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1. Үлэ тосхолун барыла. 

Оҕо кыра сааһа - кини өйө-санаата, иэйиитэ, ис кыаҕа, дьоҕура уһуктарыгар-сайдарыгар айылҕаттан анаан бэриллибит кэмэ 

буолар. Киһи  олоҕор хаһан да хатыламмат,олус суолталаах кэрдиис кэм.  

Онон Арассыыйа Федерациятын үөрэхтээһин туһунан сокуонугар оскуола иннинээҕи оҕону иитии-үөрэтии уопсай үөрэхтээһин 

ситимигэр туспа булгуччулаах таһым быһыытынан ылынылынна. Бу сокуон оҕо кыратыттан сайдар-иитиллэр эйгэтин тэрийиигэ 

государство улахан болҕомтону уурарын уонна оҕо ханна олороруттан тутулуга суох оскуола иннинээҕи үөрэхтээһининэн хааччыллыах 

тустааҕын мэктиэлиир.  

Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин хаачыстыбата аныгы олох сайдыытыгар, төрөппүт, общественность ирдэбилигэр сөп 

түбэһиэхтээх. Биһиги дойдубутугар ону хааччыйар сыаллаах федеральнай государственнай үөрэх стандарта аан бастаан ылыныллан, оҕо 

тэрилтэтин иитэр-сайыннарар үлэтин таһыма саҥа үрдүк таһымҥа тахсар тосхоло торумнанна. Стандарт араас көрүҥнээх оҕо тэрилтэтин 

үлэтигэр тэҥ ирдэбили туруорар, ис хоһооно хас биирдии оҕо бары өттүнэн сайдыытын болҕомтоҕо ууран, аныгылыы сайдар эйгэни 

хааччыйар аналлаах.  

 

Үлэ тосхоло маннык нормативно-правовой докумуоннарга олоҕуран оҥоһулунна: 

 

1. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей. 

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/


9. Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7 

15. Локальными актами ДОУ (Устав ДОУ, Положение о Рабочей программе педагога ДОУ). 

 

2. Оҕо сааһынан уратыта 

 

Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоро кыра оҕолордооҕор саастарынан уратылардаахтар. Ол курдук бэлиэтээн аһардахха, кинилэр 

болҕомтолоро, өйгө оҥорор көрүүлэрэ ситиһиилээхтик сайдар. Кинилэр оонньуу дьарыктара сыыйа үөрэтиигэ киирэн, бириэмэлэрэ уһаан 

биэрэн болҕомтолорун үрдэтэр. Дьарык интэриэһинэй буолан, оҕо болҕомтотун тартаҕына, оҕо умсугуйан туран дьарыктанар. Оҕо 

болҕомтотун тардарга араас, үчүгэй ис хоһоонноох матырыйааллары, хартыыналары туһаныахха сөп, оччоҕуна оҕо болҕомтолоохтук, 

интэриэһиргээн дьарыктанар. 6-7 cаастаах оҕолор болҕомтолоро  туруктаах буоларын ситиһиигэ 25-30 мүнүүтэ сөбүлүүр дьыалаларынан 

көхтөөхтүк уруһуйдаан, конструктардаан атаараллар. Соччото суох дьайыы тахсар түгэнэ, аһары элбэх хартыынаны  тутуннахха, уонна 

элбэх үрүт үөһэ уруһуйу уруһуйдаттахха оҕо болҕомтото ыһыллан хаалар. Ону таһынан оҕо болҕомтото түргэнник ыһылыан сөп, иитээччи 

сыыһа-халты тэрийэр методикатыттан. Онон иитээччи оҕо болҕомтотун, өйгө оҥорор дьоҕурун оскуолаҕа барарыгар бэлэмниэхтээх. 

Болҕомтолоох буолуу өйгө  оҥорор дьоҕуртан тутулуктаах. 

6 сааһын туоллаҕына оҕо кыра оҕо буолбатах. Оскуолаҕа барарга кини барытын сатыыр, үөрэнэргэ бэлэм буолуохтаах. 6 сааһыгар 

доруобуйатын туруга ситэр, оскуолаҕа сыһыаннаах улахан ноҕуруускалары эт-хаан уонна ниэрбэ өттүнэн тулуйар. Өй кыаҕынан сайдан 

оскуолаҕа барарга, элбэх билиини-көрүүну ылынарга бэлэм буолар. Оҕо тулалыыр эйгэни, тыыннаах-бүтэй айылҕаны, бириэмэни 

билиэхтээх. Эттиктэри тэӊнээн быһаарар, толкуйдаан ырыта  үөрэнэр. Оҕо сатаан чыыһыланы, ахсааны билэр, өйдүүр. Судургу суоту 

суоттуур. Классификацияны оӊорор, түмүк оӊорор, билэр-көрөр баҕата бу сааһыгар сүрдээҕин күүһүрэр. Оҕо билиини ылынарыгар ис 

санаатыттан дьулуһан туран үөрэниэхтээх. Ол курдук оҕо бэриллибит сорудахтары баҕа санаатынан толоруохтаах, улахан дьон этиитин 

истэн көрүӊэ ылынан толоруохтаах. Сорудаҕы эрэ толорбокко оҕо бэйэтин үлэтин сыаналыы уонна хонтуруоллуу сылдьыахтаах. Оҕо бэйэтэ 

дьаныһан туран өйүгэр хатыыр. Оҕо өйгө хатыыр дьоҕура бары көрүӊэ сайдар, ол курдук көрөн, истэн, хамсанан, сыттаан уонна да атыттар. 

Уонна өйүгэр өр кэмӊэ тутар буолар. Оҕо өйдүүр, тобулар, анаарар дьоҕура омооннорго олоҕурар (образное мышление), онтон ийэ тылын 

баайа хаӊыыр. 

6-7 саастаах оҕолорго өйдүүр толкуйдуур улаатар, элбэх улахан сонуну өйдөрүгэр хатыыллар. Ордук кыргыттар өйгө хатыыр 

дьоҕурдара сайдар, онтон уолаттар болҕомтолоро бытаан. Бу саастарыгар ордук көрөн быһаарар толкуйдара сайдар.   

Оҕо оскуола иннинээҕи сайдыыта маннык хайысхалардаах: 

Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоро уустуктук улахан дьон алтыһыытын ылыналлара саҕаланар. Оонньуур эйгэлэрэ уустугарар, оҕолор 

оруолларын бэйэлэрэ айан оонньууллар. 



Бу саастарыгар уолаттар уонна кыргыттар уруһуйдара уратылаах буолар, ордук киһи уруһуйа. Онон сөптөөх үөрэтиигэ оҕо 

уруһуйдуура дьоҕура, талаана сайдар, арыллар.  

Оҕолор уруһуйу эрэ быһаарбакка араас тутуулары айан оҥорон ырытыһа үөрэнэллэр. Бу саастарыгар билиини-көрүүнү 

ылыныылара салгыы сайдар, ол гынан баран барытын бииргэ араас эттиги быһаарарга ыарырҕаталлар. 

Онон бэлэмнэнии оҕолоругар остуолаҕа киириэн иннинээҕи оҕо сааһа түмүктэнэр. Сүрүн ситиһиилэрэ киһи туттар тэриллэрин 

билэр, дьону кытта алтыһа үөрэнэр. Оскуолаҕа барыан иннинэ оҕо үрдүк билиилээх, бэйэтин бэйэтэ билинэрэ сайдар, ол иһин инникитигэр 

оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэрэ сабаҕаланар.  

Оҕо 6-тан 7-гэр дылы биир сыл иһигэр 7-10см улаатар. Оҕо орто уӊуоҕа 6 сааһыгар 106-107см, ыйааһына 17-18кг. 6 сааһыгар 

ыйааһыныгар орто эбиллиитэ ыйга 200гр., уӊуоҕар – 0,5см. 

Хамсанар-имсэнэр систиэмэтэ 6 сааһыгар диэри сайдан сиппэт. Хас 206 уӊуоҕа салгыы кээмэйинэн, быһыытынан, тутуутунан 

салгыы уларыйан иһэр, уонна биир тэӊ буолбатах.  

5-7 сааһыгар оҕо тоноҕоһун уӊуоҕа ситэ оннун булан сайда илик. Бэйэтин сааһыгар улахан ыйааһыннаах буоллаҕына тоноҕоһун 

уӊуоҕун тутула уларыйыан сөп. Иитээччи ону таһынан улахан ноҕурууската суох үлэни биэрэн кэтээн көрө сылдьыахтаах.  

Бу саастарыгар ордук плоскостопия атахтарын тилэҕэр бэлиэтэнэр. Ону туоратар сыалтан сөптөөх атах таӊаһын төрөппүттэртэн 

ирдээһин  буолар.  

Саӊа төрөөбүт оҕо сүрэҕин тэбиитэ уйуга суох. 6-7 сааһыгар орто тэбиитэ мүнүүтэҕэ 92-95 буолуохтаах.  

5-6 саастаах оҕолор салгын эҕирийэр органнара улахан дьонтон тутуутунан уонна кээмэйинэн олус уратылаахтар. Оҕо сылдьар 

бөлөҕүн хоһо күнүн аайы салгылыы туруохтаах. Салгылаабатаҕына күөмэй ыарыыта хоско хаалар.  Мүнүүтэҕэ 25-тэ салгын эҕирийиэхтээх. 

Сөптөөх хамсаныылаах оонньуулары иитээччи тэрийиэхтээх. Иитээччигэ сүрүн соругунан буолар оҕолорго элбэхтик сүүрэр оонньуулары 

тэрийии. Остуолга олорон оонньуур оҕолору көҕүтэн тэӊӊэ оонньотуу.   

Алтыһыы – бодоруһуу эйгэтигэр оҕо бэйэтин билинэн “Мин киһибин” диэн өйдүүр, дьоӊӊо сэргэҕэ сыһыана тупсар. Атын омук 

уратытын арааран өйдүүр, кинилэр үлэлэрин хамнастарын, саӊарар саӊаларын, культураларын билсэр, убаастыыр, ытыктыы үөрэнэр. Оҕо бу 

сааһыгар бэйэтин көрүнэ үөрэнэн суунар-тараанар, доруобуйатын туругун быһаарар, аһыыр-сиир, халлаан туругунан таӊнар. 6-7 саастарыгар 

оҕолор алтыһан доҕордоһуулара саҕаланар, чиӊиир.   

Билии – көрүү эйгэтигэр математика төрүттэрин билэр, ахсаан ааҕар, суоттуур таһыма үрдүүр. Толкуйдуур дьоҕура, сатабыла, 

үөрүйэҕэ кэӊиир, дириӊиир, чочуллар, чопчуланар. Сенсорнай эталоннары билэр, араарар, логическай толкуйа лаппа сайдар. Билиитин 

көрүүтүн тус олоҕор, бэйэтигэр, дьоӊӊо, айылҕаҕа сыһыаран сөпкө туһанар. Экономика төрүттэрин туһунан бастакы өйдөбүлү ылар. Харчы 

диэн хамнас, хамнаһы үлэлээн өлөрөҕүн диэн өйдөбүлү ылар. Бэйэ хаһаайыстыба суолтатын билсэр, өйдүүр.  

Оҕо тылын-өһүн сайыннарар эйгэҕэ хантан, кимтэн төрүттээҕин кэпсиир, быһаарар. Өбүгэ олоҕун-дьаһаҕын билсэр, сиэрин-

туомун туһунан кэпсиир, тутуһар. Тыл, остуол оонньуутун, хамсаныылаах оонньуулары билэр оонньуур, хайдах оонньуурун быһаарар. Идэ 

арааһын салгыы билсэр, чугас эргининээҕи тэрилтэлэргэ сылдьан тугу үлэлииллэрин көрөр, билсэр, тугу көрбүтүн быһаарар. Хас да 



хартыыннанан кэпсээн толкуйдуур. Урут билбиккэ-көрбүккэ тирэҕирэн айан кэпсиир. Олорор сирин, республикатын сүрүн уратытын 

быһаарар, кэпсиир.  

Кэрэ эйгэҕэ ойуулуур-дьүһүннүүр искусства айымньылара араас ньыманан оӊоһуллаллар диэн өйдүүр. Саха орманенын сүрүн 

ойууларын суолтатын билэр, араарар, быһаарар, уруһуйдуу үөрэнэр. Араас омук араас орнаменнаах буолар диэн билэр. Архитектура – 

искусства биир көрүӊэ буолар диэн өйдөбүлү ылар. Өӊнөр көмөлөрүнэн тулалыыр эйгэ, киһи туругун көрдөрүөххэ сөбүн өйдүүр. Ыраах, 

чугас турар эттиги, хайдах уруһуйдууру сатыыр уонна эттик пропорциятын хараҕынан холоон ойуулуурга үөрэнэр. Ис хоһоонноох үлэни 

өӊүн, быһыытын, кээмэйин, балаһынньатын көрөн, наардаан сыһыарар. Конструктары туһанан араас моделы таҥар, оӊорор. Оҕолор бу 

саастарыгар бөлөҕүнэн үлэлиир уонна кэпсэтэр интириэстэрэ көстөр. 

Музыкальнай искусства көрүӊнэрин туһунан бастакы өйдөбүлү ылар. Музыканы болҕойон, кэрэхсээн истэр, ырыаны, музыкальнай 

айымньы матыыбыттан билэ үөрэнэр, ырыа ис хоһоонун өйдөөн истэр. Музыкальнай инструмент арааһын билсэр. Оҕо музыкальнай 

айымньыны истэн дуоһуйууну ылар. 

Эт-сиин эйгэтигэр оҕо кыраҕы, кытыгырыс, сылбырҕа, сымса, имигэс, бэйэтин кыанар, чэбдик туруктаах буоларыгар хаамыы, 

сүүрүү, ыстаныы, ыттыы, сыыллыы, быраҕыы, хабыы курдук сүрүн хамсаныылар, күрэхтэһиилээх оонньуулар, араас анал эрчиллиилэр 

уонна күн, салгын, уу суолталарын өйдүүр, сыаналыыр, сатаан хамсанарга, эрчиллэргэ дьулуһар, кыһаллар, үөрэнэр. 

  

“Күнчээн” бөлөх оҕотун уратыта 

“Күнчээн” бөлөххө 2020-2021 үөрэх сылыгар испиэһэк быһыытынан 30 оҕо баар. Онтон 17 кыыс оҕо, 13 уол оҕо. 

3 оҕо аҥардас ийэҕэ, 1 оҕо аҥардас аҕа, 26 оҕо толору дьиэ-кэргэҥҥэ иитиллэ сылдьаллар. Элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн – 18  (60%); 

кыаммат дьиэ кэргэн – 0 (0%); үрдүк үɵрэхтээх тɵрɵппүттэр - 29 (51,7%); орто үɵрэхтээх тɵрɵппүттэр – 27 (48,2%); идэни ылбатах 

тɵрɵппүттэр – 1 (1,7%).  

 

Ситимнээх саҥатын сайдыыта намыһах, дорҕоону сыыһа саҥарар оҕолор бааллар. Ордук “р” дорҕоону – 2-3 оҕо сатаан 

саҥарбаттар, былырыын логопедическай группаҕа сылдьыбыттара. 

Билии-көрүү өттүнэн бары эриэ-дэхси иһэллэр. Биир инбэлиит оҕолоохпут Федорова Дайаана (диагноһа ЗПР) реабилитационнай 

центрга кэмиттэн-кэмигэр сылдьаллар. Бу оҕолору кытта анал программанан психолог Семенова О.Н. үлэлиир. 

 

2. Бүлүү түөлбэтин уратыта 

(региональные особенности) 

          Климатическай уратыбыт биһиги сахабыт сирэ уһун, тымныы кыһыннаах, кылгас куйаас үрүӊ түүннээх, киирбэт күннээх 

сайыннаах. Ирбэт тоӊ буордаах, үрдүк сымара таас хайалардаах, элбэх улахан өрүстэрдээх, күөллэрдээх. Киэӊ нэлэмэн хочолордоох, 



алаастардаах, араас күндү сиртэн хостонор баайдаах, күндү түүлээхтээх. Тыйыс айылҕалаах киэӊ сири тайаан сытар хоту дойду - биһиги 

дойдубут. 

Экологическай уратыбыт өттүнэн көрдөххө, Бүлүү сүнньүн түөлбэлээн олорор дьон этэ-сиинэ мөлтөөһүнэ айылҕабыт 

киртийиититтэн тутулуктааҕа бэлиэтэнэр. Кэнники кэмҥэ айылҕа айгыраата, кэҕиннэ: сири, ууну, салгыны сутуйуу, киртитии тахса турар. 

Биһиги айылҕабыт олус уйан, кэбирэх; алдьатыллыбыт эбэтэр киртитиллибит сирин кырса, уута өр кэмҥэ  чөлүгэр кыайан  түспэт. Ол 

түмүгэр дьон ортотугар элбэх ахсааннаах ыарыылар уонна сүлүһүрдүүлэр таҕыстылар.  

А.И.Тобонов “Алдьархай аартыгын аргыара» диэн кинигэтигэр маннык суруйар. Дэлби тэптэриилэр буолбут сирдэриттэн бэрт 

тэйиччи сытар нэһилиэктэр аан айылҕаҕа, көтөрө-сүүрэрэ, кыыла-сүөлэ туохтан быста аҕыйаата? Оттоон-мастаан бултаан-алтаан, алмаастан 

киртийбит Бүлүүттэн ыраах олорор, бүччүм олохтоох тыа сахатын доруобуйата ордук хото айгыраата, кинилэри уодаһыннаах рак ыарыы 

тоҕо буулаата?-диэн бэлиэтээбитэ.  

Статистика иһитиннэриитинэн, ити көрдөрүү сылтан сыл аайы намтыахтааҕар үрдээн иһэр. Холобура, Ньурба улууһугар 10000 

оҕоҕо 400 инбэлиит оҕо тиксэр. 100 саҥа оҕоттон 70 аһаах (мөлтөх доруобуйалаах буолар). Оҕо 66% псих-соматическай ыарыылаах, 53% 

оҕо бытаан сайдыылаах, 86% оҕо ыарыыны утары охсуһар дьоҕура (иммунитета) мөлтөх. Ол төрүөтүнэн, чинчийээччилэр этиилэринэн, 

киһи-аймах олоҕун – дьаһаҕын ыһыллыыта, айылҕа айгырааһына буолла. Маны сэргэ киһи өбүгэ үгэһин умнуута, сиэри-туому кэһиитэ, 

бэйэтэ айылҕаттан тэйиитэ буолар.  

Этнокультура өттүнэн ылан көрдөххө биһиги киһи сайдыытын ис күүһүгэр (духовнаска) хайыһыыбыт буолар.  Олохпут эйгэтигэр, 

удьуордаммыт  хааммытыгар-сииммитигэр, утумнаммыт өйбүтүгэр-санаабытыгар сөп түбэһэр айыы үөрэҕэр ити ис күүс туһунан этиини 

буллубут, ол Кут – Сүр үөрэҕэ буолар. Ити үөрэх саха киһитин өйүн-санаатын дьэӊкитэр, майгытын-сигилитин уһаарар, этин-сиинин 

хатарар таба этиилээх, сырдык ыраас көрүүлээх. 

Онон үлэбит төрүтүнэн ийэ кут, салгын кут, буор кут уонна сүр  туһунан айыы үөрэҕин этиитэ, куту-суру харыстааһын сиэрэ-

туома буолар. Өбүгэ уйэттэн үйэҕэ иҥэрэн, сөҥүрдэн илдьэ кэлбит үгэһин, сиэрин-туомун аныгы олох ирдэбилигэр, оҕо ылынар дьоҕуругар 

дьүөрэлии сатаатыбыт.  

Саха омуга үөскээбит дойдутун тыынын , дьонун өйүн-санаатын, олоҕун-дьаһаҕын кэрэһэлиир сүдү айымньытынан олоҥхо 

буолар. Олоҥхо сүрдээх уустук силистээх-мутуктаах, оҕо өйдүүрүгэр улахан кээмэйдээх поэтическай айымньы. Киһи үүнэр-сайдар кэрдиис 

кэмнэриттэн тыла-өһө, өйө-санаата, майгыта-сигилитэ сайдарыгар 5 сааһыгар дылы саамай тоҕоостоох кэм. Бу кэми мүччү туппакка оҕо 

тэрилтэтигэр саха оҕотун сахалыы кутун-сүрүн сөргүтэн, кулгааҕын арыйан, олоҥхо уран, хомоҕой тылыгар уһуйан сахалыы сиэрдээх 

буоларга иитии биһиги сүрүн сорукпут буолар. Ону таһынан нуучча тылын  кыбытан  үөрэтэбит.  

 

Эбии үөрэхтээһиӊӊэ киирэллэр:  

 урамньы 

 хореография 



 развивайка (сонор, дуобат, шахмат) 

 конструирование (лего, робототехника) 

 дьөһөгөй 

 ырыа 

 логопед 

 хамсаныылаах оонньуу. 

         Бу  программа  60% ,булгуччулаах  өлүүкэтэ  буолар, онно «Детство» программа  сөп  түбэһэр. 40% региональнай  өлүүкэҕэ  

сөп  түбэһэр «Утум», «Тосхол».  

         Экологическай  тыҥааһын  улууска  буоларыттан, оҕо  доруобуйата  мөлтүүр. Ол  иһин  оҕону  чөллөрүтүүгэ  сүрүн  болҕомто  

туһаайыллар. «Чиргэл» парциальнай  программанан  оҕо  этин-сиинин  хатарыыга, эрчийиигэ, чөллөрүтүүгэ  туһаайыллыбыт  үлэ  барар. 

(Дьөһөгөй, Айылгы, Уйулҕа). Национальнай  культура  өттүгэр  омук  быһыытынан  уратыбытыгар  биһиги  оҕону  ийэ  тылынан  иитэбит, 

уонна  оҕоҕо  сахалыы  тыыны  иҥэрэ  сатыыбыт. Онно  биһиги  саха  төрүт  культуратыгар  тирэҕирэбит. Саха  сиэрин – туомун, былыргы – 

аныгы  бырааһынньыктары, өбүгэ  олоҕун-дьаһаҕын, уус  уран  айымньытын  оҕоҕо  тиэрдэбит. (Утум, Эйгэ, Аан-Алахчын) барыта  барсар.  

         Сыала – соруга  ФГОС  эппит  программаларын  задачалара  барыта  сахалыы (хаҥатан, тэнийэн  омук  диэки  иэҕэтэн  

биэрэр). Сүнньүнэн  үлэ  тосхолугар  ФГОС  ирдэбилэ  тутуһуллар, «Детство» программа  соруктара  туруоруллар. Онтон  региональнай  

компонен  соруктары  дириҥэтэн, хаҥатан  биэрэр уонна  олохтоох  регион  уратытыгар  иэҕэтэр.   

                                                            

4.  Үлэ тосхолун сүрүн соруга 

           Российскай Федерация (68 ыстатыйа) уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин (49 ыстатыйа) Төрүт сокуоннарынан 

(Конституцияларынан) хас биирдии норуот бэйэтин төрөөбүт тылын уонна национальнай култууратын чөл туругун харыстыыр уонна 

сайыннарар бырааптаах.  

Төрөөбүт тылынан иитиллии уонна үөрэнии хас биирдии киһи (оҕо) Төрүт сокуонунан көмүскэнэр сүрүн бырааптарыттан 

биирдэстэрэ буолар. Онон судаарыстыба оҕо төрөөбүт тылынан иитиллэригэр-үөрэнэригэр уонна норуотун култууратын иҥэринэригэр 

усулуобуйа тэрийэр эбээһинэстээх. 

Биһиги дойдубутугар төрөөбүт тылынан иитии уонна үөрэтии сокуонунан бигэ көмүскэллээх. Арассыыйа Федерациятыгар, ону 

сэргэ Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр, Тыл уонна Үөрэҕирии туһунан сокуоннарыгар ити туһунан туһааннаах ыстатыйалары булан билсиһиэххэ 

сөп.  

Оҕо, ордук кыра сааһыгар, бэйэтин төрөөбүт тылын эйгэтигэр ордук сайдарын, ис кыаҕа арылларын, олоххо ордук эрэллээх 

буоларын туһунан Аан дойдутааҕы ЮНЕСКО тэрилтэтэ ыыттарбыт чинчийиилэрэ, хас биирдии омук бэйэтин олоҕун историята да, биһиги 

өрөспүүбүлүкэбит үөрэҕириитин бастыҥ уопута да ону бигэргэтэр.  



Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору үөрэхтээһин федеральнай государственнай үөрэх стандартыгар эмиэ төрөөбүт 

тылынан иитии-үөрэтии, омук култууратын уонна регион уратытын учуоттааһын эмиэ ирдэбил быһыытынан киирдилэр. Онон төрөөбүт 

тылынан иитэр-сайыннарар оҕо тэрилтэлэрэ федеральнай государственнай үөрэх стандартын уонна ханнык баҕарар федеральнай испииһэккэ 

киирбит барыл буолар сүрүннүүр үөрэх бырагырааммаларын толору олоххо киллэрэр кыахтаахтар. 

 

Сүрүн сорук 

 – оҕону киһилии киһи быһыытынан (личность) сайыннарыыга, киһи-аймах эйгэтигэр сиэрдээхтик киириитигэр, тус бэйэтин 

айылҕатынан сайдыытыгар, оҕо дьоҕура-кыаҕа кэмигэр арыллан айар-тутар дьоҕура түстэниитигэр анал эйгэни ФГОС ДО ирдэбилинэн 

тэрийии бу тосхол сүрүн соругунан буолар. (ФГОС ДО) 

Самалык соруктар (задачи обязательной части) 

- оҕо детсадка өлүөр, этэҥҥэ сылдьыытын, уйулҕата туруктаах буолуутун, холкутук-көҥҥүллүҥ сананыытын 

ситиһии  

- оҕо дьэгиттэр сайдыытын дьиэ-кэргэни, иитэр-үөрэтэр, сырдатар тэрилтэлэри кытта хааччыйыы 

- оҕо этин-сиинин, өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин итэҕэһин чөллөрүтүүгэ туһаайыллыы 

- оҕо гражданскай тыыҥҥа иитиллиитин тэрийии 

- оҕо сиэрдээх майгытын, киһини өйдүүр-өйүүр, аһыныгас буолуутун үлэ араас өрүттэринэн түстээһин 

- оҕо билэр-көрөр, чинчийэр-тургутар дьулуура, саҥарар-иҥэрэр сатабыла сайдарын хааччыйыы 

- оҕо айар уонна тутар-оҥорор дьоҕура арыллыытын ситиһии 

- бэйэтин көрүнүүтүгэр, хамсаныытыгар,  чөл туруктаныытыгар оҕо туһаайыллыытын (культура здоровья ЗОЖ) 

тэрийии  

                                                        

5.  Үлэ тосхолун самалык соруктара (вариативная часть –Тосхол) 

Федеральнай государственнай үөрэх стандартыгар омук култууратын уонна регион уратытын учуоттааһын 

Этнокултуурунай үөрэхтээһин, ол аата омук тылын, култууратын үгэһин, сиэрин-туомун ыччакка тиэрдии оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи саастаах оҕону иитии-үөрэтии сүрүн бириинциптэриттэн (ирдэбиллэриттэн) биирдэстэрэ буолар.  

