
Балаҕан ыйа – Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

2.0;. – 04.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата:"Дорообо, ахтылҕаннаах уһуйааным!". 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

 

Уус уран лит. Хоһоон «Күhүн» М. 

Тимофеев. 

"Кэскил" стр 68. 

 

 

Тулалыыр эйгэ "Сайыны хайдах 

атаардыҥ". 

“Сэһэргэһии”. 

 

 

Өркөн-өй  Сайын тугу саҥаны 

билбиттэрин-

көрбүттэрин ыйытан 

сэһэргэһии. 

 

"Оҕо бэйэтин 

опытыттан". 

 

Аттарыы "Олорор дьиэни 

тутуу". 

“Жилище”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: «Соблюдение 

правилы дорожного 

движение». 

“Сэрэх хаһан да 

хаалбат.” стр. 11-13. 

 

 

Уруһуй  

“Сайын тугу 

гынным”. 

 

«Оҕо баҕатынан ». 

 

 

 

 

 

 

 

Балаҕан ыйа –Быйаҥнаах көмүс күһүн  

07.09. – 13.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата: “Сэбирдэх тоҕо тэлимниир, тоҕо көмнөх көппөҥнүүр...» 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 

 Бэлиэтээһин 



Ситимнээх саҥа. “ Светофор туһата”. 

 

«Плакат, планшет» .  

Тулалыыр эйгэ "Сир аһа"(тургутуу) "Дьиэ кэргэнинэн 

сир астааһын 

түгэниттэн 

сэһэргэһии".  

 

Өркөн-өй  "Уҥа-хаҥас хайысха". “Планшет”. 

 

 

Мэһийии "Хаххан". 

 

“Лепка в д/с”.  

Нуучча тыла Тема: «Светофор». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.6-7  

 

Уруһуй "Күһүҥҥү мас". «Рисование детей 5-6 

лет»  

 

 

Дорҕоон Сэрэхтээх буолууга 

бөлөҕүнэн үлэ. 

"Плакат, ойуулар". 

 

 

Аан Алахчын Тургутуу. ”Оҕо айылҕаны 

ылыныытын 

тургутуу”.  

 

Утум "Дьиэ дьикти 

көтөрдөрө". 

“ Экскурция”.  

 

Харысхал «Суол быраабылатын 

тутуһан сэрэхтээх 

буолуу» сэһэргэһии 

“Сэрэх хаһан да 

хаалбат”Стр 14. 

 

 

 

Балаҕан ыйа – Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

14.09. – 18.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата: "Тоҕо саста лыахпыт... ханна барда хомурдуос..." 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа "Тыл сайдыыта". 

 

"Сюжетнай 

хартыыналар" 

 

Тулалыыр эйгэ "Күһүҥҥү айылҕа".  «Күһүн 

хартыыналара». 

 



 

Өркөн-өй  5чыыһыла, хаптаҕай-

обьемнай гео.фиг., 

бириэмэ. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

сентябрь-№1. стр.13-

15.  

 

Мэһийии "Мас туорааҕа". 

 

“Лепка в д/с”.  

Нуучча тыла Тема: «Овощи ». 

 

"Программа обучение 

детей на русскому 

языку нац. в д/с" стр.8-

9.  

 

Уруһуй “Күһүҥҥү сэбирдэх”. «Занятия 

изобразительной 

деятельности в Д/с»  

 

Ситимнээх саҥа   Хартыынаннан үлэ: 

"Сайын-

күһүн".(тэҥнээн 

көрүү). 

 

“ Иллюстрация картин, 

слайда”  

 

Аан Алахчын Айылҕаҕа 

сылдьыыттан : 

"Күһүӊӊү өӊнөр" 

 

"Экскурция, 

прогулка","Мир и 

человек".  

 

Утум "Күһүҥҥү түбүктэр" 

оонньуулара. 

 

 “Сахалыы төрүт 

оонньуулар”. 

 

 

 

Харысхал Хамсаныылаах 

оонньуулар киһи 

доруобуйатыгар 

туһалара. 

“Интернет ситимэ”.  

 

Балаҕан  ыйа – Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

21.09. – 25.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата: "Көмүс күһүн туох кэһиилээҕий..." 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. "А. Г. Габышев"билсии. 

 

«А.Г.Габышев аатынан 

сквер».  

 



Тулалыыр эйгэ "Мин тапталлаах 

уһуйааным". 

«Уһуйаан туһунан 

сэһэргэһии».  

 

 

Өркөн-өй  Бигээн, истэн 5диэри, 

икки эттиги тэҥнээһин, 

хайысха. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

сентябрь-№2. стр. 15-

16. 

 

Аттарыы "Мин таптыыр 

уһуйааным" 

“Интернет ситимэ”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: «Детский сад». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.12-13.  

 

Уруһуй “Мин сөбүлүүр 

уһуйааным”. 

«Рисование детей 5-6 

лет». 

 

 

Ситимнээх саҥа  « Детсад үлэһиттэрин 

идэлэрэ».  

“Хаартыскалар, 

слайда”. 

 

 

Аан Алахчын "Көмүс күһүн бэлэҕэ " ”Айылҕаҕа 

экскурция”.  

 

 

Утум "Оонньуулар".  “Игры детей мира”. 

 

 

 

Харысхал "Детсад мед. үлэтин 

билсии". 

“Сэһэргэһии” .  

 

 

Балаҕан ыйа –Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

28.09. – 30.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата: "Көмүс күһүн " 

 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа   

«Остуол урамньыта». 

 



Тыл сайдыыта: 

"Детсад". 

Тулалыыр эйгэ  

"Иитээччи идэтэ"  

«Оруоллаах 

оонньуу».  

 

 

Өркөн-өй  5 дылы ааҕыы, уһун-

кылгас тэҥнэбил, 

бириэмэ 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

сентябрь-№3. стр.17-18. 

 

 

Аттарыы Бөлөҕүнэн үлэ: 

"Детсад". 

 

“Интернет ситимэ”.  

Нуучча тыла Тема: «Игрушки». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.14-

15  

 

Уруһуй “Уһуйаан 

үлэһиттэрэ”. 

«Интернет ситимэ». 

 

 

Ситимнээх саҥа  "Эриэппэ" 

остуоруйа. 

“Эриэппэ” нуучча 

остуоруйата.  

 

 

Аан Алахчын "Көмүс күһүн бэлэҕэ" ”Көр-нар, Эриэппэ ост”  

 

 

 

 

Алтынньы ый. Эбээчигим-Эһээчигим барахсаттар. 

Нэдиэлэ темата: «Ийэ-аҕа ууһунан төрүччүбүн билиим дуу... ». 

5.10. – 9.10.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Сөбүлэппэтэх эбээ 

”Л. Михайлов. 

 

«Кэскил» - стр 121-123   

Тулалыыр эйгэ "Эбээм-Эһээм 

дьарыга" 

" Планшет " 

 

 



Өркөн-өй  Сыалай-элбэх-чаас, 

хапта5ай гео.фиг., 

хайысха. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, октябрь -

№1. стр.18-19. 

