
"Сыккыс" улахан бөлөх иитиллээччилэрин  

төрөппүттэри кытта 2020-2021 үөрэх дьылыгар үлэ былаана 

 

Балаҕан ыйа - “Быйаҥнаах көмүс күһүн”. 

 Дьиэ кэргэн туһунан иһитиннэриилэри хомуйуу, сөбүлэҥ түһэрсии; 

 Төрөппүт муннугун оҥостуу: иһитиннэриилэр, сүбэлэр, оҕо күннээҕи режимэ, 

дьайымал; 

 “Көмүс күһүн” төрөппүт муннугар ойуулар. 

 Оҕо антропометриятын көрдөрүүтэ (ыйааһын, уһуна, төбө, түөс эргимтэтэ); 

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын 

ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 Оҕо чөл туруктаах буолуутугар иһитиннэриилэр (чуумпу сэһэргэһии, аһыыр ас, 

эти-сиини хатарыныы, хамсаныы); 

 "5-6 саастаах оҕо айылҕатынан уратыта" – төрөппүттүүн көрсүһүү. 

 Оҕону иитии-сайыннарыы үлэтин туһунан иһитиннэрии; 

 "Көмүс күһүн" – төрөппүт оҕотунаан айылҕа көстүүтүн кэтээн көрүүтүгэр сүбэлэр; 

  Оҕоҕо дьиэҕэ кинигэни ааҕыы, кинигэҕэ сыһыарыы – иһитиннэрии; 

 Дьиэ кэргэн чөл олоҕу тутуһуута оҕоҕо дьайыыта – сэһэргэһии; 

 “Оҕуруот аһа”, “Сир аһа” – темаларынан ойуулары, консультациялары көрдөрүүгэ 

ууруу; 

 “Быйаҥнаах көмүс күһүн” – төрөппүт кыттыылаах күһүҥҥү быйаҥ аһыттан 

хаартыскалар; 

 

Алтынньы ый  - “Дьиэ кэргэним – эрэнэр эркиним, тирэнэр тирэҕим” 

 “Мин тапталлаах дьиэ кэргэним” – планшет, альбом,; 

 “Мин дьиэ кэргэним” – оҕо уруһуйун көрдөрүүгэ ууруу; 

 “Эбээчикпэр, эһээчикпэр көмө киһитэбин” – хаартыска, альбом; 

  “Оонньуур - оҕо олоҕор” – консультация; 

 Оҕону үлэҕэ сыһыарыы, иитии – бэйэни көрүнүү, хааччыныы, улахан киһиэхэ 

көмөтүн туһунан иһитиннэрии; 

 Грипп уонна ОРВИ утары вакцинация туһунан сырдатыы; 

 “Күн-күбэй ийэкээм барахсан!” - ийэ идэтин, дьиэтээҕи түбүгүн туһунан 

хаартыскалаах планшет; 

 Оҕо дьиэ ис-тас өттүгэр сэрэхтээхтик сылдьар быраабылатын туһунан ойуулар, 

планшет, лэпбук; 

 “Ковидтан харыстан!” – иһитиннэрии, суунуу-соттуу быраабылатын туһунан 

сүбэлэр; 

 “Аҕам (эһэм, абаҕам, убайым, таайым) миэнэ – балыксыт бэрдэ” – хаартыска, 

планшет; 

 Детсад уопсай мунньаҕа (МЧС, педиатр, медсестра, завхоз, методист, заведующай 

кыттыылаах); 

 Педагогическай консилиум (төрөппүт, иитээччи, логопед, психолог, заведующай, 

методист кыттыылаах); 

 

 

 

 

 

 



 

Сэтинньи ый – “Олоҥхом мындыр сэһэнэ”. 

