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1. Киирии
Остуоруйа – бараммат норуот баайа. Остуоруйа дойдутун биhиги
саамай кырабытыттан истэбит. Хас биирдии о5о кыра эрдэ5иттэн остуоруйа
истэн улаатар. Бу угус элбэх арасс темалардаах жанр былыр- былыргыттан
биhиэхэ чугас , дууhабытын тутар , санаабытын кынаттыр , утуо5э-кэрэ5э
уhуйар , хорсун- хоодуот быhыыга ынырар. Норуот оло5о- дьаhа5а,
быhыыта-майгыта, бэйэ-бэйэтигэр сыhыана , танаhа-саба , аhа-уолэ, улэтэхамнаhа ханнык да айымньытаа5ар бу остуоруйаларга арылхайдык костор.
Саха о5ото кыра эрдэ5иттэн торообут буоруттан силистэнэн- мутуктанан
иитиллиннэ5инэ норуотун амарах сурэ5ин, мындыр ойун ,киэн кохсун , утуо
майгытын утумнаата5ына дьоhун киhи иитиллэн тахсар.
Онтон остуоруйа5а ахсаан о5о билиитин ханатар, эрчийэр. Бу маннык
остуоруйаларга-дьоруойдар
корсоллор
ахсаан
сурун
чаастарын:
сыыппаралары, геометрическай фигуралары, бириэмэ кээмэйдэрин,
биридимиэт ахсааннарын .
Остуоруйа ахсааннара о5о5о бастакы ойдобуллэри биэрэр, наукага
бастакы хардыыны онорор.
Улэм сыала: Нулгынэт остуоруйаларыгар – сыыппаралары ырытыы
Чинчийэр объегым: Нулгынэт остуоруйалара
Соруктар:
1. Суруйааччы о5олорго анаан суруйбут остуоруйаларын уорэтии;
2. Суруйаачы остуоруйаларыгар ханнык сыыппаралары туттубутун
ырытыы;
3. М.П.Федотова – Нулгынэт айымньыларынан уруhуй оноhук.
Саба5алааhын: Нулгынэт остуоруйаларыгар сыыппаралар суолталарын
булуу.

2. Сурун чааhа
Остуоруйа диэн тугуй
Остуоруйа – норуот тылынан уус-уран айымньыта, фольклор биир корунэ,
киhи бэйэтин баҕатын, олоҕун-дьаhаҕын эбэтэр араас быhылаан туhунан
ойтон онорон кэпсиир дьиктилээх-дьиибэлээх, кэрэхсэбиллээх
фантастическай кэпсээнэ. Остуоруйаны норуот уонна суруйааччы айар эбит.
Остуоруйа саха норуотун сиэрин-майгытын тумуллубут духуобунаhа.
Остуоруйа үс көрүннэ арахсар:
— хамсыыр — харамай;
— олох – дьаhах;
— дьиктилээх — алыптаах остуоруйа;
Хамсыыр – харамай туhунан остуоруйа кылгас буолар. Бу остуоруйаларга
кыыллар киhи курдук санарар, бэйэлэрэ туспа ейдеех – санаалаах
буолаллар. Остуоруйаларга киhи эмиэ баар, ол эрээри кини кылаабынан
оруолу толорбот. Бу остуоруйаларга Саха сирин чысхаан тымныыта, кини
кыраhыабай айыл5ата, манна баар кыыллар, кетердер майгыларын —
сигилилэрин кердерер.
Олох – дьаhах туhунан остуоруйалар. Дьаданы – баай оло5ун дьаhа5ын
кердереллер. Уксун бу остуоруйаларга дьаданы киьи баай утары барарын,
кини сымыйаччы ойууннары, уда5аннары, бандьыыттары утары охсуhар.
Дьиктилээх-алыптаах остуоруйалар саамай дьон себулээн кэпсиир, истэр
остуоруйалара. Бу остуоруйаларга уксун боростуой, дьаданы дьон
кылаабынай дьоруой буолаллар. Кинилэр халлаанна кетеллер, балык
курдук ууга усталлар, араас планета5а бараллар, кыыл – кетер санатын
ейдууллэр. Дьиктилээх – алыптаах остуоруйалар уонна олох – дьаьах
остуоруйалара соро5ор майгыннаhаллар.

Ахсаан остуоруйата диэн тугуй
Ахсаан остуоруйа5а – уус уран айымньы ис-хоhоонунан бириэмэ
кээмэйдэрэ ,биридимиэттэр ахсааннара остуоруйа жанрын кэнэтэллэр. Сурун
дьоруойдар ахсаан араас ойдобуллэрин кытта ситимнэрэ остуоруйа исхоhоонун сытыырхаталлар. Дьоруойдар хорсун быhыылара о5о болгомтотун
тардар,толкуйун сайыннарар, билиитин ханатар. Остуоруйа толкуйдатар
орутэ наьаа элбэх, о5о бэйэтин кыа5ынан толкуйдаан таhаарар ,ойдуур
дьо5ура сайдар.

