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Оҕо балтараатыттан үһүгэр диэри саҥарар аппараата, куолаһа, дорҕооннору сатаан
этэр уонна киһи саҥатын болҕойон истэр дьоҕура саамай күүскэ сайдар кэмэ. Ол курдук
оҕо биһиги саҥабытын үтүктэн тылланар, биһиги тылбытыгар үөрэнэн улаатар. Тылы таба
туттуу, сөпкө саҥарда үөрэтии, тулалыыр эйгэтин харыстыы, таптыы үөрэтии уус-уран
айымньы күүһүнэн барар. Бу манна үс сүрүн ньыма баар – ааҕыы, кэпсээн иһитиннэрии,
нойосуус үөрэтии.
Хоһоон киһини тардар сөҕүмэр дьайар күүстээх, тыыннаах тыллаах. Хоһоону
үөрэтэргэ оҕо тыла сайдарын таһынан долоҕойо, сиэрэ-майгыта сайдар, иэйиилээх буола
улаатар. Хоһоон тэттик кээмэйдээх, чэпчэки тыллаах-өстөөх буоллаҕына оҕолор хоһоону
таптыыллар, сөбүлээн истэллэр уонна астына ааҕаллар. Ол курдук оҕо өйгө ааҕа
үөрэнэриттэн хас да соругу толорор:
 туох туһунан этиллэрин өйдүүр;
 туох кэнниттэн туох кэлэрин быһаарар;
 тыллары сөпкө чуолкайдык саҥарар;
 дорҕоонноохтук ааҕар.
Хоһоону бырааһынньыктарга эрэ анаан үөрэтии көдьүүһэ кыра. Кэмиттэн кэмигэр
үөрэттэххэ, ааҕан иһитиннэрэ сырыттахха, оҕо тыла-өһө, өйдүүр дьоҕура сайдар, быдан
иэйиилээх буолар.
Икки-үс саастаах оҕо тылы сөпкө, чуолкайдык саҥарарыгар хоһоон оруола улахан
дии саныыбыт. Кинилэр кылгас, чэпчэки хоһоону үөрэ истэллэр, үтүктэ сатыыллар.
Хоһоону кырачааннарга ааҕарга чуолкайдык, ыксала суох, ыллаан эрэр курдук,
арыый улахан куолаһынан, киһини тардар гына ааҕыллыахтаах. Маны сэргэ көрдөрөн
үөрэтэр матарыйаал: хартыына, оонньуур, мнемокарта, остуол театра – туттуллара наада,
оччоҕо оҕо сүргэтэ көтөҕүллэр, үөрэр – көтөр, киһини үтүктэн батыһар.
Хоһоон ис хоһооно тулалыыр эйгэҕэ, оҕо өйдөбүлүгэр чугас буолара наада. Холобур
оонньуур оонньуурдарыттан мээчиги билиһиннэрэр буоллахха бастаан бэридимиэти
көрдөрөн, тутан-хабан, сэһэргэһэн баран номнуо хартыыналары туһанабыт.
Биһиги сахалар, бары да ыты таптыыбыт, үгүс ыалга ыт баар:
Мин ытым “Баһырҕас”,
Кутуруга эймэҥнэс.
Эккэлиир, мэниктиир,
Миигинниин оонньуур.
Манна оҕолор истэ үөрэнэллэр, саҥа тыл ис хоһоонун өйдүүллэр (Эймэҥнэс,
эккэлиир), тылларын саппааһа байар, үтүктэ, саҥара үөрэнэллэр, долоҕойо (память)
сайдар. Эбэтэр кыра оҕо тылын имитэргэ кылгас күпүлүөт иитээччи тылыттан үтүктүүгэ
улахан туһалаах.
Холобур:
Оҕус мөҕүрүүр “Муу ... уу”
Ынах маҥырыыр “Маа ... аа”
Ньиирэй мэҥириир “Мээ ... ээ”
“Муу ... уу, маа ... аа, мээ ... ээ”.