 

 

 “Олоҥхо” – төрөппүттэргэ ыйынньык ыытыы; 

 “Сахалыы остуол оонньуулара” – төрөппүт оҕотунаан оонньуута, оонньууру 

оҥорорго сүбэ-ама биэрии ( тэлээрис, Сонор, хаамыска, хабылык); 

 “Таһырдьа дьаарбайыы – оҕоҕо туһата” – иһитиннэрии, сэһэргэһии; 

 “Олоҥхо үс дойдута” –оҕо төрөппүтүнээн илиинэн оҥоһугун выставката; 

 “Үрүҥ ас туһата” – оҕоҕо иҥэмтэлээх ас туһунан иһитиннэриини төрөппүккэ 

тиэрдии;  

 “Ковидтан харыстан!” – иһитиннэрии, суунуу-соттуу быраабылатын туһунан 

сүбэлэр; 

 “Чыычаахха кыстыкка көмөлөс” - остолобуойугар астары аҕалыы акцията; 

 Биирдиилээн төрөппүттүүн сэһэрэгэһии (оҕотун сайдыыта); 

 “Дьиэ кэргэним сахалыы хамсаныылаах оонньуута” – ватсап, инстаграм нөҥүө 

хаартыскалар, видео устуу. 

 

 

Ахсынньы ый –Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэс Саҥа Дьыл! 

 

 Аан дойду омуктарын остуоруйаларын билсиһиигэ төрөппүтү көҕүтэн 

кытыннарыы (төрөппүттэргэ сүбэ-ама биэрии, сэһэргэһии); 

 “Саҥа дьыл бырааһынньыга ” – лэпбук оҥорторуу; 

 Оҕоҕо дьиэҕэ кинигэни ааҕыы, кинигэҕэ сыһыарыы, остуоруйаны иһитиннэрии 

туһунан сэһэргэһии; 

 Саҥа дьыллааҕы көргө-нарга оҕону кытта бэлэмнэниитигэр иһитиннэрии 

(маскарад, бөлөх иһин киэргэтии, ырыа, хоһоон үөрэтиитэ); 

 “Саҥа дьыл бэлиэтин оонньуура” – илииннэн оҥоһукка күрэххэ кытыннарыы; 

 “Оҕо илиитин бытархай былчыҥын сайыннарыыга тарбах оонньууларын туһаныы” 

– төрөппүккэ консультация; 

 Хаартан, муустан оҥоһукка дьиэ таһын киэргэтэн хаартыскаҕа түһэрии; 

 Аан дойду үрдүнэн омук саҥа дьыллааҕы бырааһынньыгын бэлиэтээһинин туһунан 

көрдөрүү, иһитиннэрии; 

 Саҥа дьыллааҕы көр-нар, төрөппүтү кытыннарыы; 

 “Уоттан сэрэхтээх буол!” – бэйэни харыстаныыга оҕотунаан сэһэргэһиитэ; 

 

 

 

Тохсунньу ый - “Аан дойду алыптаах остуоруйата”.   

 

 Оҕоҕо дьиэҕэ кинигэни ааҕыы, кинигэҕэ сыһыарыы, остуоруйаны иһитиннэрии 

туһунан сэһэргэһии; 

 “Доруобай буол!” – ватсап, инстаграм нөҥүө доруобуйаны харыстаныыга ойуулары, 

роликтары ыытыы; 

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын 

ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 Нэдиэлэ аайы ый устата континеннарынан омук дойдутун култуураларын, 

историяларын, уратыларын туһунан көрдөрүү, иһитиннэрии (Япония, Индия, 

Хотугу Америка, Африка, Англия); 



 Араас омуктар оонньууларын оонньотон, илииннэн үлэҕэ, уруһуйга, аттаран-

мэһийэн оҕолорун эрчийэн сайыннара сылдьалларыгар төрөппүттэргэ сүбэ-ама, 

консультация биэрии; 

 

 

Олунньу ый - Киһи-аймах эйгэтэ. 

