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Саха норуотун тылынануус-уран айымньытын чыпчаалынан олонхо буолар. Олонхо
тыла-өһө инники кэлэр көлүөнэ өйө сайдарыгар, хорсун патриотическай санаата
күүһүрэригэр баай матырыйаалы биэрэр.
Бырайыак хайысхата: Иитии - үөрэтии, били - көрүү, социально-коммуникативнай
(социализация, сэрэхтээх буолуу, үлэ) дьайымалга киллэрии.
Кыттааччыта: Улахан бөлөх оҕолоро, төрөппүттэр, иитээччилэр.
Бырайыаксыала: Кырачаан оҕолорго олоҥхо уустук уонна дириҥ ис хоһоонун тиэрдэр
ньыматын көрдөөһүн, иитэр-үөрэтэр үлэҕэ, күннээҕи дьайымалга туттан киллэрии.
Соруктара:
1. Оҕо сайдарыгар олоңхо эйгэтин тэрийии;
2. Олоҥхо ис тутулун: үс дойдуну – үөһэ дойду, орто дойду, кыылларын-көтөрдөрүн,
олонхо ыалын, олоҕун-дьаһаҕын дьайымалга киллэрэн билиһиннэрии;
3. Оҕо чуолкайдык, ситимнээх саңарар саҥатын, оҕо толкуйдуур, оңорон көрөр, өйдөөн
хаалар дьоҕурдарын төрүт үгэс ньымаларынан сайыннарыы;
4. Олоҥхону олохтоох ньыманан толорууга үөрэтии.
Актуальнаһа (Суолтата): Олоҥхо уус-уран тылын оҕо кыра сааhыттан сааhылаан,
саҥаран, оҥорон, оонньоон, эрчиллэн иҥэринэн, инники олоҕор туhаныа.
Сабаҕалааһына: Өскөтүн оҕону кыра сааhыттан олоңхо эйгэтигэр ииттэххэсайыннардахха, оҕо чөл санаалаах, истиң-иhирэх майгылаах, ытык өйдөбүллэринэн
сиэрдээх майгыга иитиллэн тахсарын ситиһиэхпит.
Бырайыак технологията:
«Олоҥхо дойдутунан айан» улахан бөлөх иитиллэччилэригэр, төрөппүттэригэр проект
оҥорон, сыллааҕы үлэ былааныгар ыйдарынан темаларга арааран киллэриэххэ сеп
1 түhүмэх. Балаҕан ыйыттан саҕаланар. Дьарыктар биир уопсай темаҕа киирэллэр:
«Олоңхо -саха норуотун героическай эпоhа».Бу түhүмэххэ оҕолорго олоңхо дойдутун,
геройдарын, кыылларын-көтөрдөрүн, орто дойду олохтоохторун: ыалын, дьиэтин-уотун,
таңаhын-сабын, иhитин-хомуоhун, сахалыы оhуордары, сахалыы музыкальнай
инструменнарын, өбүгэлэрбит оонньууларын билиhиннэрии.
Төрөппүттэри кытта араас нэдиэлэтээҕи тематическай выставкалары тэрийии,
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхо геройдарынан би-ба-бо куукула оңотторуу,
олоңхо үс дойдутун билиhиннэрэргэ панно оңотторуу, олоңхо эйгэтин тэрийэргэ
көмөлөhүннэрии. Туттуллар ньымалара: бодоруһуу, сэһэргэһии, быһаарыы, ырытыы,
оонньотуу, көрдөрүү, үтүгүннэрии, оҥотторуу, оҕо бэйэтэ оҥороругар көҥүл биэрии.
Сыала: уус-уран тыл ойуулуур-хоһуйар, кэрэхсэтэр, чинчийэр, дьарыктыыр
ньымаларынан олоҥхону оҕоҕо сэҥээрдии.
2 түhүмэх олунньу ыйыгар «Ийэ дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр» уолаттарга:
«Олоңхо бухатыыра», кулун тутарга «Аан дойду дьахталларын күнүгэр» кыргыттарга:
«Олоңхо Кэрэ Куота» күрэхтэр. Күрэх иннинэ «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхо
бухатыырдара, Туйаарыма Куота темаҕа дьарыктар.
Сыала:
- «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхоҕо Туйаарыма Куо уобараhын нөҥүө саха
кыыhын кэрэ мөссүөнүн хоhуйуу,
- Саха уолун күүhүн-уоҕун, сымсатын күннээҕи олоҕор туһанарын өйдөтүү;
- Оҕолору кэрэҕэ, истиң сыhыаңңа иитии.