Айылҕа көстүүтүн тутуһан үөрэтэргэ хоһоон ис хоһооно тулалыыр айылҕа
көстүүтүгэр сөп түбэһэрэ наада, оччоҕо эрэ үстээх оҕоҕо үөрэтиллибит хоһоон ох тыллара
өйүгэр – санаатыгар иҥэн хаалар.
“Тымныы буолла,
Кыһын кэллэ.

Тыс – тас тыаһыыр
Иэдэс тоҥор.
Тымныы буолла,
Кыһын кэллэ.
Мунну тоҥор,
Илии тоҥор.
Куттаммаппын кыһынтан
Куттаммаппын тымныыттан.
Ичигэстик таҥныаҕым
Сылаас дьиэҕэ сылдьыаҕым”.
Истэр + тылын саппааһа байар+ айылҕаны дьүөрэлии уобарастаан көрөр + өйдүүр
дьоҕура сайдар.
Хоһоону оҕоҕо тириэрдии, өйдөтүү иитээччи хайдах ааҕарыттан быһаччы
тутулуктаах. Хара маҥнайгыттан ааҕар интонациятыгар, мимикэтигэр болҕомтону
ууруохтаах. Аны хоһоону нойосуус үөрэтэргэ, кыра оҕолорго, күргүөмүнэн аахтарар
сыыһа дии саныыбыт. Тоҕо диэтэххэ:
 хоһоон рифмэтэ кэһиллэр
 Оҕо этэр тылын ис хоһоонун өйдүү сатаабат.
Онон соҕотохтуу эбэтэр симик оҕолору иккилии-үстүү гына аахтарар ордук.
Арыый улааталларын саҕана хоһоону схема, уруһуй көмөтүнэн үөрэппиппит,
холобура:
Оҥой – соҥой көрбүт
Оччугуйкаан оҕолор,
Оҕуруолуу тиһиллэн
Оҕуруокка киирдилэр.
Оҕурсуну көрөннөр
Омуннура сөхтүлэр,
Оҕус саҕа сэбирдэхтэр
Ооҕуй саҕа оҕурсуттан.
Бу хоһоонтон оҕо оҕурсу араас суортаах, быһыылаах буоларын билбиттэрэ.
Истии + тыл ханнык дорҕоонтон тахсарын билии + уобарастаан көрүү + өйүн үлэтин
сайыннарыы + иэйиини уһугуннарыы – дьарык тутулун схеманан көрдөрдөххө итинник.
Номнуо оҕолорбут 5 саастаахтар, саҥарар саҥалара чуолкай, саҥа хоһоону үөрэтиигэ
ылыныылара, өйдүүллэрэ түргэн. Элбэх, араас таһымнаах конкурстарга кэккэ
ситиһиилэрдээхпит.
Билигин хоһоонунан эрэ муҥурдаммакка, күннээҕи саҥарар саҥаны, кэпсиир
кэпсээни саамай тупсарар, киэргэтэр ньыманан сомоҕо домоҕу туттуу буолар. Сомоҕо
домох диэн икки эбэтэр хас да тыл ситиминэн тугу эрэ ханарытан этиини ааттанар.
Сомоҕо домох уобарастаан этэр уонна дорҕоон дьүөрэлэһиитин тутуһар буолан, ордук
сытыы, оҕоҕо тиийимтиэ буолар.
Чөмчүүк сааска оҕо уйулҕата, оҕо сайдар, кута бөҕөргүүр, тылын саппааһа
тэтимнээхтик эбиллэр. Этэ – хаана сайдар, куһаҕаны-үчүгэйи өйдүүр. Оҕону көһүйэн
буолбакка, интэриэһиргэтэн, бииргэ дьарыктанан, оонньоон, остуоруйаны кытта
дьүөрэлээн ыыттахха, оҕо интэриэһиргиир, билиитэ- көрүүтэ кэҥиир, оонньуу-оонньуу
оҕо түргэнник өйдүүр. Мантан сиэттэрэн биһиги оҕолорбутугар ийэ тыл уус – уран
күүһүн, ылбаҕайын, баайын кыра саастарыттан элбэхтик үөрэтэр, эрчийэр араас өрүттээх
үлэни ыытабыт.
