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Сыала : Байанай ыйыгар анаан ыытыллыбыт үлэни түмүктээһин. Саха киһитин төрүт дьарыга булт
туһунан оҕолор билиилэрин чиҥэтии, өбүгэлэр үгэстэрин, булт сиэрин – туомун, бултка туттуллар
тэриллэри салгыы билиһиннэрии. Айылҕаҕа тапталы, харыстабыллаах сыһыаҥҥа иитии. Оҕо
саҥарар, айар дьоҕурун, өбүгэ оонньуутун нөҥүө эти – сиини сайыннаарыы.

Ыытааччы : Үтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар!
- Оҕолоор этиҥ эрэ сэтинньи ый туох ыйа этэй ? ( Оҕолор эппиэттэрэ – Байанай).
- Саамай сөп, сэтинньи ый – Байанай ыйа диэн ааттанар. Бу ыйга булчуттар ыраах бултуу- алтыы
бараллар. Күндү түүлээҕи эккирэтэллэр, эһэкээннэригэр үөмэллэр, айах туталлар. Саха булчута
бултаан дьиэ кэргэнин иитэр – аһатар, таҥыннарар.
- Онон оҕолоор, бүгүн биһиги Баай Байанайга ыалдьыттыы барыахпыт.
- Билигин таһырдьа ханнык дьыл кэмэй ?( оҕолор эппиэттэрэ- кыһын).
- Саамай сөп, кыһын. Кыһыҥҥы айылҕа барыта тугунан бүрүллэрий?( оҕолор эппиэттэрэхаарынан).
Билигин биһиги бултуу барыахпыт иннинэ кыыллар биһигин билбэтиннэр диэн хаар курдук өҥнөөх
булчуттар таҥастарын кэтиэхпит( оҕолор маҥан плащ кэтэллэр). Уонна ойуур олоҕун эһиги төһө
билэргитин билиэхпит.
- Таабырынннар:
- Ууга олохтоох, от аһылыктаах баар үһү ( андаатар)
- Тор- тор торулуур маһы тоҥсуйар баар үһү ( тоҥсоҕой)
- Кынаттаах да көппө, айахтаах да саҥарбат баар үһү ( балык)
-Баһаам элбэх аанынан ким да тахсыбат үһү ( илим)
-Ууга киирдэҕинэ балык, кытыыга таҕыстаҕына кыыл баар үһү ( үрүҥ эһэ)
-Суола – ииһэ биллибэт сыыдам сырыылаах баар үһү (тыы)
-Соҕотох харахтаах тугу да тулуппат баар үһү (саа).
ЫЫтааччы : Маладьыастар, бултуу барарга бэлэм эбиккит. Чэйиҥ эрэ, харахпытын симэн баран
эргийиэххэйиҥ( музыка тыаһыыр, оҕолор эргийэллэр), Баай Барыылаах Байанайдаах тыабытыгар
тиийэн кэллибит. Булчут тыаҕа кэлэн ыраастанаары бу ачаах маһынан киирэн ааһар.
Кэнчээрилээх алаастарбыт
Кэҥкир хара тыаларбыт,
Кылбах куобах сонунан,
Кылбаарыччы таҥыннылар.
- Көрүөххэйиҥ эрэ оҕолоор, ханнык кыыллар баалларын

( Оҕолор презентацияларын кэпсииллэр: С. Миша, К. Айсен, П Айсаар, И.Уолан)
Ыытааччы: Булчут кыраҕы харахтаах, эрчимнээх илиилээх буолар. Онон ким сытыы харахтааҕын,
эрчимнээх илиилээҕин билиэхпит. Билигин биһиги “ Бэргэн ытааччы” диэн оонньууну
оонньуохпут.
Ыытааччы: Чэйиҥ эрэ, билигин сынньана таарыйа балыктыахпыт.
Оонньуу «Балыктааһын»
Ыытааччы : Айаммытын салҕыыбыт.
( Байанай киирэр)
Байанай : Дорооболоруҥ оҕолоор. Дьэ мин барытын иһиттим – көрдүм, маладьыастар олус элбэҕи
билэр эбиккит. Онон мин эһиэхэ кэһиибиттэн бэрсэбин. Билигин эһиги миэхэ...
Аппликация оҥотторуу
Ыытааччы : Оҕолоор, Байанайга махтаныаҕыҥ, кини бүгүн биһигини Хара тыатыгар
күүлэйдэппитигэр. Биһиги Аар тайҕабытын, тулалыыр айылҕабытын мэлдьи харыстыаҕыҥ ! Оччоҕо
эрэ көтөр- сүүрэр тупса туруо, Баай Байанайбыт араас булдунан күндүлүү туруо.
- Баай Байанай күндүлээбит аһыттан амсайыаххайыҥ.
-Билигин харахпытын симэн баран дьиэбитигэр баар буола охсуоххайыҥ.
- Хайа оҕолоор, Баай Байанайга ыалдьыттаабыккытын сөбүлээтигит дуо?
Ыалдьыттарбытыгар көрсүөххэ диэри диэххэйиҥ!

