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Я считаю, что воспитатель – это первый после мамы учитель, который встречается
малышу на жизненном пути. Это человек, который в душе всегда остается ребенком.
Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства,
сказки, фантазии творчества. Особо понимаешь значимость своей профессии, когда
видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно ловящие каждое слово,
жест, взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты нужна им. Малыши проверяют меня
на прочность и одновременно, и любят меня. Секрет их чистой любви прост: они открыты
и простодушны.
В своей работе стараюсь использовать различные образовательные технологии.
Учитывая возрастные особенности воспитанников, особо удается использование игровых
технологий. Ведь основной целью игровой технологии является повышение значимости
организации игр в воспитательно - образовательном процессе ДОУ.
Основными

задачами

игровой

технологии

являются воспитание

элементарных

общепринятых норм взаимоотношений со сверстниками и взрослыми через игровые
действия,совершенствование приобретенных игровых навыков и умений для развития
игровой активности.

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр.
В своей методической разработке привожу:
1. Статью о влиянии подвижной игры на развитие разговорной речи дошкольников.
Тема статьи «Хамсаныылаах оонньуу оҕо ситимнээх саҥатыгар дьайыыта»(игровая
технология)
2. Сценарий развлекательного мероприятия “Көмүс күһүн барахсан” (Личностноориентированная технология)
3. Сценарий мероприятия «Байанай алгыһа»(технология сотрудничества,
технология уһуйуу)
4. Статью “Фольклор нөҥүө оҕо тылын сайыннарыы”

(Технология создания

предметно-развивающей среды в ДОУ)
5. Проект «Чоргуй – чобуо оҕолор» на развитие речи у детей млдшего дошкольного
возраста (Технология проектной деятельности)

I.
Хамсаныылаах оонньуу оҕо ситимнээх саҥатыгар дьайыыта
Оҕо тылын-ѳhүн байытыыга хамсаныылаах оонньуу улаханнык дьайыан сѳп. Тоҕо
диэтэххэ, оҕо хамсаныыта кини сайдыытын тѳрдѳ буолар. Хамсаныы – оҕо эт-хаан эрэ
ѳттүнэн

буолбакка,

ѳй-санаа,

тыл-ѳс

ѳттүнэн

сайдарыгар

улахан

туһалаах.

Ононхамсаныылаах оонньуулар оҕо тыла-ѳhѳ сайдарыгарулаханныкдьайаллар. Манытаба
туhаннахха, оҕо тылын-ѳhүнбайытыахха сѳп. Ситимнээхсаҥатынэмиэсайыннарыаххасѳп.
Оҕо

бэйэтиндьайыытын

саҥара-саҥара

оҥордоҕуна,

ордуктабыллар.

Хамсаныылаахоонньуукэмигэркинисаҥатылларыистэн-үтүктэнылынар,
ѳhүнбайытынаруоннаинникитиноонньууругар

туhанар.

Хамсаныылаах

бэйэтинтылыноонньуу оҕо

сүргэтин кѳтѳҕѳр, оҕо үѳрэр-кѳтѳр, саҥаны-сонунуылынарга аhаҕас буолар. Онумүччү
кѳппѳккѳ

тоҕоостоох

түгэҥҥэсаҥаттансаҥатылларыкиллэрэн,

онутутуннараролус

кѳдьүүстээх. Бу оҕо ѳйдүүр тыла, тылын саппааһа хаҥыырын таhынан, кини истибит,
иҥэриммит тылын – өһүн үгүстүктуттарын, туhанарынхааччыйаркыахтаах.

Ононхамсаныылаах оонньуу оҕо тылын-ѳhүнбайытар, ситимнээхсаҥатын сайыннарар
кыаҕын туhаныыгабарылоҥоhуллар.
Сүрүн соругунан буолар: Оҕо тылын-ѳhүнбайытыыга уонна сайыннарыыгакини күннээҕи
олоҕор хамсаныылаахоонньуунукиэҥник туhаныы.
Сылыктааhын: Өскѳ оҕо күннээҕи олоҕун тэрийиигэсарсыардааҥҥы эрчиллиилэртэн
саҕалаан

хамсаныылаахоонньуунукүнустата,

кининикыттатэрээhиннэрбыыстарыгар,

таhырдьатааҕы дьаарбайыыга, кѳргѳ-нарга, сынньалаҥкэмигэркиллэрэн, иитээччи оҕо
саҥарарсаҥатынсайыннарарүлэкѳрүҥүн, ньыматын күүскэ дьүѳрэлээтэҕинэ эрэ,

оҕо

тыла-ѳhѳ сайдыытыгархамсаныылаахоонньуукѳдьүүhэ үрдүүр.
Самалыксоруктарынан буолаллар:
1) Оҕо күннээҕи олоҕор хамсаныылаахоонньууну бары дьарыктарынкыттадьүѳрэлээhин.
2) Норуот хомоҕой уус-уран тылын (аман ѳhүн) бары кѳрүҥүн (ѳс хоhоон, таабырын, ырыатойук, хоhооннор, үгэлэр, чабырҕахтар) хамсаныылаахоонньуугаүгүстүк туhаныы.
3) Хамсаныылаахоонньууну оҕо бары дьарыгынкыттадьүѳрэлээhин.
4) Тѳрѳппүттэридьиэкэргэҥҥэ

оҕо

тылын-ѳhүнсайыннарыыгахамсаныылаахоонньууну

киллэрэллэригэр туhаайыы, ылыннарыы.
Хамсаныылаах оонньууларга сүрүн тирэхтэринэн буолуохтара:
1) Норуотуус-уран айымньыта, аман ѳhѳ.
2) Оҕо хамсаныылаахоонньуутун бары кѳрүҥнэрэ.
3) Анал педагогическай литература, методическай пособиелар, художественнай литература.
4) Хамсаныылаахоонньуугатуттуллартэриллэр, айылҕа эйгэтэ.
5) Тѳрѳппүтү кытта үлэ.

