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4. Самоанализ 

5. Са-фи-Дансе 

“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 мунаах сыйар 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. 

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.   

“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 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 

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


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). 

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). 

       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, чөллөрүтүү. 

 

Кэрэ эйгэтигэр сыһыан 



Иитээччи иитэр-сайыннарар дьайыыта: 

- Норуот оҕону уһуйар тɵрүттэрин үлэтин сүрүн олуга 

буолар; 

- Оҕо ис иэйиитин кɵрдɵрɵр, арыйар анал түгэннэри тэрийэр; 

- Норуот ырыатын-тойугун, үҥкүүтүн, олоҥхо нɵҥүɵ оҕо ис 

кыаҕын арыйар; 

Оҕолор сайыннарсар түгэннэрин тэрийии: 

-  Охсон оонньонор музыкальнай оонньуурдары ылла да 

тыаһатан барар гына илии анныгар баар буоларын тэрийии; 

Оҕо оҥорон кɵрɵр, тобулар, чинчийэр эйгэтин олохтооһун: 

- Кэмиттэн кэмигэр оҕо сылдьар сирин ис кɵстүүтүн 

тупсарар, оҕолору кытыннарар; 

- Оҕо туругуттан кɵрɵн сынньанар, үҥкүүлүүр, ыллыыр-

туойар усулуобуйатын олохтуур; 

- Музыкальнай инструменнары анал уурар миэстэннэн 

хааччыйар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I түһүмэх   

Оҕону үҥкүү эйгэтигэр киллэриигэ үлэ соругун туруоруу (целевой 

раздел) 

1. Аан тыл 

Үөрэх эйгэтигэр улахан уларыйыылар киирдилэр.“Арассыыйа 

Федерациятын үөрэхтээһин туһунан сокуонугар” (273№ ахсынньы 29 

күнэ)оскуола иннинээҕи оҕону иитии-үөрэтии уопсай үөрэхтээһин ситимигэр 

туспа булгуччулаах таһым быһыытынан ылылынна. Бу сокуон государство 

оҕо кыратыттан сайдар-иитиллэр эйгэтин тэрийиигэ улахан болҕомтону 

уурарын уонна оҕо ханна олоророруттан тутулуга суох оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи үөрэхтээһининэн хааччыллар тосхоло торумнанна. 

Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин биэрэр өҥөтүн хаачыстыбата аныгы 

олох сиэринэн төрөппүт, общественность ирдэбилигэр сөп түбэһиэхтээх. 

Стандарт сүрүн соругунан оҕо киһи –аймах культууратын иҥэриниитигэр, 

бэйэтин дьоһун киһи быһыытынан билиниитигэр, атын дьоннуун 

сиэрдээхтик  алтыһыытыгар  туһаайар. Бу соруктары олоххо киллэриигэ хас 

биирдии оҕоҕо кыах бэриллэр:  дьайымал бары көрүҥэр көхтөөхтүк 

кыттыытыгар,  айар- тутар кыахтаныытыгар, тулалыыр эйгэни кытта киэҥ 

хабаанныыктык алтыһыытыгар, обары дьоҕура арыллан сайдыытыгар.  

1991 сыллаахха  Саха республикатын национальнай оскуолаларын 

саҥардан сайыннарыы уонна “Саха республикатын национальнай оҕо 

тэрилтэлэрин сайдыыта” концепцияларыгар олоҕуран, “Тосхол” базовай 

программа оҥоһуллубута. Саха оҕото кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт буоруттан 

силис тардан, норуотун тылын барҕа баайын, өбүгэтин үтүө үгэһин чахчы 

бааччы этигэр иҥэринэн, амарах сүрэҕин, мындыр өйүн, уран тарбаҕын 

утумнаан, сахалыы куттаах-сүрдээх дьоһуннаах киһи буола улаатарыгар олук 

уурбута. 

  

 

 



2.Үлэ соруга уонна самылык соруктара 

Үлэ соруга 

- 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 

Кэрэ эйгэҕэ киириигэ оҕо саастарынан уратылара 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Программа сүрүн принциптэрэ 

1. Киһи олоҕор оҕо саас уһулуччу суолталаах кэрдиис кэм буоларынан 

сыаналанар –сүрүн принцип. Киһи олоҕор- Оҕо саас биир ордук 

суолталаах кэрдиис буоларын өйдөөн туран, бу тугэни оскуолаҕа эрэ 

бэлэмниир кэм курдук көрбөккө, оҕо бары кэрдиис саастарын 

(төрүөҕүттэн-1сааһыгар, 1-3 сааһыттан, онтон 3-7 дылы) толору 

олороругар уонна бары өттүнэн сайдарыгар  кыах биэрэр кэминэн 

көрөргө. 

2.  Иитэр–үөрэтэр үлэни былааннааһыҥҥа иитээччи хас биирдии оҕо тус 

уратытыгар олоҕуран, оҕо сайдыытын  бэйэтэ ордук тоҕоостоохтук 

таларыгар, иитээччи улэ ис хоһоонунан торумнуур. Онон оҕо бу 

тугэҥҥэ бэйэтэ тас эйгэни билээччи уонна дьайааччы буолар (субъект). 

Иитээччи оҕо сэңээриитин, билэр-көрөр дьоҕурун ирдэбилин уонна хас 

биирдии оҕо сайдарыгар тус уратылааҕын ылынан учуоттуур. 

3. Оҕону общество (уопсастыба) эйгэтигэр  киллэрии манныгы 

сабаҕалыыр: оҕо култуура сиэрин, ньымаларын уонна дьайыы 

сатабылын баһылыырыгар, быһыы-майгы, тутта сылдьыы уонна атын 

дьону кытта сатаан кэпсэтэригэр. Билиңңи уларыйа турар эйгэбитигэр 

оҕону сөпкө туһулаан дьиэ кэргэн, общество (уопсастыба), 

судаарыстыба (госудаарыстыба) үгэһин тутуһар сыһыаны үөскэтии. 

