төрөөтөҕүнэ оннооҕор – оһох иччитэ үөрэр»
2. « Кырдьаҕаьы хааһахха – хаалы сылдьан сүбэлэт»
3. « »
4. «»
5. «»
Онтон билигин дьиэҕэ үлэ, ити эппит өс хоһооннорбут өйдөбулун,
суолтатын оҕолороргутугар быһаараҕыт.
Онтон эһиги хайдах өйдүүгүт оҕо сүрүн иитиитэ дьиэ кэргэҥҥэ ду
эбэтэр уһуйааҥҥа ду? ӨФ үөрэҕриитин сокуонунан « Уһуйаан дьиэ кэргэҥҥэ
оҕо итиитигэр кеме буолар эбит»
Убаастабыллаах ийэлэр – аҕалар, эбээлэр – эһээлэр! Эһиги буолаҕыт
төрөппут оҕоҕутугар, сиэҥҥитигэр маҥнайгы учуутал. Бастакы оскуолата –
эьиги дьиэҕит. Оҕо олоҕун биир умнуллубат бараммат кэрэ тугэнэ.
Чэ эрэ билигин кэпсэтиэхпит дьиэ кэргэн традициятын туһунан.
Куускэ таптыыбын, хаьан биһиги мунньустарбытын,
Кылбаа маҥан таҥаһынан остуол ньуурун сабарбытын.
Эбээм ийэбин кытта,
Аҕам уонна мин,
Биьиги бары буолабыт – иллээх дьиэ кэргэн.
Анкета толорооһуна
Иитээччи: Баһаалыста билигин аҕыйах ыйытыктаах анкета толороргутугар
көрдөһөбүт « Хас биирдии дьиэҕэ – дьиэ кэргэн традицията»
1.
2.
3.
4.

Эһиги санааҕытыгар туох киирэрий «Дьиэ кэргэн традициятыгар»
Эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр ханнык традициялар киирэллэрий
Оҕо иитиитигэр дьиэ кэргэн традицията көмөлөһөр дуо?
Оҕоҕ ханнык үчүгэй майгыны иитэрий?

Төрөппүттэр бэйэлэрин традицияларын кэпсииллэр

Кэпсэтии «Дьиэ кэргэн традицията».
Дьиэ кэргэн традицията диэн - бастакы уочаратынан дьиэ кэргэн
иһинэн буолар бырааһынньыктар, оҕо төрөөбүт күнэ, Саҥа дьыл тыыннаах
харыйаны киэргэтии, симээһин, аан – дойду дьахталларын күнэ, Сэбиэскэй
аармыйа кунэ. Оҕону кытта бииргэ театрга, музейга, быыстапкаларга
сылдьыы буолар. Буолун сөп оҕолору кытта бииргэ оонньооһун, айылҕаҕа
сынньанааһын,
сибиэһэй
салгыҥҥа
дьаарбайааһын,
дьиэ
кэргэн
фотоальбомун толоруу ити барыта дьиэ кэргэммит традицията буолар.
1. Традиция «Дьиэ кэргэн бырааһынньыктара»
- Эһиги санаа5ытыгар, бырааһынньык тэрийэр оҕо сайдыытыгар наада
буолуо дуо? (наада)
Саамай сөп оҕо сайдар эйгэтигэр бырааьынньык тэрийэр киниэхэ тыынар
салгына буолар. Бырааһынньык оҕо саас умнуллубат кунэ буолар. Эһиги
санааҕытыгар бырааһыньыкка дьиэни киэргэтэри туох дии саныыгыт?
Онтон төһө кыах баарынан бырааһынньыкка дьиэни киэргэтэр учугэй.
Оҕо настарыанньата өрө көтөҕүллэр. Оҕоҕун кытта тэҥҥэ дьиэҕин киэргэтэр
ессе астык буолар. Төрөөбүт күҥҥэ уонна атын да бырааһынньыктарга оҕоҕо
бэлэх биэрэр туохтааҕар да учугэй кинилэр эһигиттэн уерэ-кете куутэллэр.
- Хайдах туох бэлэ5и бэлэхтииргитин ордоро5утуй?
Бэлэх арааһынай буолуохтаах, оҕо өйүн – санаатын, болҕомтотун
сайыннарар оонньуурдар. Өссө эти – хааны дьэбдигирдэр оонньуурдары
биэрэр ордук үчүгэй. Холобур: Мээчик, скакалка, обруч. Оҕо тарбаҕын
былчыҥын сайыннарага араас өҥнөөх харандаастар, фломастердар,
пласталин биэриэххэ сеп. Өссө төрөөбүт күҥҥэ бары дьиэ кэргэнинэн
хаартыскаҕа туһэр өссө ордук умнуллубат түгэн буолар.
Онтон билигин кыратык сынньанана таарыйа бэйэбит дьиэ кэргэммит
туьунан хоһоон айан ылыахпыт.
2. Традиция «Дьиэ кэргэн альбома»
Бу киьи олоҕун кэпсиир кыра кинигэ буолар. Биир өттүнэн оҕоҕо
борустуой өйдөбүнньук буолар, иккиһинэн – туспа таайыллыбатах таабырын
буолар.
- Эһиги дьиэ кэргэҥҥит фотоальбомун бутэьигин хаһан көрбүккүтүй?