Сүрүн болҕомто оҕо тылын-ѳhүнсайыннарыыга туhаайыллар.

Төрөппүт оҕотунаан оонньоонсыhыанатупсар, ѳйдѳhѳр, оҕотун доруобуйатынтупсарар.
Υлэтүhүмэхтэрэ:
-

Тэрээhин:

Тѳрѳппүтүкыттаүлэ.

сыллааҕы

торумуноҥостуу,

Оҕо

тылын-ѳhүнбаайынтургутанкѳрүү,

сайыннарарэйгэнитэринии,

тѳрѳппүтүбу

үлэ
үлэҕэ

кѳҕүтүү.
-

Сүрүнтүhүмэх:Барылбылаанынанүлэниыытыы.
сааhылааhын.

-

Түмүктээhин:

1) Ыйынньыктары, хомуурунньуктарыоҥостуу
2) Диагностика ыытыы
3) Хаhыаккатахсыы
4) Быыстапка тэрийии
5) Ааҕыыларга кыттыы

Ньыманынаардааhын,

II.
«Көмүс күһүн барахсан» бырааһынньык торума
Кыттааччылар: оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх иитиллээччилэрэ
Тэрээһин сыала:Оҕолору кэрэни кэрэхсииргэ иитии
араассэбирдэхтэринэнкиэргэтиллибит.

(Саала

Күһүҥҥүайылҕаойууламмытакѳстѳр.

Оҕолорнамыынмузыканан саалаҕа киирэллэр)
Ыытааччы:Υтүѳкүнүнэн,

күндү

оҕолор!

Дьылсаамайкэрэ,

баайкэминкүһүнүуруйдуурбырааһынньыкпытынсаҕалыыбыт.
Оҕолоор,

кѳрүҥэрэ,

хайдахкурдуккүһүҥҥүтыабыттупсубутуй?

Мастарбытсэбирдэхтэрэараҕас, кыһылѳҥнѳммүттэр, сир дойду кѳмүсѳҥүнэнкиэркэйбит.
(СахалыынамыынмузыкананКѳмүс Күһүнкиирэр)
Кѳмүс

Күһүн:

Υтүѳкүнүнэн,

оҕолоор!

Мин

күһүҥҥүайылҕамаанылааххаһаайката,

эһигикүндүыалдьыккытКѳмүс Күһүнбуолабын.
Ыытааччы:Оҕолоор,күһүнайылҕабытхайдахуларыйарый?
(Оҕолор араастык эппиэттииллэр)
Ыытааччы:

Сѳп.

биһигиараасоҕуруотаһын,

Маладьыастар.
үүнээйини,

Күһүнайылҕауларыйыытынтаһынан,

отону,

тэллэйихомуйабыт.

Ол

астарбытын

кыһыҥҥыгахаһаанабыт. Дьэ, билигинбиһиги Кѳмүс Күһүммүтүгэранаанхоһоонааҕан
иһитиннэриэхпит.
(Оҕолор «Кѳмүскүһүн» диэнхоһоону ааҕаллар)
Кѳмүс Күһүн: Оҕолоор, олусүчүгэйхоһоонуаахтыгыт. Аныбилигиноонньуоҕуҥ.
Оонньуу:

«Хортуоппуйу

ньуосканан

Илиилэригэрбиирдиикорзинкалаахтаруонна

хомуй».

Оонньууга

ньуоскалаахтар.

Ким

2-лии

оҕокыттар.

элбэххортуосканы

ньуоскананхомуйбуткыайыылаахтахсар.
Ыытааччы:Аны билигин мин эһиэхэтаабырынтаайтарыам.
1) Саасүѳрдэр, сайынсѳрүүкэтэр, күһүнаһатар, кыһынсылытарбаарүһү. (тыа)
2) Сааһынтухарытаҥаһынуларыппатбаарүһү.(харыйа)
3) Саасүүнэнкѳҕѳрѳр, күһүналтандуйданар, тыалга-куускасуйданартуохбаарый? (тэллэй)
4) Тѳбѳтѳсуох да сэлээппэлээх,атахтаах да саппыкытасуохбаарүһү. (тэллэй)
Ыытааччы:Маладьыастар, таабырыннары таайдыгыт. Оҕолоор, күһүнайылҕауларыйар.
Күнкылгыыр,

түүнуһуур,

соторуардахтүһэнкурулатар.

сэбирдэхтэрсаһарансиргэтүһэллэр,

сотору-

Оҕолоор,

сайынардахтүспэтэҕинэоҕуруоппутаһамѳлтѳхтүкүүнэр.

ардахүчүгэйдиктүһэн,

оҕуруотаһа

Онтонбыйыл,

бэркэ

үүммүт.

Ононбилигиноҕуруотастарынуоннафрукталарытѳһѳбилэргитинкѳрүѳхпүт.
Оонньуу: «Оҕуруотаһыттанмииннэ, фруктаттан компота буһар».
Ыытааччы:

Оҕолоор,

биһигисѳпкѳхаһааныахтаахпыт.