 

 

Мэһийии "Эбээм-эһээм 

чааккыта" 

 

"Лепка в д/с 5-6лет"  

Нуучча тыла Тема: «Моя родня ». “Программа обучения 

детей-саха русскому языку 

в нац.д/с.” стр. 6-7.  

 

 

Уруһуй "Эбээм үтүлүгэ " «Рисование детей 5-6лет» . 

 

 

Ситимнээх саҥа Остуоруйа: «Таал-

таал эмээхсин».  

« Таал-таал эмээхсин, саха 

остуоруйата». 

 

Аан Алахчын "Эбээлэрбит-

эһээлэрбит олохторо" 

”Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии..”стр38-40. 

 

Утум "Саха ыалын 

тэлгэһэтэ", 

оонньуулар. 

"Саха төрүт култуурата"  

 

Харысхал "Сүһүөхтэр" “Киһи” стр .  

 

Алтынньы ый Дьиэ кэргэним –эрэнэр эркиним  

Нэдиэлэ темата: «Күн күбэй ийэкээм барахсан» 

12.10 – 16.10.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. "Ийэлэр күннэрэ"М. 

Обутова-Эверстова. 

«Кэскил » стр 99-100.  

Тулалыыр эйгэ "Мин ийэм дьарыга" “Планшет» оҕо 

опытыттан. 

 

 

Өркөн-өй  6 чыыһыла, уһун-

кылгас эттик, 

обьемнай гео.фиг. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

октябрь-№2. Стр.19-21 . 

 



Мэһийии "Сахалыы астар" “Иллюстрация 

картины”. 

. 

 

Нуучча тыла Тема: "Рыбы". “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.16-17  

 

Уруһуй "Ийэбэр бэлэх". 

 

«Рисование детей в д/с 

»  

 

Дорҕоон (Р) дорҕоон.  «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии…» 

стр.64-66. 

 

 

Аан Алахчын "Ийэ айылҕа". ”Саха төрүт култуурата 

”. 

  

 

Утум "Көр-нар" 

оонньуулара. 

 

 “Өбүгэ оонньуута”.  

 

Харысхал "Ийэ буолуу". "Анатомия человека", 

"Здоровье" 

 

 

 

Алтынньы ый Дьиэ кэргэним –эрэнэр эркиним 

Нэдиэлэ темата: «Күн күбэй ийэкээм барахсан» 

12.10 – 16.10.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. "Ийэлэр күннэрэ"М. 

Обутова-Эверстова. 

«Кэскил » стр 99-100.  

Тулалыыр эйгэ "Мин ийэм дьарыга" “Планшет» оҕо 

опытыттан. 

 

 

Өркөн-өй  6 чыыһыла, уһун-

кылгас эттик, 

обьемнай гео.фиг. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

октябрь-№2. Стр.19-21 . 

 

Мэһийии "Сахалыы астар" “Иллюстрация 

картины”. 

 



. 

Нуучча тыла Тема: "Рыбы". “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.16-17  

 

Уруһуй "Ийэбэр бэлэх". 

 

«Рисование детей в д/с 

»  

 

Дорҕоон (Р) дорҕоон.  «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии…» 

стр.64-66. 

 

 

Аан Алахчын "Ийэ айылҕа". ”Саха төрүт култуурата 

”. 

  

 

Утум "Көр-нар" 

оонньуулара. 

 

 “Өбүгэ оонньуута”.  

 

Харысхал "Ийэ буолуу". "Анатомия человека", 

"Здоровье" 

 

 

 

 

Алтынньы ый – Дьиэ кэргэним – эрэнэр эркиним, тирэнэр тирэҕим. 

26.10. – 30.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Уол оҕо – Ийэ дойду кэскилэ, дьиэ-кэргэн эрэлэ.” 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. «Уус» В.Башарин «Аптаах 

холбуйачаан»стр.124. 

 

Тулалыыр эйгэ Аҕа дойдуну 

көмүскээччилэр 

күннэрэ. 

 

«Развитие 

позновательной сфер 

дошкольников», стр.49-

51. 

 

 

Өркөн-өй  6,7 чыыһылалар, 

үрдүк-намыһах эттик, 

бириэмэ. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, октябрь-

№4. стр.22-24. 

 

Аттарыы “Уол оҕо харысхала» “Аппликация детей 5-6 

лет”. 

 



Нуучча тыла Тема: «Я и мои 

товарищи». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.35-

37.  

 

Уруһуй “Уол оҕо» «Учимся рисовать». 

 

 

Дорҕоон (Ҕ-Х) дорҕооннор. «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...» 

стр.66-68. 

 

Аан Алахчын Уол кыыс 

айылҕаларынан 

уратылара. (Ыйааһын, 

ыарахан-

чэпчэки)опыт-эксп. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром», Е. 

В. Морудова, стр. 27 

 

 

Утум Ийэ сири 

көмүскээччи, 

араңаччылааччы  

буойун. Хорсун, 

күүстээх, эр санаалаах. 

 

 “Игры детей”, “Азбука 

якутских игр”. 

 

 

Харысхал “Тиис” “Про тебя самого”стр.16-

17, “Главное чудо 

света”стр.62-63, “Как 

живет человек”стр.76-77 

 

 

 

 

Сэтинньи ыйа – Байанай. 

02.11. – 03.11.2020 – 05.11. – 06.11.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Баай барыылаах Байанай эһэкээм» 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Куобах 

дьиэтэ”нуучча ост., 

таабырыннар. 

«Куобах дьиэтэ» нуучча 

остуоруйата. “Саха 

таабырыннара...” 

 

Тулалыыр эйгэ “Булчут үлэтэ» “Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии» стр.60-

61. 

 

Өркөн-өй  8 чыыһыла, эттиктэри 

ааҕарга эрч., хайысха. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

ноябрь-№1 стр.24-25. 

 

Аттарыы “Ойуур кыыллара” 

(оҕо баҕатынан). 

“Аппликация детей 5-6 

лет”. 

 



Дорҕоон “(Һ) дорҕоон». «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...» 

стр.70-71. 

 

Аан Алахчын “Ойуур кыыллара» Методическай 

ыйынньык “Ойуур 

кыыллара». 

 

Утум “ Ойуур иччитэ 

Байанай”, үгэстэр 

оонньуулар. 

«Саха төрүт 

култуурата», 

«Өбүгэлэрбит 

олохторо-дьаһахтара».  

 

 

Харысхал “Дьардьама” “Киһи» стр.4-5., 

«Анатомия человека» 

стр.30-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтинньи ыйа – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ. 

Нэдиэлэ темата: «Үс дойду – олох эйгэтин үс өрүтэ»  

09.11. – 13.11.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Олоҥхо үс дойдутун 

төрүттэниитэ» 

«Ньургун Боотур» 

олоҥхо олуга.  

 

Тулалыыр эйгэ «Уот Уһутаакы Туйаарыма 

Куону уоруута»  

“Ньургун Боотур» 

олоҥхо олуга. 