 

 Оҕо кыһыҥҥы хамсаныылаах оонньуутун туһунан иһитиннэрии (салаасканан, 

хаҥкынан, хайыһарынан); 

 Айылҕаҕа, дьон-сэргэ ортотугар сылдьыы, оҕолордуун алтыһыы - нуорма, 

быраабыла, сокуон диэн баарын оҕолуун сэһэргэһиит, стендэ, планшет көрдөрүүгэ 

ууруу; 

 “Мин аҕам” – оҕо уруһуйун көрдөрүүгэ ууруу 

 Аҕа, эһээ туһунан хоһооннору дьиэҕэ аахтарыы; 

 Аҕа дойдуну көмүскээччи күнүгэр аналлаах тэрээһиҥҥэ кытыннарыы, бэлэмнэнии; 

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын 

ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 “Оруоллаах оонньуу – оҕо киһи-аймах эйгэтигэр киириитигэр туһата” – 

сайыннарар эйгэни байытыыга кытыннарыы;  

 “Дьиэ кэргэн үгэһэ” – уруһуй, планшет, хаартыска; 

 “Ийэ дойдуну көмүскээччилэр – хорсун-ходуот боотурдар” – ырыа, хоһоон, үҥкүү. 

Видеоролик; 

 

Кулун тутар – “Дьөһөгөй оҕото- кулунчук”. 

 

 “Тапталлаах мин ийэкэм” – ийэлэр мэтириэттэрин оҕолор уруһуйдара; 

 “Күн күбэй ийэҕэ” анаан көргө-нарга бэлэмнэнэргэ кытыннарыы (ырыа, хоһоон, 

үҥкүү үөрэтиитэ, атрибуттары оҥоруу); 

 Сааскы айылҕа уларыйыытын оҕотунаан кэтээн көрүүтүгэр сүбэ-ама биэрии; 

 Сайыннарар эйгэни тэрийиигэ кытыннарыы; 

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын 

ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 Дьөһөгөй Айыы оҕото –  сылгы барахсан- планшет, лэпбук көрдөрүүгэ ууруу; 

 “Суолга сэрэхтээх буолуу” – консультация, сэһэргэһии, видеоролик; 

 

Муус устар – “Ыаллыы омук олоҕо-дьаһаҕа (Масленица. Таба бырааһынньыга)”. 

 

 Сааскы кэмҥэ оҕо доруобуйатын харыстыырга иһитиннэриилэр; 

 Оҕо антропометриятын көрдөрүүтэ (ыйааһын, уһуна, төбө, түөс эргимтэтэ); 

 “Оҕо хомуйан оҥоруу нөҥүө толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы” – барылынан 

төрөппүккэ иһитиннэрии, сэһэргэһии; 

 Таһырдьа дьаарбайыыга атрибуттары оҥорорго кытыннарыы; 

 “Космос” – оҕо оҥоһуктарын, уруһуйдарын выставката; 

 Саас туһунан хоһооннор, кэпсээннэр, ойуулар, билгэлэр; 

 “Масленица” - Россия културатын, историятын туһунан көрдөрүүгэ ууруу; көргө-

нарга бэлэмнэнии; 

 Ураты ньыманан оҕо уруһуйа – төрөппүккэ иһитиннэрии, көрдөрүү, сүбэ; 

 

 

 

 



Ыам ыйа – “Самаан сайын кэллэ”. 

 

 Үлэ-эйэ-маай бырааһынньыгын бэлиэтээн,  дьиэлэрин таһыгар төрөппүттэринээн 

хаартыска, видеоролик, челлендж оҥорорго көҕүтүү; 

 Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт, уһансыбыт аймахтар тустарынан оҕоҕо кэпсии, 

иһитиннэрэ сылдьалларыгар тиэрдии; 

 Сынньалаҥ күннэргэ оҕо күннээҕи режимын тутуһуннаралларыгар өйдөтүү; 

 Төрөппүт оҕотун кытары сынньалаҥы тэрийиитин туһунан консультация; 

 “Улуу Кыайыы күнэ” – тэрээһиҥҥэ бэлэмнэнии (ырыа, хоһоон, үҥкүү) видео; 

 Оҕо доруобуйатыгар кутталлаах түгэн үөскээбэтин туһунан сэһэргэһии, сэрэтии 

(дьиэҕэ, суолга, айылҕаҕа, үрэххэ, өрүскэ, күөлгэ); 

 Ыһыахха көхтөөх төрөппүттэргэ махтал суругунан, грамотанан наҕараада 

туттарыы. 
 