күһүноҕуруоппутаһынхомуйан
Оччоҕунаоҕуруоппутаһасытыйбат,

баран
буортубуолбат.

Билигинбиһиги «Оҕуруотаһынсѳпкѳхаһаан» оонньуунуоонньуохпут.
Ыытааччы:Бу оонньууга 2-лии оҕо кыттар. Мин эһиэхэ 2 мѳһѳѳччүгүбиэрэбин. Эһиги 1дии мѳһѳѳччүккэкиирэноҕуруотастара буолаҕыт. Ким түргэнниккегляныэргийэнкэлбит,
оҕуруотун аһынсѳпкѳхаһаанан, кыһыҥҥыгаүчүгэйдикбэлэмнэнэнкыайыылаахтахсар.
Ыытааччы:Олусүчүгэйдик оонньоотугут, маладьыастар!
Кѳмүс

Күһүн:Оҕолоор,

олусүчүгэйкүһүҥҥүбаалгасылдьанүѳрдүм,

дуоһуйдум,

куруукманныккѳхтѳѳхбэһиэлэйбуолаулаатыахтарадиэнэрэнэбин.
Ыытааччы:Кэлэнкүндүыалдьытбуолбуккармахтанабытуоннаэлбэхбыйаҥы,

үѳрүүнү-

кѳтүүнүбаҕарабыт. Эһиилэтэҥҥэкѳрсүѳххэдиэри!
(Кѳмүс Күһүнтахсанбарар).
Ыытааччы:

Бырааһынньыкпыттүмүктэнэркэмэтиийэнкэллэ.

Оҕолоор,

эһигисайыныбыһакѳрбүт – истибитоҕуруотастаргытынбилигинкѳрүѳхпүт.
Ыытааччы:θссѳтѳгүлэһигиникѳмүскүһүнбырааһынньыгынанитиитикистиҥникэҕэрдэлиибит. Баҕарабыт сир үрдүгэрбаар бары кэрэни, үчүгэйи, үѳрүүнүкѳтүүнү, дьоллоохоҕо сааһы!
Таабырыннар.
Сайыноҕуруокка
От күѳхтэр, сибиэһэйдэр
Кыһыныниһиккэ
Тууһананууруллаллар. (оҕурсуу)
Битэмиинимчааһынан
Инникисоҕусбуолуом
Миигинкуобахчаанкурдук
Кэрбээтэххинэмуусдоруобайбуолуоҥ.
Мин ханна да
Хаһан да, кими да
Атаҕастаабаппын
Олэрээримиигинкѳрдүлэр да,

(моркуоп)

Улаханныын-кыралыынытаһаллар.

(луук)

Буоргаүүнэрбуоламмын
Буоркурдукдьүһүннээхпин
Килиэбисолбуйар
Иккисаһылыкбуолабын.

(хортуоска)

Миигинбаҕас, атастаар,
Эндэппэккэбилэҕит
Элбэх, элбэхырбаахылаахпын да,
Биир да тимэҕимсуох. (хаппыыста)
Кини от күѳҕэ, бѳкүнүк
Υрүллэр саарыккурдуктѳгүрүк
Быстаххынакып-кыһыл,
Амсайдаххына мип- минньигэс(арбуз)

III.
«Байанай алгыһа» тэрээһин торума
Кыттааччылар: Бэлэмнэнии бѳлѳх иитиллээччилэрэ, төрөппүттэр.
Тэрээһин сыала: Айылҕаҕа ытыктабылы, үтүө үгэстэргэ иитии.
Ыытааччы:Υтүѳ күнүнэн, эйэҕэс оҕолорбут, сайаҕас санаалаах тѳрѳппүттэрбит!
Бүгүн

«Байанайалгыһа»

диэндьорокиэһэҕэмуһуннубут.

Аар

айылҕа

Байанайын

билбэткиһисуох. Кини – тыа, ойуур, кѳтѳр-сүүрэртаҥарата. Байанайолусүѳрүнньэҥ,
кэһиибиэрэр.

Аалуотуаһаппакка,

алгыс

тылы

Байанайтанкѳрдѳһѳнбаран
Тыаҕатахсанбултуомэрэдиэбиткыылгын,

эппэккээрэбултуубарыллыбат.
биирдэбултуубарыллар.

кѳтѳргүнэрэ

сонордоһуохтааххын.

Билигин

аҕаларбыт булттуһунансалгыыкэпсиэхтэрэ, булттэрилинкѳрдѳрүѳхтэрэ.
Ыытааччы:Чэ, анымаассабай оонньууларбытын саҕалыыбыт. Аҕаларбыт, убайдарбыт,
эһиги,оҕолор, кыттаргабэлэмнэниҥ.
Оонньуу көрүҥнэрэ:
1) Хороҥотуүрдүнэныстаныы
2) Ким кыайантурарый?
3) Күлүүстэһии.
4) Ким сымсаный? (суруктаахлииһииилии, ону ким түргэнникылбыт кыайар)
5) Ойбонтонуулааһын.
6) Ытбуутунохсуһуута
7) Ким түргэний?

8) Ориентировкаҕакүрэхтэһии.
9) Оҕусуонначѳҥѳчѳк.
Билигин күрэхтэһиигэ аҕаларбыт кыттыахтара.
-

Дьэ,

билигин,

аҕалароҕолоргутунилдьэБайанайдаахАартайҕаҕабултуу-

алтыыбараргабэлэмнэниэххит,
маннык:

Ат

сыарҕатын

аккытынкѳлүнүѳххүт.
тэрилинбарытын

ким

Ононбастакысорудахпыт
саамайэлбэҕисуруйбут

«Булугасѳйдѳѳх» аатыылыаҕа.
-

Сыарҕалаах

атынан

аартайҕаҕаайанныыгыт.