 

Өркөн-өй  9 чыыһыла, гео.фиг.-

олоҥхо 

олохтоохторо,хайысха- 

олоҥхо үс дойдута.  

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

ноябрь-№2. стр.25-26. 

«Олоҥхо». 

 

Мэһийии «Аал Луук мас” 

 

“Лепка детей 5-6 лет”, 

«Иллюстрации картин 

олоҥхо”, “Макет”. 

 



Нуучча тыла Тема: «Якутия – земля 

олонхо». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.55-57.  

 

Уруһуй “Олоҥхо үс дойдута” «Рисование детей 5-6 

лет».«Слайды 

олонхо», «Макет». 

 

Ситимнээх саҥа “Аан Алахчын Үрүҥ Аар 

тойонтон көрдөһүүтэ » 

 

«Ньургун Боотур» 

олоҥхо олуга. 

 

Аан Алахчын “Олоҥхо үс дойдутун 

айылҕата» 

 

«Ньургун Боотур» 

олоҥхо олуга.  

 

Утум «Орто дойду 

оҥоһуллуута». 

“Айыы үөрэҕэ”, 

«Аламай күн 

сыламынан!». 

 

 

 

Харысхал “Оҕо төрүүр туома” “Ньургун Боотур” 

олоҥхо олуга. 

 

 

 

 

Сэтинньи ыйа – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ. 

16.11. – 20.11.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Айыы бухатыырдарын үрдүк анала.» 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. «Үрүҥ Уоланы, 

Айталыын Куону 

орто дойдуга 

атаарыы». 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.  

Тулалыыр эйгэ Үрүҥ Уолан 

айаҥҥа тэриниитэ. 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга. 

 

 

Өркөн-өй  8,9 чыыһыла, эттик 

быһыыта, эттик 

араастаһыыта.  

“Формирование 

элемент.математ.представлений” 

стр.27-28. 

 

Аттарыы «Бухатыыр туттар 

тэрилэ» 

 

“Аппликация в детском саду”, 

“Слайда олонхо”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Професии». “Интернет ресурсата”  



  

Уруһуй “Кэрэ Куо 

киэргэлэ”. 

«Творчество народа саха». 

“Иллюстрации картин” 

 

 

Дорҕоон “Ньургун Боотур 

Кытай 

Бахсылааҥҥа 

бухатыыр таҥаһын, 

сэбин-сэбиргэлин 

оҥорторуута». 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.  

Аан Алахчын “Олоҥхо ата» Ньургун Боотур» 

олоҥхо.Хаартыскалар. 

 

Утум “Аал Луук мас” 

туһунан үгэс, 

урамньы 

оонньуута.  

«Айыы аймахтара. Күн 

улуустара»  

 

 

 

Харысхал “Быччыҥ» «Киһи» стр.8-9. «Анатомия 

человека». 

 

 

 

Сэтинньи ыйа – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ 

23.11. – 27.11.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Абааһы бухатыырдарын түктэри майгылара»  

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа «Ньургун Боотур 

уонна Тимир 

Дьигистэй» 

«Ньургун Боотур” 

олоҥхо олуга. 

 

Тулалыыр эйгэ “Сортол Тоҥус 

Айталыын Куону 

уоруута.”  

«Ньургун Боотур” 

олоҥхо олуга. 

 

Өркөн-өй  10 чыыһыла, 

бириэмэ, үс муннук. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”,  стр.28-

29. 

 

Мэһийии “Ураһа, таба» 

 

“Лепка детей 5-6 лет”, 

“Жилище”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Якутская 

одежда». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.64-

65. 

 



Уруһуй “Туйаарыма Куо, 

Ньургун Боотур» 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». 

 

 

Ситимнээх саҥа “Ньургун Боотур 

Сортол Тоҥустан 

Айталыын Куону 

быыһыыра” 

«Ньургун Боотур” 

олоҥхо олуга. 

 

Аан Алахчын «Үрүҥ Уолан абааһы 

кыргыттарын 

албаһыгар киирэн 

биэриитэ» 

 

«Ньургун Боотур” 

олоҥхо олуга. 

 

Утум «Кыыс кыскыйдаан 

Үрүҥ Уолан 

албаһыгар киирэн 

биэрэр» 

«Ньургун Боотур” 

олоҥхо олуга. 

 

 

Харысхал «Төбө, харах» “Как живет 

человек”стр.58-59, “Про 

тебя самого”стр.10-13. 

 

 

 

 

Ахсынньы ый – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ 

1.12. – 4.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: “Айыы дьонун сырдык кэскилэ. Алгыстар.” 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа «Ньургун Боотур 

уонна Уот Уһутаакы 

күөн көрсүһүүлэрэ” 

олоҥхо олуга. 

“Ньургун Боотур”   

Тулалыыр эйгэ «Үрүҥ уолан кэргэн 

кэпсэтэ барара» 

олоҥхо олуга. 

“Ньургун Боотур”   

Өркөн-өй  10 ахсаан, быһыы, гео. 

фиг., хайысха. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

декабрь-стр.29 

 

Мэһийии «Чуораанчык», 

алгыска туттуллар 

тэрил. 

 

“Лепка с детьми 5-6 

лет” 

 



Нуучча тыла “Якутия – земля 

олонхо» 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац. д./с. “– 55-

57 

 

 

Уруһуй “Дэйбиир”саха омук 

тэрилэ 

 

Рисование с детьми 5-6 

лет 

 

Ситимнээх саҥа «Ат сүүрдүүтэ» 

олоҥхо олуга 

 

“Ньургун Боотур”   

Аан Алахчын «Орто дойду иччилэрэ 

– Алгыстар» олоҥхо 

олуга 

 

“Ньургун Боотур”   

Утум “Олоҥхо оонньуулара” 

 

“Утум”, “Ньургун 

Боотур.” 

 

Харысхал “Куолай, куртах, 

очоҕос». 

 

“Утум – тосхол”  

 

Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

7.12. – 11.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: Алыптаах остуоруйанан айан 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Белоснежка и 7 

гномов» Англия 

остуоруйата. 

Интернет ситимэ.  

Тулалыыр эйгэ Остуоруйа 

дойдутугар айан, 

«Зимняя ведьма» 

англия остуоруйата. 

Д./о.”Хантан 

кэлбиппитин таай”.  

Англия остуоруйатын 

кинигэтэ. 

 

Өркөн-өй  10 ахсаан, 1-2 

сыыппара, түөрт 

муннук, хайысха. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений” 

декабрь-стр.31-32 

 



Аттарыы “Маҥан хаар.” “Аппликация с детьми 

5-6 лет” 

стр.23-24 

 

Нуучча тыла “Снежная зима” “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 23 – 

25стр. 

 

Уруһуй “Кыһыҥҥы ойуур» «Кэнчээри» кэскилэ, 

стр. 74 

 

Дорҕоон (йаа-йа) икки дорҕоон 

ситимэ. “Таал –Таал 

эмээхсин” саха 

остуоруйа 

 

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...” 

