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Сахалыы үҥкүү. Толороллор улахан группа оҕолоро.
1. Түһүмэх
Сахалыы эн төһө билэҕин? Сахалыы тыл суолтатын, ис хоһоонун
быһаарыы. Барыта аҕыс тыл. Биир тылга икки мүнүүтэ бэриллэр.
Ким хас тылы сөпкө таайбытынан очко бэриллэр. Ким урут
таайбыт чуорааны тыаһатар.
2. Түһүмэх. Блиц опрос
25 боппуруос бэриллэр биэс мүнүүтэ иһигэр түргэн эппиэти
биэриэхтээххит. Хас сөп эппиэт иһин очко ылаҕыт. Онон жюри
болҕомтолоохтук ааҕаргыт наада.
1 хамаанда
1. Кыыл уйата (хороон)
2. Балыгы тутар тэрил уонна ооҕуй оҕус бултуур сирэ (илим)
3. Аҕам убайа (абаҕа)
4. Итииргээһинтэн тахсар уу (Көлөһүн)
5. Ат барарын бопсор тэрил (адаҕа)
6. Аһыыр орган (айах)
7. Ыраах барааһын (айаннааһын)
8. Аймалҕан. Ыһыы, хаһыы (айдаан)
9. Төрөөбүт дьиэ (алаһа)
10. Сыыһа (алҕас)
11. Бүтэһиктээҕин этиллэр тыллар (кэриэс)
12. Инникини билгэлээһин (таҥха)
13. Баттаҕа суох киһи (тараҕай)

14. Ынах оҕото (тарбыйах)
15. Сүөһү сүүһүгэр баар бэлиэ (туоһахта)
16. Утуйа сытан көрөр хартыына (түүл)
17. Сарсыарда кэнниттэн кэлэр (Күнүс)
18. Саха сирин бастакы президенэ (Николаев)
19. Өстүөкүлэттэн оҥоһуллубут киэргэл таас (Страза)
20. Опиум оҥоһуллар сибэккитэ (Мак)
21. Пионер турбата (горн)
22. Бэрээдэгинэн турар буукубалар (Алфавит)
23. Кыһыл бөтүүк (уот)
24. Дууһа сиэркилэтэ( харах)
25. Аныгы кеда (кроссовка)
2 хамаанда
1. Утарылаһан саҥарыы (мөккүһүү)
2. Тыатааҕы дьиэтэ (арҕах)
3. Убай кэргэнэ (Саҥаас)
4. Саҥарар орган (тыл)
5. Сүүс солкуобай (мөһөөк)
6. Уу абааһыта (сүллүүкүн)
7. Хатыҥ хатырыга (туос)
8. Бөрө саҥата (улуйуу)
9. Муустаах ардах(толон)
10. Кыыс оҕо уһун баттаҕа (суһуох)
11. Биэ оҕото (кулунчук)
12. Уокка сиэппиттэн тахсар (хабах)
13. Уһун түүлээх слон (мамонт)
14. Сыл бүтэһик ыйа (ахсынньы)
15. Саамай кыра тарбах (ылгын чыҥыйа)
16. Үлэлээн ылар харчы (хамнас)
17. Сахалыы дьахтар ырбаахыта (халадаай)
18. Саха сирин иккис президенэ (Штыров)
19. Куһу маныыр хахха (дурда)
20. Алдьаныы, тостуу (эчэйии)
21. Ынаҕы иккистээн ыаһын (этэт)
22. Түргэнник сүүрэр (кытыгырас, быһый)
23. Быыһаа, өрүһүй (абыраа)
24. Киэҥ харахтаах (быччаҕар)
25. Кырдьаҕас эр киһи (оҕонньор)

Музыкальнай пауза. Ырыа.

3. Түһүмэх
Арлиетта Николаевна тахсан эҕэрдэ этэр. Ол кэнниттэн
хамаандаларга ыйытыы бэриллэр.
 Арлиетта Николаевна ытарҕата ханнык таастаах этэй?
 Арлиетта Николаевна таҥаһыгар хас тимэхтээх этэй?
Музыкальнай пауза.
4. Түһүмэх
Хас биирдии хамаандаҕа 11 хартыынаны көрдөрөбүн. Ону эһиги
бэйэҕит хамаандаҕытыгар таайтарыахтааххыт.
Музыкальнай пауза. Улахан группа оҕолорун толоруутугар ырыа
5.Түһүмэх
Билигин бэйэ бэйэҕитигэр боппуруос биэрэҕит. Үс мүнүүтэ
толкуйдуурга, ырытарга бириэмэ биэрэбит. Сөп эппиэккэ биир
очко эбиллэр.
О5олор бары тахсан хоһоон ааҕаллар уонна илиилэринэн
оҥоһуктарын туттараллар
Күрэх түмүгүн таһаарыы. Бириис туттарыы.