4. Муодульнай принцип -  үөрэхтээһин  ис хоһоонун аттаран биир 

ситимңэ киллэрэн үөрэтии биир чэрчитин көрдөрөр, үлэ ис хоһооно 

түгэнинэн хас да дьайымалы ситимниир.Холобур, “Уу-хонуу 

олохтоохтор» муодул - түгэннэрэ: «Тоҕо сарыкынас сахсырҕа 

дииллэрий?», “Сайын ким куруһуба баайбытай?”, Бытыктарынан 

тыаһы истэллэр?”. 

5.  Бу принцип оҕолор уонна улахан дьон бэйэ бэйэлэригэр 

көмөлөсөһүүлэрин уонна бииргэ үлэлээһиннэрин, оҕо бэйэтин үөрэх 

эйгэтигэр толору кыттааччынан билиниитин (тус бэйэтин) ирдиир. 

Программа олоххо киирэрин туһугар үөрэх эйгэтигэр (ис тутулугар) 



иитээччи эрэбуолбакка, оҕолор эмиэ бары бииргэ көхтөөхтүк, тэҥҥэ 

кытталларын эрэйэр. Иитэр –үөрэтэр үлэ ис хоһоонугар хас биирдии 

оҕо  кыттарыгар, ( кыттыыны ыларыгар) кыах биэрэр. Оҕо бэйэтин 

көрүүтүн, санаатын аһаҕастык этэригэр,  туруорсарыгар, быһаарыныы 

ылынан, тус  бэйэтэ эппиэтинэс сүгэригэр кыах биэрэр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кэрэ эйгэҕэ киириигэ оҕо саастарынан уратылара 

3-4 саастаах оҕо  

  Оҕо бэйэтэ олорор эйгэтигэр баар, кинини тулалыыр эттиктэри, 

малы-салы, тэрилллэри  кытта араас дьайыыны оҥорон билсэр. Иппэй-туппай 

сааһа, онон хомуллар-хамсыыр-тыаһыыр оонньуурдары, араас матырыйаалы, 

эттиги (ууну, кумаҕы, тиэстэни, кыраасканы, кумааҕыны о.д.а.) сөпкө 

ааттыыр, бигээн-имэрийэн, тарбаҕынан-илиитинэн боруобалыыр- тыытан-

булкуйан, ыһан-хомуйан,  уган-таһааран сөпкө наардаан,  сааһылаан 

дьарыгырар, ыйыталаһар. 

Тулалыыр эйгэни  чинчийэр, кэтээн көрүүтүн бэйэтин баҕатынан “Бу 

тугуй?», “Манан тугу гынылларый?”, “Тоҕо?”, “Туохха?” ыйытыктары 

туруоран дьоҥҥо, саастыылаахтарыгар кэпсэтэн биллэрэр, кыттыһар, 

билбэтин кэтиир, уларыйыытын таба булан бэлиэтиир.  

4-5 саастаах оҕо  

Тулалаан турар эйгэҕэ саҥаны кэтээн көрөр, бэйэтин баҕатынан 

чинчийэр, араас уопуттарга кыттыһар:  “хантан?”,  “туохтан маннык 

буолла?”, “арай маннык гыннахха...”, “Маннык гынан көрүөххэ...” диэн 

ыйыталаһан санаатын  атастаһар, толкуйун этэр, боруобалаан түмүк оҥорор. 

Араас айылҕа көстүүлэрин кэтээн көрүүтэ кэҥиир, бэйэ билиитин 

ситимниир, тэҥниир, мөккүһэр, бэлиэтиир.  Саастыылаахтарын кытта 

бодоруһан, инники ылбыт билиилэригэр олоҕуран, харгыстары быһаарыыга 

дьулуһар, сүбэлэһэр, санааларын  истэр.  

Айылҕа тыынар-тыыммат араас көстүүлэрин чинчийиилэри 

боруобалаан, анал тэтэрээккэ бэлиэтиир: уу убаҕас, сыта суох, дьэҥкир эттик, 

араас иһиккэ кутуллар, быһыыта, өҥө, амтана уларыйар. Уу тымныыга тоҥон 

мууска кубулуйар, сылааска муус, хаар ууллар. Ууну  кыра  иhиттэргэ  кутан 

таһырдьа, эбэтэр морозильникка тоҥорон чинчийэллэр. Кумааҕы 

(салфетканы, хаһыаты, өҥнөөх кумааҕыны, хортуону о.д.а.), таҥаһы (чараас, 

халыҥ, түүлээх, тирии о.д.а) арааһын ууга уларыйыыларын тэҥнииллэр, 

түмүк оҥороллор. 



Кумах, буор хаачыстыбатын, уратытын тутан-хабан чинчийэр, билэр, 

кэпсиир, сэрэхтээхтик, ыраастык туттарга кыһаллар, инчэҕэй кумаҕынан 

айан тутар, оонньуур, ыспытын хомуйар. 

Чинчийэр тэриллэри кытта билсэр: лупа, микроскоп, мээрэй ньуоска, 

ыстакаан, сиидэ, фильтр, ыйааһын, термометр о.д.а. 

 Чинчийэр үлэҕэ сыһыарыы: стендэ көмөтүнэн үлэтин дьоҥҥо 

аһаҕастык  билиһиннэрэр. 