стр. 73-75 

“Таал – Таал эмээхсин” 

кинигэтэ. 

 

Аан Алахчын “Куоска уонна тииҥ” 

саха остуоруйа. Д./о. 

“Бу хаһан буоларый?» 

«Кэскил» хрестоматия, 

Дь.1992 стр.131 

 

Утум Остуоруйа алыптаах 

дойдута. “Алаа 

Моҕус», 

«Бэйбэрикээн 

эмээхсин». 

Эргис Г.У. “Саха 

остуоруйалара.” 

“Кэскил” стр.150. 

Утум. 

 

Харысхал “Тыынар орган: 

мунну, хабарҕа, 

тыҥа.” 

 

“Утум – Тосхол”  

 

Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

14.12. – 18.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: Күөх куйаар таайыллыбат таабырыннара (космос). 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Таабырыннар: сулустар, 

күн, ый, сир. Күөх куйаар 

хартыыната. «Хойукку 

космонавтар”М.Ефимов 

кэпсээнэ. 

«Кэскил» - стр. 159-

160. «Күөх куйаар» 

иллюстрация.  

“Кэскил” – стр.123. 

 

Тулалыыр эйгэ «Күөх куйаарга үлэ.” 

 

Интернет ресурсата  

Өркөн-өй  Гео. фиг. 3 – 4 муннук, 10 

ахсаан, 3 сыыппара, 

нэдиэлэ ааттара. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

 



представлений”, 

декабрь-№3 стр. 33 

Мэһийии “Сулустаах халлаан” 

 

“Лепка с детьми 5-

6л.”, стр.-38 

 

Нуучча тыла Сказка: “Звездный 

колобок”, загадки, игры. 

“Игры и рассказы о 

космосе”, стр.-117; 99. 

 

Уруһуй «Сир планетата куйаартан 

көстүүтэ» 

 

«Мэри-Энн Кол. 

Дошкольное 

творчество. Минск, 

2005. 

 

 

Ситимнээх саҥа Хоһоон: «Гагарин». Күөх 

куйаарга таабырыннар.   

 

“Кэскил”, стр.-114  

Аан Алахчын “Космос киэҥ куйаара.» 

 

«Кэскил», «Хатан» 

сурунааллар, 

«Чуораанчык» 

 

 

Утум “Сахалыы күөх куйаар 

тутула” 

 

“Утум – тосхол”  

Харысхал “Төбө – харах” 

 

“Утум – тосхол”  

Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

21.12. – 25.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: “Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэс Саҥа Дьыл» 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

 

Уус уран лит. “Саҥа дьыл”О.Иванова, 

хоһоон. 

“Кэскил”стр.112  

Тулалыыр эйгэ “Саҥа дьылы көрсүү” Интернет ситимэ, 

Лэпбук. 

 

 

Өркөн-өй  Тэҥнэбил (5чыыһыла) 

диэри; улахан-кыра 

чыыһыла; 

4сыыппараны билсии; 

хамс. хайысха; нэдиэлэ 

күннэрэ. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

декабрь-№4 стр.34-36 

 



Аттарыы “Харах мааската 

ачыкы” 

“Одежда и 

украшения”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: “Елка, Новый 

год.” 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.29-31  

 

Уруһуй “Дьэрэкээн харыйа” Мэри-Энн Кол. 

Дошкольное 

творчество. Минск, 

2005. 

 

 

Дорҕоон (йуу-йуу) (йуо) икки 

дорҕоон ситимэ 

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...” 

стр.75-76 

 

Аан Алахчын “Кыһыҥҥы 

бырааһынньык Саҥа 

дьыл” 

 

Интернет ресурсата  

Утум “Саҥа дьыл 

оонньуулара” 

“Игры народов 

России”. 

 

 

Харысхал “Сэрэхтээх буолуу” 

 

“Кэскил” стр. 60-61  

 

 

Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

28.12. – 29.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: “Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэс Саҥа Дьыл». 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Саҥа дьыллааҕы 

хоһооннор» 

 

“Кэскил”, интернет 

ситимэ. 

 

Тулалыыр эйгэ Көргө-нарга 

бэлэмнэнии 

 

«Белоснежка и семь 

гномов» 

 

Көр - нар  Саҥа дьыллааҕы көр 

– нар. 

 

Киэргэтиллибит саала.  



Мэһийии «Киэргэллээх харыйа 

лабаата». 

 

Интернет ресурсата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тохсунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата           

11.01. – 15.01.2021с. 

Нэдиэлэ темата: “Илиҥҥи Азия – Япония – тулуурдаах, сайдыылаах дьон дойдута» 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа/Уус 

уран лит. 

“Иссумбоси” дьоппуон 

омук  остуоруйата. 

«Иссимбоси» - 

японская народная 

сказка. 

 

Тулалыыр эйгэ Япония олохтоохторун 

олоҕо – дьаһаҕа. 

“Весь мир на 

ладошке. Энц.для 

детей»  

 

 

Өркөн-өй  9-10 чыыһыла, 6 

сыыпараны билсии, 

эттик быһыыта, 

хайысханы чиҥэтии, 

нэдиэлэ ааттарын 

эрчийии 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

январь-№2. стр.39-41 

 

Аттарыы/Мэһийии Японскай куукла “Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «У очага». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

 



языку в нац.д/с.” 

стр.26-28  

Уруһуй Кэрэ сибэккилээх мас 

«Сакура”. 

«Творчество народов 

мира» №9 2009, стр. 

57. 

 

Ситимнээх 

саҥа/Дорҕоон 

(З – С) дорҕооннору 

арааран истии. 

Дьоппуоннуу тыллары 

билсии. 

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...” 

стр.76 - 77 

 

 

Аан Алахчын Япония дойдутун сирэ-

уота, айылҕата, 

үүнээйилэрэ, кыыллара. 

 

Интернет 

ресурсата.”Мир и 

человек”географ. 

атлас.  

 

 

Утум Дьоппуон омук 

традицията, 

бырааһынньыктара, 

оонньуулара. 

Интернет ресурсата. 

“Игры детей мира”. 

 

 

 

Харысхал Азия дойдуларын 

олохтоохторун 

дьүһүннэрэ, тириилэрэ. 

Сэрэхтээх буолууга 

опыт-эксперимент. 

“Страны, народы 

цивилизации”, энц 

для детей. 

 

 

 

Тохсунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

18.01. – 22.01.2021с. 

Нэдиэлэ темата: “Африка (Ботсвана) дьонун ураты олохторо» 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Бараан хайдах 

быыһаммытай? 

«Шакал и леопард» - 

африканская  сказка 

для детей. Интернет 

ресурсата. 

 

Тулалыыр эйгэ Африка олохтоохторун 

дьиэтэ-уота, таҥаһа-

саба, үлэтэ-хамнаһа, 

дьарыга 

“Весь мир на 

ладошке. Энц.для 

детей». «Страны и 

народы», «Африка».  

