Афанасьева Елена Петровна,
Муниципальнай бүддьүөтүнэй
оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин тэрилтэтэ
"Дүллүкүтээҕи оҕо сайыннарар киин –
"Кустук"уһуйаан

урдуку иитээччитэ
Өбүгэлэрбит оонньуулара
Күрэхтэһии көрүҥэ: Спортивнай күрэх
Спортивнай тэрил: быалар, палкалар, 20 см уһуннаах, 7 см суоннаах лэкэчэктэр.
Сыала: Оҕо өбүгэлэрин төрүт оонньууларын билиһиннэрии, үөрэтии. Оҕо бэйэтин кыанар
буоларын ситиһии. Быһый, сымса буоларга үөрэтии.
Күрэхтэһии хаамыыта:
Саала иһэ бырааһынньыктыы киэргэммит, ыалдьыттар кэлэн олороллор. Музыка тыаһыыр,
ытыс тыаһынан күрэхтэһээччилэр стройунан хааман киирэллэр. Музыкальнай нүөмэр.
Эрчиллии: Курэхтэьии иннинэ о5олор сүһүөхтэрин, былчыҥнарын хамсатан музыканан
араас хамсаныылары онороллор.
Салайааччы: Оҕолор, былыр биһиги өбүгэлэрбит билиҥҥи курдук улахан дэриэбинэлэргэ,
куораттарга олорботохторо. Кинилэр күөл-күөл аайы 1-2 ыал буолан олорбуттара. Олох
былыр эһиги курдук детсад, оскуола суох этэ. Онон о5олор ичигэс кэмҥэ, сайын эрэ
чугастыы алааска мустан элбэх буолан оонньууллара. Ол гынан баран кинилэр, эһиги
курдук эҥин араас эриэккэс оонньуура да суохтарын иһин, сүүрэн-көтөн, күүс былдьаһан,
сымсаҕа, сылбырҕа буоларга куоталаһа оонньууллара.
- Оҕолор, эһиги ханнык саха оонньууларын билэҕитий? (Оҕолор ааттыыллар.) Бүгүн
биһиги эбии өбүгэлэрбит оонньообут оонньууларын оонньоон, куоталаһан көрүөхпүт.
- Билигин икки хамаандаҕа хайдыахпыт. Бастакы хамаанда «Ньургуһун», иккис хамаанда
«Сардаана» диэн буолуоххут. Хамаандаларбыт туох аатынан ааттаммыттарый? (Оҕолор
хоруйдара.) Саамай сөп, сибэккилэр ааттара. Күрэхпит түөрт түһүмэхтээх. Хас түһүмэх
аайы кыайыылаахтарга бэлиэ биэрэбин. Күрэх бүтүүтэ бэлиэлэри ааҕан кыайыылаахтары
быһаарыахпыт.
Салайааччы: Бастакы түһүмэх палкалаах сүүрүү. Оҕо бэлиэни эргийэн кэлэн, иккис
кыттааччыга палканы туттарар. Ханнык хамаанда ордук түргэнник сүүрэр эбитий?
- Бастакы түһүмэхпит бүттэ. Бары даҕаны сүрдээх түргэнник сүүрдүгүт. Маладьыастар!

Салайааччы: Иккис түһүмэх кыргыттарга аналлаах. Хамаандаттан иккилии уол, үстүү
кыыс кыттар. Уолаттар бу быалары күүскэ тутан туруоххут. Кыргыттар сүһүөх өрүөххүт.
Бастакы кыыс өрөн бүттэ5инэ, иккис кыыс кэлэн өрөр… Иккис түһүмэх бүттэ.
Кыргыттарбыт маладьыастар! Илиилэрэ эчи имигэһин, түргэнник өрөллөр эбит.(Ытыс
тыаһа.)
Салайааччы: Үһүс туьумэх хамаанда хапытааннарыгар аналлаах күрэх. Өбүгэлэрбит биир
сөбүлээн оонньуур күрэхтэрэ «Тобук тардыһыыта» буолар. Бу оонньууга икки олоппоһу
утарыта туруорабын. Икки күрэхтэһэр киһи олоппосторго уун утары тобуктаргытынан ыга
кыпчыйыахтааххыт. Бу олорон иккиэн илиилэргитин кэннигитигэр сис тутуохтааххыт.
Иккис оҕо туох баар күүһүнэн тобуктарын икки аҥы араара сатыахтаах. Өскөтүн кини
араарбыт тобуктарын икки ардыгар киһи сутуруга батар буолла5ына, иккис оҕо
кыайыылааҕынан тахсар. Биир кыайыыны хоппут оҕоҕо биэрэбин уонна аны тобуктарын
уларыта тутан күрэхтэһэллэригэр соруйабын. Ол аата иккис о5о кыпчыйыахтаах, бастакы
о5о тобуктарын араара сатыахтаах. Бу сырыыга бастакы о5о кыайда5ына, оонньууну
хайалара бииринэн ордук кыайыар диэри салгыы күрэхтэһиннэрэбин. (Хапытааннар
күрэхтэһэллэр.)
- Хапытаан хапытаан курдуктар, маладьыастар! Кыайыыга дьулуурдара манан көстөр.
Салайааччы: Билигин төрдүс түһүмэх. Сайын оттуур сиргэ дулҕалаах сирдэр баар
буолаллар. Ол дулҕалары туораан ааһаллара. Билигин биһиги оонньуубутун «Дулҕалаах
сиринэн»

диэн

оонньууну

оонньуохпут.

Бу

лэкэчэктэр

дул5алар

буолуохтара.

«Дул5аларбытын» саала ортотугар биирдии хаамыы арыттаах гына тарҕата уурабын.
Оонньооччуну хара5ын саба баайабын. Турар сиргэр үстэ эргитэбин, лэкэчэктэр диэки
хайыһыннаран баран, ыытан кэбиһэбин. Лэкэчэктэри таарыйбатаххына, кыайыылаа5ынан
тахса5ын.

Оонньооччулар

лэкэчэктэри

охторбут

буоллаххытына,

ким

хаьы

охторбуккутунан кыайыыны быһаарабын.
- О5олор, маладьыастар! Бары да кыьаллан таарыйбакка буола сатаатыгыт.
- Курэхпит тумуктэнэн буттэ. Билигин хамаандалар ылбыт бэлиэлэрин аа5аммыт
кыайыылаа5ы быьаарыахпыт. Хайа хамаанда кыайбыт эбитий?
Курэхтэьээччилэр стройдаан тураллар. Призердарга грамота, приз туттарыллар.
Түмүккэ хаартыска5а түһүү.
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