5-6 саастаахтар 

Айылҕа, тулалыыр эйгэ көстүүлэрин (сырдык-хараҥа, салгын, кустук, 

дьукээбил, күлүк уо.д.а.), үүнээйилэри (луук, чеснок, сэбирдэх, сиэмэлэри, 

туораахтары, хатырыктары о.д.а.), астары (уу, туус, саахар, бурдук, отон, 

барыанньа, дьөлүһүөн о.д.а.) матырыйаалы (таҥас, тирии, магнит, түү, туос, 

талах, муос, муох, о.д.а.), сиртэн хостонор баайдары (өрүс тааһа, өстүөкулэ, 

чох о.д.а.) араас чинчийии тэриллэрин (микроспоп, лупа, кумах чаһыы, 

мээрэйдиир ньуоска, ыстакаан, пинцет, боруоҥка...) сөпкө туттан чинчийэр, 

бэлиэтэнэр. Күннээҕи күн-дьыл туругун термометры көрөн быһаарар. 

Саҥаны билэргэ баҕалаах, салгыы туох буоларын ыйыталаһар. Солун 

билииттэн үөрэр. Көрсүбүт харгыстары уһун кэмҥэ - тиһигин быспакка, 

чинчийии көмөтүнэн быһаарар уонна  түмүк оҥорор, ырытыһар.  

Уу убаҕас эттик, онтон тоҥон кытаанах эттик, итии-сылаас-тымныы, 

паар, муус диэн өйдөбүллэри билсэр, уопуттаан түмүк оҥорор (муус уутааҕар 

чэпчэки, ол иһин тимирбэт, сылааска сыыйа ирэр...). Оҕолор айылҕаҕа 

көрбүттэрин кытта сибээстииллэр. Күөл, өрүс уута күһүн тоҥор, саас 

сылыйдаҕына ууллар, уу үрдүгэр дагдайар, устар. Тоҕо "өрүс турда?", "муус 

барда?" диэн өйдөбүллэри кэтээн көрөн билэр. 

Дьиэ уонна дьиикэй кыыллары тэҥнии тутан тоҕо итинник 

ааттаммыттарын быhаарар («Ыт уонна бөрө аймахтыылар дуо?»).(«Туох 

ханна олорор?», «Туоҕа уратылааҕый?» уо.д.а.).  

Бэйэтэ интэриэһиргээбит, талан ылбыт сөбүлүүр тематыгар элбэҕи 

хасыһан билэн-көрөн, үлэ барыллаан  көмүскүүргэ холонор.  Айар дьоҕура 



сайдар саҥаттан саҥа  билиини, ньыманы иҥэринэр, билэ-көрө сатыыр 

баҕата, билэргэ наадыйыыта уһуктар, чинчийии хайысхатын талар, сыал-

сорук туруорунар, булбут матырыйаалын сааһылыыр, чинчийии түмүгүн 

дьүүллэһэр, элбэх оҕо-аймах, дьон, дьүүллүүр сүбэ иннигэр бэйэтин 

бырайыагын көмүскүүр. 

6-7 саастаахтар 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Бырагыраамаҕа омук култууратын уонна регион уратытын 

учуоттааһын 

 Программаҕа омук култууратын уонна регион уратытын 

учуоттааһын. Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору үөрэхтээһин 

федеральнай государственнай стандартыгар төрөөбүт тылынан иитии-

үөрэтии, омук култууратын уонна регион уратытын учуоттааһын ирдэбил 

быһыытынан киирэр.Бэйэ омук уратытын сүтэрбэккэ олоруу –билиҥҥи кэм 

биир сүрүн уратыта. Ону этнокультурнай үөрэхтээһин хааччыйар. 

Этнокультурнай үөрэхтээһин тутулугар төрөөбүт тыл, төрүт билии, төрүт 

култуура, үгэс, сиэр-туом киирэллэр, онтон сүрүн ис хоһооно норуот 

педагогиката буолар. Сахалыы тыыннаах оҕо тэрилтэлэрэ үгэс эргиирэ, күн-

дьыл  уларыйар тэтимэ уонна саҥа “Олонхо педагогиката” диэн  иитии-

сайыннарыы систиэмэлэригэр олоҕуран үлэлиибит. Бу этнокультурнай 

үөрэхтээһин - оҕо норуотун култууратыгар  олоҕурбут, төрөөбүт тылынан 

иитиллэр, атын омуктары кытта тэҥҥэ сылдьан сайдар үөрэх эйгэтин ситимэ 

буолар.  Хас биирдии оҕо тэрилтэтэ  үөрэх сүрүн программатын 

усулуобуйатын хайдах тэрийэн олоххо киллэрэрин бэйэтэ торумнанар: 

олорор түөлбэтин, дойдутун айылҕатын, дьонун-сэргэтин олоҕун-дьаһаҕын, 

үлэтин хамнаһын уратытыгар олоҕуран, дьүөрэлээн сурунан, силигин 

ситэрэн  бигэргэтинэн үлэлииллэр. ФГҮӨС иитэр үлэ хайысхата, иитээччигэ 

оҕону кытта бииргэ алтыһан норуот иитэр үгэстэрин таба туһанан, 

айымньылаахтык үлэлииригэр кыах биэрэр. Оскуола иннинээҕи оҕо 

тэрилтэтин стандартыгар оонньуу, сэһэргэһии уонна билии-көрүү-чинчийии 

сүрүн дьарыктар быһыытынан киирэллэр. Ити дьарыктар саха омук 

этнопедагогикатыгар кыра саастаах оҕону иитии сүрүн олохсуйбут ньыма. 

Оҕо дьон-сэргэ эйгэтигэр киириитэ, дьоннуун алтыһыыта киһи-аймах 

култууратын төрүт этиитигэр, көрүүтүгэр оҕо билсиһиититтэн,  

ылыныытыттан саҕаланар. 