Мин учууталбынаан элбэх остуоруйаны аахтыбыт ,манна элбэхтик
истэн биллим: 3, 5, 7 бу чыhыылалар элбэхтик корсоллор эбит. Бастакынан 3
сыыппара буолар.

Аптаах чыhыылалар норуот кистэлэнэр
Сыыппара күүһүн былыр -былыргыттан омук барыта интэриэһиргээн
үөрэтэр уонна туһанар эбит. Былыргы философтар «Миром управляют
цифры» киһи бу орто дойдуга аан бастаан төрөөтөр да чыыһыланан баай
буолар диэн этэллэр эбит. Бу курдук киhи уйэтин тухары сыыппараны
бириэмэ5э, күнүгэр, ыйыгар, сылга тиийэ туттар эбит. Аптаах чыhыылалар
корсоллор остуоруйаларга, олонхо5о, таабырыннарга ,ос-хоhоонноругар ,
хоhооннорго, халандаарга, чаhыы сыыппараларыгар .

3 сыыппара
3 сыыппара норуокка элбэхтик кэпсэнэр, толкуйданар, чугас сыыппара
буолар. Урут былыр дьон аахпат , суоттаабат эбит. Бастаан биир уонна икки
чыhыылаттан элбэ5и аахпат эбиттэр, биир уонна икки кэнниттэн элбэх эрэ
дииллэр уhу. Онтон
кэлин ус диэн чыhыыланы толкуйдаабыттар. 3
сыыппара остуоруйа5а элбэхтик костор, холобур: ус ба5а санаа, ус суол, ус
кут.
Аан дойду турар: халлаантан, сиртэн, салгынтан.
Халлаан куйаар сырдыга: кун, ый, сулустар.
Биридимиэт бэлиэтэ: уhуна, кэтитэ, урдугэ.
Бириэмэ: ааспыт, билиннии, кэлэр бириэмэ.
Элбэх остуоруйаттан собулээн аахтым, иhиттим Муома улууhун эбээн
суруйааччытын
Мария Прокопьевна Федотованы – Нулгынэт. Мария
Прокопьевна остуоруйаларыгар араас ахсаан ньымалара баар. Нулгынэт
остуоруйатын истэммин маннык тумугу оноробун:


М.П.Федотова 3 чыhыыланы туттар «Осиката » остуоруйа5а:

Ньээнкэ эмээхсин сарсыарда уда5аны а5албыта. Осиката туулун истэн
баран, эппитэ: "Кини ус куннээх туун утуйуо, оччо5о киhи курдук утуйартурар буолуо. Эhиги эмиэ бары Осикатаны кытта утуйун. Кини турда5ына,

бары уhуктуоххут, биир, икки, ус, утуйун!". Бары утуйан ханыраабытынан
барбыттара, онноо5ор ыттар, табалар утуйан буккуруспуттара. Тордох
иhигэр суурэ сылдьар кутуйахтар суурбутунэн охтубуттара. Ус хонон баран,
чо5улуччу корбут эдэр киhи тонон – хатан ураhа5а киирбитэ.
«Кини ус куннээх туун утуйуо» бу бириэмэ кээмэйин 3 чыhыыланы
туттубут. Онтон «Кини турда5ына, бары уhуктуоххут, биир , икки , ус ,
утуйун!» бу ахсаан буолар, ускэ дылы аахпыт .

5 сыыппара
5 сыыппара норуокка дьол чыhыылата диэн ааттанар. 5 сыыппара
уhулуччу тупса5ай буолууну уонна бэрээдэги бэлиэтиир. Оскуола5а оттон
биhиги олуhун диэн собулуур сыыппарабыт. Остуоруйа5а 5 сыыппара
элбэхтик костубэт эрээри, тутталлар холобур: «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн
эмээхсин»,«Пятеро из одного стручка» Ганс Христиан Андерсен бу курдук
остуоруйаларга баар.


Нулгынэт 5 чыhыыланы туттар «Биэс быраат тарбахтар» остуоруйа5а:
Былыр Ытыс диэн эмээхсин олорбут. Кини биэс уоллаа5а уhу.
Кини уолаттара: Тойон Эрбэх, Сомуйэ, Орто Тарбах, Аата Суох,
Ылгын Чыныйа урун харахтаах оро корбокко куну быhа улэлээн
тахсаллара. Кинилэр бэhиэн бииргэ сылдьан сир хоруталлара, мас
мастыыллара, от оттууллара, дьиэ тутуллара, онтон да атын араас
улэни толороллоро». «Онтон ыла биэс быраат тарбахтар хаhан да
этиспэт, арахсыбат буолбуттар. Кинилэр кун бугуннэ диэри эйэлээхтик
бииргэ улэлии – хамныы сылдьаллара уhу».
«Кини биэс уоллаа5а» бу ахсааны кордорор, «Онтон ыла биэс
быраат тарбахтар» бу биридимиэт ахсаанын кордорор.