 

Өркөн-өй  Тэҥ бөлөхтөөх 

эттиктэр, эттик ахсаана, 

7 сыыппары билсии, тэҥ 

үрдүктээх эттик, 

илиискэ хайысханы 

булуу.  

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

январь-№3. стр.41 - 43 

 

Мэһийии Африканскай мааскалар “Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «Овощи и 

фрукты». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

 



языку в нац.д/с.” 

стр.68-70  

Уруһуй “Крокодил”. «Творчество народов 

мира» №9 2009, стр. 57. 

 

 

Ситимнээх саҥа  «Хара» хоһоон, 

«Унаһыт уонна 

кэччэгэй» остуоруйа.  

“Биирдии остуоруйа” 

стр.8-10. “Үп-үрүҥ түү 

курдук». 

 

 

Аан Алахчын Африка ураты 

айылҕата(саванна, 

джунгли), хамсыыр 

харамайа. 

Интернет 

ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

 

Утум Африка норуотун үгэһэ, 

культурата, 

оонньуулара 

Интернет ресурсата. 

“Игры детей мира”. 

 

 

 

Харысхал Африка дойдуларын 

олохтоохторун 

дьүһүннэрэ, тириилэрэ. 

“Страны, народы 

цивилизации”, энц для 

детей. 

 

 

Тохсунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

25.01. – 29.01.2021с. 

Нэдиэлэ темата:"Арҕааҥҥы Европа: Англия- үөрэх, сайдыы биһигэ"  

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Уус-уран лит. "Ала тураах уйата", 

Англия остуоруйата. 

“Биирдии остуоруйа”, 

стр. 7-8. 

 

 

Тулалыыр эйгэ Англия олохтоохторун 

дьиэтэ-уота, таҥаһа-саба, 

үлэтэ-хамнаһа, дьарыга 

“Весь мир на 

ладошке. Энц.для 

детей». «Страны и 

народы», «Англия».  

 

Өркөн-өй  3 чыыһыла састааба, 8 

сыыппараны билсии, 

гео.фиг.быһыылара, 

хайысха илиис кытыыта, 

муннуга.  

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

январь-№4. стр.43 - 44 

 

 

Аттарыы Англия дьиэлэрэ. “Все обо всем», 

“Жилище”. 

 

 



Нуучча тыла Тема: «Я и мои 

товарищи». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.35-37  

 

Уруһуй “ Дуб мас”. «Творчество народов 

мира» №9 2009, стр.12. 

 

Дорҕоон  «Ж-Ш» дорҕооннор . "Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...", 

стр. 78-79  

 

Аан Алахчын Англия  климата, 

айылҕата, дьыл кэминэн 

уратыта, үүнээйилэрэ, 

кыыллара. 

Интернет 

ресурсата.”Мир и 

человек”географ. 

атлас.  

 

Утум Англия норуотун үгэһэ, 

культурата, оонньуулара 

Интернет ресурсата. 

“Игры детей мира”. 

 

 

Харысхал Англичааннар сирэй-

харах, тас көрүҥнэрин 

уратыта. 

“Страны, народы 

цивилизации”, энц для 

детей. 

 

 

 

 

Олунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

Нэдиэлэ темата: «Индия- кэрэ ырыалаах-үҥкүүлээх, сайаҕас дьонноох дойду». 

1.02. – 5.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Үс кыһыл көмүс 

статуэткалар” индия  

остуоруйата. 

«Биирдии остуоруйа» - 

стр 38-40  

 

Тулалыыр эйгэ Индия олохтоохторун 

олоҕо – дьаһаҕа- 

үлэлэрэ, ас- таҥас. 

Детск энциклоп 

костюм от "А до 

Я"Планшет-Индия 

 

Өркөн-өй  3-4 чыыһыла састааба, 

9 сыыппараны билсии,  

лиискэ хайысха, 

нэдиэлэ күннэрин 

ааттара 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

февраль-№1. стр.44-46 

 

Мэһийии Индия кыыллара. "Все обо всем"  

Нуучча тыла Тема: « Цветы и 

деревья». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.61-63  

 



Уруһуй "Джунгли" «Творчество народов 

мира» №9 2009, стр. 

57. 

 

 

Ситимнээх саҥа Остуоруйа: «Маугли».  «Маугли», Р. Киплинг 

Якутское книжн. Изд: 

1992  

 

 

Аан Алахчын Тропик айылҕатын,  

климатын 

билсиһиннэрии, 

хамсыыр харамайа, 

үүнээйитэ, көтөрдөрө. 

 

 

”Я познаю мир ”дет. 

энциклопедия.  

 

 

Утум  Индия олохторун 

үгэһэ, сиэрэ-туома, 

ырыата-үҥкүүлэрэ. 

“Весь мир на 

ладошке.  

Энц.для детей»  

 

 

 

Харысхал Индия олохтоохторун 

дьүһүннэрэ, тириилэрэ. 

“Страны, народы 

цивилизации”, энц для 

детей. 

 

 

 

Олунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

Нэдиэлэ темата: « Хотугу Америка- Индеецтэр -хорсун хоодуот, мындыр дьоннор» 

8.02. – 12.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. Индеецтэр 

остуоруйалара. 

 

«Сказки народов мира 

». 

 

Тулалыыр эйгэ Хотугу Америка  

олохтоохторун олоҕо 

– дьаһаҕа, аһа-таҥаһа. 

“Весь мир на 

ладошке. Энц.для 

детей»  

 

Өркөн-өй  5 чыыһыла састааба, 

1-9 сыыппаралар, 3-4 

муннук, хайысхалар. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

февраль-№2. стр.46-48 

 

Аттарыы Харысхал-Куорсун “Интернет ситимэ” 

. 

 



Нуучча тыла Тема: "Рыбы". “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.”  

стр.16-17  

 

Уруһуй "Вигман" 

 

«Творчество народов 

мира» №9 2009, стр. 57. 

 

 

Дорҕоон Хатылыыр дьарык.  «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии…» 

стр.79-80 

 

Аан Алахчын Хотугу Америка 

ураты сирин уотун  

айылҕатын билсии. 

”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

Утум Хотугу Америка 

олохтоохторун 

үгэстэрэ, оонньуулара. 

 

Интернет ресурсата. 

“Игры детей мира”. 

 

 

Харысхал Тирии “Анатомия человека ”, 

энц для детей. стр 44-46 

 

 

 

 

Олунньу ый – Ийэ дойдуну көмүскээччилэргэ – Уруй-айхал! 

Нэдиэлэ темата: «Уол оҕо барахсан» 

15.02. – 19.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Н Апросимов 

“Эрэллээх доҕор» 

кэпсээн.   

«Кэскил», стр.101  

Тулалыыр эйгэ “Уол оҕо Ийэ дойдуну 

көмүскээччи» 

«Интернет ситимэ” 

планшет. 

 

Өркөн-өй  1-5, 5-1 чыыһыла 

састааба, икки тэҥ 

чаас, эттиги тэҥнээһин. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

февраль-№дь. стр.48-50 

 

Мэһийии Байыаннай техникалар 

 

“Интернет ситимэ”.  