Ылыммыт ытык өйдөбүллэринэн сирдэтэн дьоҥҥо-сэргэҕэ, айылҕаҕа 

сиэрдээх сыһыан оҕо өйүгэр-санаатыгар олохсуйар, ол курдук: 



 оҕо киһини кэрэхсээһинэ, киһиэхэ сиэрдээх, харысхалллаах сыһыана  

 дьиэ-кэргэн, детсад, түөлбэ, нэһилиэк, дойдутун, аан-дойду олоҕун 

уларыйыытын, хаамыытын оҕо ытыктааһына, сэргээһинэ . 

 бэйэтин дьоһун киһи быһыытынан сананыыта, атын киһиттэн итэҕэс да, 

ордук да буолбатын билиниитэ. 

 киһи уратытын өйдөөһүнэ, тулуйуута, сиэрдээхтик сыһыаннаһыыта. 

 дьон-сэргэ үлэлээн оҥорон таһаарбытын харыстааһына. 

 Оҕо сыһыаныттан кини тулалыыр эйгэҕэ сылдьыыта, быһыыта-

майгыта, дьоннуун алтыһыыта – быһатын эттэххэ, тас дьайыыта тахсар. Оҕо 

таска дьайыыта күнтэн күн хатыланан, сыыйа бөҕөргөөн кини ис 

айылгытыгар кубулуйар, булгуруйбат булгуччулаах төрүт өйдөбүл буолан 

кинини салайар.  

Оҕо тутан-хабан, көрөн, оонньоон сайыннаҕына толкуйдуур дьоҕура, 

сатабыла, үөрүйэҕэ кэҥиир, дириҥиир, чочуллар, чопчуланар. Сенсорнай 

эталоннары билиитэ, логическай толкуйа лаппа сайдар, билиитин-көрүүтүн 

тус олоҕор, бэйэтигэр, дьоҥҥо, айылҕаҕа сыһыаран сөпкө туһанар. 

Аныгы иитээччи күннээҕи олоххо оҕону кытта үгүстүк кэпсэтэн 

бодоруһан сэһэргэһии эйгэтин тэрийиэхтээх. Оҕону кытта чугастык кэпсэтии, 

болҕойон, сэргээн истии, оҕолор бэйэ-бэйэлэрин икки ардыларыгар 

сүбэлэһэллэрин, кэпсэтэллэрин көҕүлээн, кэпсэтэр дьоҕуру сайыннарыы, 

бары кыттыһан толкуйдаан кэпсээн айыытын, сатаан алтыһан оонньооһун 

тэрээһиннэрин ыытыы ордук көдьүүстээх.  

Этнокультурнай сайыннарар эйгэ оҕо көҥүллүк арыллан оонньуур, 

сайдар, көрөр-билэр дьоҕура аһыллар кыаҕын олохтуур. Маннык эйгэ оҕоҕо 

олус чугас, оҕо айылгытын арыйар. 

Программа сүрүн анала – оскуолаҕакиириэн иннинээҕи саастаах 

оҕолорго үөрэхтээһини төрөөбүт тылынан иитии-үөрэтии, омук бэйэтин 

култууратын  уонна регион уратытын учуоттаан, ФГҮӨС ирдэбиллэрин 

толорууга иитээччилэргэ научнай-методическай көмө. 

Барыл 



«Ункуу эйгэтэ» 

Т8ру8тун тоьо5олооьун 

Билинни олох туругунан о5о оскуола5а киириэн иннинэ элбэх 

дьарыктаах, киэн коруулээх, дьин интерестаах буолуохтаах. Ол иьин хас 

биирди оскуола иннинэ о5олортон сахалаан ирдэнэр ту8 бэйэ психолого-

педагогическай комо, ол тумугунэн буолар о5олор дьо5урдарын аьыы. Ити 

тумугунэн эттэхэ, биьигитэн ирдэнэр айдарыылаах о5олору сайыннарыы, 

толоруйуу. 

О5о билэр-к8р8р, чинчийэр интэристээх, тулалыыр эйгэни чинчийиигэ 

талаьар, тулабытыгар баар малы-салы, эттиктэри туох уратылаахтарын 

ыраналаан быьаарар, айыл5а5а уларыйан иьэр костуулэр холоон-к8р8н, 

биричиинэлэрин барыллаан билэргэ дьулуьар о5о – сайдыылаах о5о буолар. 

О5о сайдыыта – саамай баар сир урдугэр биир быьаарыллыахтаах сорук 

буолар. Кыра о5олор улаатан истэхтэрин аайы – ону тэннэ ойдорун-

саныыларын кытаатыннарыы уонна байытыныы тумугэр буолуон с8п сорох 

кыахын, то5ооьун сутэрии. 

Ол иьин, о5о кыахын, то5ооьун сутэрбэтин туьугар, биьиги кинилэргэ 

тылы кытта хамнаныы сатабылы тэннэ сайыннарарга тыл этэбит. 

Чинчийэчилэр этэллэринэн  координация уонна к8хт88х буолуулара симэ 

сибээстээх о5олор психическай, эмоциональнай уонна интеллектуальнай 

сайдыыларын кытары. 

Чуолаан эттэхэ, ункуу бириэмэтигэр  о5о айар дьо5урун, фантазиятын  

олус куускэ сайыннарар. Ункуу дьарыгын комотунэн тулууну, ыгыллыыны 

устар, ойу сайыннарар ону кытта ис дьаьахтарын сааьыланалларыгар 

комоьолор. 

Ритмика уонна ункуу комото буолар: 

1. тэтимнэри истэргэ уорэнии 

2. о5о бэйэтигэр эрэнилээх буолар 

3. хомо5ойо сайдар 

4. тулууру сайыннарар 



5. о5о сиьин, координациятын, корпуьун коннорор. 