Этнокултуурунай үөрэхтээһин оҕо норуотун култууратыгар олоҕурбут, төрөөбүт тылынан иитиллэр,атын омуктары кытта тэҥҥэ 

сылдьан сайдар үөрэх эйгэтин ситимэ буолар.  

Этнокултуурунай үөрэхтээһини маннык сүрүн хайысхаларга олоҕуран ыытыллар: 

 - материальнай (олох-дьаһах) култуура – дьон олохтоох сирдэрэ, дьиэ-уот тутуута, туттар тэрил, иһит-хомуос, таҥас-сап, киэргэл, 

төрүт дьарык, прикладной искусство уо.д.а.  



- духовнай култуура - үгэстэр, сиэр-туом (обряд), бырааһынньыктар, төрөөбүт тыл, норуот тылынан уус-уран айымньылара, 

оонньуулар, үҥкүү, норуот кэһиллибэт тутта-хапта сылдьыы быраабылалара: майгы-сигили сыаннастара,бодоруһуу сиэрэ,о.а.  

- эти-сиини эрчийии, чэгиэн-чэбдик буолуу,бэйэни харыстаныы култуурата.  

Ити этиллибит өйдөбүллэри барытын түмэн, билигин сахалыы иитэр-үөрэтэр оҕо тэрилтэлэригэр “Олоҥхо педагогиката” диэн 

саҥа систиэмэ оҥоһулунна. Олоҥхо педагогиката киһи аймах ытык өйдөбүллэригэр тирэҕирэн, киһилии сиэрдээх-майгылаах, дьулуурдаах, 

төрөөбүт дойдутун таптыыр, бэйэтин норуотун тылын, култууратын иҥэриммит киһини иитэн-сайыннаран таһаарар соруктаах. Ытык 

өйдөбүллэр бырагыраама үөрэхтээһин уобаластарынан наарданан, оҕону кытта хас биирдии үлэ сүрүн сыала, ньымата, оҕо иҥэринэр 

сатабыла буоларыгар туһуланаллар.  

Оттон регион уратытын учуоттааһын оҕо тэрилтэтэ иитэр-сайыннарар бырагырааматын ис хоһоонун олорор түөлбэтин, дойдутун 

айылҕатын, дьонун-сэргэтин олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин-хамнаһын уратытын ырытан, онно олоҕуран, дьүөрэлээн ылынарыгар туһуланар. Бу 

хайысха “Тосхол”бырагыраамаҕа чопчутук этиллэн, билигин сахалыы иитэр-сайыннарар оҕо тэрилтэлэригэр систиэмэ быһыытынан киирэн, 

бэйэтин миэстэтин бигэтик булан турар.Онон сахалыы тыыннаах оҕо тэрилтэлэригэр иитии-сайыннарыы үлэтэ үгэс эргииринэн, айылҕа 

уларыйар тэтиминэн ыытыллар буолла. 

Этнопедагогика уонна федеральнай государственнай үөрэх стандарта 

Оскуола иннинээҕи оҕо тэрилтэтин стандартыгар оонньуу, сэһэргэһии уонна билии-көрүү (чинчийии) сүрүн дьарыктар 

быһыытынан этиллэллэр. Ити дьарыктар саха омук этнопедагогикатыгар кыра саастаах оҕону иитии ньыматын быһыытынан олохсуйбут 

формалар. Онон иитээччи оҕону кытта бодоруһарыгар, иитии-сайыннарыы үлэтин тэрийэригэр норуот иитэр үгэстэрин таба дьүөрэлээн, 

айымньылаахтык туһанарыгар кыах бэриллэр. 

Норуот педагогикатын ньымалара сахалыы сиэрдээх сыһыаны олохсутууга туһуланаллар. Сиэрдээх киһини иитии оҕо бэйэтин 

«Мин киһибин» диэн билиниитин, өйдүүрүн иҥэрэр үлэттэн, сыһыантан саҕаланар. Оҕо бэйэтин этин-сиинин билэр, кыыспын, уолбун диэн 

араарар. Кыыс ийэ буолар аналлаах, нарын-намчы, ыраас тутуулаах, аһыныгас, кыһамньылаах, ийэтигэр, аҕатыгар, эбэтигэр, эһэтигэр туһа 

киһитэ диэн өйдөбүл иҥэриллэр. Уол оҕо үлэһит, күүстээх-уохтаах, хорсун-хоодуот, дьонугар-сэргэтигэр көмөлөһөр, хаан уруу дьонун 

билэр,аҕабар көмө киһитэ буолуохтаахпын диэн өйдүүр.Оҕону мин сахабын,ол иһин киһи сиэринэн киэҥ көҕүстээх, холку, аламаҕай, эйэҕэс 

майгылаах, сирбин-уоппун ытыктыыр, харыстыыр буолуохтаахпын диэн сыһыаҥҥа иитиллэр.  

Саха дьонун олоҕор үөрэтии кырдьаҕаска, кыаммакка сыһыан, аймахтаһыы, доҕордоһуу, ыалдьыттаһыы сиэрин тутуһуу, төрөөбүт 

түөлбэҕэ, дойдуга ытыктабыллаах сыһыан, киэн туттуу курдук өйдөбүллэри иҥэрэр матырыйаалга олоҕурар. Маны тэҥэ оҕону кыратыттан 

дьон үлэтин-хамнаһын холобуругар төрүт дьарыгы билиһиннэрии, күннээҕи олоххо киллэрии уонна туһа киһитэ буоларга иитии киирэр. 

Киһи аналын, төрдүн-ууһун билэр, ийэтин, аҕатын үрдүктүк тутуу диэни өйдүүр, сөп түбэсиһэн бодоруһары, оҕо айыы дьонун олоххо 

дьаһаныытын, сүрүн нуормаларын иҥэринэр, сиэрдээх майгытын ылынар, дьонугар- сэргэтигэр майгынныы сатыыр.  

Бэйэтин киһи быһыытынан кыаҕын билинэр, өйдүүр, сыаналанар, дьон үтүө сиэрин тутуһар, тулалыыр дьонугар көдьүүһү 

оҥорорго дьулуһар, дьон бэйэ бэйэтигэр кыһамньыта өйөбүллээхбуоларын билэр.  



Оҕону кытта сэһэргэһии төрөөбүт тылын дорҕооннорун чуолкайдык саҥарарга, хомоҕойдук кэпсэтэргэ, санаатын сааһылаан 

этэргэ, кэпсиир дьоҕуру сайыннарыыга туһаайыллар. Сэһэргэһии оҕо үгүстүк кэпсэтэн бодоруһар эйгэтигэр тэрийэн ыытыллар. Оҕону кытта 

чугастык кэпсэтии, болҕойон, сэргээн истии, оҕолор бэйэ-бэйэлэрин икки ардыгар сүбэһэллэрин, кэпсэтэллэрин көҕүлээһин, кэпсэтэр 

түгэннэри сайыннарыы, бииргэ кэпсээн оҥоруу,бииргэ оонньуур тэрээһиннэри ыытыы ордук көдьүүстээхтэр. 

Оонньуу оҕо сайдыытыгар суолтата 

Оҕо оонньоон улаатар диэн сахаҕа бэрт бэргэн этии баар. Ити үгүс көлүөнэ дьон кэтээн көрөн, олоҕун уопутун түмүгэр үөскэппит 

төрүт билиитэ, норуот педагогикатын сүрүн өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буолар. 

Ити санааны педагогика уонна психология наукаларын эйгэтигэр биллэр-көстөр учуонайдар Л.С. Выготскай, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Н.Я. Михаленко о.д.а. дириҥник чинчийэн, үөрэтэн, ырытан эмиэ бигэргэппиттэрэ, оонньуу кыра оҕо сайдыытын мэктиэтэ 

буоларын дакаастаабыттара.  

Онон билигин оонньуур уонна оонньуу кыра саастаах оҕо өйө-санаата, билиитэ-көрүүтэ, тыла-өһө, уйулҕата-иэйиитэ, этэ-сиинэ 

сайдарыгар, дьону кытта бодоруһа-алтыһа үөрэнэригэр быһаарар суолталаахтутаахдьарык буоларын ким барыта билэр.  

Ол эрээри оонньуу да араастаах диэн эмиэ мээнэҕэ эппэттэр. Ол иһин билигин оҕо оонньуур эйгэтин табан тэрийии үөрэх-иитии 

салаатын биир улахан соруга уонна кыһалҕата буолла. Онон оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕону иитии-үөрэтии федеральнай 

государственнай үөрэх стандартыгар оонньуу, бодоруһар уонна чинчийэр дьарыгы кытта сэргэ,оҕону сайыннарар сүрүн дьарык 

быһыытынан киирдэ.  

Оҕо биир сааһыгар диэри сүрүннээн чугас дьонун кытта тапталы, истиҥ сыһыаны тиэрдэр иэйии, бэйэҕэ бигээһин көмөтүнэн 

бодоруһан, бэйэтин сааһыгар сөптөөх араас биридимиэти өҥүн-дьүһүнүн көрөн, тыаһын-ууһун истэн, быһыытын-таһаатын, туох аналлааҕын 

тутан- хабан, араас дьайыыны оҥорон, бэйэтэ чинчийэн тулалыыр эйгэтин кытта билсиһэр-сайдар. Ону сэргэ эмиэ оҕо уйулҕатыгар 

сөптөөх,ардыгар сэргэхситэр,ардыгар уоскутар дьайыылаах муусука, оҕоҕо аналлаахырыа уонна хоһоон, хамсаныылаах эрчиллиилэр уонна 

оонньуулар бу кэмҥэ эмиэ олус туһалаахтар. Оҕо биир сааһыгар диэри ордук араас предмети кытта тарбахтарын-илиилэрин бигээн-

имэрийэн билсэрэ, оонньуура, тарбахтарын-илиилэрин элбэхтик хамсатара кини кэнэҕэски сайдарыгар улахан суолталаахтар.  

Оҕо биир сааһыттан үс сааһыгар диэри сүрүннээн бэйэтэ олорор эйгэтигэр барар, кинини тулалыыр биридимиэттэри кытта эмиэ 

араас дьайыыны оҥорон салгыы билсиһэр. Ол иһин норуот педагогикатыгар бу сааһыгар оҕону иппэй-туппай сааһыгар сылдьар диэн 

этэллэр. Бу кэмҥэ оҕо хомуллар-хамсыыр оонньуурдарынан оонньуурун, араас матырыйаалы, эттиги (ууну, кумаҕы,тиэстэни, кыраасканы, 

кумааҕыны о.д.а) бэйэтэ билэринэн “боруобалыырын”- тыытарын-булкуйарын,ыһарын-хомуйарын сөбүлүүр. Оҕо тылланарыгар, сайдарыгар 

улахан дьон көмөтүнэн кэпсэтэргэ, бэйэтин саастыылаахтарын кытта оонньуурга үөрэнэрэ олус көдьүүстээх. Кырачааннар хартыына, ырыа, 

хоһоон, остуоруйа ис хоһоонун сыыйа-баайа өйдүүр буолан бараллар. Хамсаныы уонна хамсаныылаах оонньуулар оҕо дэгиттэр 

сайдыытыгар оруоллара улахан.  

Оҕо үс сааһыттан сэттэтигэр (оскуолаҕа киириэр) диэри оонньууарааһын баһылыыр кэмэ. Бу сааһыгар кини сюжеттаах-оруоллаах, 

быраабылалаах о.д.а оонньуулар “оскуолаларын” толору ааһара, бэйэтин саастыылаахтарын кытта тапсан оонньуурга үөрэнэрэ, бииргэ 

эриллэн,тэҥҥэ буһан-хатан сылдьара кини сайдыытыгар тугунан да солбуллубат бигэ тирэх буолар. Итини сэргэ оҕо улахан дьоннуун, 



оҕолордуун кэпсэтэн-ипсэтэн бодоруһара, тулалыыр эйгэтин кытта салгыы бэйэтэ чинчийэн-боруобалаан билсэрэ, норуоттылынан уус- уран 

айымньы, уус-уран литература эйгэтигэр уһуйуллара, бэйэтин көрүнэ-харана, дьонугар көмөлөһө үөрэнэрэ көдьүүстээх.Өссө бу сааһыгар 

оҕо уруһуйдуурга, сыһыарарга,мэһийэргэ, араас матырыйаалынан ону-маны оҥорорго-тутарга (конструирование), ыллыырга, үҥкүүлүүргэ, 

муусуканы өйдүүргэ, муусука үнүстүрүбүөнүгэр оонньуурга үөрэнэр. Биллэн турар, бу кэмҥэ эмиэ хамсаныы уонна хамсаныылаах 

оонньуулар оҕо дэгиттэр сайдыытыгар оруоллара улахан. 

6.  Үлэ төрүттэрэ (принципы) 

1. Оҕо  сааһы хас биирдии оҕо үөрэ-көтө, дуоһуйа-астына олоруута 

2. Оҕо сайдар эйгэтэ байа, хаҥыы туруута 

3. Оҕону иитэр-сайыннарар үлэ хас биирдии оҕо тус уратытынан сирдэтэн барыыта 

4. Оҕо тугунан дьарыктанарын бэйэтэ талыыта. Оҕо сайдыы субъегынан бэйэтин билиниитэ 

5. Улахан киһи оҕолуун оҕо тэҥэ буолан алтыһыыта, оҕолуун сыһыаныгар оҕо кинилиин тэҥ бырааптааҕын билиниитэ 

6. Оҕо бэйэтэ көҕүлээбит дьарыктарын улахан киһи өйдөөһүнэ уонна өйөөһүнэ. 

7. Дьиэ кэргэни кытта тэбис тэҥҥэ иитээччи алтыһыыта, ийэлиин-аҕалыын ыкса бодоруһан оҕону иитиитэ, сайыннарыыта.    

8. Дьиэ кэргэн, общество уонна государство үтүө үгэстэригэр оҕону иитии, киһи-аймах эйгэтигэр сиэрдээхтик киллэрии 

9. Оҕо араас дьарыктарыгар кини билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы.                                                                                        

10. Оҕо сааһыгар уонна айылҕатынан уратытыгар оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин сөп түбэһиитэ. 

11. Оҕо сайдар эйгэтэ, омук быһыытынан уратыта кини сайдыытыгар сабыдыалын билинии. 

 

                                          7. Үлэ түмүктэрин барыллааһын (планируемые результаты)  

  Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһиҥҥэ үлэ түмүктэрэ. 

Эт-хаан сайдыыта 

Соруга: Оҕо эт-хаан ѳттүнэн сайдыыта, хамсаныыта, тутта-хапта сылдьыыта сааhынан, кыаҕынан сайдарын ситиhии, тус бэйэтин 

кыаҕар эрэнэр санааны үѳскэтии.  

Ис хоhооно: бэйэни кѳрүнүү-хараныы, сэрэхтээх буолуу, чѳл олох 

туhунан сүрүн ѳйдѳбүллэр, эти-хааны сайыннарар хамсаныылар. 

     Кэпсиир, быhаарар: 

а) Сэрэхтээх буолуу быраабылатын; 

б) Чѳл олох туhунан сүрүн ѳйдѳбүллэри: 

- эти-хааны эрчийии, сүүрүү-кѳтүү, хамсаныы доруобуйаҕа туhалааҕын; 

- күннээҕи режим туhунан ѳйдѳбүлү (сѳпкѳ уонна кэмигэр аhааhын, утуйуу, оонньуу); 

- бэйэни харыстанар, дьаhанар түгэннэри; 

- арыгы, табах киhи доруобуйатыгар буортулааҕын. 

в) Эти-хааны сайыннарар хамсаныылары, оонньууну: 



- ѳбүгэтин үгэс буолбут спортивнай уонна хамсаныылаах оонньууларын 

(кылыы, ыстаҥа, мас тардыhыы, харах симсии, биhилэх кутуhуу уо.д.а.) билэр, холонон кѳрѳр, бэйэтэ кѳҕүлүүр,тэрийсэр;  

- сахалыы үҥкүү хамсаныыларын (дьиэрэҥкэй, атах тэпсии, оhуохай уо.д.а.); 

-сахалыы остуол оонньуутун арааhын (хабылык, хаамыска, тырыынка, тыксаан уо.д.а.);  

- тарбаҕын, этин чааhын сахалыы ааттарын; 

- норуот номоҕор киирбит күүстээх, быhый дьону; 

-дьыл кэмнэринэн сөп түбэhиннэрэн улахан дьон дьарыгын, үлэтин хамнаhын; 

- сахалыы эт-хаан туругун, кыаҕын этэр ѳйдѳбүллэри быhаарар (сымса, 

имигэс, мѳдѳѳт, тэтиэнэх, түргэн, сыыдам, сылбырҕа, бытаан, күүстээх, мѳлтѳх уо.д.а.). 

г) Хайысханы: 

- этин чааhын: уҥа, хаҥас илиим, атаҕым, кулгааҕым, хараҕым; 

- бэйэтин уонна атын эттиктэн кѳрѳн араас хайысханы таба быhаарар, онон 

сирдэтэр (мин хаҥас, уҥа ѳттүбэр, иннибэр, кэннибэр, үрдүбэр, чугас, ыраах диэн тыллары сѳпкѳ туттар.  

Атын эттик таhыгар, аттыгар, анныгар, кэннигэр, үрдүгэр турар эттиктэри булар, быhаарар); 

- олорор дьиэтин, дэриэбинэтин (куоратын) сүрүн тэрилтэлэрин тас моhуоннарынан уонна ханнык уулуссаҕа ханан туралларын 

билэр, ханан эргийэн, быhа түhэн тиийэри быhаарар;  

- чугастааҕы тыаҕа, хонууга, күѳлгэ барар суолу, маhы-оту бэлиэ оҥостон хайысхатын быhаарар, сирдэтэр.  

Тэҥниир: 

- киhи сиир-сиэбэтотун-маhын, сытыйбыт аhы-үѳлү араарар; 

- түргэн, бытаан хамсаныы, оонньуу тэтимин быhаарар, сѳпкѳ толорор; 

- спортивнай тэрил туттуллар аналын; 

- спортивнай таҥас аналын. 

Бѳлѳхтүүр: 

- илиигэ, тарбахха, атахха, сискэ туhалаах эрчиллиилэри, доруобуйаҕа, 

уопсай сайдыыга туhалаах хамсаныылары. 

Сатыыр: 

- илиитин, атаҕын сѳпкѳ тутан, дьүѳрэлээн эрэллээхтик хаамар, сүүрэр, ыстанар, сыыллар;  

- улахан киhи ыйдаҕына, кѳрдѳстѳҕүнэ араас хамсаныылары, сорудахтары 

өйдѳѳн сѳпкѳ толорор;  

- араас хамсаныылаах оонньуулары умсугуйан оонньуур, хас да оонньуу быраабылатын билэр, тэрийэр; 

- араас дистанцияларга тэтимнээхтик уонна холкутук сүүрэр; 

- анал дьарыкка хамаанданы сатаан истэр уонна сѳпкѳ толорор; 

- олорон, туран, сытан эрэ араас сорудахтаах хамсаныылары оҥорор; 

- хамсаныылаах оонньуу быраабылатын тутуhар; 

- уҥа, хаҥас атаҕар кылыйар, икки атаҕын холбуу тутан миэстэтиттэн иннин диэки сыҕарыйан ыстанар уонна сатаан сиргэ түhэр;  

- араас ньыманы туттан мэhэйи туоруур; 



- үѳhэ, аллара түhэр, тахсар, ыттар, хатаастар; 

- эттиги ыраах, чугас быраҕар, хабар, тэйитэр, ѳрѳ быраҕан хабан ылар; 

-илиитинэн имигэстик туттар-хаптар, эттик араас кѳрүҥүн, кэриҥин, араарар, билгэлиир; 

- хас да тарбах оонньуутун оонньуур (остуолга сүѳгэй иирдиитэ, тарбах кистээhин, таба оҕустарыма уо.д.а.);  

- илиитэ сылайдаҕына, боростуой эрчиллии оҥорон (тарбахтарын сахсыйан, мускуйан, хамсатан уо.д.а.) сынньатар. 

Олоҕор туттар:  

а) Бэйэтин кѳрүнэри: 

- этин-сиинин ыраастык тутар, суунар-тараанар: сирэйин, тииhин киэhэ, сарсыарда, илиитин киртийэриттэн кѳрѳн суунар,баттаҕын 

кѳрүнэр;  

- кэтэр таҥаhын чэнчистик тутар; 

-күн-дьыл уларыйыытынан, анал түгэнинэн (дьарыкка, үлэҕэ, бырааhынньыкка) кѳрѳн таҥаhын сѳпкѳ таҥнар, уларыттар; 

- оонньуур, уруhуйдуур, аhыыр, үлэлиир кэмҥэ остуолга, олоппоско сѳпкѳ туттан олорор;  

- чугас дьонугар, доҕотторугар кѳмѳлѳhѳр, эйэҕэстик сыhыаннаhар.  

в) Сэрэхтээх буолары:  

- соҕотоҕун билбэтсиригэр-уотугар сылдьыбат;  

- дьиэ таhыгар, тыаҕа-хонууга билбэт отун-маhын айаҕар укпат, сиэбэт;  

- дьиэҕэ-уокка испиискэнэн, уhуктаах, кырыылаах, сытыы малларынан оонньообот, иhити-хомуоhу, дьиэ иhинээҕи уокка холбонор 

тэриллэри сэрэнэн туттар; 

 
Кэрэ эйгэтигэр сыһыан 

Соруга: Кэрэни сэҥээрэр, дуоһуйар, кэрэхсиир, умсугуйар, кыаҕынан кыттар, айар дьоҕурун сайыннарыы, тус бэйэтин көрүүтүн 

сатаан биэрэрин ситиһии. Ийэҕэ-аҕаҕа, сиргэ-уокка, төрөөбүт дойдуга, айылҕаҕа таптал иэйиитин уһугуннарыы. 

Ис хоһооно: уруһуй, оҥоһук, үҥкүү, музыка, ырыа-тойук, норуот уус-уран айымньыта. 

Быhаарар, араарар: 

- ойуулуур-дьүhүннүүр искусство сүрүн ѳйдѳбүллэрин быhаарар, араарар; 

- уруhуйдуур тэрил арааhын, туттуллар аналын, туохтан оҥоhуллубутун; 

- саха, нуучча норуоттарын киэргэтэр ойууларын; 

- музыка кѳрүҥүн (классическай, норуотайымньыта, аныгы музыка) арааран билэр; 

- улуус мелодистарын, ырыаhыттарын, Саха сирин композитордарын билэр; 

- музыкальнай инструменнары билэр, тыаhынан араарар (хомус, дүҥүр, табык, кырыымпа, күпсүүр); 

- ырыа (норуот ырыата, эстрада ырыата, классическай ырыа), үҥкүү кѳрүҥнэрин (вальс, полька, мазурка, оhуохай уо.д.а.) билэр; 

- театр диэн тугун билэр, аналынан (эстрада, драм, опера, кѳр-күлүү, шоу, куукула, киинэ театрдара) араарар; 

- телевидение программаларыгар оҕоҕо аналлаах киинэ, мультфильм, күрэхтэр, оонньуулар кѳстѳллѳрдиэн араарар. 

Сатыыр: 

- бэриллибит сорудаҕы ѳйдүүр, былаанныыр, тэрийэр, оҥорор, тиhэҕэр тиэрдэр; 

- туттубут тэрилин, оонньуурун хомуйар, уурар; 



- уруhуйдууругар, мэhийэригэр, сыhыарарыгар туруоруммут сыалын бэйэтэ талан арыйар, араас ньыманы, тэрили, матырыйаалы 

туттар; 

- хоhоону, үҥкүүнү, ырыаны, оруоллары ис санаатыттан, иэйиититтэн толорор; 

-араас омук оонньуутун, ырыатын, үҥкүүтүн, уус-уран айымньытын тэҥниир, уратытын кэпсиир; 

- бэйэтэ тугу сатыырын кэпсиир, кѳрдѳрѳр, сыаналанар (мин сатаан ыллыыбын, уруhуйдуубун, үҥкүүлүүбүн, хоhоон ааҕабын, 

бырааhынньыкка кыттабын); 

- атын оҕо, дьон ис туруктарын ѳйдѳѳн кѳрѳр (үѳрэр, хомойор, астынар, санааргыыр, сѳбүлүүр), араарар, кѳрдѳрѳр; 

- оҥоhуктары матырыйаалыттан кѳрѳн ханнык искусство кѳрүҥэ буоларын быhаарар. 

Айар: 

- истибитин, кѳрбүтүн, ис санаатын уруhуйдаан, музыканан хамсанан кѳрдѳрѳр, ырыа, хоhоон, кэпсээн, остуоруйа айарга холонор. 

Олоҕор туттар: 

- билбитин-кѳрбүтүн уруhуйугар, оҥорон таhаарар айымньытыгар дьүhүннэри, эттиктэри табыгастаахтык туhанан киэргэтэр; 

- тулалыыр эйгэтин, хоhун киэргэтэ сатыыр; 

- чугас дьонугар бэлэхтэри оҥорор; 

- санаатыттан, иэйиититтэн ыллыыр, үҥкүүлүүр, уруhуйдуур, мэhийэр, аттарар, хамсанан уобарастары кѳрдѳрѳр; 

- баҕатынан хомуска оонньуур, тойуктуур, оhуохайдыыр, олоҥхо геройдарын үтүктэр. 

 

Соруга: Оҕо уйулҕатын уратытыгар сөп түбэһиннэрэн толкуйдуур, өйгө тутар, оҥорон көрөр, кэпсэтэр, санаатын аһаҕастык этэр, 

айар дьоҕурун, билэ-көрө сатыыр көҕүн сайыннарыы. 

Ис хоһооно: Ситимнээх саҥа, тулалыыр эйгэ, айылҕа, төрөөбүт дойду, ааҕарга бэлэмнээһин, уус-уран айымньы, ахсаан, экономика.  

