Үтүѳ күнүнэн, күндү тѳрѳппүттэр, ытыктабыллаах ыалдьыттар!
Бүгһн биhиги бу күһүн оскуола боруогун атыллаан үөрэнээччи буолбут о5олорбут 3 чиэппэр
устата үөрэнэн, А-тан, Ы-тан са5алаан буукубалыын билсиhэн, азбуканы уонна нууччалыы буквары
үөрэтэн бүтэрэн, атын кыра кинигэлэри аа5ар кыахтаммыт үөрүүлэрин, ону таhынан

улаатан,

кыракый да буоллар «Билии» диэн сүгэhэрдэнэн үөрэнээччилэр буолбут үөрүүлэрин

үллэстэр

түгэннэригэр муhуннубут.
Төhөлөөх да күндүгэ
Тэҥнэммэт ыар сыаналаах
Күндүттэн күндү кылаат
Баар үhү күн сиригэр.
Кинини уот кыайан сиэбэт,
Уу да сатаан тимирпэт,
Киртэн-бөхтөн киртийбэт,
Кэмтэн-дьылтан эргэрбэт.
Оннук кылаат күн сиригэр
Суос со5отох! Кини аата –
Билии! Көр, кинигэҥ ыскаабыгар
Сытар сир бастыҥ кылаата.
«Билии» - диэн сир бастыҥ кылаатыгар маҥнайгы хардыыны оҥорбуккутунан, аа5ар-суруйар
буолбуккутунан, маҥнайгы учебниктаргытын – азбуканы, нууччалыы буквары бутэрбиккитинэн
күндү о5олорбутун ис сүрэхпититтэн үөрэн- долгуйан туран э5эрдэлиирбитин көҥүллээҥ!
Саңата суох да саңалаах
Тыла суох да тыллаах
Кэрээбэт кэрэ кэпсээннээх
Бүппэт үгүс ойуулаах
Υөрэ5э суо5у үөрэтэр
Өйдөөбөтү өйдөтөр.
Дьо5ус буолан баран,
Дьолго сирдиир туох баарый?
Бу биһиги Азбукабыт
Бастакы кинигэбит.
Киэң суолга сирдээбит
Кэпсиир кэрэ Азбукам
Аа5ар буола үөрэммит
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Кинигэбин бүтэрдим.
Сиртэн үүнэр сибэккилии
Сирэлийэ үүнэбит
Сайдан-үүнэн улаатан
Саңа күнү көрсөбүт.
Биһиги эйэлээхпит
Биһиги биир сыаллаахпыт
Сахалыы аа5ыахпыт
Нууччалыы кэпсэтиэхпит
Икки тылы тэбис-тэңңэ
Υчүгэйдик билиэхпит.
Биһиги улаатыахпыт
Υөрэхпитин бүтэриэхпит
Элбэ5и сатыахпыт
Υгүһү туһалыахпыт.
Ырыа «Оскуолабар»
Буратино сүүрэн киирэр.
Буратино: Приветтэриӊ, о5олор! Мин эһиэхэ бүгүн Азбукалыын быраһаайдаһыы бырааһынньыга
буоларын иһиттим. Мин бырааһынньыгы олус сѳбүлүүбүн ол иһин эһиэхэ кэллим. Мин эһигиттэн
биири ыйытыахпын ба5арабын. (Сибик гынар). Эһиги бу а5ыйах бириэмэ иһигэр кырдьык аа5а,
суруйа үѳрэннигит дуо?
Оҕолор: Да-а! Кырдьык!
Буратино: Наһаа да маладьыастар эбиккит. Онтон миигин Мальвина суруйарга үѳрэппитин ѳйдүүр
инигит? Ол гынан баран мин үчүгэй үѳрэнээччи буолбатах этим. Билигин даны мѳлтѳхтүк аа5абын,
суруйабын. О5олоор, эһиги хайдах аа5аргытын миэхэ кѳрдѳрүѳххүт дуо?
Хоьоон
Быйыл куhун биhиги
Суумка, сибэкки тутан,
Дьоhуннаахтык туттаммыт
Үөрэнээччи буолбуппут.
Үчүгэйдик үөрэнэр,
Үүнэр, сайдар ба5алаах