Н.С. Григорьев “Саха тылын сомоҕо домоҕун тылдьытыттан” оскуола иннинээҕи
саастаах оҕолорго ханнык сомоҕо домохтору үөрэтиэххэ сөбүн көрөн саастарынан уонна
туттуллар суолталарынан көрөн үс суолга наардаатыбыт: киһи майгытыгар-сигилитигэр
сыһыаннаах сомоҕо-домохтор; бириэмэни бэлиэтиир сомоҕо-домохтор; айылҕаҕа, айылҕа
көстүүтүгэр сыһыаннаах сомоҕо домохтор.

Сомоҕо домоҕу үөрэтиигэ маннык ирдэбиллэри тутуһабыт: оҕоҕо өйдөнүмтүө,
судургу тыллаах-өстөөх буолуохтаах; оҕо күннээҕи олоҕор, тулалыыр эйгэҕэ үгүстүк
туттуллара ирдэнэр, литературнай нуормаҕа хоруйдуур буолуохтаах.
Сомоҕо домоҕу иитээччи тоҕоостоох кэмҥэ түбэһиннэрэн саҥатыгар, кэпсээнигэр
кыбытар, икки-үс да төгүл тутуннаҕына, оҕо сомоҕо домох суолтатын бэйэтэ да өйдүүр,
ылынар. Сорох кэмҥэ ону быһаара да сатыыр наадата суох буолар.
Маны таһынан сомоҕо домоҕу туттуу оҕону сиэр-майгы өттүнэн иитэргэ улахан
көмөлөөх.
Дьарыктаныыга, экскурсияҕа, оонньуур кэмҥэ, режимнэй түгэннэргэ оҕо үчүгэй,
куһаҕан быһыытын, алҕаһы оҥоруутун сэмэлиир, хайгыыр оннугар тоҕоостоох кэмҥэ
сомоҕо домохтору сөпкө туттуу оҕо өйүгэр-санаатыгар ордук тиийимтиэ, өйдөнүмтүө,
сүрэҕэр-быарыгар ордук иҥимтиэ буолар. Холобур, дьарык кэмигэр атыны саҥаран
мэһэйдиир оҕону “айаҕа хам буолбат”, аһыныгаһа суох оҕону “муус сүрэх”, солуута суох
кыыһырар оҕону “иһигэр туора муостаах киирбит”, ытанньахха “хараҕын уутунан
суунар”, активнай оҕону “тиий мэйии”, төрөппүтүгэр көмөлөһөр оҕону “ийэтин, аҕатын
уҥа илиитэ” диэх курдук сомоҕо домохтору туһанар ордук көдьүүстээх.
Маннык үлэни сылы быһа эргиччи ситимнээхтик, тиһигин быспакка ыытар
буоллахха оҕоҕо төрөөбүт төрүт тылын үөрэтии туһалаах түмүктээх буолуон сөп. Ийэ
тылын баайын сэргиир, кэрэхсиир киһи буола улаатар. Ханнык баҕара уус-уран айымньы
ис хоһоонун дөбөҥнүк өйдүүрүгэр тирэх буолар. Ону таһынан уустаан-ураннаан саҥарар
саҥата, кэпсиир кэпсээнэ тупсар, сааһыланар. Бэйэтин саастыылаахтарын уонна дьон –
сэргэ иннигэр толлубакка – симиттибэккэ санаатын сааһылаан этэ үөрэннэҕинэ кини
ситимнээх, ылыннарыылаах саҥата, бодоруһар сатабыла сайдар, билиигэ – көрүүгэ
тардыһыыта уһуктар, дьоҥҥо – сэргэҕэ сиэрдээхтик сыһыаннаһарга иитиллэр.
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