Сурун сорук: о5о айыл5атан бэриллибит айдарыытын, айал 

потенциалын ункуу уонна ритмика комотунэн сайыннарыы. 

Самалык сорук: 

1. о5о5о киьи аймах уйэлэргэ мунньуммут баай култууратын 

8йдууругэр уонна ылынаргыар олук ууруу 

2. о5о5о ункуу кэрэ эйгэтин туьунан билиини, 8йд8булу биэрии онно 

оло5уран с8пт88х сыьыаны у8скэтии. 

3. о5о сайдыытын, тус уратытын учуоттаан, айар кутун арыйан, 

дьо5урун сайыннарыы 

4. эт-сиин, уйул5а 8ттунэн ч8л буолар туругун сайдыытыгар 

туьаайыллыбыт эрчиллиилэри с8пт88хтук онорорун ситиьиии 

5. эти-сиини сайыннарыы эрчилиилэригэр с8п тубэьиннэрэн, ыйааьыны 

тэннээн, имигэстик, тэтимнээхтик, чуолкайдык хамсанарын ситиьиии 

Куутуллэр тумуктэр: 

1. о5о бэриллибит сорудахтарын чуолкайдык толорор 

2. тургэн, бэьиэлэй майгыннаах музыканы марш, ункуу буолар диэн 

арааран билэр уонна музыка уларыйар майгынын, тыаьын-ууьун: улаханнык-

кыратык, бытааннык-тургэнник оонньуулун таба истэн хамсанан к8рд8р8р, 

тоьургуур, чэпчэтик суурэр, ункуугэ бассар уобарастанар. 

3. ункуу музыкатыгар 8рукуйэн иэйээннэрин к8рд8р8р у8рэн-к8т8н, 

истибит музыкатыгар ис туругун сыбыанын к8рд8р8р: чуумпурар, 

санаар5ыыр, кулэр, хамсанар. 

4. Музыка тугу кэпсиирин билээри, араас ыйыытыктары биэрэр. 

5. Музыкальнай айымньыны истэр ба5алаах, кэрэхсиир, толору истэр 

6. улахан киьи к8м8тунэн музыка хайысхаларан (жанр) арааран истэр. 

Тэрээьин туьумэхтэрэ 

Сурун туьумэх 

Сурун сорук: сайдыылаах, истириэстээх о5олору  дьарык к8м8тунэн 

арыйыы. 



Сурун соругу ситиьэргэ наада: 

1. Материально-техническай базаны тэрийии 

2. Литератураны туьанан программа суруйуу 

3. Талааннаах, истирисхтээх о5олору арыйыы 

4.  к85улээьини уонна бэйэни бас билиини сайыннарыы 

5. Араас курэхтэргэ кыттыы. 

Тумук туьумэх 

Сурун сорук: барыл тумугун сайыннарыы 

Сурун соругу ситиьэргэ наада: 

1. Барылы комускээьин 

2. Мастер-класс иитээччилэргэ анаан 

3. Мастер класс т8р8ппуттэргэ анаан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Үлэ тосхолун төрүттэрэ 

Аксиологическай төрүт - үөрэхтээһиңңэ, иитиигэ уонна киһи тус 

сайдыытыгар түмүллүбүт сыаннастары быһаарар: оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи саастаах ођо сайдарыгар туһаныллар доруобуйа, култуура, 

(кэпсэтии дьођурун уратыларын (коммуникативнай), психосексуальнай, 

этническэй, быраап), саңаны билии, бииргэ алтыһартан үөрүү, оонньуу, үлэ 

сыаннастара (суолталара).  Бу  сыаннастар оҕону иитиигэ олус улахан 

суолталаахтар.  

Деятельностнай төрүт – иитээччи оҕо туох баар кыаҕын толору 

аһарын сабаҕалыыр уонна кини бэйэтин кыаҕар суолта ууран араас 

дьайымаллары  көңүллүк туһанарын тэрийии уонна салайыы. Ити соруктар 

кэпсэтии дьоҕурун уратыларын (коммуникативнай) уонна да атын оҕо 

билиитин кыаҕынан (кэмпитиэнсийэтинэн) сайыннарыыга эрэ буолбакка, 

маны таһынан оҕону личность быһыытынан  көрөн сайыннарыыта буолар.  

Личностнай төрүт -  гуманизм уонна алтыһыы (интеграция) төрүтүгэр 

олоҕурар. Киһилии сыһыан төрүтэ оҕо сааһы киһи олоҕун кэрдииһин улахан 

суолталаах кэминэн билиниитэ, оҕоҕо суолта биэрэн сыһыаннаһыы уонна бу 

манна олоҕуран киниэхэ тус бэйэ сыаннаһын, бүттүүн киһи аймах уонна 

уопсастыбаннай суолталаах үөрэх сыаннастарыгар сөп түбэһиннэрэн 

сайыннарыы. 

 Культурологическай төрүт  үөрэх биир кэлим ситимин 

алтыһыыньыматынан тэрийиини, үөрэх эйгэтин тус ураты ирдэбилин ис 

хоһоонугар уонна сатабылга төрүөттэнэрин көрдөрөр; оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи саастаах оҕо  личность быһыытынан бэйэ суолтатын 

сайыннарыытын көрүөн сөп; омук быһыытынан бэйэни билиниитин уонна 

төрүт үгэһи саҥалыы сайыннарарга сэңээрээһинин көҕүлүүр; саңа саҕахтары 

арыйар уонна үөрэх сайдарыгар кыах биэрэр. 