Үөрүү-көтүү аргыстаах
Үөрэнээччи буоллубут.
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Бииртэн, «А»-тан са5алаан
Үөрэнэбит биhиги.
«Билии»-диэн сүгэhэрбит
Элбээн, ыараан иhиэ5э.
Буратино: Олус да үчүгэй. Мин эһиэхэ мэктиэ тылбын биэрэбин. Аны мин үѳрэхпин кичэйиэм
уонна сотору эмиэ эһиги курдук аа5а үѳрэниэм.
О5олоор, бырааһынньыкка Малвинаны ыӊырабыт дуо?
Буратино Мальвиналыын киирэр.
Мальвина: Дорооболоруӊ, о5олор! Буратино миэхэ эһигитин сатаан аа5ар буолтар диир. Ол
кырдьык дуо? Бада5а эһиги аптаах кинигэни кѳрсүбүккүт? Ол туох диэн ааттаах кинигэний?
О5олор: АЗБУКА!
М.: О5олоор, эһиги билэ5ит дуо, остуоруйаларга соро5ор дьикти түгэннэр буолаллар. Ол курдук
билигин эмиэ остуоруйа5а курдук дьикти түгэн буолуо. (ытыһын охсор). Биир, икки, үс!
Азбука киирэр.
Дорооболоруц, до5отторум,
Мин кырачаан атастарым!
Дор5ооннору үѳрэттим,
Буукубалары биллэрдим,
Элбэх тылы суруйтардым,
Этии, кэпсээн аахтардым.
Үгүс ойуу кѳрдүгүт
Үѳрэн-кѳтѳн сѳхтүгүт.
Кэрэхсээӊӊит, cэргээӊӊит
Кэпсээннэрбин биллигит.
Миигин кытта эӊэрдэһэн
Аа5ар, суруйар буоллугут.
Бастакы кинигэ5итин бүтэрбиккитинэн
Айхал буоллун эһиэхэ!
Мальвина: Баһаалыста, олор, Азбука. Бүгүн эһиги биһиги бырааһынньыкпытыгар саамай күндү
ыалдьыт буола5ыт.
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Азбука: Чэйиҥ эрэ, о5олоор, кэпсээӊ эрэ туохха үѳрэннигит, туох саҥаны биллигит. Буукубалары
үчүгэйдик билэ5ит дуо?
Буукубалар уулуссалара (слайд 2)
Мин «А» диэни билэбин,
Үөһэ өттө уһуктаах,
Алын өттө атахтаах,
Ортотунан туорайдаах
Мин “Б” дени билэбин ...
Азбука: Маладьыастар, дор5ооннору кытта үчүгэйдик билсибиккит. Аны мин билигин барыгытын
мин дойдум «Букволандия» устун айаӊӊа ыһырабын. Айанныах иннинэ мин эһиэхэ эһиги
буукубаны тѳһѳ үчүгэйдик үѳрэппикитин бэрэбиэркэлиир кыракый үлэ ыытыам. Билэргит курдук
мин дойдум устун билиилээх эрэ о5олор айанныыллар.
«Вини Пухха кѳмѳ» (3 слайд)
«Таабырыннар арыылара». (7 слайд)
«Ал5астар хайалара» (8 слайд)
«Өс хоһооннорун сөпкө сааһылаа» (9 слайд)
«Буукубалар аллеялара» (10 слайд)
«Аа5ааччылар уулуссалара» (11 слайд)
«Аа5ааччылар уулуссалара»
Учуутал: Айаннаан, айаннаан «Аа5ааччылар уулуссаларыгар» тиийэн кэллибит. Биһиги
таптыыр остуоруйабыт геройун Золушканы көрсө түстүбүт. (12 слайд)
Золушка: О5олоор, дорооболоруц. Миигин кытта ким эмит остуоруйа дойдутугар барсыан
ба5арар дуо? Онно элбэх остуоруйаны билэр эрэ о5о барсар.


Остуоруйалары таайыы.

