Мэнэ Ханаластаа5ы
о5о техническэй дьо5урун сайыннарар киин
педагог-организатора Лидия Олесова

"Ааттаьарым - Байанай, аьатарым - Аар тай5ам"
курэх хаамыыта
(оскуола орто саастаах уолаттара а5аларынаан кытталлар)
(Булка сыьыаннаах ырыалар, презентациялар бара тураллар)
Ы: Киирии тыл: Сэтинньи ый - Баай Барыылаах Байанай ыйынан биллэр.
Бугунну "Ааттаьарым - Байанай, аьатарым - Аар тай5ам" диэн Байанай
ыйыгар аналлаах "Уол а5атынаан" курэх буолар.
- Былыр-былыргаттан Саха киьитэ хара тыаны до5ор-атас гынан, кердеьенааттаьан бу куннэ тиийэн кэлбитэ. Хара тыабыт булдуттан, эбэбит комус
хатырыктаа5ыттан кундулээн, иитэн-аьатан олордо5о...
Э5эрдэ ырыа "Байанай алгыьа"
(Экранна Байанайдаах хаартыскалар, )
(Кэлбит ыалдьыттары арыылаах алаадьынан айах тутуу)
Ы: Уол о5о - норуот кэскилэ... Ханнык ба5арар омук инники кэскилэ ыччат,
онтон норуоту хасматар кууьунэн уол о5о буолар. Уол о5о угэстэри тутуьан
сиэр-майгы оттунэн уйан, сайа5ас, чиэьинэй буолара, утуо улэьит буоларга
дьулуьуута, кинини урдуктук тутуута о5о тулалыыр эйгэни ылыныытыгар
сабыдыаллыыр суду суолталаах. Айыл5а5а тапталы, киниэхэ сугуруйууну
барытын а5а уолугар этигэр-хааныгар инэрэр...
Э5эрдэ ункуу "Хотой ункуутэ"
Ы: Билигин "Уол а5атынаан" курэхпитин са5алыа5ын.
Бугунну курэхпит дьууллуур субэтин билиьиннэрэбит:
Сорсуннаах булчуттар ... уонна хара тыа кырдьа5ас сонордьута - ...
1 этап "Бэйэни билиьиннэрии"
(3 мун)
2 этап "Ох саа оноруута"
(20 мун)
3 этап. "Кыр5ы харах"
4 этап. "Тиин мэйии"

А5а уолунаан талах мастан, пресс
быаттан, кемелеен ох саа онороллор
Сыал ытыы
Булка-алка, туттар тэрилгэ, айыл5а5а
сыьыаннаах
ыйытыыларга

5 этап. "Оллоон":
"Тыынан устуу"
6 этап. "Тыыны урдэрии"
"Палатка туруоруу"
"Оллоон туруоруу, уматыы"
7 этап. "Байанайдаах балыксыттар"
(3мун)

хоруйдааьын
Уол тыынан устар. а5а кемелеьер
Барытын онорон баран, тоттору
хомуйаллар
(бириэмэ
онон
быьыллар)
Куегунэн бириэмэ5э балык хаптарыы

Дьууллуур субэ тумук таьаарыар диэри
э5эрдэ ырыалар.
(Булт-алт туьунан презентациялар)
Биирдиилээн бастыыр иьин керееччулэргэ курэх:
1. "Сытыы быьах":
- А4 кумаа5ыны быьа сотуу
- Боолдьох быьыы
- Мас кыьыы
- А4 кумаа5ыны быьа сотуу
2. "Тон балык" (бириэмэ5э балык кыьааьын, сааьылааьын)
3. "Арай биирдэ..." (булчут муччургэннээх сырыыларыттан кэпсээн) - Ох саа
оноьуллар кэмигэр ыытыллар.