Нуучча тыла « Нууччалыы 

хоһооннор». 

“Хрестоматия для 

детей в старшей 

группы.”   

 



 

Уруһуй Саллаат харыстанар 

тэрилэ(Автомат, 

пистолет..) 

«Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

 

 

Ситимнээх саҥа Кэпсээн : "Эрэллээх 

доҕор" 

 ( Н. Апросимов) 

 "Кэскил" стр 101. 

 

 

Аан Алахчын Армия олоҕо. Интернет ресурсата. 

«Алаас кэскилэ».  

 

Утум Армия олоҕун-үгэһэ. “Оҕону сиэргэ-туомҥа 

уһуйуу ”. 

 

 

Харысхал Былчыҥ. “Тело человека” энц 

для детей. 

 

 

 

 

Олунньу ый – Ийэ дойдуну көмүскээччилэргэ – Уруй-айхал! 

Нэдиэлэ темата: «Ийэ дойдуну көмүскээччилэр – хорсун-хоодуот боотурдар» 

22.02. – 26.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. Хоһоон:"Аҕам бэлэҕэ" 

Хартыынаннан 

үлэ:"Аармыйа" 

.«Кэскил» - стр 51-52 

“Иллюстрация картин 

про Армию”. 

 

Тулалыыр эйгэ Аҕа дойдуну 

көмүскээччилэр 

күннэрэ. 

 

«Развитие 

позновательной сфер 

дошкольников», 

стр.49-51. 

 

Өркөн-өй  10 диэри ааҕыы, 1-

10,10-1 билсии, 

сыалай, икки тэҥ чаас, 

гео.фиг., эттик уһунун 

мээрэйэ.  

 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

февраль-№4. стр.50-51. 

 

Аттарыы “Аҕабар бэлэх» 

 

“Маленький мастер”.  

Нуучча тыла Тема: «Учимся 

говорить по-русски». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

 



языку в нац.д/с.” стр.46-

48.  

Уруһуй “Мин аҕам» «Учимся рисовать». 

 

 

Дорҕоон (Б-В) дорҕооннор. «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...» 

стр.81-82. 

 

Аан Алахчын Сэрии диэн куһаҕанын 

сир – дойду, айылҕа 

улаханнык 

эмсэҕэлиирин өйдөтүү. 

Интернет 

ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

Утум Ийэ сири көмүскээччи, 

араңаччылааччы  

буойун. Хорсун, 

күүстээх, эр санаалаах. 

 

 “Игры детей”, “Азбука 

якутских игр”. 

 

 

Харысхал Ньиэрбэ. “Анатомия человека”, 

энц для детей. 

 

 

И.ГринбургКулун тутар ый – Дьөһөгөй оҕото – кулунчук уу-чукучук! 

Нэдиэлэ темата: «Кэрэ куо күнэ – сааскы бырааһынньык» 

1.03. – 5.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа И.Гринбург «Оля 

фартуга» кэпсээн.  

 

«Кэскил», стр.104-107.  

Тулалыыр эйгэ “Мин дьиэ кэргэним 

үлэтэ”.  

“Развитие 

познавательной сфер 

дошкольников», 53-

54.  

 

Өркөн-өй  5диэри чыыһыла 

састааба, 0 сыыппара, 

хайысха, 10 эттик 

уһунун мээрэйэ. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, март-

№1. стр.52 – 53. 

 

Мэһийии “Ийэбэр бэлэх” 

 

“Одежда и украшения”, 

“Маленький мастер”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Мамины 

помошники». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.52-

54. 

 

Уруһуй “Мин ийэм портрета” «Учимся рисовать». 

 

 



Ситимнээх саҥа “Икки ийэ, икки 

кыыс” Софрон 

Данилов, кэпсээн. 

“Кэскил”, стр.100.  

Аан Алахчын Айылҕа муннугар 

үүнээйини көрүү – 

харайыы, кэтээн 

көрүү.  

 

Интернет ресурсата.  

«Предметная среда 

сенсорика. Экология». 

 

Утум Кыыс оҕону иитии 

үгэһэ, оонньуулар. 

 

«Саха төрүт 

култуурата».  

 

 

Харысхал “Баттах.” «Киһи”, “Анатомия 

человека”. 

 

 

 

 

Кулун тутар ый – Дьөһөгөй оҕото – кулунчук уу-чукучук! 

Нэдиэлэ темата: «Дьөһөгөй Айыы оҕото – сылгы барахсан» 

8.03. – 12.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Кулунчук ” кэпсээн 

М. Федотова. 

 

"Кэскил" стр 140-142  

Тулалыыр эйгэ “Сылгыһыт үлэтэ.” “Тулалыыр эйгэни 

билсиһиннэрии...» 

стр.54-55. 

 

 

Өркөн-өй  10 чыыһыла суруга, 

сыалай икки чааһа, 

эттик кэтитин 

мээрэйэ, нэдиэлэ 

күннэрэ. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, март -

№2. стр 53-55. 

 

 

Аттарыы “Чаппараах” “Аппликация детей 

старшей группы”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Лошадь». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.”  

стр.55-57  

 



Уруһуй "Саха ата" «Творчество народа 

саха»  

 

 

Дорҕоон  (Ф-В дорҕооннор).  "Оҕону чуолкайдык 

саҥардарга 

үөрэтии..."Стр 82-83 

 

Аан Алахчын «Айылҕа оҕото 

Дьөһөгөй  – сылгы, 

ат барахсан». 

”Күн-дьыл эргииринэн 

оҕону иитии-

үөрэтии”стр.38-42.  

 

Утум “Сылгы.”  “Күн Дьөһөгөй Айыы”.  

 

Харысхал «Хаан суолтата, 

бүөр-быар.” 

“Утум”, "Тело человека" 

энциклоп д/с. 

 

 

 

 

Кулун тутар ый – Дьөһөгөй оҕото – кулунчук уу-чукучук! 

Нэдиэлэ темата: «Тымныыны кыйдааһын» 

15.03. – 19.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “«Саас кэлиитэ» 

хартыынанан    

сэһэргэһии. 

«Саас туһунан 

хартыыналар»  

 

Тулалыыр эйгэ “Сааскы үлэлэр.”  «Детсад тула үлэ»   

 

 

Өркөн-өй  Сыалай чааһа, 10 

чыыһыла 

сыыппарата, ахсаан 

уонна хайысха. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, март-

№3. стр.55-56 

 

 

Мэһийии “Күрдьэх” “Лепка детей 5-6 лет”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: "Весна". “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.66-67  

 

Уруһуй Уруһуй оҕо 

баҕатынан.  

«Иллюстрация». 

 

 

Ситимнээх саҥа Хоһоон: «Саас иһэр» «Кэскил» стр. 71-72.  



Аан Алахчын “Сааскы бэлиэлэр” 

 

"Дьыл кэмин 

халандаара", «Лэпбук».  