Билэр, интэриэhиргиир: 

- тѳрѳппүттэрин, аймахтарын, чугас ыалын, тѳрѳѳбүт дойдутун биллиилээх дьонун аатын-суолун, дьарыгын; 

- тѳрѳѳбүт дойдутун символикатын; 

- Россия, Саха сирин киин куораттарын; 

- Саха сиригэр олорор омуктары, кинилэр култуураларын; 

- олорор сирин, чугас сытар улуус, нэhилиэк аатын; 

- улууhун, тѳрѳѳбүт сирин үѳскээбитин туhунан номоҕу, үhүйээни, кэпсээни; 

- олорор сирин-уотун ытык, кэрэ миэстэлэрин (музей, пааматынньык, театр, ыhыахтыыр сир),улахан күѳл, ѳрүс аатын, чугастааҕы 

сүрүн тэрилтэлэри; 

- транспорт кѳрүҥнэрин; 

- суукка чаастарын, нэдиэлэ күнүн, ыйдар ааттарын, дьыл кэмин; 

- айылҕаны харыстыыр сиэри-туому, кинилэр суолталарын; 

- тѳрѳѳбүт дойдутун кыылын-сүѳлүн, кѳтѳрүн-сүүрэрин, үѳнүн-кѳйүүрүн, балыгын аатын, үѳскүүр, олорор эйгэтин, үүнээйи араас 

кѳрүҥүн; 

- этии, тыл, сүhүѳх, аhаҕас дорҕоон, бүтэй дорҕоон, дифтонг ѳйдѳбүлүн, тѳрѳѳбүт тылын буукубаларын; 

- олохтоох автордар уонна Саха сирин суруйааччыларын ааттарын-суолларын, оҕоҕо аналлаах айымньыларын; 



- норуот тылынан айымньытын (олоҥхо, остуоруйа, таабырын, чабырҕах, ѳс хоhооно) уонна уус-уран айымньы сүрүн кѳрүҥнэрин 

(кэпсээн, хоhоон); 

- ахсаан маҥнайгы ѳйдѳбүллэрин, киhи олоҕор суолтатын; 

- экономика, атыы-тутуу ѳйдѳбүлүн; 

- киhи айылҕа баайын туhаҕа таhаарыытын; 

- харчы дьон үлэтин түмүгэ буоларын; 

- бэйэ бас билиитэ, кэлэктиип, уопсастыба, судаарыстыба бас билиитэ диэн судургу ѳйдѳбүлүн. 

Араарар, тэҥниир, бѳлѳхтүүр: 

- дьиэ тэрилин, мал-сал, оонньуур, таҥас-сап, иhит-хомуос, ас-үѳл уратытын (ѳҥѳ, быhыыта-таhаата, кээмэйэ, матырыйаала, 

хаачыстыбата, арааhа, анала); 

- саха иhитин-хомуоhун, аhын-таҥаhын, былыргы уонна аныгы олоҕун-дьаhаҕын; 

-техниканы тас кѳрүҥүнэн, сылдьар (кѳтѳр, устар, сүүрэр), туттуллар аналынан (таhаҕас тиэйэр-дьону таhар массыына); 

- кыылы, кѳтѳрү-сүүрэри, үѳнү-кѳйүүрү олорор, үѳскүүр эйгэтинэн, аhылыгынан, туhатынан; 

- дьыл кэминэн тыынар тыыннаах уларыйарын, эйгэтигэр сѳп түбэhэрин, ууhуур тэнийэр уратытын; 

- үүнээйи араас кѳрүҥүн уратытынан (мас, талах, от, сибэкки), үүнэр сиринэн, туhатынан (эмтээх, сиэнэр-сиэммэт, дьааттаах); 

- айылҕа кѳстүүлэрин, дьыл кэмин уларыйыыларын; 

- уhун, кылгас аhаҕас дорҕоон; дифтонг уонна аhаҕас дорҕоон; аhаҕас, бүтэй дорҕоон этиллиитин; 

- пааралаhар бүтэй дорҕооннору (б-п,с-ш,х-ҕ,ҥ-н,г-к,д-т); 

- айымньы саҕаланыытын, сүрүн чааhын, бүтүүтүн; 

- чыыhыла эрээтин састаабын араарар, тэҥниир; 

- эттик быhыытын, кэриҥин, ыйааhынын, ахсаанын араас ньыманы туттан быhаарар, тэҥниир, чаастарга араарар, холбуур; 

- задача усулуобуйатын уонна ыйытыгын; 

- табаар сыаната туохтан тутулуктааҕын (табаар хаачыстыбатыттан, тѳhѳ элбэҕиттэн уо.д.а.); 

- ороскуот уонна барыыс суолтатын; 

- тыа хаhаайыстыбатын уонна промышленность үлэтин уратыларын; 

- сайыҥҥы уонна кыhыҥҥы үлэлэр ис хоhооннорун, суолталарын. 

Кэпсиир, быhаарар: 

- предмети, айылҕа кѳстүүтүн тылынан ойуулуур; 

- бэриллибит тиэмэ тула кэпсэтэр; 

- истибитин-кѳрбүтүн, айылҕаҕа сылдьыбытын кэпсиир, сонунун үллэстэр; 

- биир эбэтэр хас да хартыына ис хоhоонун ситимнээн кэпсээн толкуйдуур; 

- оҥоhугун, уруhуйун, үлэтин, кэтээн кѳрүүтүн түмүгүн кэпсиир, хайдах оҥорбутун быhаарар; 

- бэйэ кырдьыгын дакаастыыр; 

- ойууну, альбому, кинигэни, сурунаалы сэргээн кѳрѳр, санаатын этэр; 

- тугу билиэн баҕарарын чопчулаан ыйыталаhар; 

- айан кэпсиир; 



- этии хас тылтан турарын быhаарар; 

- тылы сүhүѳҕүнэн, дорҕоонунан ырытар; 

- дорҕоон, сүhүѳх эбэн тылы уhатар, кубулутар, дьайыытын быhаарар; 

- уhун, кылгас этиини тэҥниир, бэриллибит схеманан эбэтэр тылларынан этии толкуйдуур; 

- айымньы ис хоhоонунан кэпсэтиигэ кыттар, ыйытар уонна ыйытыыга хоруйдуур; 

- айымньы геройдарын куhаҕан, үчүгэй быhыыларын сыаналыыр; 

- айылҕа кѳстүүтүн ойуулуур, сыhыанын этэр; 

- күннээҕи олоҕуттан ахсааҥҥа холобурдары толкуйдуур; 

- задача усулуобуйата, ыйытыыта диэн быhаарар, суоттуур; 

- табаары, ѳҥѳнү оҥоруу туhатын кэпсиир; 

- сахалар тѳрүт дьарыктара сүѳhү-сылгы иитиитэ буоларын ѳйдүүр, кэпсиир. 

Сатыыр: 

- тыллары таба ситимниир; 

- туhааннаах тылы-ѳhү кэмигэр туттар; 

- биир, утары суолталаах тылы була оонньуур; 

- хайааhын хаhан, ханна, хайдах буоларын чопчулуур; 

- ыйытыыга хоруйдаан этиини ситэрэн, тэнитэн биэрэр; 

- тѳрѳѳбүт тылын дорҕооннорун чуолкайдык саҥарар; 

- дорҕоону арааран истэр, бэлиэтиир; 

- кылгас тылы, сүhүѳҕү ааҕар;  

-тэтэрээт сурааhынын тутуhан, буукуба элеменнэрин суруйар, оhуору уруhуйдуур; 

- бэчээтинэйинэн суруллубут буукубалары кѳрѳн араарар; 

- кырыллыбыт буукубанан, кубигынан тылы суруйар; 

- айымньы ис хоhоонун ѳйдүүр, ырытыhар, санаатын үллэстэр; 

- хоhоону ѳйтѳн ааҕар; 

- истибит айымньытын оруолунан үллэстэн оонньуур, персонажтарыгар сыhыанын куолаhынан тириэрдэр; 

- айылҕаны кэтээн кѳрбүтүн бэлиэтиир; 

- эбэр, кѳҕүрэтэр, суоттуур, ѳлүүскэлэргэ араарар, тэҥниир; 

- толкуйдааhыннаах задачаны суоттуур; 

- эттик үрдүгүн, устатын, туоратын табыгастаах ньыманан кээмэйдиир; 

- убаҕас эттиги мээрэйдиир. 

Олоҕор туттар: 

- улахан киhини, оҕону кытта сатаан кэпсэтэр; 

- дьон саҥатын ѳйдѳѳн истэр; 

- иhирэх тылы туттар; 

- оонньуу ис хоhоонун сайыннарар, тупсарар, тэрийэр; 



- айылҕаҕа, дьон мустар сиригэр, уулуссаҕа сылдьыы сиэрин тутуhар; 

- дьиэ иhигэр-таhыгар туох уларыйбытын ѳйдѳѳн кѳрѳр, быhаарар, кыаҕынан 

кѳмѳлѳhѳр; 

- кинигэ ойуутун-бичигин сэргээн кѳрѳр, билэр буукубаларын ааттыыр; 

- тэттик хоhоону, остуоруйаны кэпсиириттэн дуоhуйар, дьоро киэhэҕэ, 

бырааhынньыкка үѳрэ-кѳтѳ кыттар; 

- айымньы ис хоhоонугар сыhыанын этэр, уруhуйдуур, оонньуур; 

- тылы дорҕоонунан уларыта, саҥа тылы толкуйдуу оонньуур; 

- күннээҕи олоҕор тулалыыр эттик ахсаанын ааҕар, суоттуур, кэмниир, мээрэйдиир, үллэрэр; 

- дьиэ кэргэн үбүн тыырарыгар кыттыыны ылар, кэмчилээн туттар. 

Майгы-сигили, сиэр-үгэс 
Соруга: Бэйэтигэр, тулалыыр эйгэҕэ сѳптѳѳх сыhыаны уонна бодоруhуу сиэрин иҥэрии. 

Ис хоһооно: тулалыыр эйгэҕэ сыһыан, бодоруһуу, майгы-сигили, бэйэҕэ сыһыан. 

Быhаарар, кэпсиир: 

- үчүгэй, куhаҕан, аньыы, сиэр, сэт-сэмэ диэн тугун; 

- кыаҕынан толоруохтаах эбээhинэhин; 

- остуолга олоруу, аhааhын сиэрин-туомун; 

- эҕэрдэлэhии, быраhаайдаhыы сиэрин-туомун; 

-дьон бэйэ-бэйэтигэр сыhыанын, хардарыта кѳмѳлѳсүhүү, истиҥ сыhыан суолталарын; 

- оҕону атаҕастаабатын, бэйэтин атаҕастаппатын; 

- билэр, билбэт дьону кытта бодоруhуу уратытын; 

- эҕэрдэлэhии, кѳрдѳhүү, махтаныы, аhыныы, харыhыйыы, кѳмүскэнии, кыбыстыы уратыларын. 

Сатыыр: 

- майгы-сигили өйдөбүллэрин араарар; 

- бэйэтэ оҥорор дьайыыларын быһаарар; 

- сиэри-үгэһи кыаҕынан өйдүүр уонна тутуһар; 

- дьоҥҥо-сэргэҕэ сылдьыытыгар бэйэтин сатаан салайынар; 

- бэйэтин сатаан дьаhанар,чэнчистик,сэмэйдик туттар; 

- дьон үлэтин түмүгүн сыаналыыр,харыстыыр; 

- кыыс-уол уратытын тутуhан кыаҕынан кѳмѳлѳhѳр, бэриллибит сорудаҕы кэмигэр толорор; 

- тэҥнээхтэриниин эйэлээхтик оонньуур,бодоруhар; 

- иhирэхтылы туттар; 

- тулалыыр эйгэҕэ,айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыhыаннаhар; 

- дьон-сэргэ ортотугар тутта-хапта сылдьыы быраабылатын тутуhар; 

- атын омук дьонун убаастыыр,билэ-кѳрѳ сатыыр; 

- үчүгэйи-куhаҕаны араарар,сыаналыыр; 



- атын киhи ис туругун ѳйдүүр,сыаналыыр,убаастыыр; 

- бэйэтин баҕа санаатын кыана туттар,эппиэтинэhин ѳйдүүр; 

- саҕалаабытоонньуутун, үлэтин тиhэҕэр тиэрдэргэдьулуhар; 

- сэрэхтээх буолуубырааабылатын тутуhар; 

- ис иэйиитин,санаатын атын киhи ылынарын курдук этэр; 

- дьон,оҕо күлүүгынарын,эҕэтин ѳйдѳѳн сатаан кѳмүскэнэр; 

- кырдьаҕасдьон сүбэтин-такайыытын,сэмэлээhинин,алгыhын ылынар. 

Олоҕор туттар: 

- оҕо дьиэтин дьонун ытыктыыр,кыаҕынан кѳмѳлѳhѳр,тапталын биллэрэр; 

- кыыс,уол айылгытын уратытынан бэйэтин кѳрүнэр,харыстанар; 

- дьиэ ис-тас үлэтигэр кыттыhар,санаатыттан кѳмѳлѳhѳр; 

- оҕолорукытта тапсан оонньуур; 

- билэр,билбэткиhитин,оҕонукытта табыгастаахтык бодоруhар; 

- норуотолоҕун укулаатын билэ-кѳрѳ сатыыр,тутуhар. 

 

8. Үлэ тэрээһинин таһымын ырыҥалааһын (оценивание качества образовательной деятельности) 

                1. “Тосхол” бырагыраамма уонна федеральнай государственнай үөрэх стандарта. 

Онон Арассыыйа Федерациятын үөрэхтээһиҥҥэ саҥа сокуонун быһыытынан, оҕо тэрилтэтин иитэр-сайыннарар бырагыраамата 

федеральнай государственнай үөрэх стандартын ирдэбиллэригэр олоҕуран, барыл буолар сүрүннүүр үөрэх бырагырааматын (примерная 

основная образовательная программа) учуоттаан оҥоһуллар буоллар. Ити бырагыраама өссө федеральнай бырагыраамалар испииһэктэригэр 

киирэн бигэргэммит, көҥүллэммит буолуохтаах. Онон сибээстээн, 2014-2015 үөрэх дьылыгар дылы “Тосхол” саха национальнай детсадыгар 

аналлаах иитэр-сайыннарар бырагыраама чэрчитинэн үлэлии олорор оҕо тэрилтэлэрэ хайдах буолалларый диэн элбэх иитээччи мунаахсыйар 

кэмэ.  

Бу методическай босуобуйа сыала – федеральнай государственнай үөрэх стандарта олоххо киирэр кэмигэр сахалыы оҕо тэрилтэтэ 

“Тосхол” бырагырааманан сирдэтэн үлэлии сылдьыбыт үгэһин ыһыктыбакка, бэйэтин сүрүннүүр бырагырааматын оҥосторугар хайдах 

дьаһаныахтааҕын ыйан-кэрдэн биэрии.  

Этэн аһарбыппыт курдук, сокуоҥҥа да, стандартка да сурулларынан,оҕо тэрилтэтэ бэйэтин бырагырааматын оҥосторугар барыл 

буолар сүрүннүүр үөрэх бырагыраамалара федеральнай государственнай үөрэх стандартын курдук булгуччу тутуһуллар төрүт докумуон 

буолбаттар. Ол оннугар учуоттаналлар, сирдьит, холобур быһыытынан туттуллаллар.  

Ити туһунан Арассыыйа Федерациятын үөрэх туһунан сокуонугар маннык этиллэр: “Образовательные программы дошкольного 

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования”.Итини сэргэ “Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в 



соответствии с настоящим стандартом и с учётом Примерных программ” диэн федеральнай государственнай үөрэх стандартын 12 

ыстатыйатын 2.5 пуунугар эмиэ чуолкайдык этиллэр.  

Онон билиҥҥи туругунан,“Тосхолунан”үлэлии олорор оҕо тэрилтэлэрэ иитэр-сайыннарар систиэмэлэрин барытын хаалларан, ону 

Федеральнай государственнай үөрэх стандартыгар тирэҕирэн, федеральнай испииһэккэ киирбит барыл бырыгырааманы туһанан, бэйэлэрин 

бырагыраамаларын саҥалыы таҥан, силигин ситэрэн үлэлиир толору кыахтаахтар. 

 

                                                  2.  Оҕолуун үлэ тэрээһиннэрин көрүҥнэрэ 

Оҕону кытта тэрээһин кини интэриэһиттэн тахсар. Манна сайыннарар эйгэни байытыы, тэринии ФГОС ирдэбилинэн биэс эйгэнэн 

тэринэр – сүрүн өйдөбүл буолар.  

1.Оҕо хамсаныыта – хамсаныыга аналлаах араас атрибуттар, былаахтар, ленталар, улахан-кыра, сымнаҕас-кытаанах мээчиктэр, 

обручтар, улахан-кыра кээмэйдээх модуллар, төбөҕө кэтиллэр “бэргэһэлэр”, дугалар, кольцолар. 

2.Киһи-аймах эйгэтигэр киириитэ – оруоллаах оонньуулар көрүҥнэрэ, муляжтар (фрукта, оҕуруот аһа, бурдук аһа), урамньы 

оонньуутугар таҥастар, көстүүмнэр, кукла арааһа, ширма, тарбах, илии куклалара, кинигэлэр, ойуулар, остуол оонньуулара, тэрилтэ туттар 

маллара-саллара 

3.Билии-көрүү эйгэтэ – ойуулар, геометрическай фигура кумааҕы, пластмасс, мас көрүҥнэрэ, сыыппаралар, палочкалар, домино, 

шашки, дуобат, лего, Сонор, робототехника; көтөр-сүүрэр кыылларын, үөн-көйүүр, муора, уу олохтоохторун оонньуурадара, ойуулара, 

айылҕа макета, глобус, космос туһунан ойуулар. 

4.Ийэ тылын сайыннарыы – сахалыы кинигэлэр, остуоруйалар, саха олоҕун көрдөрөр ойуулар, пособиелар, уруһуйдар, дорҕоон 

тыл иннигэр-кэннигэр турар бэлиэлэрэ, Аан дойду картата, дидактическай оонньуулар, лото. 

5. Кэрэ-эйгэҕэ киириитэ – магнитофон, дискэлэр, музыкальнай инструменнар, бубен, композитордар, худуоһунньуктар ойуулара; 

А4 форматтаах кумааҕы, пластилин, клей, өҥнөөх кумаахы, картоннар, бархатнай, фольгаттан кумаахылар, мольберт; восковой 

харандаастар, араас өҥнөөх меллар, трафареттар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оҕолуун үлэ тэрээһинэ 

 

 Сарсыарда Кэмэ-чааһа Киэһэ Кэм

э-чааһа 

П
о
н

 

Өркөн өй 

Роботс 

Изо  

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Аан Алахчын 

Хореография 

Логопед 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

В
т 

 
Дорҕоон 

Музо 

Физо 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Аттарыы/мэһийии 

Урамньы 

Психолог 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

С
р
 

Өркөн өй 

Хореография 

Логопед 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Нуучча тыла 

Роботс 

Физо 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Ч
т 

Ситимнээх саҥа 

Уйулҕа 

Развивайка 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Уруһуй 

Музо 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

П
т 

Харысхал  09.00-09.30 

 

Эйгэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                3.  Оҕо сайдар эйгэлэрин тэрийии ис хоһооно 

Сайыннарар эйгэни тэрийии үөрэх тэрилтэтин үлэлиир хайысхатынан, оҕо сайдыытынан, сааһынан, илдьэ сылдьар омугун 

култууратынан уратылаах буолар. Ол курдук оҕо саада, оҕо сайдар киинэ, чааһынай оҕо тэрилтэтэ, уратылаах оҕо сылдьар эйгэтэ тус-туспа 

сайыннарар эйгэни олохтууллар.Онон бу тэрилтэ сайыннарар эйгэтин ис (интерьер) уонна тас (экстерьер) көстүүлэринэн кини укулаатын, 

иитэр-сайыннарар үлэтин ситимин, оҕону иитэр култууратын быһаарыахха сөп. Билиҥҥи кэмҥэ сайыннарар эйгэни оҥоруу тус-туспа 

киэбинэн барар: тэрилтэ ис-тас көстүүтэ биир истииллээх, биир эмэ сахалыы хос, туона, норуот култууратын көрдөрөр кыра музей, муннук 

буолуохтарын сөп. Ол гынан баран аныгы ирдэбил быһыытынан бу киэптэр оҕо хамсыыр-имсиир, сүүрэр-көтөр, чинчийэр, бэйэтэ тутан-

хабан оонньуур, оҥорор кыаҕын хааччахтаабат уларыта-тэлэритэ тутуохха сөптөөх гына тэриллэллэр.  

Сайыннарар эйгэни тэрийэргэ маннык ирдэбиллэр тураллар:  
- оҕо көҥүллүк арыллан оонньуур, сайдар, көрөр-билэр дьоҕура аһыллар, сайдар эйгэтин тэрийии;  

-оҕо доруобуйатыгар куттала суох усулуобуйаны оҥоруу;  

- матырыйаалы, өҥү туттууга норуот култууратыгар, көрүүтүгэр олоҕуруу, кэрэ эйгэтигэр киллэрии;  

-оҕо үөрэ-көтө,дуоһуйа сылдьар,тутан-хабан билэ-көрө сатыыр, чинчийэр усулуобуйатын тутуһуу;  

-оҕоҕо тиийимтиэ, чугас, кэбэҕэстик, чэпчэкитик уларыта тутарга сөптөөх малы-салы, оонньууру,туттар сэби-сэбиргэли туһаныы.  

Сайыннарар эйгэҕэ киирэр:  
- Дьиэ таһа "Тус аһа": "Күөх туона" (оҕо дьаарбайар, оонньуур тэлгэһэтэ); "Түһүлгэ" (оҕо- аймах, дьон-сэргэ тэрээһиннэри ыытар 

сирэ); "Оонньуур туона"(оҕо сүүрэр-көтөр, чинчийэр сирэ)  

1. Дьиэ ис көстүүтэ: оҕону көрсөр киирэр сир, көрүдүөр; оҕо сылдьар, сайдар эйгэтэ (бөлөхтөр хосторо); кэрэ эйгэтин хоһо; 

оонньуур, сайыннарар, чинчийэр,айар-тутар туона.  

2.Эти-сиини эрчийэр туона.  

Сайыннарар эйгэ көрүҥэ, ис хоһооно оҕо тэрилтэтин үлэлиир хайысхатынан араас көрүҥнээх киэбинэн оҥоһуллар.  

Оҕо сылдьар дьиэтин бүтүннүүтүн ис-тас көстүүтэ, оҥоһуута, өҥө-тутула, ойуута-бичигэ, оҥоһуллар матырыйаала саха норуотун 

көрүүтүгэр, култууратыгар олоҕурар, киирэр аантан оҕо орто дойду эйгэтигэр киирбитин кэрэһэлиир.(Алгыстаах алаһа). 

 

Оҕо дьон-сэргэ эйгэтин сиэрдээхтик ылыныыта 

Сорук. 

Оҕо бэйэтин уонна атын киһи уйулҕатын туругун тас көрүҥүттэн, туттарыттан, саҥарарыттан быһаарын ситиһии; киһи туругун көрөн 

бэйэтин быһыытын-майгытын салайына үөрэнэригэр туһаайыы; оҕо бэйэтин дьоһун киһи быһыытынан билиниитин, атын киһини эмиэ 

бэйэтин курдук саныырын, ылынарын ситиһии; уһуйааҥҥа дьону, оҕолору кытта эйэҕэстик кэпсэтэрин,улахан киһини итэҕэйэрин, эрэнэрин 

чиҥэтии, улахан киһи этиитин уонна дьайыытын оҕо сэргиирин ситиһии; мин улаапыппын, уһуйааҥҥа улахан группаҕа сылдьабын, 

кыраларга холобур буолабын, кинилэргэ көмөлөһөбүн диэн санааны олохсутуу. 

 

 Оҕо «мин киһибин» диэн өйдүүр, билинэр: 



- киһиэхэ куһаҕаны баҕарбат, куһаҕаны оӊорбот, сыыһаны-халтаны бырастыы гынар, эйэҕэс буоллахпына айыы майгылаах, күн 

санаалаах киһи буолуом диэн өйдүүр. 

- киһиргэс, ымсыы, кэччэгэй буолар, киһи итэҕэһин күлүү гынар, кэтэриир куһаҕан, түктэри быһыы диэн өйдүүр, билэр. 

- уорар, сымыйалыыр, алдьархайга түбэспити быыһаабат, кырдьаҕаска, кыаммакка көмөлөспөт аньыы, куһаҕан кэмэлдьи диэн 

араарар. Ол иһин айыы киһитин курдук аһыныгас, күн киһитин курдук көмүскэс буолуохтаахпын диэн бигэтик өйдүүр. 

- бэйэтин омугун билэр (мин сахабын, эбээммин, эбэӊкибин, юкагирбын далгаммын уо.д.а.). Ол иһин саха киһитин сиэринэн киэӊ 

көҕүстээх, холку, эйэҕэс, аламаҕай буолуохтаахпын, оччоҕуна миигин төрөппүттэрим, доҕотторум-атастарым, дьонум-сэргэм бары 

таптыахтара, убаастыахтара диэн өйдүүр. 

- чэнчистик туттар, бэйэтин көрүнэр-харанар: таҥаһын-сабын хомунар, баттаҕын тараанар, атаҕын таҥаһын ыраастанар, куурдунар, 

тыҥыраҕын кырынар. 

- харыстанар сиэри тутуһар: тииһин суунар, айаҕын сайҕанар, сирэйин, илиитин мыылалаан суунар, ыраас-чэбдик буоллахпына 

доруобай буолуом диэн өйдүүр. Доруобай киһи үчүгэйдик үөрэнэр, үлэни кыайар, ыарахантан чаҕыйбат диэн билэр. Сайын элбэхтик 

сөтүөлүүр, күн уотугар сыламнааһын, дьыл ханнык баҕарар кэмигэр сибиэһэй салгыҥҥа сылдьыы, үлэлээһин туһатын чуолкайдык өйдүүр, 

билэр. Күн-дьыл туругуттан көрөн сөпкө таҥнар. 

- дэҥтэн, оһолтон харыстана үөрэнэр: уоту-күөһү, элэктричесвоны, биилээҕи-уһуктааҕы сатаан туһанар. Дьэҥ-оһол таҕыстаҕына 

бэйэтигэр уонна атын киһиэхэ маҥнайгы көмөнү оҥорорго үөрэнэр, йод, зеленка, тымныы кэмпириэс, бэрэбээски суолталарын билэр, сатаан 

туттар. Суһал көмө, баһаарынай сулууспа, милииссийэ оруолларын билсэр, суолталарын арааран өйдүүр, түгэнигэр сатаан туһанар. 

- суол быраабылатын үөрэтэр, билэр, эҥкилэ суох тутуһар. 