олорсоллор),

(аҕалар

–

аттар,

оҕолор

–

тыаҕатиийэнбулчуттархайыһаркэтэнсалгыыайанныыгыт

(аҕалароҕолоргутункѳхсүгүтүгэрсүгэсылдьаҕыт.)

Бастакыкэлбитаҕа

«Саамай

сымса» аакка тиксиэҕэ.
-

Тыаҕакэлэнбулчуттартуох-ханныккыыллар,
кѳтѳрдѳркэлэнааспытсуолларынтаайыаххыт.

Бастакынанбарытынтаайбытаҕаҕа

«Бастыҥсонордьут» аатыиҥэриэхпит.
- Туох-ханныкбултаах-алтаахтайҕаҕакэлэнтураргытынбиллигит. Билигин, дьэ,
бултаанкиирэн

бараҕыт.

«Кыраҕы

харах»

күрэҕисаҕалыыбыт.

Аҕалар

3-түү

дротигыбыраҕаҕыт, оҕолор 5-тии шаригыбиэдэрэҕэкиллэриэхтээххит.
Аҕа оҕотунааночкотунхолбоон баран, саамайэлбэхсыалы таппыттар «Бэргэнбулчуттар»
чиэстээхаатысүгүѳхтэрэ.
-

АныбилигинүрэхсиргэкэлбиччэБайанайбытѳлгѳмбалыгыттан
Бастаанаҕалар,

онтоноҕолор.

бэриһиннэриэххит.

Холбоонсаамайэлбэхбалыгыхаптарбыттар

«Байанайдаахбалыксыттар» буолуохтара.
Билигинбулчуттарбытдьиэлэригэр тѳннѳллѳр.
Ыытааччы:

Дьэ,

доҕоттоор,

күрэхпиттүмүктэннэ,

булчуттарбытБаайБайанайтанбэриһиннэрэнкэлбит бултарын үллэстиэҕиҥ.
Булчуттарга анаан музыкальнай эҕэрдэ, ырыа «Эдэрбулчут ырыата».

IV.
Фольклор нөҥүө оҕо тылын сайыннарыы
Фольклор саха норуотун тылынан уус – уран айымньытын түмпүт үөрэҕэ буолар.
Фольклор оҕо тылын – өһүн сайыннарара саарбаҕа суох, ол курдук, сүрүн сыалынан
буолар:
-

Оҕо

киhи

быhыытынан,

сиэр-

майгыѳттүнэнсѳпкѳиитиллиитигэрѳбүгэлэрбиттылынаниитэрньымаларын туhанан,
айанхаалларбытуус-уран айымньыларыгар олоҕуран араастүктэри быhыыттан,
алҕас туттунууттансэрэтэр, үѳрэтэр, такайарүлэниыытыы.
-

Оҕоҕо тѳрѳѳбүттылыгар, норуотунайбытуус-уран айымньытыгартапталыиҥэрии,
интэриэhи үѳскэтии, кининибилиигэ-кѳрүүгэугуйуу.
Ханнык баҕарар омукыччатын, дьонунүѳрэтэруоннаиитэрбиирсүрүнкүүhүнэнкини

тыла

буолар.

Ол

туhугар

ѳбүгэлэрбитанал

тыллаах-ѳстөөх

араасайымньыларыайбытабуолар. Оннуктарынан биhикырыаларын, остуоруйалары, ѳс
хоhооннорун,

таабырыннары,

үгэлэри,

олоҥхону,

чабырҕахтары

ааттыаххасѳп.

Буайымньылар бука бары оҕону, дьонуиитэргэ-үѳрэтэргэаналлаахтар.
Өс

хоhоонноробэргэн,

уус-уран

тыллаахтар,

норуотунан

айыллыбыт,

олоҕунан

бэрэбиэркэлэммит буолан оҕоҕо,дьоҥҥотиийимтиэлэр.
Педагогика – буиитии - үѳрэтии туhунанүѳрэх. Биhигиѳбүгэлэрбитбу үѳрэҕи билбэтэллэр
да, оҕону иитиигэ – үѳрэтиигэноруотбэйэтэмуспут, айбытмуударайэтиилэринэниитэллэрэ.
Буноруотбэйэтинпедагогиката,

кинибэйэтин

мындырынан,

олоҕун

уопутунан,

тусхолобурунаниитиитэ.
Өс

хоhоонноро

оҕону,

быhыыгаиитэрсуолталаахтар,
социальнайуоннапедагогическай

ыччаты

үтүѳҕэ,

кэрэҕэ,

дириҥфилософскай,
хабааннаахтар.

