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Киириитэ
Төрөөбүт литература уруогар биир дойдулаахпыт С.П. Данилов 100 сааһыгар анаан
кини хоһооннорун дорҕоонноохтук ааҕан, көрөн баран оҕолор,ордук 5 кылаастар элбэх тыл
суолтатын чуолкайдык билбэт уонна таба өйдөөбөт эбиттэр

диэн санааҕа кэллим. Оннук

тылларынан элбэх суолталаах уонна соҕотох да буолбутун иһин мунаах дуу, умнуллан эрэр дуу
суолталаах тыллар буолаллар.
Тылбыт саппааһын хаҥатарга, С.П.Данилов хоһооннорун сөпкө өйдүүргэ уонна атын да
уус-уран, фольклор айымньыларын ааҕарга, тыл суолтатын чуолкайдык өйдүү үөрэнэргэ, элбэх
суолталаах тыллар ис хоһооннорун ордук киэҥник өйдүүргэ уонна тус-туһунан суолталарын
араара үөрэнэргэ, тыл культууратын үрдэтэргэ анаан үөрэнээччилэргэ электроннай саха тылын
быһаарыылаах кылгас тылдьыт оҥорорго холоннум.
Үлэ сыала: электроннай быһаарыылаах кылгас тылдьыт оҥоруу соруктарым:
1) Саха тылын баайын үөрэтии;
2) С.П. Данилов хоһооннорун көрүү;
3) Тыл быһаарыытын биэрии.
Үлэ тоҕооһо. С.П. Данилов хоһооннорун тылын баайын көрүү.
Үлэ сонуна: электроннай сахалыы быһаарыылаах тылдьыт оҥоруу.
Үлэ объега: С.П.Данилов хоһоонноро.
Үлэ предметэ: тыл суолтатын быһаарыы.
Туттуллубут ньыма:
- материалы булуу;
- хомуллубут матырыйаалы наардааьын;
- тылдьыттары көрүү;
- электроннай тылдьыт оҥоруу.
Электроннай тылдьыт оҥоруу
Семен Петрович Данилов хоһооннорун ааҕан, көрөн баран элбэх тыл суолтатын
чуолкайдык билбэт уонна таба өйдөөбөт эбиппит диэн санааҕа кэллибит. Оннук тылларынан элбэх
суолталаах уонна соҕотох да буолбутун иһин мунаах дуу, умнуллан эрэр дуу суолталаах тыллар
буолаллар.

Тылбыт саппааһын хаҥатарга, С.П.Данилов хоһооннорун сөпкө өйдүүргэ уонна атын да
уус-уран, фольклор айымньыларын ааҕарга, тыл суолтатын чуолкайдык өйдүү үөрэнэргэ, элбэх
суолталаах тыллар ис хоһооннорун ордук киэҥник өйдүүргэ уонна тус-туһунан суолталарын
араара үөрэнэргэ, тыл культууратын үрдэтэргэ анаан үөрэнээччилэргэ электроннай саха тылын
быһаарыылаах кылгас тылдьыт оҥорорго холоннубут.
Билиҥҥи ыччакка өйдөммөт тыллары көрдөөһүн, суолтатын быһаарыы
Семен Данилов хоһоонноруттан ыарырҕаппыт тылларбытын булан, саха тылын
быһаарыылаах тылдьыттарын туһанан тыллар суолталарын, быһаарыыларын суруйдубут. Булбут
тылларбытын наардыыбыт.
PowerPoint көмөтүнэн электроннай тылдьыт оҥоруу алгоритма.
Электроннай тылдьыкка оҕолор билбэт эбэтэр таба өйдөөбөт буолуон сөптөөх тылларын
таллыбыт. Саҥа чаастарыттан аат тыл, даҕааһын уонна туохтуур киирдилэр, оттон ахсаан,
солбуйар аат, көмө саҥа чаастара ылыллыбатылар. Тыаһы үтүктэр уонна дьүһүннүүр тыллар
киирбэтилэр.
Бу электроннай

тылдьыкка

тылы

теманан араарбахха

алпаабытынан

сааһылаан

киллэрдибит. Үөрэнээччигэ ордук үчүгэйдик өйдөнөрүн курдук быһаарыытын кытта ойуу
бэриллэр.
Электроннай тылдьыт тоҕооһо буолар, бу тылдьыкка үөрэнээччи куруутун саҥа тыллары
угуон, быһаарыы эбии биэриэн, уларытыан сөп.

Гипертекстовой технология тылдьытынан

туттууну, тыл быһаарыытын көрдүүрү чэпчэтэр, түргэтэтэр.
Уопсайа 120 тылы буллубут. Саҥа чаастарыттан аат тыл, даҕааһын аат, туохтуур, тыаһы
үтүктэр тыллар киирдилэр. Хас быhаарыылаах тыл аайы сѳптѳѳх ойуунан оҕоҕо ѳйдѳнүмтүѳ
буоллун диэн ситэрэн биэрдим.
Булбут тылларбын бу темаларынан наардаатым:
1.