- куһаҕан дьаллык (арыгы, табах, наркотик) киһи этин-сиинин сүһүрдэр, өйүн-санаатын кэҕиннэрэр, быһыытын-майгытын 

эмсэҕэлэтэр диэн бигэтик өйдүүр, бэйэтин харыстанар. 

Оҕо дьоҥҥо-сэргэҕэ сыһыана 

- Кыра оҕо (кыыс оҕо, уол оҕо), эдэр киһи (кыыс, уол), улахан киһи (дьахтар, эр киһи), кырдьаҕас киһи (эмээхсин, 

оҕонньор) диэн араарар. 

- Дьиэ кэргэн төрдө-ууһа: хос эбээ, хос эһээ, эбээ,эһээ, ийэ, аҕа, бииргэ төрөөбүттэр: балыс, аҕас, эдьиий, ини-бии, сурус, 

убай диэн өйдөбүллэри билсэр. 

- Уруу-аймах, ийэ ууһа: таай, саҥас, эдьиий, күтүөт – мин аймахтарым, урууларым диэн билэр, ыҥырарыгар, 

кэпсэтэригэр ити тыллары туттар. 

- Аймахтаһыы сиэрэ ыалдьытымсах буолуу, хардарыта көмөлөсүһүү үчүгэй  

- Чугас дьонун толору аатын, ханна үөрэнэрин үлэлиирин билэр, кэпсиир. Дьонун кытта эйэҕэстик сыһыаннаһар, 

кырдьаҕаһы убаастыыр. 

- Доҕор-атас, дьүөгэ диэн өйдөбүлү ылар. 

- Киһи майгыта-сигилитэ араасбуолар диэн өйдүүр. Элэккэй-эйэҕэс, сытыары-сымнаҕас, үтүө санаалаах, киҥнээх, көҥөс, 

хобуоччу, тойомсук, улаатымсык, ордуос майгылаах киһи диэн араарар. Билбэт дьонугар сэрэхтээхтик сыһыаннаһар, тэйэ туттар 

(ханна да барсыбат, тугу да ылбат, билбэт дьонун дьиэтигэр киллэрбэт уо.д.а.) 

- Киһи дьарыга элбэх диэн өйдөбүлү ылар. Тыа хаһаайыстыбатын үлэтэ (сүөһү көрүүтэ, оҕоруот аһын үүннэрии), булт, 

промышленность, транспорт, тутуу үлэтэ, уо.д.а. араас идэлэр, дьарыктар баар диэн билэр. 



- Улахан дьон үлэлээн-хамсаан аһы, таҥаһы оҥороллор диэн өйдүүр. Ол иһин бэйэтин кыаҕын иһинэн үлэни хара 

маҥнайгыттан кыһаллан, өйүн-санаатын ууран үлэлииргэ кыһанар, дьулуһар. 

- Атын омук уратытын арааран өйдүүр, кинилэр үлэлэрин-хамнастарын, саҥарар саҥаларын, култуураларын билсэр, 

убаастыы ытыктыы үөрэнэр. 

- Эр киһи , убай, аҕа, абаҕа, таай, эһэ этин-сиинин хатарынар-чэбдигирдэр, эрчиллэр, тустуунан, буоксанан, путбуолунан 

уо.д.а. успуордунан дьарыктанар, күүстээх-уохтаах, эрчимнээх эр хоһуун буолалларын кэрэхсиир. 

- Кыыс оҕо, эдьиий, ийэ, эбэ хаамалларын, сүүрэллэрин уо.д.а. успуордунан дьарыктаналларын сэргиир, кинилэри кытта 

бииргэ дьарыктанар. 

Мин саха омук буоларбын билиим, киэҥ туттуум. 

Мин сахабын, сахалыы саҥарабын, олорор сирим - төрөөбүт дойдум – Саха сирэ, мин өйүм-санаам сахалыы тыыннаах диэн 

билэр;саха итэҕэлин, үгэһин, олоҕу көрүүтүн, сиэрин-туомун билэр, сэргиир-кэрэхсиир, ылынар, куннээҕи олоҕор тутуһар;саха киһитин 

сиэринэн киэҥ көҕүстээхпин, көнө, холку майгылаахпын, эйэҕэспин;ыаллыы олорор омуктарбын билсэбин: нууччаны, эбээни, татары, 

чечени, кинилэр култуураларын, олохторун уратытын, онон киэн туттабын;Аан дойдуга олорор атын омуктары салгыы билсэбин:Хотугу 

Америка индейестэрин,  Япония, Англия, Индия, Африка олохтоохторун кытта,бу дойдулар сирдэрин-уоттарын, айылҕаларын уратытын, 

сүрүн улэлэрин, үгэстэрин, култуураларын, чулуу дьонун билсэбин; атын омуктар саха омугу кытта биир тэҥнэрин өйдүүбүн, кинилэргэ 

сиэрдээхтик сыһыаннаһабын;Сирдээҕи планетаҕа олорор дьон саха, нуучча, африканец уо.д.а.бука бары биир халлааннаахпыт, биир 

күннээхпит-ыйдаахпыт  диэн өйдүүбүн; киһи-аймах Сиргэ биир сомоҕо буолан ил-эйэни тутуһан олороро үчүгэй дии саныыбын. 

 

Оҕо билии-көрүү эйгэтин баһылааһына 
 Математика төрүттэрин билэр, ахсаан ааҕар, суоттуур таһыма үрдүүр. Толкуйдуур дьоҕура, сатабыла, үөрүйэҕэ кэҥиир, 

дириҥиир, чочуллар, чопчуланар. Сенсорнай эталоннара, логическай толкуйа лаппа сайдар. Билиитин-көрүүтүн тус олоҕор, бэйэтигэр, 

дьоҥҥо, айылҕаҕа сыһыаран сөпкө туһанар. 

Оҕо чинчийэр дьайымалын сайыннарыы. 

Оҕо билэр-көрөр, чинчийэр интэриэстээх, тулалыыр эйгэни чинчийиигэ талаһар, тулабытыгар баар малы-салы, эттиктэри туох 

уратылаахтарын ыраҥалаан быһаарар,  айылҕаҕа уларыйан иһэр көстүүлэри  холоон көрөн,  биричиинэлэрин барыллаан билэргэ дьулуһар. 

 

 Оҕо талар көҥүлү баһылаан айылҕа, тулалыыр эйгэ дьикти көстүүлэрин чинчийэр үлэтин былааннанар түмүк оҥостор, бырайыгын 

ситимин салҕаан, кэҥэтэн көмүскүүр. 

 Саҥаны билэргэ баҕалаах, салгыы туох буоларын ыйыталаһар. Солун билииттэн үөрэр. Көрсүбүт харгыстары  чинчийии көмөтүнэн 

быһаарар уонна улахан киһи көмөтүнэн түмүк оҥорор. Бэйэтэ ыйытар уонна  эппиэттэһэр кыахтаах. 

 Муус ууга тимириэ дуу, дагдайа сылдьыа дуу, суураллан хаалыа дуу диэн санааларын үллэстэллэр. Онтон ууга уган 

бэрэбиэркэлииллэр. Муус тимирдэ дуу, дагдайан устар дуу? Ууга хааллардахха ууллуо дуо? 

 Көрдүүр-чинчийэр үлэни былаананар, бэйэтэ сөпкө өйдүү, билинэ улаатар. Улахан киһини, дьонун кытта үлэлиир, чинчийэр. 

Тэрээһиннээх, дьыалаҕа айымньылаахтык сыһыаннаһар, бэйэтэ көрүүлээх буолар, туруоруммут санаатын ситиһэр. Чинчийэр үлэни, 

кинигэни, энциклопедияны билсэн, бэйэ идиэйэтин туруулаһан, түмүк оҥорон, бырайыактары  киэҥ араҥаҕа  аһаҕастык  көмүскүүр. 



 

 

                                                                                                Ахсаан 

- “Хас буолла?”, “хаһыс турарый?”, “хасыһый?”, өйдөбүллэри билсэр, суоттуур. “Тоҕо?”, “өскө”, “эбэтэр”, “баҕар”, “аны” диэн тылларга 

ахсаан ааты таба туттан эппиэттиир. Эбии (+), көҕүрэтии (-), буолар(=), элбэх. 

- Уоҥҥа (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) чыыһыла натуральнай эрээтин сыысхала суох өрө-таҥнары ааҕар. Сэргэстэһэ турар чыыһыла сыһыанын 

(3,4,4,3), сибээһин (3 (үс) 4-тэн (түөртэн) 1-нэн (бииринэн) кыра; 4 (түөрт) 3-тэн (үстэн) 1-нэн (бииринэн)улахан) өйдүүр, быһаарар. Бүтүн 

бөлөҕү (чыыһыланы) 8-тыы, 9-туу, 10-нуу ахсааннаах бөлөххө араарар, хомуйар. Бүтүн бэйэтин чааһыттан улахан, оттон чаас бүтүнтэн кыра 

буоларын өйдүүр. 

- Чыыһыла састаабын 5 (биэс) чыыһыла 1,1,1,1 (түөрт бииртэн) уонна өссө 1-тэн (бииртэн) турар диэн өйдүүр. Бөлөҕү биирдиилээн 

састаапка (барыта 5 сибэкки: 1-алтан төбө, 1- таҥара кийиитэ, 1-сардаана, 1-ньургуһун, 1-чуораанчык) диэн араарар.  

- Хайа баҕарар чыыһыла соччо биирдээхтэн турар. Биир улахан чыыһыла икки кыраҕа арахсар, икки кыраттан биир улахан чыыһыла 

үөскүүр диэн бигэтик өйдүүр. 

- Задача туһунан өйдөбүл ылар. Усулуобуйа толкуйдуур, ыйытыы туруорар, арифметическай дьайыыларынан (эбии, көҕүрэтии) 10 (уон) 

чыыһыла иһинэн суоттуур.  

- Кэм, бириэмэ, суукка, күн-дьыл ситимин (күн тахсыыта, күн ортото, киэһээриитэ, күн киириитэ, күн илинтэн тахсар, арҕаанан киирэр, 

соҕурууттан сылаас тыал, хотуттан тымныы тыал үрэр). Чаһыны, нэдиэлэ хонугун, ыйдар ааттарын билэр, чуолкайдык быһаарар. 

- Логическай оонньуулары (хаамыска, хабылык, тыксаан, уксаан, дуобат, домино, саахымат, “Сонор”) билэр, сатаан оонньуур. 

Өҥ. 

– Өҥнөрү  уонна сүрүн өҥнөр эгэлгэлэрин  билэр, араарар, наардыыр, бөлөхтүүр. Өҥ бары эгэлгэтин айылҕа көстүүтүгэр, тулалыыр 

эйгэҕэ таба булан, быһааран туттар. 

Быhыы (форма). 

– Геометрическай фигуралары  билсэр, араарар. 

– Сурaahын, кэрчик aрaahын таба туттан мал-сал, геометрическай фигура өрүттэрин (үс муннук, квадрат) тэҥниир. Түөрт муннук 

арааһын, элбэх муннук туhунaн билэр, тэҥниир, наардыыр, бөлөхтүүр. 

Кэриҥ. 

– "Кыра","улахан", "уһун", "кылгас", "үрдүк", "намыһах", "кэтит", "синньигэс" кэриҥнэри билсэр. Эттиктэри, малы-салы тэҥнээн, 

холоон кэриҥнэрин быһаарар, наардыыр, бөлөхтүүр, кэрчик, сурааhын көрүҥнэрин билсэр, араарар. 

– Мал-сал, эттик арааhын холоон, мээрэйдээн, тэҥнээн  быhаарар, наардыыр, күннээҕи олоҕор туттар. "Ыарахан", "чэпчэки", «тэҥнэр» 

кэриҥнэри билсэр, араарар, тэҥниир, бэлиэтиир. Ыйааhын мээрэйин (киилэ- килограмм), уста кээмэйин (сантиметр) билсэр, күннээҕи 

олоҕор таба туттар. 

Хайысха. 

– "Манна", "итиннэ", "үөhээ", "аллараа", "инники", "кэнники", "чугас", "ыраах", "уҥа", "хаҥас" хайысхалары билсэр. Хайысханы 

бэйэтигэр сыһыаран (уҥа, хаҥас илиим, уҥа, хаҥас атаҕым, иннибэр, кэннибэр) быhаарар, туhааннаах хайысханан сөпкө хамсанар. 

Хаҥастан уҥа диэн өйдөбүлү билэр, тутуhар. 



– Икки тэҥ бөлөх, мал-сал өҥүттэн (дьүһүнүттэн) быhыытыттан (форматыттан), кэриҥиттэн, хайысхатыттан (хайа диэки турарыттан, 

сытарыттан) тутулуга суох мэлдьи тэҥ буолар, ахсаана уларыйбат диэн сүрүн өйдөбүлү ылар. 

– "Икки ардыгар", "сэргэстэhэ", "аттыгар" өйдөбүллэри билсэр. Бэйэтигэр сыһыаран эттик, предмет хайысхатын, таба ыйар. 

– "Ыраах", "чугас", "үөhэ", "аллара" хайысхалары  дьүөрэлиир. Малы-салы, эттиги араас хайысханан (инниттэн, кэнниттэн, үөhэттэн, 

аллараттан) ааҕары сатыыр.  

 

Экономика 

- Экономика төрүттэрин туһунан бастакы өйдөбүлү ылар. Хамнас, харчы, ыал уопсай үбэ-харчыта (бюджета) диэн өйдөбүллэри 

билсэр. 

- Харчы диэн хамнас, хамнаһы үлэлээн ылаҕын диэн өйдүүр. Ыалга ийэ, аҕа, эдьиий, убаай ыйдааҕы хамнастара барыта холбоһон ыал 

(дьиэ кэргэн) ыйдааҕы бюджета (уопсай үбэ-харчыта) буолар диэн арааран өйдүүр. 

- Бэйэ хаһаайыстыбатын суолтатын билсэр, өйдүүр. Оҕуруоттаах, ынахтаах, сылгылаах, кууруссалаах ыаллар, оҕуруот аһын, эти-үүтү, 

сүөгэйи, суораты, сымыыты атыыласпаттар. Ол иһин харчылара экономияланар диэн өйдөбүлү ылар. Ордубут бородууксуйаларын 

ырыынакка, дьарбаҥкаҕа атыылааннар дохуот (эбии үп-харчы) киллэринэллэр диэн билэр. 

Айылҕа 

- Саха сирэ уһун, тымныы кыһыннаах, кылгас, куйаас,  үрүҥ түүннээх, киирбэт күннээх сайыннаах, ирбэт тоҥ буордаах, үрдүк сымара 

таас хайалардаах, элбэх улахан өрүстэрдээх, үрэхтэрдээх, күөллэрдээх, киэҥ, нэлэмэн хочолордоох, алаастардаах, араас күндү сиртэн 

хостонор баайдаах, күндү түүлээхтээх, тыйыс айылҕалаах, киэҥ сири тайаан сытар хоту дойду диэн сүрүн өйдөбүлү ылар. 

- Төрөөбүт дойдутун айылҕатын, сирин-уотун, үүнээйитин, үөнүн-көйүүрүн, отун-маһын, көтөрүн-сүүрэрин, кыылын-сүөлүн, 

балыгын, куһун-хааһын, сиртэн хостонор баайын билсэр.  

- Тыынар тыыннаах, хамсыыр-харамай уонна киһи – айылҕа оҕолоро буолаллар, онон айылҕаны кытта быстыспат сибээстээхтэр, кини 

дьайыытыттан тутулуктаахтар, ол иһин айылҕаны харыстыыбыт, көрөбүт-харайбыт, бүөбэйдиибит, таптыыбыт, киниэхэ сүгүрүйэбит 

диэн бигэтик өйдүүр. Айылҕаҕа сыһыан сокуонун быраабылатын, сиэрин-туомун билэр, тутуһар. 

- Дьыл кэминэн айылҕа көстүүтэ, дьон-сэргэ олоҕо-дьаһаҕа уларыйыыларын билсэр, өйдүүр.  

- Мас көтөрдөрүн (хара улар, куртуйах, бөчүгүрэс, тоҥсоҕой, кукаакы, мэкчиргэ, хаххан, модьугу, суор, тураах) билэр. Саҥатын, 

түүтүн-өҥүн, туhaтын, буортутун араарар, быhaaрaр. Кыстыыр, кыстаабат, сиэмэх көтөрдөр диэн бөлөхтүүр. Уйа туттар, сымыыт 

баттыыр, оҕо тahaaрaр, ону көрөр-харайар, үөрэтэр диэн билэр. 

- Ойуурга, тыаҕа, тайҕаҕа кыыл-сүөл apaaha (куобах, эhэ, бөрө, cahыл, кырса, киис, кырынаас, тайах, сиэгэн, таба, моҕотой) үөскүүр 

диэн өйдөбүлү ылар. 

- Дьыл кэминэн кыыл тас көрүҥэ уларыйарын, туулуурун билсэр (кыһын хойуу көп түүлэнэр, саас түүтэ чaрaahыыр). Кыыл кыhыны 

хайдах туоруурун, кыстыкка бэлэмнэнэрин, ahылык хahaaнaрын билэр. 

- Араас кыыл суолун билэ үөрэнэр. Хайдах көмүскэнэрин билcиhэр. Хороон, уйа, арҕах диэн тылы араарар. Тыа кыылын дьиэ 

сүөhүттэн араарар, туохха олоҕуран наардаабытын быhaaрaр. Кыыл туhунaн кэпсээн айарга холонор. Уруhуйугaр кыыл тас көрүҥүн, 

дьүhүнүн, туох уратылааҕын бэлиэтиир, хамсаныытын таба биэрэ сатыыр, кыыл туhунaн араас ис хоhоонноох ойуу уруhуйдуур, 

сыбаан-аттаран, айылҕа матырыйаалыттан оҥорор. Иэйиитин ыллаан - туойан, ойуулаан - дьүhүннээн, хамсанан -имсэнэн дьоҥҥо 



тиэрдэр. 

- Өрүс, үрэх, күөл, көлүччэ, тыымпы диэн өйдөбүллэри билсэр. Түөлбэтин, республикатын улахан өрүстэрин, үрэхтэрин, күөллэрин 

ааттарын билэр. Ууга балык apaaha үөскүүр, кус-хаас түhэр диэн билэр. 

- Уу көтөрүн кус, хаас, анды, куба бииhэ диэн бөлөхтүүр, сүрүн-сүрүннэрин ааттарынан билэр. 

- Балык уонна уу көтөрө тас тутулун, дьүhүнүн (өҥүн - түүтүн), быһыытын - тahaaтын, саҥатын, хамсаныытын, тугунан 

ahылыктaнaрын билсэр, уратытын быһаарар. Аhыыр, көмүскэнэр ньыматын, олохсуйар эйгэтин балык уонна көтөр тас тутулун, 

дьүһүнүн кытта ситимниир (балык тас көруҥэ ууга устарыгар табыгастаах: улахан төбөлөөх, мултугур быһыылаах, лапчааннара, 

кутуруга устарыгар көмөлөhөр, көхсө хараҥа, өрөҕөтө сырдык; ол өстөөхтөн көмүскэнэригэр табыгастаах; кус атаҕын икки арда 

сарыылаах, ол устарыгар көмөлөөх). 

- Балык, уу көтөрүн олоҕунан суукка чaahын, күн-дьыл уларыйыытын, дьыл кэмин билгэлиир, быһаарар. Балыктыыр, кустуур кэми, 

болдьоҕу, быраабыланы, тэрили, сиэри-туому билсэр. Булчут күhүҥҥү сымыыт баттыыр кэмигэр өлөрбөт, ол иhин булт саас көтөр 

кэлиитин кытта уонна  барар кэмигэр эрэ көҥүллэнэр, балык тымныыга бытаарар, сылаас күн искэҕин ыыр. 

- Балык, кус-хаас дьоҥҥо туhaтын билэр. Балык, көтөр туhунaн ырыаны, хоhоону, таабырыны билэр, айан кэпсиир, уруhуйдуур.  

- Халлаан куйаара. Космос, планета, сулустар тустарынан бастакы өйдөбүлү ылар. Космос уйаара-кэйээрэ биллибэт киэҥ, учуонайдар 

спутнигы, ракетаны, космонавтары ыытан чинчийэллэр диэн билэр. Сир, күн, ый планеталар диэн араарар. Сир күнү, ый сири тула 

эргийэриттэн дьыл уонна суукка кэмин ситимэ тутулуктаах диэн өйдүүр. Чолбон, халлаан быыһа сулустар диэн араарар. Арктика 

уонна Антрактида усулуобуйатын, харамайдарын билсэр. Туундара туһунан өйдөбүлү ылар (полярнай түүн, кылгас тымныы сайын, 

үүнээйитэ намыһахтар, кыра сэбирдэхтэрдээхтэр уо.д.а.) 

Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии. 

Тулалыыр эйгэни билсэр ( оҕо эттик, мал-сал, тэрил аатын, аналын, свойствотын, хаачыстыбатын уонна тулалаан турар араас көстүү 

эбэтэр үлэ уларыйан иһиитин, уратытын билэн олоҕор туһаныыта). Киһи, дьон  эттиги анааран көрөн, тулалыыр олоҕун, эйгэтин бэйэтэ  

айар, түмүктүүр, уларытар, сайыннарар, харыстыыр, үйэтитэр диэн өйдөбүлү ылынан туһанар. Төрөөбүт сэлиэнньэтин, улууһун, Саха сирин 

ытык сирдэрин, памятниктарын, худуоһунньуктарын, биллиилээх үлэһит дьонун туһунан билиилээх, сэлиэнньэ, общественнай миэстэлэргэ 

кэпсэтэр, суол сырыы быраабылаларын билэн тутуһар. Гиимн тыаһыгар истии бэрээдэгин тутуһар, киин куораты ааттыыр. Бэйэтин норуотун 

үгэстэрин, сиэрин-туомун билэр. 

- Тулалыыр эйгэни билэргэ интэриэстээх. Кыыллар, үүнээйилэр, мастар араас көрүҥнэрин уонна уу, салгын уратыларын билэр. Киһи 

айылҕаны кытта быстыспат уонна айылҕаҕа сыһыан сокуонун быраабылатын, сиэрин-туомун билэр. Араас омук норуотун олоҕун 

туһунан  өйдөбүллээх. Космос, планета, сулустар тустарынан бастакы өйдөбүлү билэр. Сир, күн, ый планеталар диэн араарар. Сир 

күнү, ый сири тула эргийэриттэн дьыл уонна суукка кэмин ситимэ тутулуктаах диэн өйдүүр. 

- Төрөөбүт сэлиэнньэтин, улууһун, Саха сирин уонна бэйэтин кэпсиир. Төрөөбүт сэлиэнньэтин, улууһун, Саха сирин, норуотун 

үгэстэрин, сиэрин-туомун өйдөбүллэрин туһунан оҕо бэйэтэ кэпсиир уонна государство гербэтин, былааҕын, баһылыгын, Ил 

Дарханын, президенин уонна ытык сирдэри, государство гербэтин, былааҕын, баһылыгын, Ил Дарханын, президенин  билэр.   



 

Дьыл кэмэ 

- Күһүн, кыһын, саас, сайын диэн арааран билэр. Дьыл кэминэн айылҕа (күн, халлаан, салгын, суукка кэмэ, сир, уу, буор, от-мас, 

үүнээйи, үөн-көйүүр, көтөр-сүүрэр, кыыл-сүөл) уларыйыытын, дьон-сэргэ олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин-хамнаһын, оҕо-аймах дьарыгын 

уратытын кытта сибээстиир. 

Сир дойду 

-  Алаас сир, тыалаах сир, өрүс сирэ, хайалаах сир, туундара тустарынан сүрүн өйдөбүлү ылар. Сир-дойду үүнээйитин, отун-маһын, 

көтөрүн-сүүрэрин, кыылын-сүөлүн билсэр. Тас көрүҥүн, өҥүн түүтүн, быһыытын таһаатын, хамсаныытын, саҥатын, суолун-ииһин, 

аһылыгын билэр, араарар, бөлөхтүүр, тылынан быһаарар. 

                                                                                               Дьиэ үүнээйитэ 

- Дьиэҕэ үүнэр сибэккилэр, оҕуруот аһын арааһын билсэр. Көрүү-харайыы ньыматын, үүнэр сайдар усулуобуйатын, ситимин, тэтимин, 

киһи олоҕор суолтатын, туһатын өйдүүр, билэр, быһаарар. 

- Үүнээйи чаастарын (умнас, лабаа, силис, сибэкки) араарар. Быһыытынан, өҥүнэн, умнаһын ханнык сибэкки эбэтэр оҕуруот аһа 

буоларын билэр, бөлөхтүүр. 

- Үүнээйи сэбирдэҕин тыынарын, силиһинэн аһыырын, ууга наадыйыыта арааһын билсэр. Халыҥ эттээх сэбирдэхтээх үүнээйилэр кыра 

ууга наадыйалларын арааран өйдүүр. 

- Сибэккини умнаһын силис тартаран, хортуоскатынан эбэтэр сиэмэнэн, оттон оҕуруот аһын рассааданан үүннэриини араарар. 

- Сибэккини, оҕуруот аһын үүннэриини, көрүүнү-харайыыны кэтээн көрөр, көмөлөһө сылдьан араас кээмэй, кэриҥ, ахсаан, өҥ-дьүһүн, 

күн-дьыл туругун туһунан өйдөбүлү ылар (уһун-кылгас умнас, кыра-улахан сэбирдэх, элбэх-аҕыйах оҕурсу, итии-тымныы, 

былыттаах, ардахтаах күн, ичигэс, хаһыҥнаах түүн уо.д.а.). Көрбүтүн-истибитин сиһилии ситимнээн кэпсиир, ырыанан хоһоонунан 

хоһуйар, ойуулаан-мандардаан көрдөрөр. 

 

Дьиэ сүөһүтэ, кыыла, көтөрө 

- Дьиэ кыыла, дьиэ көтөрө, дьиэ сүөһүтэ диэн өйдөбүлү ылар. Куоска, ыт, куруолук, сибиинньэ – дьиэ кыыллара, куурусса (бөтүүк, 

чоппууска), кус, хаас, дьиэ – дьиэ көтөрдөрө, ынах, сылгы, таба, коза – дьиэ сүөһүлэрэ диэн араарар. Ынах сүөһүнү – оҕус, ынах 

ньирэй, сылгы сүөһүнү – биэ, кулунчук, атыыр, таба сүөһүнү – кыыл таба, дьиэ табата, тугут диэн араарар. 