(Холобура:

үлэҕэ,

сиэрдээх,

психологическай,
«Норуоткүүhэ

–

кѳмүѳлкүүhэ», «Υчүгэй доҕор эмискэкѳстүбэт», «Олохоонньуубуолбатах» о.д.а.)
-

Социальнайѳс

хоhооннороэмиэиитэр-үѳрэтэрсуолталаахтар:

«Олохолоруу

–

Ийэдойдугаиэhи толоруу».
- Психологическайѳсхоhоонноросүбэлиир, сэмэлиирсуолталаахтар.
Холобура:
1) Куhаҕан

быhыыттан,

алҕас

туттунууттансэрэтэрсуолталаахтар:

«Киhиргиибиндиэнкирсиҥбыстаарай», «Атаҕастыыбын диэнатаххыттан ыллараайаҕын».
2) Сүбэлиирѳсхоhоонноро: «Аҕыйах тыл минньигэс, элбэхтылсымсах», «Аччыгы аhат,
тоҥмутуириэр»,

«Саҥарыаҥиннинэсанаанкѳр»,

эдэртэнэйэтиныл», «Υчүгэймайгыҥ – кѳтѳркынатыҥ» о.д.а

«Кырдьаҕастан

алгыhын,

3) Норуотбэйэтинмуудараhынансэмэлиирѳсхоhооннороүгүстэр:
бэлэмҥэбэрт»,

«Саhылкурдукньылаҥнас,

«Күѳххэкѳппүт,

ыткурдук

ырдырҕас»,

«Харыйанытаҥнарысоспуткурдук». Манныкэтиилэр куhаҕан кэмэлдьинисуохоҥорорго
туhаайыллаллар.
4) Педагогическайхабааннаахѳсхоhоонноруттансиэрмайгыиитиллиитигэрхайысхалаахѳсхоhооннороэлбэхтэр.
тѳрѳѳбүтдойдугауонна

үлэҕэ

санаалаахбуоларга,

тапталы,

дьоҥҥо,

Холобура:

кырдьыксытуонначиэhинэйбуолууга,
доҕорго

эр

үчүгэйсыhыаҥҥа,

харыстанньаҥуоннакичээҥибуоларгаиитэрис хоhоонноохтор. Холобура: «Аан дойду
ахтылҕаннаах, бар дьонсанабыллаах», «Υлэни хаhааныма, аhы хаhаан», «Кырдьык
кѳмүстээҕэр

күндү»,

«Υтүѳкиhи

үгүс

доҕордоох»,

«Күнкурдуккѳнѳсанаалаах»,

«Υтүѳкиhи бииртыллаах».Өс хоhооно куhаҕан майгыны бэргэнтылынаныраастыыр: «Иhэ
эриэн, үрдэүүс», «Албын тыла мүѳттээх», «Уудиэбитэхаар, хаардиэбитэуу».
Υлэдьол

тѳрдѳ

буоларын,

«Υлэүксэүчүгэй»,

үлэҕэ

сатабылнаадатынкѳрдѳрѳрѳсхоhоонноро:

«Кэрдиэҥиннинэкэмнээ,

туттуоҥиннинэтолкуйдаа»,

«Отонноотоххооҥоойуктуолар».
Саха ѳhүнхоhоонноругарѳй-санаадириҥ, баай буоларыгар, үѳрэххэ, билиигэ оҕону
ыҥырартүгэнэ элбэх. Өсхоhооноүгүс: «Кѳтѳрѳҥүнэн, киhи ѳйүнэн», «Күнсирисырдатар,
үѳрэхкиhини», «Υѳрэнии – сүүрүгүутарыэрдинии». Манытэҥэ, эт-хаанѳттүнэнсайдыыга,
үлэдьонунытыктыыргаүѳрэтэрѳсхоhооно элбэх: «Тымныы – уол оҕо доҕоро, куhаҕан
киhи тойоно», «Кус быhый, ат бѳҕѳ», «Тоҥтонтоллубат, ириэнэхтэниҥнибэт», «Киhи
киэнэ аҕыс кырыылааҕа» о.д.а.
Чабырҕах – олохараас түгэннэрин, итэҕэстэрин сытыы, бэргэнтылларынан хоhуйарга
туhаныллар. Оҕо тыла-ѳhѳ эрчиллэр, түргэнникѳйдүүр дьоҕура сайдар.
Таабырындиэнтугуэмит,

атынкѳстүүнүтугунанэмитсыhыаннаантаайтарар

тылкыраайымньытаааттанар.

Таабырынсүрүн суолтата – тэҥниир дьоҕуру, булугас,

сытыыѳйүсайыннарар, уус-уран тылга уhуйар. Кыра оҕолорго үѳрэтиллэртаабырын тылаѳhѳ, ис хоhооносудургубуолуохтаах. Иллэҥкэмҥэтаабырыннаhыыны тэрийии, оҕону
бэйэтинтолкуйдатан,

оҕо

булугасѳйүнсайыннарыыгабиирүчүгэйньымананбуолар.

Оҕолору саастарыттанкѳрѳнараастемаларынанүѳрэтиллэр.
Остуоруйаиитэр-үѳрэтэр соругунан буолар:
- оҕо остуоруйанысэргээнистэрин ситиhии.
- остуоруйагеройдарынүтүѳ быhыыларын оҕону сиэр-майгыѳттүнэниитиигэ туhаныы.
- остуоруйа кѳмѳтүнэн оҕо тылын-байытыы, кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы.
- ойуулаан-дьүhүннээн, образтаантолкуйдуургаэрчийии, фантазиятынсайыннарыы.