7 сыыппара
7 сыыппара угус омукка учугэйи,кэрэни а5алар, тустуур чыhыыла
буолар.7 чыhыыла икки араас чыhыылаттан турар, ол курдук 3 уонна 4. 7
сыыппара учугэйи эрэ тустуур чыhыыла буолбатах, оссо кини ой – санаа
сайдыытын бэлиэтэ. Сэттэ сыыппараны киhи корсор сэттэ ону кустукка,
сэттэ айыылар, нэдиэлэ5э сэттэ куну, муусыка5а 7 нотаны.


Нулгынэт 7 чыhыыланы туттар «Сэттэ тоболоох хотой туhунан
остуоруйа»:

«Былыыр-былыыр, ханната биллибэт, сэттэ тоболоох хотой бара уhу.
Биирдэ котор кынаттаахтар, суурээр атахтаахтар мустан мунньахтаабыттар.
Кинилэр сэттэ тоболоох хотойу ойдоох буолуо диэн тойонунан талбыттар.
Хотой тойон буолбутуттан уорэн дэгдэйбит, туоhун отоппут, чолоннообут» ,
«-Хон мэйиилэр! Саатар итини да толкуйдаабаккыт! – Сэттис тобо
хаhыырбытыгар алта тобо куттанан ньыкыс гыммыт. Иhиллээбит курдук уучумпу сатыылаабыт. – hо- hэ- hээ! Куттанан кутуйах хороонун буллугут дуу?
Маннай, тургэн атахтаах куоба5ы ынырыахха. Бырааhынньык аhын кининэн
булларыахха. Учугэйдик салайдахха, куобах ас булан а5алыа, - сэттис тобо
атын тоболору корон эрилиннэппит», «Хон мэйиилэр суох буолбуттара
ордук, со5ото5ун да тойон буолуом, -дии дии хаанынан о5уолуу олорбут.
Хаана то5у туhэн сэттис тобо уhаабата5а, сэттэ тоболоох хотой олон
хаалбыта».
«Сэттэ тоболоох хотой» ,«Сэттис тобо хаhыырбытыгар» уонна «сэттис
тобо уhаабата5а, сэттэ тоболоох хотой» бу биридимиэт ахсаанынан туттар
эбит.

Анкетирование
Мин оскуолам алын кылааhын 14 о5отуттан анкетирование ыыттым, ол
тумугунэн Соболоох орто оскуолатын алын кылаастара Муома
суруйааччыларын остуоруйалырын билэр эбиттэр, ол эбэтэр икки о5о
боппуруоска ыарыр5атта. Ордук билэллэр эбит нуучча суруйааччыларын
остуоруйаларын уонна атын омук остуоруйаларын.
Тумук
Улэм тумугунэн:
1. Биллим ахсаан остуоруйата диэн тугун.
2. Мария Прокопьевна Фетодова – Нулгынэт остуоруйаларыгар ханнык
сыыппаралар баалларын.
3. Нулгынэт остуоруйа5а ахсааны хайдах туттарын
Улэм бириэмэтигэр биллим:
Сыыппара күүһүн былыр -былыргыттан омук барыта интэриэһиргээн
үөрэтэр уонна туһанар эбит. Сыыппара науката ордук Европа дойдуларыгар,
Грецияҕа, Кытайга олус күүскэ сайдыбыт. Дубай олохтоохторо адьас
сыыппаранан, нумерологиянан олороллор эбит. Ол иһин бу дойду олус
сайдыылаах. Былыргы философтар «Миром управляют цифры» киһи бу орто
дойдуга аан бастаан төрөөтөр да чыыһыланан баай буолар дииллэр эбит.
Бириэмэтиттэн, күнүттэн, ыйыттан, сылыттан саҕалаан балаата нүөмэриттэн,
балыыһатын нүөмэригэр тиийэ. Ити сыыппаралар таах буолбатахтар, бу
оҕоҕо дьылҕа хаан биэриллиитэ диэн.
Мин биллим улэм тумугунэн сыыппара дьайыытын остуоруйа5а.
Остуоруйа5а сыыппара баар буолан биhиги ахсаан бастакы хардыытын
билэбит, Мария Прокопьевна о5о эйгэтигэр остуоруйа нонуо сыыппараны
уорэтэр эбит.
Мин олуhун диэн собулээтим Мария Прокопьевна-Нулгынэт
остуоруйаларын, оссо да остуоруйаларын аа5ыам, баар сыыппараларын
чинчийиэм. Кэлин барытын аа5ыам «Хоролоох Хоhуун» остуоруйатын.

Туhаныллыбыт литература:
1. Хоролоох Хоhуун/ М.П.Федотова-Нулгынэт. Дьокуускай ;«Бичик»,
2001с
2. Ыалынан аа5ыы 3/ Л.В. Захарова, У.М. Флегонтова. Дьокуускай;
«Бичик», 2015с
3. «Математика в сказке»/ П.Ш.Абубакарова . с.Сагаси-Дейбук, 2019
4. «Саха остуоруйаларын нонуо о5ону сахалыы тыынна итии»/
А.А.Никифорова.Дьокуускай: «Билим»,2017с