- Дьиэ кыылын, көтөрүн, сүөһүтүн тас тутулун, дьүһүнүн (өҥүн-түүтүн) саҥатын, хамсаныытын, суолун-ииһин, тугу сиирин билэр, 

уратыларын быһаарар. Аһыыр, көмүскэнэр ньыматын, олохсуйар эйгэтин кыыл, көтөр, сүөһү тас тутулун, дьүһүнүн кытта 

ситимниир. Ууһуур-тэнийэр ньыматын, улаатар-сайдар хаамыытын билсэр. Дьоҥҥо туһатын өйдүүр, быһаарар. Дьиэ сүөһүтүн көрүү-

харайыы туһунан өйдөбүлүн, күн-дьыл уларыйыытын уонна дьыл кэмин кэмин кытта сибээстиир. Ардахха, тыалга-кууска, күһүн, 

кыһын, саас, сайын ханнык сүөһү хайдах көрүллүөхтээҕин, туохха наадыйарын билэр, араарар, быһаарар (кыһын ынах сүөһү, 

куурусса, сибиинньэ, куруолук хотоҥҥо киирэллэр, сылгы сүөһү, таба таһырдьа кыстыыллар уо.д.а.) 

- Сүөһүнү көрүүнү-харайыыны кэтээн көрө сылдьан, улахан киһи көмөтүнэн, араас кээмэй, кэриҥ өйдөбүлүн кытта билсэр (ынах 

табатааҕар улахан, куоска ыттааҕар кыра, ынах кутуруга сибинньэ кутуругуттан уһун). Биир, элбэх, тэҥ ахсааны таба туттан үөрэнэр 

(биир аттаахпыт, элбэх кууруссалаахпыт). Дьиэ сүөһүтүн көрсөр, аһатарга, уулатарга көмөлөһөр. 

- Дьиэ сүөһүтүн туһунан хоһоону, кэпсээни, остуоруйаны билэр, айан кэпсиир, оруолунан оонньуур, уруһуйдуур. 



Халлаан куйаара 

- Космос, планета, сулустар тустарынан бастакы өйдөбүлү ылар. Космос уйаара-кэйээрэ биллибэт киэҥ, учуонайдар спутнигы, 

ракетаны, космостары ыытан чинчийэллэр диэн билэр. Сир, күн, ый, планеталар диэн араарар. Сир күнү, ый сири тула эргийэриттэн 

дьыл уонна суукка кэмин ситимэ тутулуктаах диэн өйдүүр. Чолбон, халлаан быыһа сулустар диэн араарар. 

 

Оҕо ийэ тылы иҥэриниитэ 

                                                                                      Оҕо саҥата сайдар эйгэтэ 

Алын бөлөхтөргө этиллибити таһынан көрдөрөр матырыйааллар: 

-глобус эбэтэр карта-сир быһыытынудумаҕалатарыгар, олорор дойдутун булан көрөрүгэр, аан дойду киэҥ эбит    диэн өйдөбүл 

ыларыгар 

-истиэнэ эбэтэр кумах чаһыта-бириэмэ өйдөбүлүн билсэригэр, күнүн былаанныырыгар; 

-халандаар – сыл-хонук өйдөбүлүн билсэригэр; 

-оруоллаах оонньууга сонун киллэриилэр; 

-хамсаныылаах оонньууга бэргэһэлэр; 

-уларыйа турар кинигэ, остуол оонньуутун муннуктара; 

-дуоска, миэл- оҕо дуоска ньуурун тутуһан уруһуйдууругар; 

-кубик, магниттаах, кырыллыбыт буукубалар; 

-телевизор – сонун биэриини ырытыһарга. 

 

Ситимнээх саҥата сайдыыта 

Тылга сыһыарыы эбэн араас тылы оҥорор (отон, отонньут, отоннуур). Икки тылы холбоон саҥа тылы таһаарар (оҕуруот аһа, утуйар 

таҥас). Тылга сыһыарыы эбэн араас тылы оҥорор, туттар. Уус уран ойуулуур, дьүһүннүүр тыллары туттар (күлүмүрдэс хаар, дьэҥкир уу, 

тэлибирэс сэбирдэх).  Санааны чуолкайдык этэр тылы көрдүүр, булар, уустаан ураннаан бэргэн – хомоҕой тыллары туттар. (тигиниир, 

сыбдыйар) Кэпсэтэр уонна кэпсиир саҥата сайдыбыт. Улахан киһини уонна оҕолору кытта эйэҕэстик, сиэрдээхтик кэпсэтэр. Айымньы ис 

хоһоонун уус- ураннык, хомоҕойдук тириэрдэр, оонньоон көрдөрөр. Кылгас кэпсээни, остуоруйаны, эттиги, хартыынаны хомоҕойдук 

ойуулуур. Кэпсээни былаанныыр уонна былааны тутуһан кэпсээн оҥорор.   Бэйэтин олоҕор буолбут түгэни ойуулаан кэпсиир. Билэр 

остуоруйатыгар атын түмүгү айар.  

Дьонум-сэргэм, дьиэм-уотум. Хантан, кимтэн төрүттээҕин кэпсиир, быһаарар. Дьонун-сэргэтин дьарыгын туһунан кэпсиир, 

кинилэр үлэлэрэ дьоҥҥо туох көмөлөөҕүн быһаарар.Олорор дэриэбинэтин, улууһун, республикатын аатын, былааҕын, гербэтин билэр, 

кэпсиир. Дойдутун президенин, улуус баһылыгын, биллиилээх дьонун билэр, убаастабыллаахтык сыһыаннаһар. Дьиэтэ-уота, оҕо сада турар 

миэстэтин, аадырыһын билэр, быһаарар. Куорат, бөһүөлэк, дэриэбинэ, сайылык уратытын араарар. Өбүгэ олоҕун-дьаһаҕын билсэр, сиэрин-

туомун туһунан кэпсиир, тутуһар. Бырааһынньык тоҕо бэлиэтэнэрин билэр, тэрийсэр, көхтөөхтүк кыттар. Маҕаһыыҥҥа, уулуссаҕа, киинэҕэ  

сылдьыы бэрээдэгин билсэр, тутуһар, быһаарар. 

Оонньуубун.Тыл, остуол оонньуутун, хамсаныылаах оонньуулары билэр, оонньуур, хайдах оонньуурун быһаарар. Араас оруоллаах 

оонньуулары айан оонньуур. Оонньууругар туох наадатын быһаарар. Сахалыы оонньуулары билэр, быраабылатын билиһиннэрэр, дьиэтигэр-



уотугар оонньуур. Бииргэ оонньуур доҕорун туһунан кэпсиир.Үтүө доҕор диэн хайдах оҕону этиэххэ сөбүн быһаарар. Ииллээхтик оонньуур. 

Алҕаһаатаҕына, бырастыы гыннарар. 

Туһа киһитэбин.Дьиэ үлэтин чэпчэтэр араас массыыналары аналларынан быһаарар. Киһи олоҕор , үлэтигэр араас тэрили туттарын 

билэр, быһаарар. Туттуллар аналынан көрөн бөлөхтүүр. Дьиэтигэр сорох уокка холбонор маллары сатаан туттар. Дьиэҕэ-уокка кыаҕынан 

көмөлөһөр, хайдах үлэлээбитин туһунан санаатын этэр. Идэ арааһын салгыы билсэр. Чугас эргиннээҕи тэрилтэлэргэ сылдьан тугу 

үлэлииллэрин көрөр, билсэр, тугу көрбүтүн быһаарар. Күһүн оскуолаҕа барабын диэн билэр, бэлэмнэнэр. 

Сэһэргэһиэх эрэ. Хас да хартыынанан кэпсээн толкуйдуур. Буолбут түгэни кэпсиир. Урут билбиккэ-көрбүккэ тирэҕирэн айан 

кэпсиир. Истибиккэ-көрбүккэ олоҕуран кэпсээн айар, санаатын үллэстэр. Истибит кэпсээнин, остуоруйатын салгыы ситэрэн айар. 

Билгэ билиим.Дьиэ тэрилин, иһити-хомуоһу, таҥнар таҥаһы аналынан бөлөхтүүр. Уратытын: матырыйаалын, өҥүн-дьүһүнүн, 

кээмэйин, быһыытын-таһаатын, аналын быһаарар. Тимир, алтан, үрүҥ уонна кыһыл көмүс уратыларын быһаарар, тугу оҥороллорун, 

кэпсиир. Эттик уһунун, кэтитин, үрдүгүн тэҥнээн, холоон, сабаҕалаан быһаарар. 

Дьаарбайыы.Олорор сирин, республикатын сүрүн уратытын быһаарар, кэпсиир. Саха сирин куораттарын, өрүстэрин туһунан 

билэр, кэпсиир. Алмааһы хостуур сир, кырыылыыр завод туһунан билэр. Араас омук оҕолорун туһунан хартыынанан кэпсиир. Дэриэбинэ, 

куорат уратытын, сайыҥҥы, кыһыҥҥы, мас-таас дьиэлэри тэҥниир, быһаарар. Араас техниканы аналынан бөлөхтүүр, ис-тас оҥоһуутун, тас 

көрүҥүн, уратытын, суолтатын, аналын быһаарар. 

 

Этиини таба оҥоруу. 

- тылга сыһыарыы эбэн араас тылы оҥорор; 

- икки тылы холбоон саҥа тылы таһаарар; 

- сыһыарыы көмөтүнэн үөскээбит тыллары таба туттар; 

- ойуулуур-дьүһүннүүр тыллары туттар; 

- падеж сыһыарыыларын таба тутар; 

- судургу да, холбуу да этиини таба оҥорор; 

- араас көрүҥнээх баһылатыылаах холбуу этиилэри туттар; 

- этиигэ биир уустаах чилиэннэри таба туһанар; 

- санааны чуолкайдык этэр тылы көрдүүр, булар; 

- туохтуур кэмнэрин таба туттар. 

Тылы байытыы 

- Эттик өҥүн – дьүһүнүн (кыһыллыҥы, күөхтүҥү, уруҥ, маҥан) ,  

- быһыытын таһаатын, хаачыстыбатын уонна уратытын (кумаланымтыа, алдьанымтыа, үлтүрүйүмтүө, бөҕө, кытаанах),  

- матырыйаалын (муос, туос, сарыы, туой)  быһаарар уонна бөлөхтүүр (кыыллар, көтөрдөр, сэп – сэбиргэл, үөн – көйүүр, үүнээйи) 

бөлөхтөрү наардыыр, араартыыр (мас, уу көтөрдөрө, тра, уу, салгын, сир көлөлөрө) суолталаах тыллары билэр. 

Дорҕоону чуолкайдык саҥарыы. 

- Этии, тыл, сүһүөх, дорҕоон өйдөбүлүн билэр; 

- этии хас тыллааҕын быһаарар; 

- уһун, кылгас этиини тэҥниир; 



- кылгас этиини уһатар; 

- бэриллибит тылларынан этии оҥорор; 

- төрөөбүт тылын дорҕооннорун чуолкайдык этэр, арааран истэр; 

- аһаҕас, бүтэй дорҕоон, дифтонг өйдөбүлүн билэр; 

- уһатыылаах, кылгас аһаҕас дорҕооннору быһаарар; 

- сэргэстэспит, хоһуласпыт бүтэй дорҕооннору араарар; 

- тылы дорҕоонунан, сүһүөҕүнэн ырытар; 

- этиллибит дорҕоон хаһыс турарын быһаарар; 

- чопчу дорҕоонтон саҕаланар, бүтэр тылы толкуйдуур; 

- биир-икки сүһүөхтээх тылы хас да сүһүөхтээх тылга кубулутар; 

- тыл биир дор5оонун атынынан солбуйдахха, атын тыл тахсар эбит диэн билэр; 

- төрөөбүт тылын дорҕооннорун бэлиэтин, буукубатын билэр; 

- 1-2 сүһүөхтээх тылы, кылгас этиини ааҕар, аахпытын өйдүүр; 

- дорҕоон суруллуутун, этиллиитин тэҥниир; 

- кырыллыбыт буукубанан, кубигынан кылгас тылы суруйар; 

- тэтэрээт сурааһынын тутуһан буукуба элеменнэрин суруйар, оһуор ойуулуур; 

- этиитин ис хоһоонуттан көрөн куолаһын уларытар. 

 

Уус-уран айымньыны билсии. 

Уус – уран айымньыттан үтүөнү – куһаҕаны ырыҥалаан билэр, айымньы сүрүн геройдарын таба сыаналыыр, бэйэтин санаатын, 

сыһыанын этэр. Айымньы сүрүн көрүҥнэрин остуоруйа, кэпсээн, хоһоон диэн араарар.Сорох айымньы ис хоһоонун ааптар тылын – өһүн 

туһанан бэйэтин тылынан кэпсиир, ыйытыыларга хоруйдуур, хоһоону дорҕоонноохтук ааҕар 

Кэпсиир, оонньоон көрдөрөр: 

«Төбөтө дуу, төрдө дуу?» Британия остуоруйата; «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» саха остуоруйата; «Олус наһаа умнуган» 

С. Маршак; «Уон икки ый»; «Тураах уонна саһыл»үгэ И. Крылов; «Күөгэйэ Куо» М. Обутова-Эверстова; «Уйбаанчык сурус уонна Өлөөнчүк 

эдьиий» нууча остуоруйата. 

Айымньы ис хоһоонун ырытыһар, кэпсиир: «Оля фартуга» И. Гринберг; «Ийэлэр күннэрэ» М. Обутова-Эверстова; «Бирээнньик 

толооҥҥо үүммүтэ» С. Омоллоон; «Алеша дьэдьэни хайдах үүннэрбитэй?» К. Маликов; «Түөрт баҕа санаа» К. Ушинскай; «Кыһыл көмүс 

ходуһа» М. Пришвин; «Хойукку космонавтар» М. Ефимов; «Хоппууста» С. Данилов; «Баһаарынай ыттар» Л. Толстой; «Тугу 

алҕааһатыбыт?» А. Аччыгыйа; «Үүт хантан үөскүүрүй, оттон килиэп?» А. Федоров; «Дьоһун киһи» М. Ефимов; «Доҕордуулар» В. 

Слепцова; «Үтүө майгы – көтөр кынат» П. Федоров; «Cөбүлэппэтэх эбээ»Л. Михайлов; «Билэр буукубаларым» П. Тобуруокап; «Үлэ барыта 

үчүгэй» С. Тимофеев; «Сымыйа куһаҕан» С. Омоллоон;«Аптаах тыл» В. Осеева; «Слива уҥуоҕа» Л. Толстой. 

Өйүттэн этэр: 

«Сайын» П. Дмитриев; «Ахсаан» К. Туйаарыскай; «Чабырҕахтар» П. Тобуруокап; «Ёлкаҕа» Г. Данилов; «Саҥа дьыл» О. Иванова; 

«Айыы» И. Левин; «Ийэҕин харыстаа» С. Тимофеев; «Сайын» Д. Васильев; «Оскуолаҕа киириэхпит» С. Сомоҕотто. 

 



Оҕо кэрэ эйгэҕэ киириитэ 

Ойуулуур-дьүһүннүүр искусство 

- Ойуулуур дьүһүннүүр искусство туһунан өйдөбүлэ:  

- Живопись, скульптура, графика - ойуулуур-дьүһүннүүр искусство көрүҥнэрэ диэн билэр. Биирдии көрүҥ туһунан сүрүн өйдөбүлү 

ылар, уратытын быһаарар.  

- Пейзаж, портрет, натюрморт, тематическай хартыына ойуулуур-дьүһүннүүр искусство жанрдара диэн билсэр. Биирдии жанр туһунан 

сүрүн өйдөбүлү ылар, уратытын быһаарар. Искусство айымньытын болҕойон көрөр, ис хоһоонун өйдүүр, бэйэтин санаатын этэр. 

Живопиһы уонна графиканы кырааска арааһынан, харандааһынан; скульптураны пластилинынан, туойунан, тааһынан, бетонунан, 

тимиринэн, маһынан оҥороллор диэн араарар. 

-  Ойуулуур - дьүһүннүүр искусство айымньыылара араас ньыманан оҥоһуллаллар диэн өйдөбүлү ылар. Живопись, графика киистэнэн 

ойууланаллар: скульптура мэһийиллэн, сыбаан, чочуйуллан оҥоһуллар диэн өйдүүр, билэр. Араас ньыманан туһанан ойуулуурга 

үөрэнэр. Оҥоһуктарыгар,айымньыларыгар тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын көрдөрөр.  

- Декоративнай - прикладной искусство сүрүн көрүҥүнэн орнамент арааһа буолар диэн билэр. Орнаменынан дьиэни, дьиэ араас 

тэрилин, иһити - хомуоһу, таҥнар таҥаһы киэргэтэллэр диэн өйдүүр. Орнамент ойуута араас, тус - туһунан суолталаах диэн өйдөбүлү 

ылар. Саха орнаменын сүрүн ойууларын суолтатын билэр, араарар, быһаарар, уруһуйдуу үөрэнэр.  

- Араас омук араас орнаменнаах буолар диэн билэр. Хохломской, дымковскай, филимоновскай, богородскай, городецкай орнаменнар 

тустарынан өйдөбүлү ылар, уруһуйдуу үөрэнэр. Архитектура - искусство биир көрүҥэ буолар диэн өйдөбүлү ылар. Элбэх этээстээх 

улахан таас дьиэлэр, үлэлиир тэрилтэ дьиэлэрэ, театрдар, дыбарыастар, заводтар, фабрикалар, вокзаллар, улахан оскуолалар, 

детсадтар, маҕаһыыннар, музейдар, пааркалар, фермалар, чааһынай олорор дьиэлэр араас архитектурнай бырайыагынан тутуллаллар 

диэн өйдүүр. Архитектура сүрүн көрүҥнэрин, араас матырыйаалынан билсэр. Пластилинынан, туойунан, конструкторынан тута 

үөрэнэр.  

- Ойуулуур-дьүһүннүүр искусство ис хоһоонун сөпкө өйдүүр, ылынар, уус-уран образтары сатаан быһаарар, көрөн астынар.  

- Маннык айымньылары кытта билсэр: "Эһэ уонна собо" М.Г. Старостин иллюстрацията; "Кырачаан балтым" М. Гуляева-Карим; 

"Сүрэҕэ суох чыычаах" М.Г. Старостин; "Кыыллар" Е.М.Шапошников; "Таал-Таал эмээхсин" И.И.Попов, Г.И.Попов; "Дьулуруйар 

Ньургун Боотур" В.Карамзин, И.Корякин; Э.Сивцев "Тэллэйдээх кыыс"; "Түннүк" М.Рахлеева, литография; "Саха бөҕөстөрө", "Муус 

аннынан балыктааһын бырааһынньыга - муҥха" А.Н.Осипов, живопись; "Уолан сүгүннэрэн иһэр кыыһынаан" П.Романов, живопись; 

"Ырыа" П.Романов, мозаика; "Сэргэ аттыгар турар саха дьахтара"В.П. Попов, скульптура; "Чэй иһиитэ"Э.Сивцев,графика; 

"Хоноһо","Летящий шаман" М. Федулов, гобелен; "Күһүн", "Кыһын", "Саас", "Сайын" В.Д. Иванов; "Аал луук мас", "Олоҥхо сүрүн 

геройдара" Т.А. Степанов, живопись; "Золотая осень" Левитан, живопись; "Аленушка", "Бухатыырдар"В.Васнецов,живопись; 

"Сарсыарда бэс чагдаҕа"И.Шишкин,живопись. 

Оҕо ойуулуур - дьүһүннүүр сатабыла 

Уруһуй  

- Уҥа, хаҥас эбэтэр икки илиитинэн тэҥҥэ уруһуйдаан көрөн бэйэтигэр табыгастаах суолу булар. Оҕо уруһуйдуурга туттуллар 

тэриллэри билэр, талан туттар (гуашь, акварель, фломастер, өҥнөөх харандаас, боростуой харандаас, миэл, чох, тушь, пастель, 

арыылаах кырааска, темпера). Хараҕынан холоон көрөн, харандааһы сөпкө баттаан, киистэ төбөтүнэн эбэтэр бүтүннүү туһанан 

ойуулуурга дьарыктанар. Кырааскатын, харандааһын, кэмчилээн туттарга кыһаллар. Харандааһынан, киистэнэн, миэлинэн барыллаан 



уруһуйдуурга, төгүрүччү, көнөтүк, долгуннуу, туруору, сытыары сотон, суруйан ойуулуурга үөрэнэр; бэлэм омоону кырааскалыыр. 

Боростуой быһыылаах эттиктэри ойуулуур. Төгүрүк, үс муннук, квадрат, ньолбоҕор, түөрт муннук быһыылаах эттиктэри көрөн 

олорон ойуулуур. Хас да ойууну холбоон биир ис хоһооннуур, боростуой саха оһуорун бэлэм фоҥҥа оҥорор, өйтөн, санаан көрөн, 

уус-уран айымньыттан, көрөн олорон уруһуйдуур. Дьыл кэмин, түүн, күнүс өйдөбүлүн, айылҕа уларыйыытын, үүнээйи, кыыл 

арааһын тутулун тулалыыр эйгэ көстүүтүттэн айан ойуулуур. Алта сүрүн өҥү билэр, кытархай, бороҥ, сырдык халлаан күөҕэ өҥү 

араарар. Өҥ сырдыгын хараҥатын араарарга, өҥү булкуйан дьүөрэлииргэ үөрэнэр. өҥнөр көмөлөрүнэн тулалыыр эйгэ киһи туругун 

көрдөрүөххэ сөбүн өйдүүр.  

- Ыраах, чугас турар эттиги хайдах уруһуйдууру сатыыр уонна эттик пропорциятын хараҕынан холоон ойууулуурга үөрэнэр.  

- Саха уонна атын омук оһуорун хараҕынан холоон оҥорор, кырааскалыыр уонна оһуорунан оҥоһуктары киэргэтэр.  

- Оҕо маннык сахалыы орнаменнары билэр, сатаан уруһуйдуур.  

- 6-7 саастахтар. "Саахымат ойуу", "Тыҥырах ойуу", "Биэ эмиийэ", "Сүрэх ойуу", "Туйах ойуу", "Сибэкки ойуу","Тоноҕос 

ойуу","Сарбынньахойуу","Эриллэҕэс ойуу","Көҕүөр ойуу".  

- Норуот киэргэл ойууларын билэр, сатыыр (городецкай, гжель, хохломской, жостовской, мезенскэй уо.д.а). Оһуору үүнээйи, 

геометрическай диэн ойууга  араарар, оһуору туттар, ыраастык кырааскалыыр. 

Аттарыы  

- Оҕо аттара, сыбаан оҥоро, тигэ, уһана, тута үөрэнэр.  

- Оҕо араас өҥнөөх кумааҕылары табатык дьүөрэлээн сыһыарарга, сөптөөх өҥү (фону) талан ыларга үөрэнэр. Бастаан биир өҥнөөх 

кумааҕыны, онтон 2-3 өҥү дьүөрэлии силимниир. Кырыйбакка эрэ бэлэм оһуору, ойууну, "малы-салы" сыһыарар.  

- Кумааҕыны бүк тутан, квадраттан көнө муннугу, көнө муннуктан ньолбоҕору, квадраттан төгүрүгү, үс муннугу, кылгас, синньигэс, 

кэтит кэрчиктэри, харах холооһунунан кырыйар. Ис хоһоонноох үлэни өҥүн, быһыытын, кээмэйин, балаһыанньатын көрөн, наардаан 

сыһыарар. Кумааҕыны, килиэйи кэмчилээн туттарга кыһаллар, үлэтин харыстыыр, саҕалаабытын бүтэрэр.  

- Норуот ойуулуур-дьүһүннүүр искусствотын үтүктэн геометрическэй быһыынан, хаппыт үүнээйинэн чыычааҕы, кыылы сыһыарар. 

Кыптыыйынан кырыйыы уонна кумааҕыны быһа тыытыы ньыматын дьүөрэлээн аттарар (дьабака бэргэһэ, бууктаах сон уо.д.а).  

- Саха оһуорун киэп көмөтүнэн кырыйан сыһыарар (сүрэх, туйах, хомус оһуордара).  

- Аттаран оҥорорго араас матырыйаалы: таҥаһы, кумааҕыны, хордуону, хаппыт үүнээйини, туоһу туһанар. Киһини, кыылы уустаан-

ураннаан, майгыннатан оҥорор, хамсааһыннарын таба биэрэр (сүүрэн иһэр ат, ыт, таба, саһыл, бөрө, дьиэрэҥкэйдии сылдьар кыыс, 

ойуоккалыы сылдьар уол). 

- Айымньы быһыытын, тутуутун өйдөөн көрөр, биир ис хоһоонноох оҥоһук икки-үс көрүҥүн холбуур, кээмэйдэрэ, чаастара тэҥин 

сөпкө биэрэр. Иһити-хомуоһу араас ньыманан сыбыыр.  

- Хаптаҕай субурҕа ньыматынан (ыаҕайа, тууйас, матаарчах, улахан чааскы) уонна итиннэ сыһыары сыбаан, хаһан, дьөлө анньан араас 

ойууну стеканы туһанан оҥорор.  

Сыбаан оҥоруу  

- Туойунан, пластилинынан үлэлии үөрэнэр; сыбаан оҥоруу араас ньыматын билэр, сатаан туһанар; ытыс икки ардыгар, көнө ньуурга 

араастаан (көнө, төкүнүк гына) хатайдыыр; хаптаччы баттыыр; бобо тутан сыһыарар; тарбах төбөтүнэн тобулу, дьөлө 

баттыыр,тэллэччи тардар; сыһыары тутан имэрийэн холбуур; тарбах төбөтүнэн хаптаччы тутар; чорбоччу тардар; стеканы туһанар, 

сыбаан уонна гуашь кыраасканан араас ойууну түһэрэр. 



- Мал-сал омоонун, айылҕа эттигин, остуоруйа персонаһын бэйэтэ мэһийэр; быһыы сүрүн уонна бытархай эрээтин, пропорциятын, 

быһыытын-таһаатын, көстүүтүн, ураты бэлиэтин көрдөрөн мэһийэр, эттик ньуурун тарбаҕынан уонна стеканан туһанан эллиир, киһи 

уонна кыыл ураты хамсаныыларын хомоҕой дьүһүннээн мэһийэр (чыычаах көтөөрү кынатын көтөхпүт; коза оҕото ойор, кыыс 

үҥкүүлүүр; оҕолор эрчиллэллэр - саастыылаахтарын кытта айар үлэтэ). 2-3 эттиктээх скульптура бөлөҕүн, эттик пропорциятын, 

кэриҥин, быһыытын-таһаатын, хамсаныытын чуолкайдык мэһийэр. 