Остуоруйадиэнноруот

бэйэтин

баҕатын,

эрэлин,

олоҕун-дьаhаҕын

туhунанэтэр,

кэрэхсээнистиллэрдьикти, дьиибэ, фантастическайкэпсээнэааттанар. Саха остуоруйата
оҕону сырдык ыраҕа, үтүѳ санааҕа, кыларыйантураркырдьыккаугуйар, уhуйарсыаллааханаллаах.
Остуоруйа үсбѳлѳххѳараарыллар:
1) Хамсыыр-харамай туhунан
2) Олох-дьаhах туhунан
3) Дьиктилээх-алыптаахостуоруйа.
Түмүктээн эттэххэ,саха ыччата оҕо эрдэҕиттэн тѳрѳѳбүтбуоруттан силистэнэнмутуктанан иитилиннэҕинэ, норуотун тылын барҕа баайын, үтүѳүгэстэринчахчы – бааччы
этигэр-хааныгар иҥэриннэҕинэ, амарах сүрэҕин, мындыр ѳйүн, уран тарбаҕын
утумнаатаҕына эрэсахаомук быhыытынанчэчирии сайдара саарбаҕа суох. Ол иhин оҕону
тѳрѳѳбүттылын, норуотунайбытайымньыларынбилэнулаатарыгарүлэлэhиэхтээхпит.
Тѳрүттылын, ѳбүгэлэрбитүгэстэрин билэр оҕо бэйэтинноруотунытыктыыр, таптыыр,
кинилэринэнкиэнтуттаиитиллэр.

Проект дополнительного образования “Чоргуй – чобуо оҕолор”
Актуальноһа (тоҕоостооҕо):
Ханнык баҕарар омук ыччатын, дьонун үөрэтэр уонна иитэр биир сүрүн күүһүнэн
кини тыла буолар. Ол туһугар өбүгэлэрбит анал тыл – өс, араас айымньылары айан
холоноллор. Оннук айымньыларынан буолаллар: биһик ырыалара, остуоруйалар, өс
хоһоонноро, таабырыннар, үгэлэр, олоҥхо, чабырҕахтар. Бу айымньылар оҕону да, улахан
дьону да иитэр – үөрэтэр аналлаахтар.
Билиҥҥи сайдыылаах, дьалхааннаах олоххо оҕо тылын – өһүн сайыннарыы – биир
саамай сүрүн боппуруос буолла. Ол курдук, оҕо олоҕор көрсөр ыарахаттарын, наадатын
быһаарсарыгар тыла – өһө сайдыылааҕа, чуолкайа, тылын саппааһа баайа сүрүн оруолу
ылара саарбаҕа суох. Ол эрээри, билигин, хомойуох иһин, саҥарар саҥата сайдыбатах,
саҥарар дорҕооно чуолкайа суох, сибээстээн саҥарбат, дорҕооннору чуолкайдык саҥарбат
оҕо олус элбээтэ. Маны барытын, сайдыылаах үйэ технологияларын (телевизор,
гаджеттар) кытта сибээстиэххэ сөп, ону тэҥэ, дьиэ кэргэҥҥэ оҕону иитии сорох өрүттэрэ
толору болҕомтоҕо ылыллыбаттара буолуон сөп (ийэ – аҕа оҕону кытта ирэ – хоро
кэпсэтиилэрэ, кинигэни көрөн кэпсэтии, ырытыһыы, күннээҕи алтыһыы...).
Мантан сиэттэрэн, «Чоргуй – чобуо оҕолор» бырайыак толкуйдаммыта. Бырайыак
сүрүн сыалынан оҕо тылын сайыннарыы буолар. Тылы сайыннарыы оҕолор саастарын
уонна интэриэстэрин учуоттаан уус – уран айымньылары үөрэтии, билсии, иҥэринии
нөҥүө тэриллэр.
Сыала: Уус – уран айымньылары үөрэтии, билсии, иҥэринии нөҥүө оҕо тылын, саҥарар
саҥатын сайыннарыы.
Соруктара:

1. Оҕо киһи быһыытынан, сиэр – майгы өттүнэн сөпкө иитиллиитигэр өбүгэлэрбит
тылынан иитэр ньымаларын туһанан уонна онно олоҕуран тылы сайыннарыыга
үөрэтэр, такайар үлэлэри ыытыы.
2. Оҕоҕо төрөөбүт тылыгар, тылынан уус – уран айымньыларга (биһик ырыалара,
остуоруйалар, өс хоһоонноро, таабырыннар, үгэлэр, олоҥхо, чабырҕахтар)
интэриэһи үөскэтии, билиигэ – көрүүгэ уһуйуу.
Түһүмэхтэрэ:
1. Бэлэмнэнии түһүмэҕэ (атырдьах – балаҕан ыйдара):
- Туһааннаах научнай методическай үлэлэри үөрэтии;
- Үлэни былааннааһын;
- Үөрэтэр – иитэр, сайыннарар эйгэни тэрийии;
- Талааннаах, дьоҕурдаах дьону кытта билсиһии, үлэлэрин уопутун үөрэтии, оҕолору
кытта үлэҕэ сыһыарыы;
- Оҕолор сайдыыларын, билиилэрин кэтээн көрүү.
2. Сүрүн түһүмэх:
- Былааннаммыты олоххо киллэрии;
- Ыытыллыбыт үлэни анализтаан түмүктэри оҥоруу;
- Көннөрүү үлэтин ыытыы.
3. Түмүктүүр түһүмэх:
- Оҕолор сайдыыларын, билиилэрин кэтээн көрүү, түмүгү таһаарыы;
- Үлэ уопутун араас форманан тарҕатыы (семинардарга, НПК-ларга, публикация
уо.д.а.).
Сүрүн тутул өйө (принципы):
- Оҕону кытта тэҥ балаһыанньаны тутуһуу (принцип демократизма);
- Оҕо тус уратытын, сааһын, кыаҕын, интэриэһин, айылҕаттан талаанын
учуоттааһын (принцип природосообразности);
- Оҕо бэйэтэ толкуйдуурун, айар дьоҕура арылларын ситиһии (принцип
творчества);
Туттуллар ньымалар:
- Тылынан (словесные методы): кэпсээһин, үөрэтии, быһаарыы, сэһэргэһии,
токкоолоһуу, сэҥээрии, хайҕааһын;
- Көрдөрөр (метод наглядности): бэйэ холобурунан үөрэтии, үтүгүннэрии,
хартыыналары, схемалары, таблицалары, методическай уонна художественнай
литературалары туһаныы;
- Практическай: оонньооһун, үтүгүннэрии, саҥардыы, биирдиилээн дьарык,
кэпсэтии;
- Аналитическай: ырытыһыы, тойоннооһун - анааран быһаарыы (осмысление),
тобуллуу – оҕо сөпкө өйдөөһүнэ, кэтээн көрүү, тэҥнээһин.
Сабаҕалааһына (гипотеза):
Өскөтүн оҕону норуот тылынан уус – уран айымньытын (фольклор) нөҥүө тылын
сайыннарыыга үлэлэстэххэ, оҕо уус – уран айымньы иитэр – үөрэтэр суолтатын дириҥник
билиэ, саха тылын баайын өйдүө, сөпкө уонна сөптөөхтүк саҥарыы олус наадатын
ылыныа этэ. Онон биһик ырыаларын, остуоруйалары, өс хоһооннорун, таабырыннары,
үгэлэри, олоҥхону, чабырҕахтары иһитиннэрэн, үөрэтэн, элбэхтик саҥардан, ырытан,
толкуйдатан, көрдөрөн үөрэттэххэ оҕо саҥарар саҥата сайдыа, толкуйа тупсуо, тылын
саппааһа байыа этэ.
Күүтүллэр түмүктэр:
- Оҕо норуот тылынан уус – уран айымньытын арааран өйдүүр;
- Хас биирдии уус –уран айымньы бэйэтэ туспа уратылааҕын билэр;
- Уус – уран айымньылары (хас биирдии салаатын) бэйэтэ толорор кыахтаах,
саҥарар саҥатынан быһаарар кыахтаах;