Компетентностнай төрүт  үөрэх дьайыытын сыалын уонна соругун оҕо 

өйдөөн бэйэтэ дьарыктанара,араас олох түгэнигэр сатаан түргэнник 

быһаарыныы ылынара уонна  маны таһынан, билиитин таһымынан, бэйэтин 



кыаҕынан түргэнник эппиэтинэс ылынан проблеманы (уустук соругу)  

быһаарыы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Программа туолуутун сабаҕаланар ситиһиилэрэ 

- 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 

кыыл-сүөл, көтөр-сүүрэр  уобарастарын, тулалыыр эйгэтигэр баар 

транспоры  музыка майгыныгар сөп түбэһиннэрэн хамсанан 

көрдөрөр,бааранан үҥкүүнү толорор, араас маллаах-саллаах 

эрчиллиилэри, үҥкүү, хоробуот, оһуохай элеменнарыттан 

хамсаныылары оҥорор. 

- Бэйэтин этин-сиинин билэр, бэйэтин туругун сөпкө кэпсиир уонна 

ыальаары гыннаҕына улахан дьон болҕомтотун тардар, киһии этин-

сиинин тутулун туһунан билэр. 

- Бэйэтин доруобуйатын тупсарар быраабылалары билэр, тутуһар. 

- Доруобуйаны харыстыыр уонна уһуйааҥҥа сөпкө тутта сылдьыы 

быраабылаларын тутуһар.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Үлэ тэрээһинин таһымын ырыҥалааһын (оценивание качества 

образовательной деятельности) 

  иккиһинэн, сабаҕаланар ситиһиилэр уонна оҕо дьайымалын ситимэ 

көстөр;  

 үсүһүнэн, оҕо интэриэһиттэн, баҕатыттан көрөн үлэ ис хоһооно 

таҥыллар. 

Онон сабаҕаланар ситиһии оҕокомпетенциятын курдук көрүллэр уонна 

маннык ыйытыктарга эппиэттиир “Оҕо тугу сатыан сөбүй?” уонна “Тугу  

оҥороруй?”. 

Сабаҕаланар түмүк хас биирдии уобаласка оҕо саамай сүрүн ситиһиитин хабар.  

Сабаҕаланар ситиһиини былаанныыр бэрээдэгэ: 

1 кэрдиис. Улахан киһи көмөлөөх. Оҕо улахан киһини кытта алтыһыытыгар, 

кини болҕомтотугар, эйэҕэс сыһыаныгар наадыйар, бэйэтин 

саастыылаахтарын кытта улахан киһи көмөтүнэн  бодоруһар. 

2 кэрдиис. Оҕо бэйэтин дьаһаныыта. Оҕо улахан киһини кытта алтыһарга, 

кэпсэтэргэ, бодоруһарга кыһаллар, быһаарсар, сыал туруорунан 

былаанныырга, ситиһэргэ дьулуһар. 

3 кэрдиис. Оҕо  баҕатынандьулуһуута. Оҕо бэйэтин баҕатынан дьону-

сэргэни кытта алтыһар, бодоруһар, бэйэтэ быһаарыылаах, киириилээх-

тахсыылаах, саастыылаахтарын кытта уопсай былаанныыр, ситиһэр.  

 Бу сабаҕаланар ситиһиилэри иитээччи сылыктааһыныгар 1-12 

көрдөрүккэ (индикаторга) дылы олоҕуран оҕо сатабылын чинчийэн 

быһаарар. Бу барыллаан көрдөрүктэри 4 бөлөххө арахсаллар:  

1-3 –  балл көрдөрүк - 3-4 саастаах оҕолор сатабылларын көрдөрөр. 

4-6 –балл көрдөрүк  - 4-5 саастаах оҕолор сатабылларын көрдөрөр. 

7-9 –балл көрдөрүк  - 5-6 саастаах оҕолор сатабылларын көрдөрөр. 

10-12 –балл көрдөрүк -  6-7 саастаах оҕолор сатабылларын көрдөрөр. 

Бу барыл бэлиэтээһиннэрин оҕо тус  сайдыытыттан  көрөн туһаныахха 

сөп уонна оҕону кытта тус үлэҕэ туһанарга аналлаах. 



Оҕо сайдыытын  сылыктыыр анал ньымалар түмүктэрэ маннык 

үөрэхтээһин соруктарын быһаарарга туттуллаллар: 

1)оҕо тус бэйэтин сайыннарыы - ол эбэтэр оҕо сайдыытын өйөөһүҥҥэ, 

киниэхэ туһуламмыт иитэр-үөрэтэр үлэ тус сыаллаах хаамыытын 

былааннааһын уонна оҕо сайдыытын торумнааһын. 

      2) эбэтэр, сылыктааһын көмөтүнэн оҕо сайдыытын көннөрүүгэ уонна 

арыаллааһыҥҥа  туттуллар. 

Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһини түмүктүүр туссыаллаах  соруктара 

 Оҕо дьайымал сүрүн ньымаларын баһылаан, бэйэтин баҕатынан араас 

дьарыктары (оонньууну, сэһэргэһиини, чинчийиини, үлэни, бодоруһууну 

уо.д.а.)көҕүлүүр, тус бэйэтин билиитигэр, сатабылыгар, үөрүйэҕэр тирэҕирэн 

дьарыгын талар уонна оҕолору кытыннарар. 

 Оҕо  тулалыыр эйгэтигэр, айылҕатыгар, бар-дьонун олоҕун-дьаһаҕын, 

үлэтин-хамнаһын  сыаналыыр, тус бэйэтигэр     эппиэтинэстээхтик 

сыһыаннаһар, улахан дьоннуун, тэҥнээхтэрин кытта таба сыһыаны олохтуур, 

сатаан бодоруһар. 