Иистэнии  

- Кыыс оҕо тигэ үөрэнэр: иннэнэн, сүүтүгүнэн сатаан туттар, сабы иннэҕэ угар,түмүктүүр, кырыйар; субуйа анньыы ньыматынан 

куукула таҥаһын бүүрэр,таҥаска оһуордуур. Улахан, орто кээмэйдээх оҕуруону тиһэр, кыра көбүөрү киэргэтэр. Оҕуруону, сабы 

өҥүнэн наардаан туттар, таҥаһы кырыйарга кэмчилээн туттарга үөрэнэр. 

Уһаныы  

- Уол оҕо: 6-7 сааһыгар быһыччанан кыһарга, суруйарга, дьөлө хаһарга, ойуу түһэрэргэ, быһах эрбиинэн, өтүйэнэн туттарга, тоһоҕону 

саайарга үөрэнэр. Маһынан сатаан үлэлииргэ (эрбииргэ, саайарга, көтүрэргэ), сатаан уһанарга (кыһарга, быһарга, чочуйарга, ааларга, 

таптайарга ) үөрэнэр, сэрэнэн туттар.  

Тутуу  

- Тута үөрэнэригэр уһатыы, үрдэтии, бүрүйүү, сыһыары тутуу, холбооһун, кэҥэтии, биллэҕэ быраҕыы, туора сабыы курдук ньымалары 

билэр. Кирпииччэни туруоруу, кэккэлэччи, төгүрүччү,түөртмуннуктуу, утуу-субуу, сыһыары уурталыыры сатыыр.  

- Конструкторы туһанан араас моделы таҥар, оҥорор. Бэйэтэ былааннаан эбэтэр уруһуйунан (схеманан) сирдэтэн айан тутар. 

Сууллубатгына эрдэттэн былааннан табыгастаах сири булан кээмэйин, быһыытын, матырыйаалын, хайысхатын таба талан тутарга 

үөрэнэр. Туттуллар матырыйаал (кубик, кирпииччэ, хаптаһын, буруус уо.д.а.) туох уратылааҕын, хайдах туруктааҕын 

билэр,туттарыгар ону учуоттуур.  

- Туттуллар матырыйаалы талан, дьүөрэлээн, эрдэттэн былааннаан утумнаан тутар. Хас да тутууну биир ис хоһоонноон холбуур 

(уулусса, массыыналар, дьиэлэр, дэриэбинэ, куорат). 

Музыкальнай искусство 

- Музыкалънай искусство туһунан өйдөбүлэ  

- Музыкальнай искусство көрүҥнэрин (вокальнай: инструментальнай, симфоническай музыка,балет) туһунан бастакы өйдөбүлүылар.  

– Опера, академическай уонна народнай ырыа вокальнай искусство көрүҥнэрэ диэн өйдүүр, билэр, уратыларын араарар, быһаарар. 

Операда оперетта, академическай ырыава романс,ария,народнай ырыава частушка,тойук, кылыһах киирэллэр диэн билэр.  

– Үҥкүү уонна балет хореография категориялара диэн өйдүүр.Үҥкүү көрүҥнэрин билэр.  

– Музыкальнай искусство жанрдарынан үҥкүү, ырыа, марш буолаллар диэн араарар. Ритм, динамика,тиэмпэ,тембр,регистр музыка 

сүрүн ньымалара диэн билэр,араарар,быһаарар.  

– Республикаҕа, улуустарга аатырбыт саха композитордарын, мелодистарын, норуот ырыаһыттарын, мелодистар А. Новгородов, Н. 

Бойхолов, З. Винокуров, Ф. Корнилов, К. Пахомова,Д.Данилов,В.Ноев, Г. Слепцов,Игн. Слепцов,О.Иванова -Сидоркевич ырыаларын 

билсэр. Г. Григорян, Д. Салиман - Владимиров, М Жирков, П. Иванова, К. Герасимов, В. Ксенофонтов, улуу композитордар Шуберт, 

Шуман, Бетховен, П.И. Чайковскай, Д.И. Шостакович,М. Глинка айымньыларын билсэр.  

– Оһуохай арааһын (Бүлүүлүү, Аммалыы, Өлүөхүмэлии, сээдьэ) арааһын билэр. Олоҥхо, тойук туһунан бастакы өйдөбүлүылар.  

Музыканан хамсанар сатабыла 



- Музыка тэтимин, уратытын истэн хамсанар (хаамар, үҥкүүлүүр, сүүрэр). 2-3 чаастаах музыканы арааран истэн сөпкө хамсанар. 

Музыкальнай айымньыга сөп түбэһиннэрэн айан хамсанар. Кыыл, көтөр хамсаныытын үтүктэн, саха үҥкүүтүн хамсаныыларын 

туһанан үҥкүүлүүр, хамсанар. Араас түгэни имигэс хамсаныынан көрдөрөр. Киһи араас туругун сирэйинэн, илиитинэн хамсанан, 

туттан - хаптан көрдөрөр, быһаарар. Музыка, үҥкүү ис хоһоонун хамсаныы көмөтүнэн тириэрдэр. Айылҕа көстүүлэриттэн, олохтон-

дьаһахтан ылыллыбыт хамсаныылары үҥкүүтүгэр туттар. Кыыл - көтөр хамсаныытын үтүктэр, дьүһүннээн көрдөрөр. Үҥкүүнү 

умсугуйан, иэйиилээхтик толорор. Сиэр-туом үҥкүүлэрин ис хоһоонун өйдүүр, үҥкүүлүүр.Оһуохай арааһын билэр, үҥкүүлүү 

үөрэнэр.  

- Оҕо айылҕа көстүүтүн, өбүгэтин олоҕун - дьаһаҕын, үлэтин -хамнаһын, кыылы - сүөлү, көтөрү - сүүрэри саха үҥкүүтүн маннык сүрүн 

хамсаныыларынан ойуулаан көрдөрөрү сатыыр: хомус тардыы, ынах ыаһын, кымыс ытыйааһын, булчут хаамыыта, дьиэрэҥкэй, 

сүгүрүйүү,атах тэпсиитэ,туора хааман өгдөҥнөөһүн, кулун куллуруһуу,дэйбиирдээх хаамыы, сулустуу хаамыы, чороонноох 

хаамыы,ойон атахтэпсии,оһуохай хаамыыта.  

- Оҕо  бэриллибит  сорудахтары  чуолкайдык толорор. 

- Түргэн, бэһиэлэй майгыннаах музыканы - марш, үҥкүү буолар диэн арааран билэр уонна музыка уларыйар майгынын, тыаһын–ууһун: 

улаханнык-кыратык, бытааннык-түргэнник оонньуурун  хамсанан көрдөрөр, тоһургуур, чэпчэкитик сүүрэр, ыстанар, ойуоккалыыр, 

араас көрүҥнээх хаамыылары, сүүрүүлэри оҥорор, төгүрүккэ турууну–ыһыллыынны чуолкайдык оҥорор, араас кыыл-сүөл, көтөр-

сүүрэр  уобарастарын, тулалыыр эйгэтигэр баар транспоры  музыка майгыныгар сөп түбэһиннэрэн хамсанан көрдөрөр, бааранан 

үҥкүүнү толорор, араас маллаах-саллаах эрчиллиилэри, үҥкүү, хоробуот, саха үҥкүүтүн,оһуохай элеменнарыттан хамсаныылары 

оҥорор. 

Музыканы истэр сатабыла 

- Музыканы болҕойон, кэрэхсээн истэр, ырыаны, музыкальнай айымньы матыыбыттан билэ үөрэнэр, ырыа ис хоһоонун өйдөөн истэр. 

Музыкальнай айымньы киириитэ, бүтүүтэ диэн араарар. Музыкальнай айымньы бүтүөр дылы интэриэһиргээн истэр, иэйиитин - 

санаатын өйдүүр,образтарын уустаан-ураннаан кэпсиир.Музыкальнай айымньыны арааран билэр.  

- Музыкальнай инструмент арааһын билсэр. Тыллаах, охсон оонньонор, тыастаах, чаачардаах, тарбаҕынан оонньонор тимир хомус, 

икки тыллаах хомус, мас хомус, дүҥүр, күпсүүр, кырыымпа, скрипка, виолончель, таҥсыр, кылыһах, балалайка, домбра, гитара, 

барабан, табык, металлофон, бубен, дьаҕа, хобо, румба, маракас, погремушка диэн араарар. Музыкальнай инструмент ис тутулун 

(тыла, струна, хобото), тугунан оонньонорун (чаачарынан,медиаторынан) билэр.Хомуска дьүһүйүүнүөйдүү үөрэнэр.  

- Оҕо музыкальнай айымньыны истэн дуоһуйууну ылар. Композитор уонна айымньы аатын арааран билэр. 

Маннык композитордар айымньыларын истэр. 

- Бэлэмнэнии бөлөх "Марш","Вальс"(ф-но) Г.Комраков; "Сарсын, сарсын сарсыарда"(тойук) С.Зверев; "Попурри" сах.нар. ырыаларга 

Л.Муркин тол. (хомус); "Танец охотников"В.Кац (ф-но); "Балыксыталгыһа" (алгыс тойук); "Күһүн" (хомус); "Кыталыктар үҥкүүлэрэ" 

(индонезийскай варган) П.Алексеев тол.; "Кыһыҥҥы күн" (хомус); "Оленегорскай сээдьэтэ" О.Иванова мел., Ст.Дадаскинов тыл.; 

"Айыы Умсуур удаҕан ырыата", "Туйаарыма Куо" (тойук, М.Канаева тол.); "Көрдөөх чабырҕахтар" О.Егоров тол.; "Чабырҕахтар 

араастара" (Ст.Ник.Николаев тол.); "Сахам сирэ барахсан" Г.Григорян мел., И.Гоголев тыл.; "Саха сирэ" С.Владимиров муз.; "Мин 

дойдум" А.Егоров мел., С.Данилов тыл.; "Таммахтар" Х.Максимов мел.; "Сааскы санаалар" С.Шишигин (Аммалыы, 

Бүлүү,Өлүөхүмэлии оһуокай) У.Нохсоров тол.; "Сээдьэ","Айылҕа уһуктуута"(хомус); "Киэһээҥҥи ырыа" М.Жирков (саха 

инстр.анс.тол.сал. Н.Стручков); "Ыһыахха ыҥырыы" Вл.Ксенофонтов.  



Ыллыыр сатабыла. 

- Ырыаны истэр музыкальнай дьоҕура сайдар, сөптөөх диапозоҥҥа ыраастык, күөмэйин ыга туппакка, ыгылыйбакка, ис иһиттэн 

иэйиилээхтик   ыллыыр, ыллыырга турар, олорор балаһыанньатын (корпус, певческая посадка) билэр, музыкальнай дорҕооннору 

(квинта иһинэн) арааран истэр:  уһун-кылгас, үрдүк-намыһах, түргэн-бытаан дорҕооннор, ырыаны сыыһа ыллаан эрэбин диэн  билэр, 

көннөрүнэр.  

- Ырыаны музыкальнай инструмент доҕуһуолунан тэҥҥэ саҕалыыр уонна бүтэрэр.   

- Ырыа, хоробуот ис хоһоонун  туттан-хаптан, хамсаныынан  көрдөрөн бэйэтэ ыллыыр, хамсаныылары бэйэтэ толкуйдаан таһаарар. 

Бэһиэлэй, санаарҕабыллаах, марш, үҥкүү тэтимнээх ырыалары майгыннарын  билэр уонна ыллыыр, ырыа чаастарын араарар: киирии, 

күппүлүөт, хос ырыата, түмүк. Биирдиилээн (соло) эбэтэр коллективнай ырыа  толоруутугар музыка доҕуһуоллаах эбэтэр акапельнай 

ыллыыр.  

- Холкутук, унаарыччы, намыыннык, биир тэҥҥэ ыллыы үөрэнэр. Ырыа тылын чуолкайдык саҥарар, музыкальнай фраза икки ардыгар 

сөпкө тыын ылар, фразаны сымнаҕастык, холкутук бүтэрэр. Ырыа матыыбын, тэтимин сөпкө тутуһан, чуолкайдык, намыыннык, 

чэпчэкитик ыллыыр, кэмигэр салгыыр, бүтэрэр. Ырыа ритмин, тэтимин истэн, өйдөөн, атын киһини кытта дьүөрэлээн ыллыыр, 

киирии чааһын, хос ырыатын, бүтүүтүн матыыбын билэр, матыыба, доҕуһуола диэн араарар. Дэгэрэҥ, дьиэрэтии, таҥалай ырыалар 

көрүҥнэрин араарар.  

- Оҕо ырыа аатын, тылын уонна музыкатын авторын билэр, ааттыыр. Маннык ырыалары сатаан ыллыыр.  

- Бэлэмнэнии бөлөх  

- "Көмүс түгэн" А.Егоров мел., С.Данилов тыл.; "Кыталык" н.м.т.; "Ыаҕайа" Е.Лукинова мел., Ороһуунускай тыл.; "Дорообо тугутчаан" 

В.Парников мел., Едукин тыл.; "Кыһын тоҕо буоларый? " З.Степанов муз., П.Одорусов тыл.; "Сарсыарда" н.м., т.; «Ньургуһуннар» 

Т.Дьяконова мел.; "Үчүгэй" К.Пахомова мел., Дмитриев тыл.; "Хатыы" В.Парников мел., П.Тобуруокап тыл.; "Куукалка" Д.Данилов 

мел.; "Дыргыл сыттаах дьэдьэним" В.Егоров мел., Петров тыл.; "Хомус тыаһын истиим, да" К.Пахомова мел., В.Ксенофонтов тыл.; 

"Сибэкки" К.Пахомова мел.,В.Петрова тыл.  

Саха фольклора 

- Фольклор көрүҥнэрин (остуоруйа, таабырын, өс хоһооно, чабырҕах, оһуокай, тойук, олоҥхо) туһунан өйдөбүлү ылар, сэргии үөрэнэр, 

сөбүлээн истэр, дуоһуйар. Фольклору көрүҥнэринэн арааран билэр, остуоруйалары, таабырыннары, чабырҕахтары, өс хоһооннорун 

билэр, сатаан кэпсиир, толорор. Айымньы ис хоһоонун ойуулаан - дьүһүннээн көрдөрөр, геройдарын үтүө өрүттэрин холобур 

оҥостор, түгэнигэр сөп түбэһиннэрэн саҥатыгар, кэпсээнигэр туһанар.  

Остуоруйа 

- Остуоруйа норуот бэйэтин баҕатын, эрэлин, олоҕун-дьаһаҕын туһунан этэр, кэрэхсээн истиллэр дьикти - дьиибэ фантастическай 

кэпсээн диэн өйдүүр. Араас омук остуоруйаларын арааран билэр.  

- Саха остуоруйата үс бөлөххө (хамсыыр - харамай, олох - дьаһах туһунан, алыптаах - двиктилээх) арахсар диэн билэр.  

- Оҕо бөлөхтөрүнэн (кыра, улахан) маннык остуоруйалары истэр,билэр, сатаан кэпсиир. 

-  Улахан, бэлэмнэнии бөлөх  

- "Өҥөй бөтүүк", "Кырынаас кутуругун төбөтө хара буолбута", "Дьэрэкээн оҕолор", "Чыычаах икки моҕус икки", "Чөркөй икки хаххан 

икки", "Чурум - Чурумчуку", "Таал - Таал эмээхсин", "Сылгы баһын саҕа көмүһүтуппутоҕонньор","Дыбык кылыыһыт".  

 



Өс хоһооно 

- Олох - дьаһах, быһыы - майгы туһунан түмүктэммит өйү - санааны аҕыйах тылынан дьүһүннээн этии өс хоһооно дэнэр диэн өйдүүр. 

Доҕордоһуу, майгы-сигили туһунан уонна сүбэ-ама суолталаах маннык өс хоһооннорун билэр, ис хоһоонун өйдөөн, тоҕоостоох 

кэмигэр түбэһиннэрэн,оҕолору, улахан дьону кытта сыһыаныгар,бодоруһуутугар туһанар.  

- Доҕордоһуу туһунан  

- «Сүгэ кыайбатаҕын сүбэ кыайар», «Атас туһугар атах тостор», «Киһи кэпсэтэн, сылгы кистэһэн, ынах маҥыраһан билсэр», «Эйэҕэс 

киһи элбэх доҕордоох», «Элбэх бырааттыы- лартан эһэ да куттанар».  

- Майгы - силги туһунан  

- «Үтүө ат биир кымньыылаах, үтүө киһи биир тыллаах», «Сүрэҕэ суох сүүс сүбэлээх», «Күлэр икки ытыыр икки аҕыс балыс», 

«Куттаҕас бэйэтин күлүгүттэн куттанар», «Тот тоҥуй, аччык амарах», «Аҕыйах тыл минньигэс, үгүс тыл сымсах», «Аҕал диэтэххэ 

антах хайыһар, ыл диэтэххэ ымах гынар, кулудиэтэххэ курус гынар», «Тимир тириитин кэппит», «Биэрэрин бэскэ ыйаабыт, уурарын 

умнан кэбиспит», «Көҕөн көттөҕүнэ көппөх өрүкүйэр», «Үрдэ үүс бэргэһэ, анна адьыр уу», «Этиллибит иһиллибэккэ буолбат», 

«Иһигэр былас муостаах киирбит», «Эрбэх үрдүгэр сэттэтэ эргийбит», «Сүбэ -ама суолталаах», «Биир бэйэҥбиэс буолуоҥсуоҕа», 

«Кырдьаҕастан алгыһын, эдэртэн эйэтин ыл», «Киһи киэнигэр баҕарыма, бэйэҥ киэҥҥиттэн матыаҥ», «Куһаҕаннаах үчүгэй 

куустуспутунан сылдьаллар», «Оннооҕор от - мас үрдүктээх намыһахтаах», «Сүөһү күрүөлээҕэ, киһи төбөлөөҕө үчүгэй», «Тумсугун 

дулҕаҕа соттума», «Хантайан туран силлээмэ, хараххар түһүө», «Күрүө намыһаҕынан көтүллэр», «Тиэтэйбит сыарҕа сыыр анныгар 

хаалар, тиэтэйбэтэх сыыр үрдүгэр тахсар», «Ыстаабыккын эрэнимэ, ыйыстыбыккын эрэн», «Токко сыа да сымсах,ааска ууда 

минньигэс».  

Таабырын 

- Таабырын диэн тугу эмэни атын көстүүнэн сыһыаннаан таайтарар кыра айымньы ааттанар диэн өйдүүр. Холоон, сабаҕалаан, туохха 

сыһыаннааҕын быһаарар, таайыытын тобулар. Иллэҥ кэмҥэ, анал дьарыкка, дьоро киэһэлэргэ таабырын таайсан булугас өйүн, 

хомоҕой тылын эрчийэр, сайыннарар.  

- Маннык сыһыаннаахтаабырыннары үөрэтэр,таайыыларын билэр. 

- Улахан, бэлэмнэнии бөлөх  

- Айылҕа көстүүлэрэ: күн,ый, халлаан, сир,былыт,ардах,хаар,тыал, чаҕылхан, этиҥ. 

- Кыыллар: эһэ, бөрө, саһыл, тайах, таба, кырынас, киис.  

- Хамсыыр-харамай (үөн-көйүүр, уу харамайа): кымырдаҕас, хомурдуос, аһыҥа, лыах, тоноҕосчут, кумаар, сахсырҕа,тигээйи,тойон 

ыҥырыа, күлүмэн, ооҕуй оҕус, чиэрбэ,таракаан, баҕа,балык, сордоҥ, собо.  

- Киһи, киһи миэстэлэрэ: киһи, төбө, баттах, харах, мурун, кулгаах, айах, тиис, тыл, илии, тарбах,тыҥырах,ытыс.  

- Сэп-сэбиргэл: саа, буулдьа, атырдьах, хотуур, кыраабыл, сиэрпэ, суха, муҥха, тыы, чаар- каан, сохсо, кыптыый,быһах, сүгэ, эрбии. 

- Таҥас -сап,иистэнэр тэрил: иннэ, сап, сүүтүк,тимэх, үтүлүк,бэргэһэ.  

- Үөрэх, наука,техника: кинигэ, сурук, харандаас, радио,телевизор,трактор, борохуот, аал, электростанция, электричество, самолет.  

Чабырҕах 

- Чабырҕах саха норуотун тылынан айымньытын саамай сытыы сатирическай формата диэн өйдөбүлү ылар. Чабырҕах лабырҕаччы, 

түргэнник этиллэр, араастаан туттан-хаптан ис хоһоонун бэриллэр диэн билэр. Биэс сааһыттан маннык чабырҕахтары билсэр, этэргэ 

үөрэнэр, холонор:  



- Улахан, бэлэмнэнии бөлөх  

- "Этиһиик хобуоччу кыргыттар"; "Тыллаах буолар чабырҕах"; "Куһаҕан уол туһунан" (В.Еремеев); "Оҕус саҕа буолуоҕун... " 

(П.Тоборуокап); "Чыыбы-чаабы чыычаах" (Г.Иванова); "Ахсаан чабырҕах" (Е.Местникова); "Чабырҕахтар" (Е.Местникова); "Анды 

сымыыта" (Т.Наумовскай); "Сылгы чабырҕаҕа" (Г.Никулин); "Атах туһунан" (Е.Местникова); "Төбө" (Г.Иванова); "Үөн чабырҕаҕа" 

(Г.Никулин); "Ат", "Детсад олоҕуттан", "Аана алаадьыта" (П.Тоборуокап); "Туруйа сымыыта" (П.Степанов); "Чыычаах оҕото", 

"Кыһын" (Е.Местникова); "Күһүн","Сааскы түптэ","Былыргы чабырҕахтар"(С.Зверев); "Ахсаан чабырҕах"(Е.Мартынов).  

Оһуокай 

- Оһуокай үҥкүү, ырыа, поэзия холбоспут фольклор сүрүн көрүҥэ буолар диэн өйдөбүлү ылар. Оһуокай арааһын көрөн, истэн билэр. 

Кыра орто бөлөх оҕото оһуокай хаамыытын толорорго, улахан, бэлэмнэнии бөлөх оҕото оһуокай тылын үтүктэн ыллыырга, оһуокайы 

таһаарарга үөрэнэр, холонор.   

Тойук 

- Тойук - норуот ырыата, дьиэ-буо диэнинэн саҕалаан дьиэрэтии уонна дэгэрэҥ мелодиятынан толоруллар диэн өйдөбүлүылар. Саха 

киһитэ төрөөбүтдойдутун кэрэтин, бар- дьонун мааны майгытын уруйдаан, айхаллаан хоһуйан туойар, алгыһын этэр диэн билэр, 

олоҥхоттон уратытын араарар.Сэргээн истэргэ үөрэнэр,туойарга холонор.  

Олоҥхо 

- Саха норуотун уус-уран айымньытын саамай үрдүк чыпчаала - олоҥхо, эпическай айымньы диэн өйдөбүлүылар.Бухатыыр модун 

обраһын,таҥаһын -сабын, сэбин-сэбиргэлин, сырыытын - айанын, күүһүн - уоҕун, айыы санаатын сэргиир, сөҕөр-махтайар. Айыы 

бухатыырын уона абааһы бухатыырын уратыларын арааран өйдүүр, быһаарар, сүрүн геройдарын аатын билэр, бэйэтин сыһыанын 

ойуулаан - мындырдаан көрдөрөр, тылын хоһуйар.  

- Улахан, бэлэмнэнии бөлөх оҕото маннык олоҥхолору кытта билсэр: С.Васильев,"Эрчимэн Бэргэн","Быыра Баадьай",П.Ойуунускай 

"Дьулуруйар Ньургун Боотур" 

 

Оҕо этэ-сиинэ, хамсаныыта сайдыыта 

Чөл олох үөрүйэхтэрин тутуһар: 

- Доруобуйатын бөҕөргөтөр, быһыы-таһаа, эт-хаан уонна өй үлэтин сөпкө өйдүүр, дьүөрэлэһиитин хааччыйар, эт-хаан ис кыаҕын 

сайыннарар. 

- Чопчу уонна сөптөөх күннээҕи тутулу тутуһар: үөрэх дьарыктарын дьүөрэлээн, күнүскү утуйуу уонна таһырдьа дьаарбайыы уһунун 

сөпкө тутуһар. 

- Оҕо этин-хаанын туругуттан уонна бэйэтин чопчу уратытыттан көрөн  хас биирдии оҕоҕо уратылаах сыһыаны олохтуур. 

Оҕо кыраҕы, кытыгырыс, сылбырҕа, сымса, имигэс, бэйэтин кыанар, чэбдик туруктаах буоларыгар хаамыы, сүүрүү, ыстаныы, 

ыттыы, сыыллыы, быраҕыы, хабыы курдук сүрүн хамсаныылар, сарсыардааҥы эрчиллии, сахалыы хамсаныылаах, күрэхтэһиилээх 

оонньуулар, араас анал эрчиллиилэр уонна күн, салгын, уу суолтатын өйдүүр, сыаналыыр, сатаан хамсанарга, эрчиллэргэ дьулуһар, 

кыһаллар, үөрэнэр.  

Физическэй хаачыстыбалары сайыннарар эрчиллиилэр 

 



     Тулуур:  1-тэн 3,5 мүнүүтэҕэ дылы 450-500м сиргэ сылайыар диэри бытааннык сүүрүү; 25 миэтэрэттэн 600м диэри хас да мэһэйи 

туорааһыннаах орто тэтиминэн сүүрүүнү кытта хаамар.  

   Сымса, сылбырҕа: ураты төрүт балаһыанньалар (тобуктаан туран, олорон, сытан эрэ туран сүүрэр, кэннинэн туран этиллибит хайысхаҕа 

ыстанар, түргэнник араас балаһыанньалары уларытар: олорор, сытар, турар уо.д.а); хамсаныы тэтимин уларытар, араас төхтүр 

дьүөрэлэһиилэри киллэрэр, кинилэр чаастарын араастаан ситимниир; эрчиллиилэри толорор араас ньымалары (үөһэттэн, аллараттан, 

быраҕар; биир, икки атахха, эргийиилээх ыстаныылары оҥорор уо.д.а.) 

      Хамсаныы тэтимин уларытар, араас  төхтүр дьүөрэлэһиилэри киллэрэр, кинилэр  чаастарын араастаан ситимниир; 

-эрчиллиилэри толоруу араас ыйааһыннаах, кэриҥнээх, ойуулаах-мандардаах эттиктэрдээх эрчиллиилэр,кинилэри эт-сиин хамсаныытын 

кытта дьүөрэлээһин; хас да буолан дьүөрэлии хамсаныылары оҥорооһун: икки, үс, түөрт буолан, бөлөҕүнэн бары (илиилэриттэн тутуһан 

баран олоруу, туруу, ыстаныы, эргиллии); ыарахан соҕус хамсаныылар дьүөрэлэһиилэрэ; хамсаныылаах оонньуулар быраабылаларын 

ыаратан биэрии. 