-

Саҥарар саҥата тупсубут, саҥарар дорҕооно чуолкайдык иһиллэр, тыла – өһө
чуолкай, дорҕоонноохтук саҥарар;
Өйүгэр тутар дьоҕура сайдыбыт;
Өйүгэр остуоруйалары, хоһооннору, олоҥхоттон быһа тардан билэр.
Бырайыак былаана

Ый

Нэдиэ
Тиэмэлэрэ
-лэ
1
Киирии. Хоһоон «Күһүн»

2

Таабырыннар «Оҕуруот
астара»

Оҕону кытта үлэ
-

Балаҕан ыйа

3

Экскурсия «Библиотека –
биһиги олохпутугар»

-

4

Утренник «Көмүс күһүн»

-

1

Хоһоон “Үлэ”

-

Алтынньы ый

2

Өс хоһооно “Үлэ үксэ, тыл
аҕыйаҕа үчүгэй”

-

3

Хоһоон “Детсад”

-

4

Таабырыннар “Оҕуруот
астара”

-

-

Доргуччу ааҕыы
Өйтөн ааҕыыга
эрчийии
Уруһуйдааһын
Булугас өйү
сайыннарыы
Тэҥниир дьоҕуру
сайыннарыы
Тыл саппааһын
байытыы
Кинигэни кытта
билсии
Кинигэни таптыырга,
харыстыырга үөрэтии
Оҕо толкуйдуур
дьоҕурун сайыннарыы
Өйтөн хоһоону ааҕыы
Көхтөөх буолуу
Оҕо болҕомтотун
тардыы
Улахан киһи үлэтин
сыаналыырга үөрэтии
Үтүө майгыга иитии
Бэйэ – бэйэҕэ
көмөлөһүү
Доҕордуу сыһыаҥҥа,
эйэлээх буолууга
иитии
Кыыһырсар куһаҕанын
быһаарыы
Үлэни таптыырга
иитии
Доргуччу ааҕыы
Өйтөн ааҕыыга
эрчийии
Кырдьаҕас дьоҥҥо
концерт көрдөрүү
Атын предмеккэ
майгынныырын
таайыы
Айан холонон көрүү
Тэҥнии үөрэнии

Ахсаа
на
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Остуоруйа “12 ый”

-

Сэтинньи ый

2

Тэттик хоһооннор “Ыйдар”

-

3

Хоһоон “Моруос кэллэ”

-

4

Инсценировка

-

1

Олоҥхо

-

-

Ахсынньы ый

2

-

3

Олоҥхо «Эрчимэн Бэргэн»
(быһа тардыы)

4

Олоҥхо күнэ

-

“Мин төрөөбүт дойдум Баайаҕа”

-

1

Тохсунньу ый

Олоҥхо «Эрчимэн Бэргэн»
(быһа тардыы)

2

Хоһоон “Күн”

-

Геройдар үтүө
быһыыларын ырытыы
Уруһуйдаан ис
хоһоонун биэрии
Үтүө майгыга иитии
Айылҕаны таптыырга
иитии
Өйтөн ааҕыыга
эрчийии
Тулуурдаах буолууга
иитии
Хоһоону хамсанан
көрдөрүү
Тэҥҥэ ааҕыы
Уруһуйдаан ис
хоһоонун биэрии
Автор тылын
болҕойон истии
Оруолларынан
саҥарыы
Тулуурдаах буолуу
Уус – уран
айымньыны кытта
билсии
Сүрүн геройдарын
ааттарын кытта билсии
Иллюстрациялары
көрүү
Оҕо сэҥээрэн истэрин
ситиһии
Оҕо саҥарар саҥатын,
тылын – өһүн эрчийии
Олоҥхону толорон
холонон көрүү
Мелодия истии
Арааран истэ үөрэнии
Болҕомтолоох буолуу
Оҕо биирдиилээн
толоруута
Бэйэ – бэйэни истии
Тулуурдаах буолуу
Тэрилтэлэргэ сылдьыы
Үлэһиттэри кытта
билсии
Дойдуга тапталы
иитии
Доргуччу ааҕыыга
эрчийии
Оонньууга көхтөөх
буолуу
Айылҕаны таптыырга
иитии