 

Утум Сааһы көрсүү үгэс, 

оонньуулар. 

 “Сахалыы 

оонньуулар”. 

 

 

Харысхал Хаан тутула, сүрэх, 

хаан эргиирэ. 

“Анатомия человека”, 

энц для детей. 

 

 

 

 

 

Кулун тутар ый – Дьөһөгөй оҕото – кулунчук  уу-чукучук! 

Нэдиэлэ темата: «Маҥнайгы бэлиэтээһин – Маслянница» 

22.03. – 26.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “ Хаарчаана” 

остуоруйа. 

 

«Снегурочка» - нуучча 

остуоруйата. 

 

 

Тулалыыр эйгэ Россия сүрүн нуучча 

омугун кытары 

билсиһиннэрии( 

таҥастара-саптара). 

"Интернет ситимэ". 

 

 

Өркөн-өй  Төгүрүк 4 чааһа, 

чыыһыла хайысхаттан 

тутулуга суох,  3-4 

муннук.  

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, март-

№4. стр.57-58 

 

Аттарыы “Кокошник.” 

 

“Творчество народов 

России”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Весна». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.49-51  

 

Уруһуй “Матрешка” «Творчество народов 

России»  

 

 

Дорҕоон «Икки дорҕоон ситимэ 

».  

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии» стр 

92-93  

 

 



Аан Алахчын “Маҥнайгы 

бэлиэтээһин.” 

”Дьаарбайыы”. 

  

 

Утум “Нуучча омук 

обычайдара, 

традициялара, 

оонньуулара.” 

 “Нуучча омук 

культурата”. 

 

 

Харысхал “Суолга сэрэхтээх 

буолуу.” 

Плакаттар, 

планшеттар. 

 

 

 

Кулун тутар-Муус устар ыйдара – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

Нэдиэлэ темата: «Таба бырааһынньыга» (ыаллыы омукпут култууратын билии-көрүү). 

29.03. – 2.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа " Кэҕэ". «Кэҕэ » ненец 

остуоруйата. 

Кэскил Стр 17-18. 

 

Тулалыыр эйгэ “Табаһыт үлэтин 

билиһиннэрии» 

 

"Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии" 

стр.57-60. 

 

Өркөн-өй  4 муннук 4 чааһа, 

эттик үрдүгүн мээрэйэ, 

лиис хайысхата, 0-9 

дылы сыыппара. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

апрель-№1. стр.58-60 

 

Мэһийии “Таба муоһа.” “Творчество народов 

Севера”. 

 

Нуучча тыла 

 

“Пища и посуда.” “Программа обучение 

детей- саха русскому 

языку в нац. д/с”.Стр 

41-43 

 

Уруһуй 

 

“Дьүкээбил уота.” “Творчество народов 

Севера”. 

 

Ситимнээх саҥа. 

 

Хоһоон "Табаһыт",  

"Считалка-Харги".  

“Оҕо иитиитигэр 

норуот фольклорун 

туһаныы».  

 

Аан Алахчын 

 

“Туундара айылҕатын 

ураты көстүүтэ. 

"Хотугу норуоттар 

культуралара". 

 

Утум 

 

Туундара 

олохтоохторун сиэрэ-

туома, итэҕэллэрэ, 

оонньуулара. 

"Хотугу норуоттар 

культуралара". 

 



Харысхал 

 

Туундараҕа олоруу 

тулуурдаах буолуу. 

  

«Мир и человек”.  

 

 

Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

Нэдиэлэ темата: «Саас маҥнайгы илдьитэ – туллук барахсан» (кэлии көтөрдөр) 

5.04. – 9.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Туллуктар”Г.Данилов, 

хоһоон. 

«Кэскил» стр.113.  

Тулалыыр эйгэ “Кэлии көтөрдөрү көрсүү.» Интернет ситимэ 

 

 

Өркөн-өй  10 диэри ахсаан, илиискэ 

хайысха, гео.фиг. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, 

апрель-№2. стр.60-61 

 

Аттарыы “Тураах” 

 

“Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «Отряд 

курообразные и 

воробьиные». 

“Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.18-19. 

 

Уруһуй “Кыһыл түөстээх 

чыычаах» 

«Рисование для детей 

5-6лет.» 

 

 

Дорҕоон “Аһаҕас, бүтэй дорҕоон 

ситимэ.» 

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...» 

стр.94-96. 

 

 

Аан Алахчын “Кэлии көтөрдөр» Методическай 

ыйынньык: 

“Көтөрдөр». 

 

Утум  Билгэһит көтөрдөр, 

оонньуулар. 

«Тэлгэһэ 

билгэһиттэрэ» стр.13, 

29.  

 

 

Харысхал Билгэ органнар “Киһи» стр.3, 

«Анатомия человека». 

 

 



 

 

Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

Нэдиэлэ темата: «Айылҕа уһуктуута»  

12.04. – 16.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Хоһоон: «Сааскы 

ырыа», 

А.Абаҕыыныскай. 

“Саас бэлиэтэ”этии 

оҥоруу. 

«Кэскил» стр.113.   

Тулалыыр эйгэ «Сааскы түбүктэр»  “Тулалыыр эйгэни 

билсиһиннэрии...» 

стр.68-69. 

 

 

Өркөн-өй  10 диэри сэргэстэһэ 

турар чыыһылалар, 

эттик быһыыта, сыалай-

чаас тэҥнэбилэ. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, апрель-

№3. стр. 

 

Мэһийии «Муус чопчу” 

 

“Лепка детей 5-6 лет”.  

Нуучча тыла Тема: «Весна». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.49-

51  

 

Уруһуй “Куобах кутуруга” «Рисование детей 5-6 

лет». 

 

Ситимнээх саҥа Остуоруйа: «Торо диэн 

ааттаах ыт». Үгэстэр, 

сиэр туом. 

« Японские народные 

сказки», «Календарные 

обычаи и обряды 

народов восточной 

Азии…» стр.2-117 

 

Аан Алахчын “Айылҕа уһуктуута» Күн-дьыл эргииринэн 

оҕону үөрэтии» стр.30-

31. 

 

Утум Саха ыалын тэлгэһэтэ, 

оонньуулар. 

«Саха төрүт 

культуурата”, “Утум”. 

 

 

 

Харысхал “Уот киһи олоҕор 

суолтата” 

“Күн-дьыл эргииринэн 

оҕону үөрэтии” стр.23-

25. 

 

 



 

 

Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

Нэдиэлэ темата: «Космонавтика күнэ» (космоска үлэлиир дьон аныгы идэлэрин билсиһии, 

робототехника, программирование маҥнайгы өйдөбүлүн ылыныы). 

19.04. – 23.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. «Хойукку 

космонавтар» 

М.Ефимов. «Гагарин» 

С.Омоллоон. 

 

«Кэскил» стр.123-124, 

114. 

 

Тулалыыр эйгэ Космонавт идэтэ. “Наша история 

Великих имен, Юрий 

Гагарин»  

 

Өркөн-өй  5чыыһыла, хайысха, 

нэдиэлэ күннэрин 

ааттара. 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлен апрель-№4. 