Түргэн: бэлиэ тыаска түргэнник хардарар буолууга эрчиллиилэр; 1.5-2 мүнүүтэҕэ түргэн тэтиминэн хамсаныы; араас балаһыанньаттан туран 

сүүрүү: кэннинэн туран, сытан эрэ; уобуруччулаах (эргитии, уобуруччуну кэтэн сүүрүү),  мээчиктээх, күрэхтэһии көрүҥнээх эрчиллиилэр 

(ким түргэнник мээчиги төкүнүтэр, бэриллибит бириэмэҕэ ким элбэхтэ  мээчиги тэйитэр)  

Күүс: сиринэн сыыллыы, ыскамыайкаҕа сытан эрэ тардыныы, гимнастическай кирилиэскэ, канатка, ураҕас маска элбэх төгүл ыттыы; тиэрэ 

уонна умса сытан эрэ оҥоһуллар ыаратыллыбыт эттиктээх эрчиллиилэр;  миэстэттэн эбэтэр 2-3 хардыыны оҥорон үрдэлгэ ыстаныы, симии 

мээчиги (1 кг) иннин диэки төбө үрдүттэн быраҕыы уо.д.а. 

 

Сүрүн хамсаныы 

 

Хаамыы. Табатык, илиини-атаҕы дьүөрэлээн хаамар, атах төбөтүн кыратык тас өттүгэр тутан, тиэрэ тутан, чэпчэкитик хаамар, 

төхтөрүтэн, атаҕын аннын көрбөккө, хааман иһэн араас хамсааһыннарын онорор (сүбүрүһан туруу, икки буолан, үс буолан, түөрт буолан), 

хайысханан (көнөтүк, эргиирги, “эрийэ-буруйа”, утарыта хаамыыны, кэннинэн, ойоҕоһүнан хаамыылары), тэтимнээхтик, мэһэйдээх сиринэн, 

итэннэ араас  ньыманан (хаамыы, атах төбөтүгэр, тиҥилэххэ, тилэх тас өттүнэн хаамыы, тобугу накытан өрө көтөҕөн, чөхчөйөн уонна тобугу 

кыратык накытан, киэн хардыынан, кырыынан-атаҕы атахха тардан, гимнастичэскэй хаамыынан) онорор . 

Сүүрүү. Сөптөөхтүк туттан, илиини-атаҕы дьүөрэлээн (кыра соҕустук төҥкөйөн, илиини бокутан), илиини, атаҕы сөпсөһүннэрэн 

хамнатыы, атаҕы сиртэн арааран, чэпчэкитик уонна төхтөрүтэн сүүрүү. Араас тэтиминэн, хайысханан, сэлэлии туран, түһүүлээх-тахсыылаах 

сиринэн, араас ньыманан (хаамыы, атаҕын кэннигэр тэбэн, атах төбөтүнэн, киэҥ хардыынан, көнөтүк уонна кырыынан бөтөрөҥнөтөн) 

сүүрүү, хамсаныыны солбудаһыннара сылдьан  (ыстатыы, хаамыы, быраҕыы, хатаастыы) оҥорор.  

Ыстаныы.Кылыйыы, куобахтаан  биир сиргэ ыстаныы, иннигэр, эргийэ-эргийэ уонна уҥа-хаҥас өттүгэр ыстаныы; 5 – 6 м уһуну, 25 – 

40 м ыстаныылары хатылаан оҥоруу; сиргэ сытар көнө, уһун быа нөҥүө ыстаныы; кумахтаах мөһөөччүгү атахха кыбытан ойоҕоһунан, онтон  

6 – 8 симии мээчик үрдүнэн ойуу. Аҥар атахха (кылыйан)  сиргэ  сытар көнө, быа нөҥүө иннигэр-кэннигэр, уҥа-хаҥас, биир сиргэ, иннигэр 

ыстаныы. Чөхчөһөн олорон өрө ойон тахсыы; ууммут илиититтэн үөһэ ыйаммыт эттиккэ (25 – 30 см) тиийэ саатаан, миэстэттэн уонна 

суурэн кэлэн ыстыы. 3 хардыы сиргэн сүүрэн кэлэн, 40 см үрдүккэ ойон тахсыы, түһүү. Миэстэттэн уһуну ыстаныы (100 см кырата суох), 

сүүрэн кэлэн ыстаныы (150 – 180 см); сүүрэн тиийэн үрдүгү ыстаныы (50 см), кылгас ыскакаалка нөҥүө араас ньыманан: икки атахха, атаҕы 



уларытан ыстаныы, ыскакаалкалаах ыстаҥалаан сүүрүү. Уһун ыскакаалка нөҥүө уонна эриллибит ыскакаалка аннынан сүүрэн ааһыы,биир 

сиргэ туран ыстаныы. Улахан уобуруччу нөҥүө ыскакаалка курдук ыстаныы.  

Быраҕыы уонна хабыы.Мээчиги үөһэ быраҕыы, сиргэ быраҕыы уонна икки илиинэн ытыс охсон хабыы 20 итэҕэһэ суох; аҥар илиинэн 

тохтообокко 10 төгүл хабыы; ити курдук илииттэн илиигэ сиртэн тэйитэн хабыы (3 – 4 төгүл); атаҕы хатыйан сиргэ олоруу (туроктыы); 

мээчиги сиэккэ нөҥүө быраҕыы, итинник – симии мээчиги быраҕыы. Сиртэн тэйбит мээчиги илиинэн күүскэ охсуу (субуруччу 10 төгүл); 

миэстэҕэ туран, онтон утары киирэн  (5 – 6 м кырата суох). Симии мээчиги бөкүнүтүү (1 кг). Сытыары уонна туруору сыалы (сыал ортото 2 

м үрдүк) 3 – 4 м быраҕыы. 5 – 10 м хамсыыр сыалы быраҕыы.  

Хатаастыы, сыыллыы.Түөрт атах буолан мээчиги төбөнөн 3 – 4 м анньыы. Хас да тэрил икки ардынан сыыллыы: кэннитэн, иннин 

диэки сыыллыы, харытынан уонна тобугунан   тирэнэн ыскамыайкаҕа сыыллыы,  ыскамыайкаҕа тобуктаан, бэрэбинэҕэ олорон илии-атах 

көмөтүнэн иннин диэки тардыныы. Сытан эрэ ыскамыайкаттан тардыһан уонна аннынан сыыллыы. Сыыллыыны, хамсаныы араас 

көрүҥүнэн солбудаһыннарыы (хааман, сүүрэн, атыллаан уо.д.а.). Үктэлинэн үрдэлгэ өрө тахсыы, гимнастическэй кирилиэскэ 

ыттыы.Гимнастическэй кирилиэскэ төхтүрүн уонна тэтимин тутуһан ыттыы. Түөһүн туһаайытынан тутуһан канаат (ураҕас) аттыгар туран, 

онтон төһө кыалларынан үөһэттэн тардыһыы; инник – чөхчөйөн олоруу, онтон туран ыйаастыы. Канааттан тутуһан туруу, онтон сытан 

тутуһууга көһүү, канааты атахха эрийэн, онтон ханаакка ыйанан атах төбөтүгэр туруу, илиинэн үөһэттэн тардыһан кылгас бириэмэҕэ  

хатаастан (салгыҥҥа ыйанан ) туруу.  Канаатка илиинэн, уллуҥаҕынан (тилэҕинэн) тирэнэн олоруу, онтон үөһэ тахса сатыыр.   

Тирэххэ эрчиллиилэр. Атаҕын төбөтүн  тилэххэ сыһыара-сыһыара хаарчахтаммыт сиринэн кырыынан хаамыы (көнөтүк, эргииргэ, 

“эрийэ-буруйа”); кырыынан хаамыы; ити курдук төбөтүгэр мөһөөччүгү ууран; көнөтүк уонна ойоҕоһунан иҥнэри дуосканан хаамыы. 

Иҥнэри дуоска устун хааман, сүүрэн тахсыы уонна түһүү. Ыскамыайка устун симии мээчиктэри хардыылаан; ортотугар чохчойон олоруу; 

кумахтаах мөһөөччүктэри ууран, онтон хомуйуу; иннигэр икки илиитинэн мээчиги бөкүнүтүүнү оҥоруу.  Гимнастическай ыскамыайкаҕа 

атах төбөтүгэр туруу, онтон уллуҥахха эргийии оҥоруу. Биир атахха туруу (аҥар  атаҕа кэннигэр, илиитэ ойоҕоһунан үөһэ тахсыы); 

“хараҥаччы” курдук туруу. Сүүрүү, ыстаныы кэнниттэн атах төбөтүгэр чохчойон олоруу, илиини ойоҕоско тутуу; тохтоон баран аҥар атахха 

туруу, илиини өттүккэ тутуу. Гимнастическай ыскамыайка синньигэс өттүнэн хаамыы. Икки буолан илииттэн тутуһан эргийии, хараҕы  

симэн (3 – 4м) хаамыы.  

 

Сүрүн сайыннарар эрчиллиилэр 

 

Илиигэ,  сарын курдааһыныгар  аналлаах эрчиллиилэр. Илиини тутуу балаһыанньата: илиини токутан түөһүн иннигэр тутуу, санныгар 

тутан (тоҥолоҕо аллара, ойоҕоско). Бастакы балаһыанньаттан илиини көннөрөн ойоҕоско илдьии, көнөтүк иннигэр, тоҥолоҕунан илиини  

токурутуу; иккис балаһыанньа – илиини өрө көтөҕүү; ойоҕоһугар ытыскын үөһэ тутан илдьии. Илиини кэтэххэ тутууттан – ойоҕоско 

илдьии, онтон үөһэ көтөҕүү. Илиини иннигэр тутуу, үөһэ тарбахтары “күлүүстээн” өрө тутуу (илии салбахтарын ис өттүгэр эргитии). Икки 

илиини үөһэ, кэннигэр солбуһуннары уонна тэҥҥэ хамсатыы. Илии салбаҕын үөһэ, аллара (токурутан, көннөрөн), тарбахтары бииргэ ыга 

туттуу (сутуруктуу) уонна араарыы. 

Атахха эрчиллиилэр. Атах төбөтүн сиртэн араабакка эрэ биир сиргэ тиҥилэхтээһин. Хас да төгүл чохчойон олоруу, хас сырыы аайы 

илиини өрө, сискэр тутан, чохчойууну намыһатан иһии;  атаҕы көнөтүк иннигэр өрө тэбии. Илин, ойоҕос диэки киэҥник атыллаан ол 

үктэммит атахха тирэнэн туран, илиини өттүккэ, онтон илиини иннигэр, ойоҕоско, үөһэ тутуу. Атаҕынан кыра эттиктэри ылыы уонна өрө 

тутуу, онтон ууруу; атын-атын сиргэ ууруу. Тиҥилэххэ кырыынан хаамыы, палка, канат үрдүгэр атах төбөтүнэн үктэнэн хаамыы.  



Курданартан үөһэҕэ эрчиллиилэр. Кэтэҕинэн, саннынан, кэннинэн уонна тилэҕинэн истиэнэҕэ сыстан туран (муоста плинтуһа суох), 

илиини өрө көтөҕөр уонна түһэрэр. Гимнастическай истиэнэҕэ сыстан, үктэлтэн тутуһар (өттүгүн туһаайыытынан), атаҕын бокутар, онтон 

көннөрөн хардары-таары өрө көтөҕөр. Гимнастическэй истиэнэҕэ иннинэн турар, өттүгүн туһаайыытынан тирэхтэн тутуһан, онтон иннигэр 

төҥкөйөр уонна кэдэйэр.  Илиини иннигэр бокутан, онтон кэтэҕэр тутан, илиини ойоҕоһунан уунан уҥа, хаҥас эргийиини оҥоруу.  

Туруулар уонна хамсааһыннар. Субуруһан туруу, кэккэлээн, икки буолан, икки эбэтэр хас да эргиири оҥороруу. Биир субурҕаттан хас 

да (3-4) субурҕа буолуу. Биир сиргэ туран уҥа, хаҥас үктэнэн уонна хааман иһэн мунньуктарга  эргийиини оҥоруу. Субуруһан туран 

кэтэххэ; кэккэлээн туран – атах төбөтүн сурааһыҥҥа тэҥнээһин. Субурҕа көнөҕө илиини иннигэр, кэккэҕэ, эргииргэ – ойоҕоско уунан 

тэҥнээһин.  

Оҕо хамсаныы араас көрүҥнэрин, оспуорт эрчиллиилэрин оҥоруу  ньымаларын; хамсаныы техниката уратытын билэр; улахан киһи 

көрдөһүүтүнэн хамсаныылары сөптөөхтүк көрдөрөр. Хамсаныыны айан оҥорор дьоҕура сайдар. 

 

Хамсаныылаах оонньуулар 

Хамсаныылаах оонньуулар иитээччи көрүүтүнэн уларыйыахтарын сөп. 

Сүүрүүлээх оонньуулар: «Эккирэтиһии», «Муннуктар», «Булчуттар уонна эбисийээнэлэр», «Иккилии буолан сүүрүү», «Кутуйахсыт», 

«Биһиги- көрдөөх оҕолорбут», «Быһыыны оҥор», «Соболор уонна сордон», «Албын саһыл», «Утарыта сүүрүү», «Кураанах миэстэ”, “Дьиэтэ 

суох куобах”. 

Ыстаныылаах оонньуулар: “Сиргэ хаалыма”, “Ким үчүгэйдик ыстанар”, “Удочка”, “Дулҕаттан дулҕаҕа», «Ким аҕыйах ыстаныы 

оҥорор», «Кылаастар». 

Сыыллааһыннаах уонна ыттардаах оонньуулар: «Ким былаахха түргэнник тиийэр?», “Эһэ уонна тигээйилэр», «Баһаарынайдар 

үөрэххэ». 

Быраҕыылаах оонньуулар: “Булчут уонна куобахтар”, “Былааҕы аһары бырах», «Төгүрүмтэни тап», «Мээчиги сууллар», «Мээчиги 

оонньуу ыытааччыга”, “Мээчик оскуолата” 

Эстафета-оонньуу: “Пааранан эстафета”, “Кеглины таарыйбакка эрэ мээчиги ит”, “Мээчиги иигэ бырах”. 

Мэһэйдээх суол: маннык сорудахтары утуу-субуу оҥор: мэһэйгэ дылы сүүрэн тиийэн, мэһэйи аннынан киирэн ааһыы, тирэҕин 

сүтэрбэккэ эрэ мэһэйтэн ыстанан төттөрү миэстэҕэ тиийии. 

Хайысханы быһаарар оонньуулар: «Карталаах айан», “Сөпкө барыан, тугу эрэ булуон”, “Предмети кистээ уонна суолун оҥор” уо.д.а. 

Спортивнай оонньуулар 

Араас спортивнай оонньууларга сыстарга көмөлөһүү: 

- мохсуо- сөптөөх балаһыанньаҕа туран илиини туора тутан быраҕар маһы сөпкө быраҕыыга. 2-3м уонна 5-6 м ыраахтан мохсуону 

суулларары сатааһын; 

- баскетбол-түөстэн икки илиинэн мээчиги бэйэ-бэйэҕэ бырахсыыга, уҥа, хаҥас илиинэн мээчиги сиртэн тэйитэргэ эрчиллиигэ; 

мээчиги икки илиинэн түөстэн корзинаҕа киллэриигэ; хамаанданан оонньууру сатааһыҥҥа; 

- бадминтон- ракетканан бадминтон мээчигин этиллибит хайысхаҕа охсууга, улахан дьону кытта оонньуурга; 

- футбол-уҥа, хаҥас атахтарынан ыйыллыбыт хайысхага мээчиги төкүнүтүүгэ, мээчиги эттик тула эргитиигэ, оҥхойго, боруотаҕа 

киллэриигэ, истиэнэҕэ хас да төгүл тэбээһиҥҥэ, иккилии буолан бэйэ-бэйэҕэ мээчиги атаҕынан бэрсиигэ; 

- хоккей- охсор маһынан шайбаны ыйыллыбыт хайысхаҕа, боруотаҕа анньан киллэриигэ, пааранан бэйэ-бэйэҕэ анньан сыҕарытыыга. 



- Сахалыы күрэхтэһиилээх оонньуулар: «Куобах», «Кылыы», «Ыстаҥа», «Буурдааһын», «Мас тардыһыыта», «Хапсаҕай». 

- «Мохсоҕоллоһуу», «Булчут уонна кустар», «Бэгэччиктэһии», «Бэргэн булчут»,   «Мас ынаҕы кыырат»,  «Мүһэ былдьаһыы», «Өһөс 

торбос», «Тобук тардыһыы», «Кириэс тэбии». 

Спортивнай эрчиллиилэр  

Улахан киһи этиитинэн араас эрчиллиилэри сөпкө көрдөрөр сатабылын чиҥэтиигэ, бэйэтэ айан хамсаныытын сайдарыгар көмөлөһүү: 

- Сыыртан икки буолан түһэ оонньооһун: бэйэ бэйэни хатааһылатыыга, сыыртан түһэн иһэн атын сир диэки хайыһыннарарга, 

тохтоторго; 

- Сүүрэн кэлэн муус суолунан хатыыскалааһын: хатыыскалааһын кэмигэр чохчойууга уонна онтон турууга; 

- Түһүүлээх тахсыылаах сиринэн араас хаамыыларынан хайыһардааһын: миэстэҕэ туран эрэ уонна хамсаныы кэмигэр эргийэргэ, 

сыырга “кирилиэстии” тахсыыга, сыыртан намыһах балаһыанньаҕа туран түһүүгэ, 1-2 км биир тэҥник сүүрүүгэ; оонньуулар «Ким 

бастаан эргиллиэй», “Үөһэ көтөх», “Эккирэтиһии” , «Киэҥ хардыы», «Таарыйыма», “Суолун устун”; 

- Икки көлүөһэлээх велосипедынан хатааһылааһын: бэйэтэ сатаан олороругар,  көнө сир, эргиир устун айаннааьыҥҥа, уҥа уонна хаҥас 

салайыыга; 

- Уҥа эбэтэр хаҥас атаҕынан анньынан самокатынан хатааһылааһын; 

- Роликовай хаҥкынан хатааһылааһын; 

- Харбааһыҥҥа бэлэмнэнии: түөһүнэн уонна көхсүнэн халтарыйыы; ууга тыыны таһаарыы; чычаас сиргэ олорон эбэтэр сытан эрэ 

түгэхтэн тирэнэн  атаҕынан үөһэ аллара тэбиэлэнии; илиилэринэн хамсаныылары оҥоруулары үөрэтии, көҥүл ньыманан харбааһын. 

- Ууга оонньуулар: “Фонтан”, ”Муора долгуннурар...”, “Хачыаллар”, “Ууну тут”, “Муора долгуннара” уо.д.а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Төрөппүтү кытта үлэ сыллааҕы торума 

“Күнчээн” бөлөх 

 

Балаҕан ыйа  

 “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” – төрөппүт кыттыылаах күһүҥҥү быйаҥ аһыттан оҕолорго амсатыы; 

Алтынньы ый 

 “Эбээ, эһээ сиэнинээн дьарыга” – илиинэн үлэ выставката; 

 Хас биирдии оҕоҕо дьиэнэн сылдьан кэпсэтэн суруйуу; 

 “Күн-күбэй ийэбит идэтэ” ийэ идэтин туһунан хаартыскалаах планшет; 

 Детсад уопсай мунньаҕа (МЧС, педиатр, медсестра, завхоз, методист, заведующай кыттыылаах); 

 Педагогическай конселиум (төрөппүт, иитээччи, логопед, психолог, заведующай, методист кыттыылаах); 

Сэтинньи ый 

 Төрөппүттэри конкурска кытыннарыы (республиканскай, всероссийскай конкурстарга); 

 “Байанай” нэдиэлэтигэр анаан булчут тэрилин оҥорон аҕалыы; 

 Бөлөх мунньаҕа (медик сүбэтэ, специалист “Сонор” оонньуутун билсиһиннэриитэ, төрөппүт сыллааҕы үлэтин уонна 

Саҥа дьыллааҕы көр-нар туһунан билсиһиннэрэн кэпсэтии); 

Ахсынньы ый 

 Аан дойду омуктарын кытта билсиһиигэ төрөппүтү көҕүтэн кытыннарыы (төрөппүттэргэ сүбэ-ама биэрии, сэһэргэһии, 

выставкалары тэрийии); 

 Төрөппүттэргэ анаан А.С. Пушкин остуорайаларынан кинигэ выставкатын тэрийии (библиотекары ыҥырыы); 

 “Харыйаны харыстаа” акция 

 Площадкаҕа Саҥа дьыллааҕы хаарынан, мууһунан оҥоһуктар 

 Саҥа дьыллааҕы көр-нар, төрөппүтү кытыннарыы 

Тохсунньу ый 



 Сахалыы остуол оонньуулара диэн төрөппүккэ билсиһиннэрэн, дьиэҕэ оҕолуун оонньуур туһалаах диэн, сүбэ-ама 

биэрии; 

 Төрөппүккэ анкета толотторуу, төрөппүт Олоҥхону төһө билэрин туһунан; 

 Мастер класс төрөппүккэ оҕо дьиэтигэр хайдах олоҥхону ылыныытын билсиһиннэрии 

Олунньу ый 

 Төрөппүт оҕотун Олоҥхо урамньытыгар бэлэмнээһинэ, кыттыыта; 

 “Олоҥхо” музейыгар төрөппэри кытыннаран оҕолору сырытыннарыы; 

 “Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэринэн” анаан ийэлэр аҕаларга эҕэрдэ суруктара (аптаах дьааһыкка угуу); 

 “Аман өс” төрөппүт оҕотунаан проегынан кыттыыта 

Кулун тутар 

 “Күн күбэй ийэҕэ” анаан аҕалар оҕолорунаан ийэлэригэр бэлэх оҥоруулара; 

 Сылгыһыт үлэтин билсиһиннэриигэ төрөппүт бэйэтин опытыттан кэпсээнэ 

Муус устар 

 “Кыһыны атаарыы” көр-нар, төрөппүт көмөлөрүнэн ярмарка тэрийии; 

 Төрөппүккэ чыычаах уйатын оҥотторуу 

Ыам ыйа 

 “Доҕордоһуу-сомоҕолоһуу күнэ” диэн төрөппүт оҕотунаан парадка сылдьыыта; 

 “Кыайыы күнэ” көргө-нарга хос эбээлэрин, эһээлэрин туһунан ахтыылара; 

 “Туризм” төрөппүт оҕотунаан походка сылдьыыта; 

 “Ыһыах” төрөптүүн бииргэ саамаан сайыны көрсүү 

 

 

 

 



Төрөппүттүүн көр-нар 

Тематика и содержание Срок Группа Ответственный 

Музыкально-литературный  праздник 

«Көмүс сэбирдэх» 

Сентябрь Все 

группы 

Муз. руководитель 

воспитатели 

«Мин эбээчиктээх эhээчигим» 

праздничный концерт  для бабушек и дедушек 

Октябрь Все 

группы 

Специалисты 

воспитатели 

«Ийэкээм барахсан»- ко дню матери 

литературно-музыкальный праздник 

Октябрь Все 

группы 

Хореограф, 

воспитатели 

Музыкально-хореографический  

спектакль  (ролевая игра) «Муңха» 

Октябрь Ст., 

подгот 

Музрук., воспитатели 

«Баай Барыылаах Байанай» -  

фестиваль семейного творчества 

Ноябрь  Все 

группы 

Руководитель ИЗО 

воспитатели, родит. 

Трудовой праздник с семьей «Үѳрэ-
кѳтѳ үѳрэ миинэ» 

Ноябрь Все 

группы 

Родители, воспитатели 

«Баай Барыылаах Байанай» 

экологические проекты семьи 

Декабрь Ср., ст., 

подг. гр. 

Родители, воспитатели 

«Алыптаах остуоруйа» выставка-

вернисаж детских работ 

Декабрь Ст., 

подгот 

Руководитель ИЗО 

Воспитатели, родит. 

«Күүтүүлээх Саҥа Дьыл» Декабрь Все 

группы 

Специалисты 

воспитатели 

Музыкальная гостиная «Дуораан» 

(шумовой оркестр) 

Январь Ст., 

подгот 

Муз. руководитель 

«Олоҥхо дойдута» Январь Ст., 

подгот. 

Воспитатели 

«Дьѳhѳгѳй күнэ» физкультурное 
развлечение 

Февраль Ст., 

подгот 

Физрук, воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль Все 

группы 

Специалисты 

Воспитатели 

Праздник «8 марта» Март Все 

группы 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Проводы зимы» Март Все 

группы 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «Урамньы оонньуулара» 

Олоҥхо, былины, мифы (ко Дню 

театра) 

Март Ст., 

подгот 

Муз. руководитель 

педагог-психолог 

Физк. развлечение «Тэй, тэй Март Мл. ср. Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

мээчигим!» гр. 

«Кѳр-күлүү күнэ» день смеха Апрель Ст. подг. Воспитатели 

«Таба күнэ» - спортивный праздник Апрель Ст., 

подгот 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

 

«Кыhыны атаарыы» 

Апрель Все 

группы 

Специалисты  

Воспитатели родители 

Праздник «Мин Сирим – мин дьиэм» 

музыкально-экологическое развлечение 

Апрель Все 

группы 

Муз. руководитель 

Развлечение «9 мая - день Победы» Май Все гр. Муз. руководитель 

Развлечение «Ыллаа-ыллаа ырыаны 

таайан!» 

Май Ст. гр. Муз. руководитель 

«Ньургуhун күнэ»  мини-туризм на 

поляну 

Май Подг.гр. Воспитатели 

«Хатыҥчааным барахсан» литер. 

развлечение 

Май Все гр. Воспитатели 

«Оҕо ыhыаҕа» Июнь Все гр. Весь коллектив 

Оскуолаҕа оҕолору атаарыы Июнь Подг.гр. Весь коллектив 



 

III Тосхолунан үлэ тэрээһинэ. 