Туттуллар ньымалара: кэпсэтии, ырытыы, уруһуйдатыы, оонньотуу, тыллары быһаарыы,
кыргыттары иистэннэрии, уолаттары уһаннарыы, күрэхтэһиннэрии.
3 түhүмэх олунньу ыйга «Олоңхо» туhунан оҕо чинчийиитэ.
Сыала: оҕо чинчийэр дьо5урун сайыннарыы.
Туттуллар ньымалара: проект оңоруу, оҕо уонна төрөппүт бииргэ кэтээн, чинчийэн
көрүүлэрэ. Оҕо кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы.
4 түhүмэх ыам ыйыгар «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхону иhитиннэрии.
Сыала: олоңхоҕо оҕо интэриэhин тардыы.
Туттуллар ньымалара: олоҥхо ис хоһоонуттан быһа тардан иһитиннэрии, ырытыы,
оҕолорго уруһуйдатыы.
5 түhүмэх үөрэх дьылын бүтэhигэр оҕо сылы быhа билбит, бэйэтигэр иңэрбит олоңхо
сүрүн геройдарын би-ба-бо куукулаларынан «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхону
оонньоон көрдөрүү.
Сыала: оҕо айар дьоҕурун, уустаан-ураннаан саҥарар саҥатын сайыннарыы.
Туттуллар ньымалара: оҕолору оруолларынан араарыы, бэлэмнээhин, оонньотуу.
Түмүк:
Оҕо: - олоңхону сэңээрэр, сүрүн геройдарын билэр, уруhуйдуур, оңоhуктары оңорор.
Оҕо оҥорон таһаарар сатабыла, дьоҕура сайдар. Олоҥхо уус-уран тылын күннээҕи
олоҕугар тутта үөрэнэр. Кырдьаҕастары ытыктыыр, эҕэрдэлэhэр, тулалыыр эйгэлэрин
харыстыырга кыhаллаллар. Оҕо чинчийэн көрөр сатабыла сайдар.
Төрөппүт: - Ыал укулаатыгар сахалыы тыыны киллэрэллэр, олоңхо эйгэтин тэрийэллэр,
оҕолорун батыhыннара сылдьан төрүт дьарыкка сыhыараллар, бодоруhаллар. Оҕолорун
кытта тэҥҥэ олоҥхону билсэллэр. Киһилии киһини иитэн таһаарарыгар олоҥхо
педагогикатын тирэх оҥостор.
Иитээччи: - Оҕо сайдар эйгэтигэр олоңхо педагогикатын тирэх оҥостон, оҕоҕо тириэрдэр
пед.технологияны айар, төрөөбүт төрүт тылы иҥэрэр, киhилии киhини иитэн таһаарарга
күүс-көмө буолар.

Сыһыарыыта.

«Олоҥхо дойдутунан айан» бырайыак (бэлэмнэнии бөлөх)
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Темат
а

Саӊа дьылы Мин төрөбүт
көрсүү
дойдум

Нэди
элэтэ
1-2

Темата

Бырайыак темата

Билии
күнэ

Билии кунун ыытыы

3-4

Көмүс
күһүн

3. Олонхо диэн өйдөбүл.

1-2

Мин
киhибин
Ийэ күнэ

Үөһэ, Орто, Аллараа дойду. Үөһэ дойду олохтоохторо.

Орто дойду сирэ-уота.

3-4

Мин
төрөөбүт
дойдум
Байанай

1-2

Кыhын

3-4

Саңа
дьыл
Остуоруй
а
дойдута

Саха сылгыта, ына5а.

1

Ийэ тыл
күнэ

Олоңхо туhунан о5о чинчийиитэ

2-3

Ийэ
«Олоңхо бухатыырдара».
дойдуну
көмүскээч
чилэр
күннэрэ
Кулун
«Олоңхо Кэрэ куота».
тутар
8
күнэ

3-4
1-2

Кыhын

3-4

Ийэ дойдуну
көмүскээччи

Олунньу – Одун Хаан ыйа Тохсунньу Ахсынньы – Сэтинньи –
– Таӊха Билгэ хаан Байанай ыйа
Хаан ыйа ыйа

Алтынньы – Бала5ан ыйа
Хотой
– Улуу
Айыы
Суорун
ыйа
Мин дьиэ Көмүс күhүн
кэргэним

Ыйа

Өбүгэлэрбит
үгэстэрэ

Кулунтутар –
Дьөһөгөй айыы
ыйа

4-1

2-4

Өбүгэлэр
бит
үгэстэрэ

Орто дойду, аллараа дойду олохтоохторо.

3. Булт
4. Кыыллара-көтөрдөрө.
Айыы-хаан аймахтара, күн-хаан улуустара: олонхо ыала,
ыал тиэргэнэ, дьиэтэ-уота.

Саха таңаhа-саба.

Саха ыалын иhитэ-хомуоhа, туттар тэрилэ.
Саха оhуора.

Саас

Муусустар –
Айыыhыт Хотун
ыйа

1-2

Дьиэ
кэргэн
күнэ

«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхону иhитиннэрии.
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхо бухатыырдарын
охсуhуулара.

3-4

Сандал
саас
Кыайыы
күнэ

Саха музыкальнай инструменнара.

Саха
фольклор
а

Саха ыьыа5а – куеххэ уктэнии. Ебугэ оонньуулара.

Кыайыыкүнэ,
Үлэ,эйэ
бырааhынньыга

Ыам ыйа –
Иэйэхсит ыйа

1-2

3-4

«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоңхо геройдарынан
кукольнай театр.
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5. «Мин – олонхо дойдутун оҕотобун” оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго
олонхону уонна фольклору оҕолорго билиhиннэрии былаан-программата.