стр.4 

 

Аттарыы «Ракета» 

 

“Аппликация детей 5-6 

лет”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Я и природа». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.38-

40.  

 

Уруһуй Космостан күөх 

куйаар көстүүтэ. 

«Интернет ситимэ».  

Дорҕоон Икки дорҕоон ситимэ, 

этии. 

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...» 

стр.96-97 

 

 

Аан Алахчын Космос киэҥ эйгэтэ. Интернет 

ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

 

Утум Космонавтика, 

оонньуулар. 

Интернет ресурсата.   

 

Харысхал “Мэйии” «Анатомия человека», 

«Медицина», «Как 

живет человек». 

 

 



 

Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

Нэдиэлэ темата: «1 Мая – сомоҕолоһуу, доҕордоһуу күнэ»  

26.04. – 30.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Доҕордоһуу тойуга» С. 

Омоллоон. 

Доҕордоһуу туһунан өс 

хоһооно.  

«Кэскил» - стр.114-

115.  

 

Тулалыыр эйгэ “Эйэ, үлэ, маай” параада. «Интернет ситимэ»  

 

 

Өркөн-өй  Чиҥэтии: Ахсааны ааҕыы. “Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”,  

стр.65 

 

Мэһийии Эйэ холууба 

 

“Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «Музыка в детском 

саду». 

“Программа 

обучения детей-саха 

русскому языку в 

нац.д/с.” стр.58-60  

 

Уруһуй “Араас өҥнөөх шариктар» «Рисование детей 5-6 

лет». 

 

 

Ситимнээх саҥа “Доҕордуулар”В.Слепцова. 

“Мин доҕорум» кэпсээн 

айыы. 

«Кэскил» стр.117 

 

 

Аан Алахчын Айылҕаны кэтээн көрүү 

 

Айылҕаҕа 

дьаарбайыы.  

 

Утум “Өс хоһоонноро, Сомоҕо-

домоҕо тыллар», оонньуулар. 

«Саха төрүт 

култуурата”. 

“Саха оонньуулара”. 

 

 

Харысхал “Киһи этэ-сиинэ». “Чуораанчык” №9 

2020. 

 

 

 

 



Ыам ыйа – Самаан сайын кэллэ, сайылыкпыт ыҥырар. 

Нэдиэлэ темата: « 9 Мая – Улуу Кыайыы күнэ»  

3.05. – 7.05.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар 

литература 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Кыайыы 

илдьитэ”В.Иванов 

 

«Кэскил» - стр.35-37  

Тулалыыр эйгэ "Аҕа дойдуну 

көмүскээччилэр 

күннэрэ". 

 

"Күн-дьыл 

эргииринэн оҕону 

иитии-үөрэтии" 

стр.44-46. 

 

Өркөн-өй  “Величина». “Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, стр.65 

- 67. 

 

Аттарыы «Кыайыы сулуһа, 

былааҕа.” 

 

Интернет ситимэ.  

Нуучча тыла Тема: «Край родной». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.32-34. 

 

Уруһуй “Кыайыы салюта” «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду». 

 

 

Дорҕоон Үс дорҕоон ситимэ. «Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии…» 

стр.97-99. 

 

Аан Алахчын “Айылҕа алдьаныыта” Интернет ресурсата. 

 

 

Утум «Бэргэһэни устан 

саҥарбакка туруу”, 

оонньуулар. 

“Кэскил” стр.38-39. 

“Сахалыы 

оонньуулар”. 

 

 

Харысхал “Чэгиэн-чэбдик 

буоларга кыһаллабыт».  

“Чуораанчык” №9 

2020. 

 

 

 



 

Ыам ыйа – Самаан сайын кэллэ, сайылыкпыт ыҥырар. 

Нэдиэлэ темата: «Нарын-намчы ньургуһун тоҥ буору тобулар»  

10.05. – 14.05.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Ньургуһуннар» 

Г.Данилов, хоһоон.  

«Кэнчээри» стр.47.  

Тулалыыр эйгэ “Сайыны көрсүү 

түбүгэ» 

“Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии»  

 

Өркөн-өй  “Форма” “Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”,  стр.65 

– 69. 

 

Мэһийии “Харалдьыкка 

тахсыбыт Ньургуһун” 

“Лепка детей 5-6 лет.”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: «Подснежники». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” 

стр.61-63. 

 

Уруһуй “Халдьаайыга 

ньургуһуннар» 

«Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду». 

 

 

Ситимнээх саҥа «Ньургуһун» 

В.Винокуров хоһоон. 

“Мин таптыыр 

сибэкким ньургуһун» 

кэпсээн айыы. 

« Кэрэхсиибин 

төрөөбүт дойдубун» 

стр.20. 

 

 

Аан Алахчын “Аһын, таптаа кэрэни». “Чуораанчык” №19 

2020 стр.8. 

  

 

Утум “Айылҕа кэрэтин 

өйдөөн көрүү”, 

оонньуулар. 

“Сиэ-майгы дойдутугар 

айан”стр.10. 

 

 

Харысхал “Доруобуйа курдук 

сүдү баайы 

Харыстыахха күн 

аайы!» 

“Чуораанчык” №19 

2020. 

 

 

 

 



Ыам ыйа – Самаан сайын кэллэ, сайылыкпыт ыҥырар. 

Нэдиэлэ темата: «Үөрүү-көтүү үктэллээх, чээлэй күөх олбохтоох күүтүүлээх сайылык 

күндүтүөн!»  

17.05. – 21.05.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Сайын» 

К.Уурастыырап, 

хоһоон-ырыа. 

 

«Кэскил» стр.66-67/  

Тулалыыр эйгэ «Сайыҥҥы түбүк 

үлэлэрэ» 

“Кэскил» стр.72-73. 

 

 

Өркөн-өй  “Ориентировка в 

пространстве” 

“Формирование 

элементарных 

математических 

представлений”, стр.66 – 

69. 

 

Аттарыы “Сайыҥҥы мас”(оҕо 

баҕатынан талан). 

 

“Аппликация детей 5-6 

лет”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Деревья». “Программа обучения 

детей-саха русскому 

языку в нац.д/с.” стр.61-

63. 

 

Уруһуй “Сайыҥҥы ойуур” «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду». 

 

Дорҕоон «Кылгас, аһаҕас 

дорҕооннор» 

«Оҕону чуолкайдык 

саҥарарга үөрэтии...» 

стр.100-101. 

 

Аан Алахчын “Сайыҥҥы айылҕа 

кэрэ көстүүтэ».  

 

Ойуурга, хонууга 

дьаарбайыы, кэтээн 

көрүү. 

 

 

Утум Сайыны көрсүү 

үгэстэрэ, оонньуулар. 

«Саха төрүт култуурата 

”. 

 

 

Харысхал «Ыраас, чэбэр буол! 

Сырдыгынан 

сыдьаай!» 

“Чуораанчык”№19 2020. 

 

 

 

 

 