Оҕо сайдар эйгэтин тэрийии 

Сайыннарар эйгэни тэрийии үөрэх тэрилтэтин үлэлиир хайысхатынан, оҕо сайдыытынан, сааһынан, илдьэ сылдьар омугун 

култууратынан уратылаах буолар. Ол курдук оҕо саада, оҕосайдар киинэ, чааһынай оҕо тэрилтэтэ, уратылаах оҕо сылдьар эйгэтэ тус-туспа 

сайыннарар эйгэни олохтууллар. Онон бу тэрилтэ сайыннарар эйгэтин ис (интерьер) уонна тас (экстерьер)көстүүлэринэн кини укулаатын, 

иитэр-сайыннарар үлэтин ситимин, оҕону иитэр култууратын быһаарыахха сөп. Билиҥҥи кэмҥэ сайыннарар эйгэни оҥоруу тус-туспа 

киэбинэн барар: тэрилтэ ис-тас көстүүтэ биир истииллээх, биир эмэ сахалыы хос, туона, норуот култууратын көрдөрөр кыра музей, муннук 

буолуохтарын сөп. Ол гынан баран аныгы ирдэбил быһыытынан бу киэптэр оҕо хамсыыр-имсиир, сүүрэр-көтөр, чинчийэр, бэйэтэ тутан-

хабаноонньуур, оҥорор кыаҕын хааччахтаабат уларыта-тэлэритэ тутуохха сөптөөх гына тэриллэллэр.  

Сайыннарар эйгэни тэрийэргэ маннык ирдэбиллэр тураллар:  

-оҕо көҥүллүк арыллан оонньуур, сайдар, көрө-билэр дьоҕура аһыллар,сайдар эйгэтин тэрийии; 

-оҕо доруобуйатыгар куттала суох усулуобуйаны оҥоруу; 

-матырыйаалы, өҥү туттууга норуот култууратыгар, көрүүтүгэр олоҕуруу, кэрэ эйгэтигэр киллэрии; 

-оҕо үөрэ-көтө,дуоһуйа сылдьар,тутан-хабан билэ-көрө сатыыр, чинчийэр усулуобуйатын тутуһуу; 

-оҕоҕо тиийимтиэ, чугас, кэбэҕэстик, чэпчэкитик уларыта тутарга сөптөөх малы-салы, оонньууру,туттар сэби-сэбиргэлитуһаныы. 

 

                                                 Үлэ материально-техническай тэрилэ 

1. Телевизор, дистанционный пульт; 

2. ДВД, билиигэ-көрүүгэ теманан дискэлэр; 

3. Магнитофон, дистанционный пульт  

4. Теманан ырыа-тойук, тыас-уус, композиция дискэлэрэ; 

5. Флешка  

6. Музыкальнай залга интерактивнай доска 

 

 

 

 



                                                                              6. Күннээҕи үлэ хаамыыта (режим, циклограмма) 

Подготовительная  группа (6-7 лет). Холодный период 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

08.45-09.00 Завтрак, воспитание культуры еды 

09.00-10.30 Образовательная деятельность по расписанию 

09.25-09.35 

10.00-10.10 

Игровая деятельность (перерыв между образовательной 

деятельностью) 

10.30-10.40 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.40-10.55 Закаливающие мероприятия 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживание 

11.10-12.00 Прогулка, экскурсии или деятельность по интересам детей 

12.00-12.10 Возвращение из прогулки. Обучение навыкам 

самообслуживание 

12.10-12.20 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.20-12.40 Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

15.20-15.35 Полдник: воспитание культуры еды 

15.35-17.05 Образовательная деятельность по расписанию 

15.55-16.05 

16.30-16.40 

Игровая деятельность (перерыв между образовательной 

деятельностью) 

17.40-18.10 Индивидуальная работа с детьми. Игры детей по интересам 

18.10-18.20 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

18.20-18.40 Ужин: воспитание культуры еды 



18.40-19.10 Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.10-19.30 Проведение дидактических игр, развивающие игры 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 
 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет). Теплый период 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

08.45-09.00 Завтрак, воспитание культуры еды 

09.00-10.30 Образовательная деятельность по расписанию 

09.25-09.35 

10.00-10.10 

Игровая деятельность (перерыв между образовательной 

деятельностью) 

10.30-10.40 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.40-10.55 Закаливающие мероприятия 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживание 

11.10-12.00 Прогулка, экскурсии или деятельность по интересам детей 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам 

самообслуживание 

12.10-12.20 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.20-12.40 Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

15.20-15.35 Полдник: воспитание культуры еды 

15.35-17.05 Образовательная деятельность по расписанию 

15.55-16.05 

16.30-16.40 

Игровая деятельность (перерыв между образовательной 

деятельностью) 

17.40-18.10 Индивидуальная работа с детьми. Игры детей по интересам 

18.10-18.20 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      8. УМК уонна УМС эйгэлэринэн 

Ийэ тыл: 

1. Каратаев В.И. Оҕону чуолкайдык саӊарарга үөрэтии уонна сурукка үөрэнэргэ бэлэмнээһин 

2. Федоров И.Г., Васильев П.К. Өбүгэбит олоҕо-дьаһаҕа, - Дьокуускай, 2012с 

3. Аммосова В.В., Федорова М.Р., Старкова В.Н., Яковлева О.А. Олоӊхо аартыгар, Дьокуускай, 

2011с. 

4. Алексеев А. Айыы итэҕэлин туһунан, - Дьокуускай, 2011с. 

5. Ильинова Т.Л., Баишева М.И. Олоӊхо тобул санаатын кырачааннарга тиэрдии, - Дьокуускай, 

2014с. 

6. Кирова Г.А. Аптаах холбуйачаан, - Дьокуускай: Бичик, 1999. – 224 с. 

7. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. 

8. Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной группы. – М.: изд. “Самовар”, 2014. 

18.20-18.40 Ужин: воспитание культуры еды 

18.40-19.10 Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.10-19.30 Проведение дидактических игр, развивающие игры 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 



9. Васильева К.И., Алексеева А.П. Кэнчээри: оҕо саадын иитээччилэригэр, төрөппүттэргэ уонна 

педучилище үөрэнээччилэригэр: хоһооннор, кэпсээннэр, сценарийдар, ырыалар. – Дьокуускай: Бичик, 2013. – 

104 с. 

10. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. 

– С.-Петербург: “ДЕТСТВО-ПРЕСС”. – 2001. 

11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. 

Кэрэ эйгэ: 

1. Леонова Н.Н. Художественная творчество по программе Детство, - Волгоград: Учитель, 2014.- 

327 

2. Нина Ходакова, Юлия Бревнова. От точки до пейзажа. Москва, Обруч, 2012 

3. Петухова А.А. Тематические дни в детском саду: комплексные занятия в старшей группе – 2-е 

изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 159 с. 

4. Климова Е.П. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интерактивные занятия: 

музыка, рисование, литература, развитие речи. – Волгоград: Учитиель, 2005. – 78 с. 

5. Калугина М. Песенки и загадки малышам, - “Стрекоза-Пресс”, 2007. 

6. Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я. – Изд. АРКТИ, 2002. – 115 с. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Изд. Мозаика-Синтез, - 2006. 

– 188 с. 

8. Кожохина С.К., Панова Е.А. Сделаем жизнь наших малышей ярче, - Ярославль, 2007. – 79 с. 

 

Билии-көрүү 



1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений, - 

Москва, 2015 

2. Шевелев К.В. Дошкольная математика в  играх. Программа занятий с детьми 5-7 лет. Изд.: 

Мозаика-Синтез. 2005 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятия. КРО. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. Изд-во Мозаика-Синтез, М.: 2009 

4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления работаем по сказке. Для занятия с детьми 3-7 лет. Изд. 

Мозаика-Синтез, М.: 2016 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной 

к школе группе детского сада. Издательство Мозаика-Синтез, М.: 2013 

6. Тобонов А.И. Алдьархай аартыгын аргыһа, - Дьокуускай, 2007.-240с. 

7. Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. Тосхол бырагыраама-саӊа кэрдиис кэмӊэ, - 

Дьокуускай, 2014 

8. Харитонова М.Н. Тосхол национальнай оҕо  тэрилтэтин базовай программата, - Дьокуускай, 

2009 

9. Рыжова Н.А. Воздух вокруг нас: (метод. пособие) – 2-е изд. – М.: Обруч, 2013. – 208 с.  

10. Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста, - М.: Просвещение, 1987. 

11. Фёдоров Г.М., Фёдорова З.П., Егорова Н.Е. Аан дойду уонна мин төрөөбүт кыраайым. – 2-с 

уларытан таһаарыыта. – Дьокуускай: Бичик, 2009 – 56 с. 

12. Дреер С.С., Потыкан А.Н. Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5 – 7 лет, - 

Волгоград: Учитель, 2012. – 137 с. 



13. Аммосова Т.П. Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго математика: Оҕо саадын иитээччилэригэр, 

төрөппүккэ, начальнай кылаас учууталыгар аналлаах пособие. – Дьокуускай: “Бичик” национальнай кинигэ 

кыһата, 1995. – 104 с. 

14. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. – Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 288 с. 

15. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с. 

16. Программа обучения детей – саха русскому языку в национальных детских садах, - 

Минобразование РС(Я), 2006  

Эт-сиин сайдыыта 

1. Ильинова Т.Л. Утум, - Ньурба, 2000с. 

2. Облицова Татьяна Тело человека энцеклопедия для детей, - ООО “Издательская Группа Аттикус”, 

2008. 

3. Брагин А. Всё обо всём Организм человека, -  М.: ООО “Изд. Астрель”. ООО “Изд. АСТ”, 2002. – 40с.  

4. Шадрина И. Факты в трех измерениях Человек, - ООО “Изд. Группа Аттикус” – 2007. 

5. Марабанец С.М. Как живет человек, - Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Ниола-Пресс”, 1998. – 93 с. 

6. Тихонов А.В. Человек, - Пер. с англ. - ООО “Издательская Группа Аттикус”, 2009. 

7. Гоголева С.В., Лепчикова Л.П., Саввина М.Н. Хамсаныылаах оонньуулар, эрчиллиилэр, - Якутск: Кн. 

Изд, 1991. – 136 с. 

8. Печерская А.Н. Анатомия человека. - Пер. с англ. – ООО “РОСМЭН-ИЗДАТ”, 1999. 



9. Н. Арнолд Медицина - Пер. с англ. Брядинской А. – М.: ООО “Изд. Астрель”: ООО “Изд. АСТ”, 2001. 

– 32 с.: ил. – (Всё обо всём) 

10. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

Алтыһыы-бодоруһуу 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.М.: Просвещение, 1991 

2. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Творч.центр. М.: 2003 

3. Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста: Методическое пособие. – М.: 

АРКТИ, 2006 – 88 с. 

4. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. – М.: “Издательство ГНОМ и Д”, 

2000. – 160 с. 

5. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2002. – 

80 с. 

6. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-8 

лет. – М.: АРКТИ, 2008. – 79 с. 

7. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 2000. – 48 с. 

8. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: АРКТИ, 2004. – 80 с. 

9. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. – М.: ЦГЛ. 2005 – 256 с. 

10. Усачев Декларация Прав Человека в пересказе для детей и взрослых. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. 

– 56 с. 

 

 



Маннык программаҕа олоҕуран үлэлиибит: 

 

«Детство» бырагырааммата 

 «Детство» - детсадка  аналлаах  оҕону  сайыннарар  уонна үөрэтэр  программа.  

Хомуйан оҥордулар: Т.И. Бабаева, О.В. Акулова, Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, Т.С. 

Грядкина, В.А. Деркунская уонна да атыттар. 

Бу программаны А.И.Герцен аатынан Российскай государственнай педагогическай  университет  педагогтарын, 

оскуола5а  киириэн  иннинээҕи  саастаах  оҕолор  педагогикаларын кафедраларын коллективын, элбэх сыллаах  научно – 

исследовательскай үлэлэрин түмүгүнэн таныллан оҥоhуллубута. Бу программанан биhиги үлэбит хайысхата  оҕону  

кыра сааhыттан  айылҕаны  араҥаччылыыр тыыҥҥа иитии буолар.        

Экологическай тыыҥҥа иитэр үлэбит сыала – соруга: бэйэҕэ, дьоҥҥо, тулалыыр  эйгэҕэ  харысхал, 

кыhамньылаах сыhыаны олохтооhун буолар. Маны барытын  оҕо  ылбаҕай  кэмин, сытыы санаатын, билиэн – көрүөн  

баҕата  күүстээх кэмин, ис айылгыта  аhаҕас  кэмин  туhанан  ситиhиллэр.  

Оҕо  саастыылаахтарыныын, иитээчилэриниин, төрөппүттэриниин уонна атын дьоннуун алтыhыытыгар үлэ 

ыытыллар. Оҕо  амарах, үтүө сыhыана үөскүүрүгэр анал үөрүйэхтэри үөскэтии. Дьоҥҥо – сэргэҕэ  үтүө сыhыан  

саҕааhын. Дьон икки ардыгар сыhыан өйдөбүлэ  оҕоҕо  чугас гынан тиэрдиллэр, араас олуктаах түгэннэри, остуоруйа 

геройдарын ырытан үөрэтиллэр. Уйулҕа  туругун туттан – хаптан, саҥаран – иҥэрэн көрдөрүү. Онно сөптөөхтүк бэйэни 

салайыныы: атаҕастаммыты  аhыныы, уоскутуу, күндүлээhин, хомолтотун тэҥҥэ үллэстии. Дьоҥҥо – сэргэҕэ  сиэрдээх 

сыhыаны иитии. Бэйэ тутулун  туhунан билээhин, бэйэҕэ  эрэллээх буолууну иитээhин.  

Оруоллаах оонньууга сюжеттара уустугуран, айан оонньуур  дьоҕура  сайдар. Детсад  сааhыгар  оҕо  бэйэтин 

саастылаахтарын кытта оонньуур  кэмэ. Оҕолор  биир сюжетынан муҥурдамакка уопсай теманы  талан  оонньуур 

буолаллар. 

Оҕо  оонньуур кэмигэр иитээччи  оҕолор  оонньууларын интириэhиргээн ыйытыыларга сөптөөх эппиэти биэрэр, 

оҕоҕо  күүс – көмө буолар, оруоллары үллэстэригэр сүбэ – ама биэрэр  оҕо  көрдөhүүтүнэн оонньууга кыттыhар  

оонньоhор. 



Анал эйгэни тэрийиигэ  оҕо  бэйэтэ айар тутар  дьоҕура  сайдар оруоллаах оонньууну иитээччи бэйэтэ тэрийэн 

оонньоторугар эрдэттэн тематын, оонньуу хаамыытын наардыыр бэйэтэ оруолунан оонньоhор. Маннык оонньуулар 

улахан дьон үлэтин  туhунан билиилэрин чиҥэтэр, үтүөҕэ – кэрэҕэ  угуйар.  

Оҕо  чуолкайдык саҥарыытын, айан кэпсиир  дьоҕурун, ситимнээх саҥатын сайыннарыы, тылын саппааhын 

байытыы.   

 

“Тосхол” бырагыраамма автордара 

«Тосхол” бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ” методическай босуобуйа Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 

министиэристибэтин сакааһынан СӨ Национальнай оскуолаларын чинчийэр научнай институтка оҥоһулунна.  

Хомуйан оҥордулар: Семенова Светланан Степановна, педагогическай наука кандидата,НОЧНИ директора; 

Ефимова Диана Гаврильевна,НОЧНИ старшай научнай сотруднига; Андросова Юлия Владимировна,НОНЧИ научнай 

сотруднига.  

«Тосхол» бырагыраама –саҥа кэрдиис кэмҥэ методическай босуобуйа / Федер.гос. үѳрэх стандарта –сахалыы 

оҕо тэрилтэтигэр ; [хомуйан оҥордулар: С.С. Семенова,Д.Г. Ефимова, Ю.В.Андросова].–Дьокуускай,2015.–104 с. 

Агенство CIPНБРСаха Т-62 «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ» методическай босуобуйаҕа федеральнай 

государственнай үөрэх стандарта олоххо киирэр кэмигэр сахалыы оҕо тэрилтэтин саҥа бырагырааматын оҥорорго 

аналлаахматырыйааллар киирдилэр.  

Методическай босуобуйа сахалыы иитэр-сайыннарар оҕо тэрилтэлэрин үлэһиттэригэр уонна төрөппүттэргэ 

аналлаах.  

 

 

“Утум” тосхол 

“Утум”  тосхол, оҕо  этин – сиинин  чөллөрүтүүгэ  методическай  ыйынньык  буолар  Бу  ыйынньык 2000с. 

Антоновка “Биhик» детсад  методиhын  Т.Л.Ильинова  уонна  иитээччилэрин  үлэлэринэн  таныллан тахсыбыта. 

      Киhи  сайдыытын  ис  күүhүгэр (духовноска) хайыhааhын. Кут – сүр  үөрэҕин  көрүүлэригэр  олоҕуран  оҕо  

үс  кутун  сайыннарыы (салгын  кут, ийэ  кут, буор  кут). Оҕо  этин – сиинин  эрчийии, хатарыы, өйүн – санаатын, 

билиитин  дьэҥкэрдии, хаҥатыы, майгытын – сигилитин, айылҕаҕа, дьоҥҥо  сыhыанын  чочуйуу, уhуйуу. Үлэ  



түмүгүнэн  оҕоҕо  бэйэтэ туругун  быhаарынар, салайынар, чөллөрүтүнэр  үөрүйэҕи  иҥэрии  уонна  оҕо  бэйэтин  бэйэтэ  

сайыннарар  дьоҕурун  уhугуннарыы. Сүрүннээн  оҕо  этин – сиинин  чөллөрүтэр, хатарар  буор  кутун  сайыннарар  

үлэбит  валеологияҕа  олоҕуран  ыытыллар. 

      Оҕо  бэйэтин  уонна  туора  киhи  туругун  өйдөөн, быhааран, онон  салайынан  киhилиин  сайаҕас  

сыhыанын  олохтооhун. Өбүгэ  үгэстэрин, сиэрин – туомун  билиhиннэрии. Оҕону  чөл  олоххо  уhуйуу.                                                                      

       Үлэ  тосхоло  маннык: 

“Аан – Алахчын” дьарыгар  тыынар  тыыннаахха, хамсыыр  харамайга  аhыныгас, көмүскэс  санааны  иитии. 

“Айылгы” дьарыгар  оҕо  этин – сиинин  тутулун, кыыс – уол  уратытын, аналын  билсиhиннэрэн, чөл  олоххо  

уhуйуу. 

“Уйулҕа” дьарыгар  оҕо  бэйэтин  уонна  туора  киhи  туругун  өйдөөн, ыhааран, онон  салайынан  киhилиин  

сайаҕас  сыhыаны  олохтууругар  үөрэтии. 

“Утум” дьарыгар  өбүгэ  үгэстэрин, сиэрин – туомун  кытта  билиhиннэрии. 

“Дьөhөгөй» дьарыгар  эти – сини эрчийии, хатарыы, чөллөрүтүнүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Күнчээн” бэлэмнэнии бөлөх иитиллээччилэрэ 

 
 Оҕо аата, суола Төрөөбүт күнэ-

дьыла 

 Оҕо аата, суола Төрөөбүт күнэ-

дьыла 

1 Александров Владик 25.06.2014 18 Николаева Айна 24.04.2014 

2 Васильева Маша 29.11.2014 19 Никитина Полина 10.01.2014 

3 Винокурова Карина 17.07.2014 20 Никифорова Кристина 05.08.2014 

4 Власов Ян 09.12.2014 21 Ноговицын Айтал 27.04.2014 

5 Гаврильева Эвелина 21.06.2014 22 Ноговицына Ыйдаана 09.07.2014 

6 Григорьев Валера 05.07.2014 23 Павлова Амелия 14.02.2014 

7 Егоров Айтал 02.06.2014 24 Саввинов Кирилл 04.02.2014 

8 Егорова Нюргуяна 10.04.2014 25 Софронов Радомир  11.09.2014 

9 Жиркова Аурелия 29.08.2014 26 Степанова Лилия 06.06.2014 

10 Иванов Тимур 01.09.2014 27 Тимофеев Дима 23.11.2014 

11 Иванова Алия 06.11.2014 28 Тимофеев Рустам 16.02.2014 

12 Иванова Лилия 04.07.2014 29 Федорова Дайаана 07.03.2014 

13 Иванова Николина 13.08.2014 30 Филиппова Сайнаара 29.04.2014 

14 Иванова София 06.10.2014 

15 Кучаров Виталий 26.02.2014 

16 Михайлов Ярослав 05.01.2014 

17 Николаев Эрчим 05.08.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Социальный паспорт семьи детей подготовительной группы «Күнчээн» МБДОУ ЦРР д/с им. А.Г. Габышева  

Нюрбинского района РС(Я)  на 2020-2021 уч.г. 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Группа  Год 

прием

а 

Обоснование 

приема 

Адрес, телефон Социальный статус семьи Образование 

родителей 

Как

ой 

ребен

ок в 

семье 

полная неполная Много 

детная 

Мало 

имущая 

Выс

шее 

Средне.

технич 

Среднее, 

неполнсред 

01 Александрова 

Владик 

25.06.2014 Подг.гр 2016 заявл Ул. Зеленая 1 +  +  М П  4 

02 Винокурова Карина 17.07.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Ворошилова 3 +  +  М П  3 

03 Гаврильева Эвелина 21.06.2014 Подг.гр 2016 заявл Ул. Алроса 18 +  +  м,п   3 

04 Григорьев Валера 05.07.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Кирова 60 +  +  м,п   3 

05 Егоров Айтал 02.06.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. А. Иванова 2  +    м,п   2 

06 Жиркова Аурелия 29.08.2014 Подг.гр 2018 заявл КВ.Энергетик 71,кв24 +    мп   1 

07 Иванова София 06.10.2014 Подг.гр 2016 заявл Ул. Пахомова 11 +  +  П М  2 

08 Иванова Лилия 04.07.2014 Подг.гр 2018 завл Ул.Сосновая 5 +  +   мп  3 

09 Иванова Алия 06.11.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Кирова 20 +  +  П М  3 

10 Иванова Николина 13.08.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Парковая 11 +     пм  2 

11 Кучаров Виталий 26.02.2014 Подг.гр 2017 заявл Переулок ул. Новая 1 +  +  П М  3 

12 Михайлов Ярослав 05.01.2014 Подг.гр 2016 заявл Ул. Д.М. Васильева 3 +     мп  2 

13 Николаев Эрчим 05.08.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Алроса 20 +  +   мп  5 

14 Николаева Айна 24.04.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Северная 7 +  +  мп   2 

15 Ноговицына 

Ыйдаана 

09.07.2014 Подг.гр 2016 заявл Ул.Габышева 4  +   П М  2 

16 Павлова Амелия 20.02.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. С.Николаева 9 +  +   
пм 

 3 

17 Софронов Радомир 11.09.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул. Ворошилова 4 +    м,п   1 

18 Степанова Лилия 06.06.2014 Подг.гр 2017 заявл Г. Нюрба ул. 

Пионерская 73 

+  +  м,п   4 

19 Филиппова Сайнара 29.04.2014 Подг.гр 2019 заявл Ул. С.Зверева 27 +    м,п   1 

20 Васильева Маша 29.11.2014 Подг.гр 2018 заявл Пер.Новая 3 +  +   мп  5 

21 Никифорова 

Кристина 

05.08.2014 Подг.гр 2018 заявл С.Антоновка, 

Пушкина 4 

+     мп  1 

22 Федорова Дайаана 07.03.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул.  Лугова 5/1 +  +  М П  2 

23 Ноговицын Айтал 27.04.2014 Подг.гр 2018 заявл Ул.С.Зверева 10, 

Комсомольская 107Б 

 + +  М   2 

24 Егорова Нюргуяна 10.04.2014 Подг.гр 2017 заявл г.Нюрба ул.Энергетик 

15 кв.5 

+     мп  1 

25 Тимофеев Дима 23.11.2014 Подг.гр 2018 заявл г.Нюрба +    м,п   1 



,кв.Энергетиков 71 

26 Саввинов Кирилл 04.02.2014 Подг.гр 2018 заявл с.Антоновка,ул 

Октябрьская 60 

 +   М   1 

27 Никитина Полина 10.01.2014 Подг.гр 2017 заявл Ул.Габышева 2 +  +   п м 3 

28 Тимофеев Рустам 16.02.2014 Подг.гр 2017  Г.Нюрба ул. 

Островского 5 

+  +   мп  2 

29 Иванов Тимур 01.09.2014 Подг.гр 2019  Ул. Горького 4 +    м,п   1 

30 Власов Ян 19.12.2014 Подг.гр 2019  Г.Нюрба 

ул.Кузакова59 кв9  

 + +   м  2 

 
 

Список детей с ОВЗ группа “Күнчээн” 

Упражнении хронический  тонзиллите: 

 Ложитесь на спину и начинайте дышать животом, руки должны находиться на груди и на животе 

 Ложитесь на бок, либо на спину, руки должны находиться на нижних ребрах, при вдохе на них необходимо надавливать 

 Сядьте на стул, разведите руки в стороны при вдохе, при  выходе обнимайте себя на плечи 

 Стоя, поднимите руки вверх при вдохе, при выходе присядьте опираясь при этом руками о колени. 

 Стоя, на локтевые сгибы за спиной положите палку, при выходе наклонитесь вперед, при вдохе назад 

Эти упражнения нужно выполнять в любое свободное время. Повторять от 1 до 10 раз 

 

Упражнении метгемоглобинемия: 

 ИП: а). Лежа на спине, руки согнуты, кисти лежат на животе; б). при вдохе кисти рук не оказывают давления, а при выходе 

осуществляют постепенное прессорное воздействие на живот 

 ИП: а). Сидя на стуле; б). отведение рук зади (вдох); порстепенный наклон туловища вперед с касанием пальцами рук носков ног 

(медленный выдох) 

 ИП: а). Стоя, ноги вместе, руки на поясе; б). отведение рук и плеч кзади (вдох); постепенный наклон туловища и головы вперед 

(медленный выдох) 

 ИП: а). Стоя, руки на поясе; б). отведение рук кзади (вдох); постепенный полунаклон туловища вперед (медленный выдох) 

 ИП: а). Стоя, ноги расставлены шире плеч, руки на поясе; б). отведение рук кзади (вдох); постепенный наклон туловища вперед 

(медленный выдох) 

 



 

 

Упражнении хронический  бронхите: 

 Ладушки – сидя или стоя с прямой спиной, согните руки в локтях, а ладони разверните от себя. Выполтните 8 резких шумных вдохов 

и плавных выходов. На каждый вдох сжимайте руки в кулаки, а на выдож разжимайте. Старайтесь, чтобы на вдохе ваша грудная 

клетка тоже сжималась. Сделайте 8 подходов. 

 Погончики – руки сожмите в кулаки и поставьте на пояс. На вдохе они вытягиваются вдоль бедер, а пальцы растопыриваются. На 

выдохе – опять сжимаются. Выполните 8  подходов по 8 раз. 

 Насос – стоя с руками на поясе сделайте шумный вдох и на выдохе плавно наклонитесь вперед. На вдохе вернитесь в начальную позу. 

Выполните 8 подходов по 8 раз.   

 

 

  

 

 

 

 


