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Тезис
И.И.Каратаев бэлиэтээhининэн уерэнээччи тереебут тылын учугэйдик билиитэ,
бэйэтин санаатын сааhылаан этэр дьо5ура кини наука теруттэрин баhылыырыгар кыа5ы
биэрэр. О5о хайдах аа5а уерэнэриттэн инники оло5о улахан тутулуктаах.
Кыьал5а: Алын кылаас учууталын саамай улахан кыьал5атынан сана тыллан эрэр
сибэккини, кырачаан киьини аа5арга уерэтии буолар. Сулбур5аччы аа5ыы кистэлэнэ сепке
тыыныы кистэлэнигэр сытар. Тыыныы техникатын кыайбат о5о сатаан аахпат.
То5ооьо: Билинни кэмнэ оскуола5а саха о5отун кыра сааьыттан хомус тыаьынан ийэ
кутун иитийэхтээн, салгын кутун сайыннаран, буор кутун бе5ергетен улаатыннаран уерэ5и
ейдеен ылыныытын, уерэххэ

интэриэьин, ба5атын

ке5улуур

ньыма

быьыытынан

туттуохха сеп. Тыыныы техникатын чопчулаан туьамматтан о5ону сыыьа

аахтарыы

тахсар.
Улэм сыала: О5о сулбур5аччы аа5арыгар хомуска оонньоон тыынын сатаан

ыла

уерэнэригэр уерэтии.
Саба5алааьын: О5о сулбур5аччы аа5а, бэйэтин кыа5ын, дьо5урун сепке сыаналана
уерэнэрин ситиьиэххэ сеп, ескетун саха о5ото саьар5а сааьыгар, киьи быьыытынан
уьаарыллар кэмигэр, хомуьунан уерэ5и: саха хомуhун кеметунэн аа5арга уерэтиини, хомус
тыаьынан сирдэтэн, хомус до5уьуолунан салайтаран уонна хомус тардан аа5а уерэниитин
технологиятын о5о уерэ5ин, билиитин таьымын сайыннарар керун быьыытынан
табыгастаахтык киллэрэн туьаннахха.
О5о сулбур5аччы аа5а, тыынын сатаан ыла уерэнэригэр хомуска оонньоон уерэтиини
маннайгы кылаастан киллэрии сурун сорукпунан буолар.
Аа5ыыга улэ керуннэрэ:
1. Хомус до5уьуоллаах уонна хомус тардан аа5ыы;
2. Хомус кеметунэн о5о аа5а, суруйа уерэнэригэр, тылын сайыннарыыга хомуьунан
уерэтээhин технологиятын туттуу.
Учуутал иннигэр о5о5о сепке санарар, аа5ар, суруйар сатабылы инэриигэ улахан
ирдэбил турар. Ким эрэ эрдэ аа5ыа, ким эрэ хойутаан аа5ыа, ол тумугэр учуутал туерт
сыллаах улэтигэр угус кучумэ5эйдэри керсер, таhымнаан уерэтиигэ, араас ньымалары
туттан улэлииргэ кыьанар. Онтон кылаас о5отун барытын биир кэмнэ тэнник аахтаран
биир ситимнэ, тэтимнэ киллэрии учуутал уонна о5о туерт сыллаах улэлэригэр ситиьиигэ
теруетунэн, санаттан сананы киллэрэн айымньылаахтык улэлииргэ, уерэнэргэ, инникитин
орто суьуех кылаастарга дьаныардаахтык уерэнэригэр уктэл буолар. Онон кырачаан киьи
уерэх-билии аартыктарын хайдах дабайыа5ын, хайдах киьи буолан уунэн-сайдан

тахсыа5ын кэрэьэлиир саамай эппиэттээх, сыралаах уерэ5ин акылаатын ууруллар кэмэ
бастакы кылаас буолар.
Саха о5отун ийэ айыл5атыттан бэриллибит уратытын учуоттаан хомус эгэлгэ
эйгэтин кеметунэн хомус тыаhын истэн, хомуска оонньоон аа5ыы уеруйэхтэрин
сайыннарыыга «Тылы имитэргэ уонна тыыныыга хомус оруола» тосхолунан салайтаран
улэлээбитим балачча кэм буолла. О5о хомус тардан илиитин моториката сайдар. Тылын
имитэн аа5арыгар сепке тыына уерэнэн, хомус дьуруhуйэр тыаhын кеметунэн тереебут
ийэ дор5ооннорун этигэр-хааныгар инэринэн аа5а, суруйа уерэнэригэр кемелеьуннэрэр.
Хомус лонкунас тыаьа о5о истэр, аа5ар, суруйар, ейге тутар, улэлиир дьо5урун,
бол5омтотун сайыннарар, оскуола5а уерэ-кете уерэнэ кэлэр, «уерэнэ уерэнэр». О5о аан
маннай оскуола боруогун атыллаабыт кунуттэн са5алаан туерт сыл устата «Дьуруьуй, о5о
сааьым хомуьа!» ус туhумэхтэн турар анал дьарыктарга, тереебут тыл уруоктарыгар уонна
кылаас таьынаа5ы улэ5э дьарыктанар.
О5о тарбахтарын кеметунэн хомус тылын имигэстик таарыйан сыыйа тардан хомус
лонкунас хобо дор5ооннорун таьааран суьуехтээн аа5а уерэнэр. Хомус кеметунэн бэйэтин
санатын-инэтин эт кулгаа5ынан истэн билэр-керер, ис сурэ5иттэн ылынан бэйэтин
аа5ыытын, интонациятын кэтэнэ, хонтуруоллана уерэнэр. аа5ар сатабылын сайыннарыыга
араас ньымалары, технологиялары туттуу уруокка чопчу уерэтиллэр тема5а сеп тубэьэр,
о5о бэйэтин куолаьын кэтээн, кэтэнэн

аа5арга

уерэнэр, чопчу

сыаллаах-соруктаах

туттуллар.
Былыргылыы сыыйа тардыы ураты уеруйэ5ин инэринэн, хоhуйан, искэ ыллаан,
этэн-санаран тардар, хамсаныылаах, хомуhу ытыран туран сана таhааран хомус тардар
угэскэ уhуйуллан кыра сааhыттан саха хомуhун музыкатын кэрэхсии улаатар. Фольклор
комотунэн о5ону кыра сааьыттан тылын утумнаахтык сайыннардахха тургэнник
толкуйдуур, мындыр ойго уhуллар, сыаналаан ырытар, анаарар, ийэ

тылы

туттар,

баhылыыр кыахха тиийэр.
Хомус лонкунас тыаьа саха о5ото уерэ5и ылыныытын теруетунэн, сулбур5аччы аа5а
уерэнэригэр ке5улуур ньыманан буолар. О5ону ийэ тылынан санардарга, аа5арыгар
тыынын сатаан ыла уерэнэригэр хомус оруола улахан.

