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Темата: "Самаан сайынна дуоhуйуу"
Сыала: Дьыл кэмин билиhиннэрэрн, айыл5а5а харыстабыллаах сыhыанна иитии, эти сиини эрчийэн, о5о дьо5урун сайыннарыы
Сүрүн үɵрэтиллэр уобалас: Познание, коммуникация, физ.культура, творчество
О5о сааhа: Орто болох
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Vтvо кvнvнэн о5олоор!
- Бугун биhиги самаан сайын айыл5атыгар дуоhуйа
сынньаныахпыт. Ойуурга бараммыт о5олор
мэниктээбэппит бэрээдэктээхтик сылдьыахтаахпыт.
Иккилии буолан сиэттиhэн айаннаатыбыт.
- Уой! ойуур сыта vчvгэйиин. От-мас vvнээйи сыта
бо5о. муннубутунан салгынна э5ирийиэ5ин эрэ.
"ммм " уонна айахпытынан таhаарабыт "hаа".
Оссо хатылыа5ын.
О5олор ханна кэллибитий? (ойуурга)
Ойуурга туохтар баалларый? (Мастар,
сибэккилэр, котордор.)

Харыйа,
тиит, хатын
мастар,
эриэхэ

- Бу корун эрэ, бу харыйа мас. харыйа маhы ханнык
бырааhынньыкка туттар этибитий?
- Уоай! Харыйа анныгар туохтар сыталларый?
- Эриэхэ бозото дии.
-Дьэ эрэ элбэх эриэхэни хомуйарга
кvрэхтэhиэххэйин эрэ. уонна аазыазын ким эриэхэтэ
элбэх эбитий?
- Корун эрэ о5олор бу тиит мас турар. О5олоор
ханнык эрэ кыыллар олороллор дии ким билэрий?
(Тиин, мозотой)
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Бу маннык мастан дьиэлэри туталлар. Маннык
маска араас кыыллар, котордор олороллорун
собvлvvллэр.
- О5олоор наhаа vчvгэй хонуу кэллэ дии. олорон
сынньана тvhэбит дуо?
Хата сиргэ олороорун эппитин хааммытын эрчийэн
ылыазын эрэ.
-икки атахпытын сыhыары тутан оро
кото5обvт.
- сытан эрэ билисипиэт тэбиниэ5ин,
- испитинэн хачайданабыт.
- Чэ сынньана тvhvо5vн.
- Дьэ таабырын таайтарыам.
 Ойуоккалаан о5онньор баар vhv? (Куобах)
 Сайын кыhын биир онноох баар vhv.
(Харыйа)
 Манан да саахар буолбатах, куох да хонуу
буолбатах, куударалаах да баттаза суох баар
vhv. (Хатын)
- Хатын маhы билэ5ит дуо о5олоор. Дьэ ким таайар
эбит хатын мас ханна баар эбитий?
-Дьэ корvн хатын мас бу маннык буолар. кини маhа
манан бvрvоhvннээх. Бу бvрvоhvммvт туос дэнэр.
онтон бу тэллэйэ, бу тэллэйин ылан араастаан
кырааскалаан ону-маны онороллор. уонна бу чэрии
диэннээх бу чэриини чэй гынан иhэллэр эбит.
-Хайыы о5олоор бу сибэккилэр олон эрэллэр дии.
Ардах тvспэккэ хатан хагдарыйаары гыммыттар.
Сибэккилэри тилиннэртиибит дуо? (Фокус)
-о5олор бу тугуй? (Чоночох)
- бу дьоннор мас буолан турбутун эрбээн ылбыттар
ол иhин чоночох диэн буолбут. Хата ыстанарга
наhаа vчvгэй быhыылаах маннык vрдvгv
ыстаныаххайын эрэ.
- Уой чыычаахтар туохха айманнылар (Хатынчаана
кыыс киирэн кэлэр)
Хайа о5олор туох киирдэ ?
- Хатын мас киирэн кэллэ дии о5олоор.
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Хатынчаана: Vтvо кvнvнэн о5олоор. Мин
Хатынчаана диэн буолабын. Эhиги ойуурга
сылдьаргытын короммvн эhигинниин сылдьа
тvhvохпvн ба5аран кэллим.
Мин туспунан ырыа дуу, хоhоон дуу билэ5ит дуо?
Иитээччи: Эн тускунан хоhоону билэн буолла5а
дии. Чэ аа5ыаххайын эрэ
Хатыннчаана: Уой наhаа учугэй дии.
О5олоор мин хатын мас уруhуйдаатым да
сэбирдэ5ин сатаабатым.Миэхэ баhаалыста
комолоhvн эрэ, хатыным хомойон бо5о.
Иитээччи: Хатынчаана5а комолоhобvт дуо
о5олоор? Чэ эрэ о5олоор бастаан кырыйыахпыт
иннигэр тарбахтарбытын эрчийиэххэйин
Сэбирдэх кырыйыы.
Хатынчаана: Сайын хайдах онноо5уй о5олоор?
Онтон Куhун, саас , кыhын хайдах онноохторуй.
О5олоор куhун мин сэбирдэхтэрим туhэллэр ,онтон
кыhын хаар тустэ5инэ Мин кыhыны быhа утуйан
тахсабын, онтон саас уhуктабын.
Хатынчаана:Чэ о5олоор кырыйан сылайдыгыт дуо?
Туран оонньуу тvhvо5vн. Бары тогvрvччv
сиэттистибит уонна миэстэ былдьаhыыта диэн
оонньууну оонньуубут.
Хатынчаана:О5олорум маладьыастар учугэй
ба5айытык оонньоотубут. салгыы олорон
сэбирдэхтэрбитин сыhыарыа5ын.
-Олус очугэй сэбирдэхтээх хатын буолла, наhаа
уордум а5ай дии. Дьэ о5олор комолоспуккут иhин
баhыыбаларын. Хаhан эрэ кэлбиккитин иhиттэхпинэ
эмиэ ыалдьыттыы кэлиэ5им . Корсуоххэ диэри
о5олоор.
Иитээччи: О5олорум наhаа учугэйдэргит дии.
Хатынчаана кыыска комолостугут. Дьэ эрэ о5олор
бугун биhиги ойуурга кэлэммит тугу гынныбытый?
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Дьарыкка о5о ба5аран туран дьарыктанар интэриэhин ко5vлээн, айыл5а дьиктилэрин кордорон, кэпсээн санарар саналарын сайыннаран,
тылларын саппааhын байытыы, киэн эйгэ5э сылдьалларын vорэтии. Бэйэ бэйэ5э истин сыhыанна иитии.
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Темата: "Самаан сайынна дуоhуйуу"
Сыала: Дьыл кэмин билиhиннэрэрн, айыл5а5а харыстабыллаах сыhыанна иитии, эти сиини эрчийэн, о5о дьо5урун сайыннарыы
Этпатара:
Айыл5а5а дьаарбайыы
Ахсаан бэрдин аа5ыы
Эти-сиини эрчийии
Хатын маhы билиhиннэрии