 Оҕо атын киьи туругун өйдөөн, ону сатаан ылынан алтыһар, 

сыһыаннаһар, бэйэтин иэйиитин, уйулҕатын туругун киһиэхэ тиийимтиэ 

гына  биллэрэр; киһи үөрүүтүн-хомолтотун тэҥҥэ үллэстэр; өйдөспөт, 

тапсыбат түгэнигэр иирсибэккэ, эйэ-дэмнээхтик быһаарса сатыыр; бэйэтигэр 

эр санаалааҕын киһиэхэ биллэрэр. 

 Оҕо дьайымал араас көрүҥнэригэр, айан оҥороругартолкуйдуур 

дьоҕуру туһанар, бастатан туран оруоллаах оонньууга, оонньуу араас 

керүҥүн билэр, оонньуур. Саастыылаахтарын кытары 

бодоруһарыгарсиэрдээхтик тутта-хапта сылдьыы быраабылатын тутуьар, 

иллээхтик оонньуур. 

- Саҥаны билэргэ баҕалаах, салгыы туох буоларын ыйыталаһар. Солун 

билииттэн үөрэр. Көрсүбүт харгыстарын  чинчийии көмөтүнэн быһаарар 

уонна улахан киһи көмөтүнэн түмүк оҥорор. Бэйэтэ ыйытар уонна   

ыйытыыга хоруйдуур кыахтаах. 



- Оҕо бөдөҥ уонна бытархай   хамсанар былчыҥнара сайдыбыт, 

тулуурдаах, сүрүн хамсаныылары баһылаабыт, бэйэин  хонтуруолланар, 

салайынар кыахтаах. 

-  Улахан киьилиин,оҕолуун сыьыаныгар, бэйэтин дьарыктарыгар сиэр-

майгы олохтоммут өрүттэрин кэспэт, ыктарыылаах түгэннэ бэйэтин 

туттунар,  салайынар; оҕо бэйэтин көрүнэр –харанар, сэрэхтээхтик сылдьар, 

харыстанар. 

- Саҥаны билэргэ-көрөргө баҕалаах, өйдөммөтүн улахан дьонтон, 

сааастыылаахтарыттан ыйыталаһар, айылҕа көстүүлэрин,  дьон – сэргэ 

сыһыанын, киһи майгытын-сигилитин туохтан тутулуктаагын быьаара 

сатыыр,  бэйэтэ сыаналыырга холонор, кэтээн көрөргө-чинчийэргэ сыстаҕас. 

Тус бэйэтин, айылҕатын, сирин-дойдутун, тулалыыр эйгэтин уо.д.а.  туһунан 

өйдөбүллээх.  Оҕо араас дьарыктарыгар ылбыт билиитигэр, сатабылыгар  

олоҕуран,  быһаарыныыны ылынар кыахтаах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II түһүмэх 

Оҕо күннээҕи олоҕун хаамыытыгар үнкүүнү киллэрии 

Оҕо күннээҕи олоҕор музыканы туһаныы 

Ыытыллар 

кэмэ 

Дьайыыта Түмүгэ. Оҕо сааһа. Музыкальнай 

репертуар. 

Сарсыарда 

Оҕону кɵрсүү. 

Сарсыардааҥҥы 

эрчиллии . 

Сарсыардааҥҥы 

эрчиллиигэ 

кɵхтɵɵхтүк 

кытыарыы 

Оҕо этин-сиини 

н сайыннарыы, 

уһугуннарыы 

 

Оҕо үɵрэр-

астынар. 

Иитээччи, 

тɵрɵппүт үнкүү 

алыбыгар уйдаран 

алтыһыылара 

тупсар. 

Үнкүү кэрэ 

эйгэтигэр 

уйдаранн оҕо 

уйулҕатын туруга 

тупсар, уйулҕатын 

күүркэйиитэ 

намырыыр 

Кыра 

бɵлɵх. 

 

Орто бɵлɵх. 

 

-похлопаем в 

ладоши . 

Веселая зарядка 

 

- у Жирафа пятно. 

- если весело 

живется делай так  

 

Эбиэттэн 

киэьээни 

эрчиллии 

Сарсыардааҥҥы 

эрчиллиигэ 

кɵхтɵɵхтүк 

кытыарыы 

Оҕо этин-сиини 

н сайыннарыы, 

уһугуннарыы 

 

Оҕо үɵрэр-

астынар. 

Иитээччи, 

тɵрɵппүт үнкүү 

алыбыгар уйдаран 

алтыһыылара 

тупсар. 

Үнкүү кэрэ 

эйгэтигэр 

уйдаранн оҕо 

уйулҕатын туруга 

тупсар, уйулҕатын 

күүркэйиитэ 

намырыыр 

Улахан 

бɵлɵх. 

 

Бэлэмнэнии 

бɵлɵх. 

- танец просто 

класс. 

- танец лягушата. 

 

- не торопливая 

полька  

Современная 

хореография . 

 Биирдиилээн 

оҕолуун үлэ 

Оҕо уопсай 

туругун 

тупсарар; 

Оҕо 

күүркэйиитин 

намыратар; 

Үнкүү ырыатын 

истэн айыан-

тутуон баҕарар 

баҕатын 

уһугуннарар. 

Оҕо туруга тупсар 

Оҕо ис 

санаатыттан айар-

тутар. 

Бэйэтин 

саастыылаахтарын 

кытары алтыһар-

бодоруһар. 

Бары. 

Орто бɵлɵх 

Улахан 

бɵлɵх 

Бэлэмнэнии 

бɵлɵх 

- где же ваши 

руки  

- игра с платочком 

- игравой танец 

ускорение  

- детский фитнес 

  



Оҕоҕо ыытыллар тэрээһин кɵрүҥнэрэ 

Тэрээһин 

кɵрүҥэ 

Туһата Түмүгэ. Оҕо сааһа. Музыкальнай 

репертуар. 