Өссө хаартыска мунньарга күнүн - дьылын суруйар ордук үчүгэй буолар,
ханнык умнуллубат түгэннэрин кэпсэнэ сылдьар буолаллар. Билиҥҥи үйэҕэ
өссө телефон, арааһынай фотоаппараттар сайдан хаартыскаҕа түьэрэр
сүрдээх чэпчэки. Хас биирдии кэрэ түгэҥҥитин хаартыскаҕа түьэрэн
мунньун ол эһиги олоххутун кэпсиир кистэлэҥ буолар.
3. Традиция «Дьиэ кэргэн айылҕаҕа сынньаныыта»
- Этиҥ эрэ, ким эһигиттэн дьиэ кэргэнинээн куорат таһыгар, айылҕаҕа
сибиэһэй салгыҥҥа сынньанар традициялааҕый?
Айылҕаҕа сылдьыы оҕо сайдарыгар, доруобуйатыгар улахан оруолу
оонньуур. Дьиэ кэргэнинэн тэринэн куорат таһыгар эбэтэр сайылыкка
сынньаныы, ыллык суолунан хаамыы, сир аһын астааьын, чыычаах
ыллыырын истии, араас үөнү – көйүүрү кэтээн көрүү, сөтүөлээһин, айылҕа
дьикти көстүүтүн оҕолору кытта тэҥҥэ уруһуйдааһын, оҕолору кытта тэҥҥэ
араас хамсаныылаах оонньууну оонньооьун ити барыта оҕо сайдарыгар
сүрүн күүс буолар. Ол сылдьан оҕолорго хоьоон ааҕыыта, айылҕа
материалын хомуйуута, эриэхэ, сэбирдэх, хаамыска уонна дьиэҕэ тиийэн
араас оҥоһук оҥоруута. Уонна саамай учугэйэ күөх хонууга тэлэһийэ олорон
аьааьын. Бэйэбит кэннэ хаалларбыт бөхтөрбүтүн хомуйарбытын
умнубаппыт, оҕону айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыһыаннаһарын
чиҥэтэбит, айылҕа – биһиги иккис дьиэбит буоларын умнубаппыт.
4. Традиция «Дьиэ кэргэнинэн театрга, музейга, быыстапкаларга
сылдьыы»
- Ким эһигиттэн оҕотун кытта театрга, музейга, быыстапкаҕа сылдьар
дьиэ кэргэн баар дуо?
Хайа ба5ар киһи кэрэҕэ, сырдыкка талаһар аналлаах. Хас биирдии норуот
бэйэтэ туспа култууралаах, абыычайдаах уонна традициялаах буолар. Биьиги
улахан дьон оҕолорбутун кэрэҕэ талаһарга үөрэтиэхтээхпит. Музейга
сылдьааһын хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ бырааһынньык курдук ааһыахтаах.
5. Традиция « Оҕону кытта оонньооһун»
- Этиҥ эрэ, эһиги ордук ханнык оонньуулары оҕоҕутун кытта
оонньуугутуй?
Бары билэллэрин курдук. Оҕо саас диэн – оонньуу, оонньуу диэн – оҕо
саас буолар. Билиҥҥи үйэҕэ араас элбэх оҕону сайыннарар оонньуурдар,
оонньуулар бааллар. Холобур: Остуол оонньуута, тыл оонньуута, уерэтэр
оонньуу, хамсаныылаах оонньуу, сайыннарар оонньуу. Өссө дьиэ кэргэнинэн
домино, лото, дуомат, шахмат уонна да атын оонньууларынан оонньуур олус

үчүгэй. Төрөппут дьон оҕолоругар кыра да болҕомтону уураллар сүүрдээх
наада, оҕо кыраҕа да үөрэр уонна дьоллонор. Оҕону кытта оонньооһун эмиэ
биир дьиэ кэргэҥҥэ традиция буолар. Уонна оттон биьиги сүбэлиэхпитин
баҕарабыт оҕолоргутун кытта бу оонньуулары оонньуургутугар. Холобур :
«Туох көтүөн сөбүй», «Таай, ханнык үүнээйи сиэмэтэй», «Ким туох
буолуой».
Тумук чааһа:
Иитээччи: Биһиги илиилэрбитигэр – үүнүөхтэрэ үөрэхтээх, үлэһит,
иитиилээх, сайдыылаах, бэйэлэрин төрүттэрин биэс тарбах курдук билэр
биһиги инники кэнчээри ыччаттарбыт.
Уонна ааспыкка ыытыллыбыт «Мин эйэлээх дьиэ кэргэним» диэн
уруһуйбут түмүгун этэрбитин көҥүллээн.
Уьаастабыллаах төрөппүттэр! Бүгүҥҥү төрөппүт мунньаҕын ким тугу
ордук сөбүлээбитин, интэриэһиргээбитин, тугу сананы билбитин бэйэтин ис
санаатын суруйан бу коробка иһигэр угаргытын көрдөһебүт.
Бүгүҥҥү төрөпүпүт мунньаҕа манан түмүктэнэр, кэлэн кыттыыны
ылбыккытыгар улахан барҕа махтал!