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Таабырыннар “Үөн
көйүүр”

-

4

Өс хоһооно “Эйэҕэс киһи
элбэх доҕордоох”

-

1

Хоһоон “Мин аҕам”

-

Олунньу ый

2

Таабырыннар “Туттар
тэриллэр”

-

3

“Остуоруйа”

-

4

Куонкурус “Элик Бэргэн”

-

1

Литературнай монтаж
“Мин ийэм”

-

-

Кулун тутар

2

Куонкурус “Ньургуһун
Куо”

-

-

3

Эллэй “Хоһооннор”

-

Оҕо бэйэтин айыыта
Уруһуйдуурга өҥнөрү
араарыы
Айылҕаны
харыстыырга иитии
Доҕордоох буолар
үчүгэйин өйдөтүү
Туох үчүгэйи бииргэ
оҥорбуттарын
кэпсэтиннэрии
Эйэҕэс майгыга иитии
Доргуччу ааҕыы
Аҕа туһунан
кэпсэтиннэрии
Өйтөн ааҕыыга
эрчийии
Оҕо айар дьоҕурун
сайыннарыы
Үлэһит буоларга
иитии
Сүрэҕэлдьиир
куһаҕанын өйдөтүү
Оҕо толкуйдуур
дьоҕурун сайыннарыы
Саҥарар, кэпсиир
дьоҕурун сайыннарыы
Көхтөөх буолууга
иитии
Уол оҕо холку, сытыы,
сымса буоларыгар
иитии
Иккилии буолан
тэттик хоһооннору
ааҕыыга эрчийии
Ийэни харыстыырга,
ытыктыырга иитии
Эйэҕэс буолууга иитии
Сыанаҕа холкутук
тутта сылдьарга
үөрэтии
Бэйэни
билиһиннэриигэ
үөрэтии
Бэйэ-бэйэҕэ
көмөлөсүһүү
Хоһоону доргуччу
ааҕыыга эрчийии
Ис хоһоонун ырытыы
Оҕо кэпсиир дьоҕурун
сайыннарыы

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Куонкурус “Бастыҥ
хоһоонньут”

-

1

Хоһоон “Мин сөбүлүүр
кыылым”

-

2

Чабырҕах

-

Муус устар

3

Тэттик хоһооннор
“Оҕуруот астара”

-

4

Таабырыннар “Айылҕа
көстүүлэрэ”

-

1

-

Оһуохай

-

Ыам ыйа

2

3

Хоһоон “Детсадпыт,
быраһаай!”

-

Таабырыннар “Уу
харамайдара”

4

Түмүк дьарык

Доргуччу өйтөн ааҕыы
Уруһуй
быыстапкатыгар
кыттыы
Көхтөөх буолууга
иитии
Оҕо кэпсиир дьоҕурун
сайыннарыы
Уруһуйдааһын
Кыылларга сэрэхтээх
буолууну иитии
Түргэнник ааҕарга
үөрэтии
Өйдүүр дьоҕуру
сайыннарыы
Ахсаан ааҕарга
үөрэтии
Хамсанан көрдөрөн
ааҕыыга эрчийии
Үлэҕэ иитии
Өйтөн ааҕыыга
эрчийии
Оҕо айылҕаҕа
сылдьарын ситиһии
Толкуйдуур дьоҕурун
сайыннарыы
Айан уруһуйдааһын
Атаҕы сөпкө ууран
хаамарга үөрэтии
Тылы сөпкө үтүктэргэ
үөрэтии
Тулуурдаах буолууга
иитии
Хоһоону доргуччу
ааҕыы
Уруһуйдааһын
Эйэҕэс буолууга иитии
Оҕо бэйэтэ айан
таһаарарын ситиһии
Уруһуйдааһын
Үтүө майгыга иитии

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заключение
В методической разработке я привела свои авторские работы, которые уже прошли
апробацию.

Я счастливый человек! Я искренне стараюсь соответствовать высокому званию. С
большим интересом я изучаю новые технологии в сфере образования, интересуюсь
современными приемами и нетрадиционными образовательными и развивающими
технологиями, все новое интересно для меня.
Я постоянно прохожу курсы повышения квалификации. Использую опыт работы своих
коллег, делюсь своим опытом работы. Посещаю улусные, республиканские семинары.
Я считаю, что воспитатель – это первый после мамы учитель, который встречается
малышу на жизненном пути. Это человек, который в душе всегда остается ребенком.
Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства,
сказки, фантазии творчества. Особо понимаешь значимость своей профессии, когда
видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно ловящие каждое слово,
жест, взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты нужна им. Малыши проверяют меня
на прочность и одновременно и любят меня. Секрет их чистой любви прост: они открыты
и простодушны.
На свете есть много разных профессий. И в каждой есть своя прелесть. Но нет
благородней, нужней и чудесней,чем та, кем работаю я!