Соhуччу тvгэн

Остуолга олорон дьарыктаныы
Оонньуу
Тvмvк

Аhа5ас дьарыкка о5о сылы быhа vорэммит билиитин бэрэбиэркэлээhин диэн буолар. Оскуола иннинээ5и саастаах о5о5о аhа5ас дьарыгы иитээччи бырааhынньык
курдук тэрийэн оонньотон корvлэтэн ыытыахтаах. Дьарыкка vгvс уобалаhы барытын хаба сатыахтаах. Ол курдук мин
- тулалыыр эйгэ,
-ахсаан,
-уус-уран айымньы,
- тылы сайыннарыы,
-эти сиини эрчийии, -сыhыарыы ,
-хамсаныылаах оонньуу
Корvннэрин киллэрдим. Бvгvннv дьарыкка бэлэмнэммит сыалбыт ситтим дии саныыбын.

Түрүлүɵн түрбүɵннэх 41 сыллаахха
Алаастан, үрэхтэн аттанан бартара
Сибиниэс симиэртээх силлиэлээх буур5а5а
Тɵлɵннɵɵх түɵстэрин тоhуйан биэртэрэ
Ытыктаан харыстаан ветераан дьоннору
Олохтоон тускуллаан бочуоттаах дьоллорун
Уруйдаан-айхаллаан үйэттэн үйэ5э
Умнуман кинилэр килибиэннээх ааттарын
Бүгүн суох ветераан сибэтиэй мɵссүɵнүн
Танара кэриэтэ долбуурга туруорун

Кутур5ан бэлиэтин чуумпуран тураҥҥыт
Тɵбɵнү тɵҥкɵтɵн бокулуон оҥорун

Килбэҥниир уордьаннар кылыргыыр мэтээлгэр
Кыайыы уот сулуhа күлүмнүү умайар
Ол сэрии дуораана кулгаахпар иhиллэр
Хааннаах дьэ хартыына харахпар бу кɵстɵр

Итии чэйи истэххэ

Иммит хаана тэтэрэр
Истэр иhэн истэххэ
Иэйии сайаан бу ырыа
Уоттаах куйаас да буоллун
Уоттаах тымныы да турдун
θрүhүйэр абылыыр
θрүкэнэ чэйдиэхпит.
Чэйин чэйдэ иhиэ5ин
Чэмэлийэн кэлиэ5ин.
Сылыйыа5ын ыллыа5ын
Сылаанньыйа сырдыа5ын
Утахтартан ураты
Умсугутар долгутар
Чэйдээх талба туох баарый
Чэйдээх талыы туох баарый