Айылҕа көстүүлэрэ.

2.

Киһи туттар мала-сала, киһиэхэ сыһыаннаах тыллар.

3.

Кыылга, сүөһүгэ сыһыаннаах тыллар.

1.

Айылҕа көстүүлэрэ: Ача, Алтан от, Сыһыы, Хахыйах, Бэттиэмэ, Кэнчээри, Төргүү

мутук,Чаллах бэс, Алар , Алаас, Арыы, Арыы, Маар, Тумара, Ньуур, Быйаҥ, Көмнөх, Симилэх,
Сыбар, Көҥүс, Хахсаат, Туҥат, Кыртас, Чагда, Силбик, Амынньыар, Тыҥ, Сутука, Куула, Чүөмпэ,
Олом, Тумул, Хапчаан, Харгы, Куруҥ, Тыымпы, Ылааҥ, Сарыал, Мыраан, Көтөҕө, Дьогдьоот.

2.

Киһи туттар мала-сала, киһиэхэ сыһыаннаах тыллар: Хары, Тумат, Маҥхааһай,

Сонуок, Титиик, Чокуур, Тооромос, Тордох, Уорук, Ураһа, Сыарҕа, Илгэ, Ыаҕас, Сэлэ, Түһүлгэ,
Чохоон, Субай, Харта, Күрэй, Ньуоҕу, Турку, Бырал, Токоо, Дурда, Батыйа, Кылаан, Маҥкы,
Хадьымал, Суорумньу, Ындыы, Адаҕа, Тымтык, Кулун сон, Торбос ыстаан, Бастыҥа, Илин-кэлин
кэбиһэр, Халадаай.
3.

Кыылга, сүөһүгэ сыһыаннаах тыллар: Бочугурас, Хараҥаччы, Туллук, Көччөх, Улар,

Куртуйах, Мохсоҕол, Уорҕа, Кэрэмэс саһыл, Кырбый, Саарба, Кытыт сылгы, Мороду, Бырдах.
Семен Данилов хоһоонноруттан ыарырҕаппыт тылларбытын булан, саха тылын быһаарыылаах
тылдьыттарын туһанан тыллар суолталарын, быһаарыыларын суруйдубут. Булбут тылларбытын
наардыыбыт.
Көмүс сардаҥам түһэн сатыылаата
Сөрүүнүнэн тыынар ийэ буорбар,
Саҥа тыллар ачам салаата
Хамсыы-хамсыы үүнэн барар.
(«Саас» [7, с. 72]).
Сатыылаа – т. Үөһэттэн, халлаантан намтаан түһэн, сири саба көт; түс (туох эмэ айылҕа
күүһүн этэргэ) [2, С. 150].
Ача – бурдук соломотугар маарынныыр, уһун аҕыйах сэбирдэхтээх, бөҕө силистээх
кытаанах от. Пырей [16, с. 673].
Харыларын ньыппарынан, эдэр дьоннор
Сааһы көрсүһэ салайдылар.
(«Саас» [7, с. 72]).

Маны таhынан С.П.Данилов ырыа буолбут хоhооннорун туспа наардаатым. Барыта 10 ырыа
буолбут хоhоонун булан уктум.
Сайыҥҥы
Суоллар
Саха үҥкүүтэ

Ферма кыргыттара
Киһиэхэ – төрөөбүт дойдута
Бу тыллар буолбатах – кубалар
Доҕоччугуом, тоҕо маннык?..
Доҕоруом, дабай күөх сыырдаргын
Эрэн миэхэ
Күһүн
Инникитин бу тылдьыты ситэрэн поэт олоҕун кэрчиктэринэн сааhылыыр былааннаахпын.

Түмүк
Тылдьыт оҥорорбор ʏѳрэтэр оголорум , ордук 5 кылаастар, элбэх сахалыы тыл суолтатын
билбэттэрэ маннык санааҕа аҕалла. Оҕо айымньы тылын-ѳhүн ѳйдүүр эрэ буоллаҕына айымньы ис
хоhоонун толору ѳйдүүр буолар.
Бу тылдьыт С.П. Данилов хоһооннорун ордук үчүгэйдик өйдүүр уонна сыаналыыр
буоларга тѳhүү күүс буолуо диэн эрэнэбин.. Кини ылбаҕайдык хоһуйбут аҥаат-муҥаат алаастара,
таас күөллэрэ, Сиинэ кытыла, ытык-мааны сирдэрэ харахтарыгар бу көстөр курдук ойууланыа
дии саныыбын.
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