Золушка: Элбэх остуоруйаны билэр эбиккит. Ол иһин мин эһиэхэ остуоруйа дойдутун
аатын этэн биэрэбин. Кини аата – Б и б л и о т е к а. (13 слайд)
Элбэхтик аа5ыҥ, киэҥ билиилээх буолуҥ.
Кинигэ- сынньанар кэмҥэр
Кэпсээннэээх кэрэ ыалдьыт
Үлэлиир, үөрэнэр кэмҥэр
Эрэллээх үтүө арыалдьыт, диэн туран кинигэ бэлэхпин туттарарбын көҥүллээҥ!
(Золушка бэлэх туттарар).
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«Бэһиэлэй ноталар» (14 слайд)
Частушкалар
Оскуола5а киирэммит
Буукубалыын билсэммит
Азбукаттан са5алаан
Аа5ар буолан үөдүбүт.
Ахсаан уруогар мэлдьи
Задачаны суоттуубут
Холобуру суоттуубут,
Кэрчиги да тардабыт.
Нуучча тылын уруога
Интереснай да эбит.
Учууталбыт спрашивает,
Отвечаем биhиги.
Физкультура уруогар
Оонньоомохтоон хаалабыт,
Ыстаҥалаан, мээчиктээн
Эрчиллэбит биhиги.
Үөрэх – билии чыпчаалын
Биhи билэн эрэбит.
Ийэлэрбит эмиэ тэҥҥэ
Үөрэнэллэр үөрүүнэн.
Частушкабыт манан бүтэр.
Үөрүҥ-көтүҥ, до5оттоор,
Онтон билигин тэҥҥэ
Ытыскытын таhыныҥ.
«Азбука дьиэтэ»
1. О5олоор,
Үтүө до5ор
Бу баар –
Азбука.
2. Кэпсээнэ элбэ5э
Кэрэхсэбилэ:
Ойуута кэрэтэ
Олус да эбит ээ.
3. Буквалар - о5олор,
Уолаттар да кыргыттар,
Сорохторо – улахаттар,
Сорохторо – кыралар.
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4. Бука бары до5ордуулар,
Биир звено курдуктар,
Биир этэрээт курдуктар,
Биир алфавит буолаллар.
5. Дор5оонтон буква таhааран,
Букваттан тыл оҥорон,
Аахтыбыт биhиги суругу,
Бутэрдибит азбуканы.
6. Мантан са5аламмыта
Маңнай аа5ыыбыт
Ча5ыл сырдыкка
Тардыстыыбыт.
7. Эн биһиэхэ биэрдиң билиини,
Эн биһиэхэ үүннэрдиң кынаты.
Онтон биһиги аахтыбыт
Атын араас кинигэлэри.
8. Азбукабыт барахсан, баһыыба,
Баһыыба бары үчүгэйгэр,
Үчүгэй кэпсээңңэр, сэһэңңэр
Үчүгэй хоһооҥҥор, ойуугар.
А.- Маладьыастар! Эһиги чиэһинэйдик бары бэрэбиэркэни аастыгыт.
О5олоор, мин аны эһигитин кытта букатыннаахтык арахсабын.
Салгыы эһигитин билии суолугар мин до5орум «Сыккыс» кинигэ сирдиэ5э.
«Сыккыс» кинигэни харыстааӊ,
Илииһин алдьатымаҥ!
Хоһоонун, кэпсээнин
Кэрэхсээҥҥит аа5ыҥ.
Бүтэһиккэ, арахсаары туран мин эһиэхэ Азбуканы ситиһиилээхтик бүтэрбиккитин туоһулуур туоһу
сурук туттарарбын кѳҥүллээҥ.
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Туоһу сурук.
Дьиҥнээх Туоһу сурук бэриллэр ________ . Кини, 20__ сыл бала5ан ыйын 1 күнүттэн Азбука
кинигэнэн үѳрэннэ. Бу бириэмэ5э кини сахалыы, нууччалыы алфавит бары 40 буукубатын үѳрэттэ
уонна сатаан аа5арга үѳрэннэ.
Умсугуйан үѳрэниӊ,
Оскуоланы бутэриӊ.
Ол эрээри бука бары
Умнаайа5ыт Азбуканы.
Быраһаайдарыц, о5олоор!
Видеоклип ырыа «Олох диэн үчүгэй да5аны» (бары)
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