Үнкүү кэрэ 

эйгэ. 

Үнкүү кэрэ 

эйгэтигэр 

уйдаранн оҕо 

уйулҕатын 

туруга тупсар 

ону тэннэ оҕо 

билиитэ-

кɵрүүтэ сайдар 

Үнкүү 

хамсаныыларын 

көрөн хатылыыр, 

үтүктэр 

Кыра. 

Орто. 

Улахан. 

Бэлэмнэнии. 

- игра с платочком 

- танец лягушата 

- мы умеем танцевать  

-- детский фитнес 

Эти-сиини 

хатарыы 

(Йога). 

Йога 

көмөтунэн 

этин-сиинин 

сайыннарыы. 

Доруобуйатын 

бөҕөргөтөн, 

эт-хаан ис 

кыаҕын 

сайыннарар 

Оҕо тыынар, 

этин-сиинин, 

уопсай туругун 

тупсарар. 

Кыра. 

Орто. 

Улахан. 

Бэлэмнэнии 

Веселая зарядка 

танец просто класс 

- не торопливая 

полька  

Современная 

хореография . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Үҥкүү көмөтүнэн оҕо этин-сиинин сайыннарыыта 

  Дьарык тус - туспа ис хоһоонноох уонна үлэ ньымаларынан араас 

буолуохтаах. Араас ыйытыы, хоруй көрүҥнэригэр сэһэргэһии, муусука 

ырытыы, хамсаныы педагогикатын көрдөрүүтэ, ааспыты хатылааһын, 

музыкальнай оонньуулар уонна импровизация курдук көдьүүстээх ньымалар. 

Үөрэҕирии процеһа өй- санаа өттүнэн үөрэтиллэриттэн оҥоһуллар. Бу 

оҕолору дьарыктыырга интэриэс уһугуннарар. 

Дьарык үчүгэй тэтиминэн барыахтаах, биир хамсааһыны өр 

хатылаабакка. Музыкальнай - ритмическай үлэ араас сорудахтары, 

эрчиллиилэри, оонньуур айымньыны киллэрэн. Оскуола иннинээҕи саастаах 

үөрэнээччилэрэ түргэнник сылайаллар, толорууга элбэх алҕастары 

туруораллар, ааспыты умналлар.  

Үөрэнээччилэр былчыҥнара мөлтөх, физическэй нагрузкаттан 

түргэнник сылайаллар. Оҕо сиһэ мөлтөҕүттэн тумна сылдьар корпуһу өр 

туппат. Педагог оҕо сайдыытын уратыларын учуоттаан, бастатан туран, 

физическэй ноҕоруусканы улаатыннарыы, иккиһинэн-былчыҥнары 

бөҕөргөтүү, бигэтик олохтооһун, сүрүн үҥкүү хамсаныыларын төрүттээһин 

сыыйа тупсарыы буолуохтаах. Биир хамсаныыны өр көбүтүмэ; уруок 

уруогун хатылаан оҕо бу хамсааһыны сөпкө, кыраһыабайдык толорорго 

үөрэнэр. Киниэхэ боростуой матырыйаалга тутуллубут үҥкүүгэ, оонньуулар 

элеменнэрин кытта дьарыктанарга көхтөөх дьарыктар баар буолуохтара. 

Систиэмэлээх дьарыктар фигураны сайыннараллар, сорох физическэй 

итэҕэстэри туоратыыга көмөлөһүөхтэрин сөп. 

Үҥкүүлэри үөрэтии маннык утумнаахтык ыытыллар: 

- педагог киирии тыла (педагог) оҕо үҥкүүтүн үөрэтиэн иннинэ кини 

үөскүүрүн туһунан сведениелэри биэрэр,тэтими, майгыны, ритмическай 

уруһуйдары кытта билсэр.  

- үҥкүү элеменнэрин, үҥкүү хамсаныыларын, үҥкүү уруһуйдарын 

үөрэтии (педагог бэйэтэ да быһаарар, онтон үөрэнээччилэр хатыланаллар). 



Оҕолор учууталларын кытта хамсааһыннарын хатылыыллар, онтон 

бэйэлэрин кытта бодоруһаллар, онуоха педагог оҕолор алҕастарын болҕойон, 

көннөрөн биэрэр. 

Хамсааһыннар музыкаҕа эбэтэр счекка үөрэтэллэр. 

Үҥкүүнү үөрэтэн, илии- атах, корпус, төбө хамсаныыларын, хамсаныы 

гармониятын тутуһууну батыһан үлэлиибит. 

Сүрүн хамсааһыннар, сиэрдэрэ- туомнара, ойуу- мандара арыллан, 

үҥкүү композициятын ситимнээн үөрэтэбит. Онтон комбинацияҕа үҥкүү 

фигураларын, оттон бүтүн үҥкүүнү хомуйабыт. Үҥкүү уонна үҥкүү 

фигуралара үөрэнээччи өйүн - санаатын, этитиитин, хомоҕой толоруутун 

ситиһэр сыалтан элбэхтик хатыланаллар. 

Оҕолор үҥкүү образтарын туһунан өйдөбүллэрэ улахан суолталаах. 

Үҥкүү уобараһын туһунан бастакы өйдөбүлү, толоруу стилинэн сөп 

түбэһиннэрэн. 

Үҥкүү сүрүн үлэтэ илии- атах хамсаныыларын, үҥкүү хамсаныыларын 

үөрэтииттэн саҕаланар. Педагог көрдөрүүтэ үөрэнээччилэргэ типичнэй 

быһыыларын- майгыларын көрөргө көмөлөһөр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Төрөппүтү кытта үлэ торума 

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 

 Все 

группы 

хореограф 

воспитатели 

Музыкально-хореографический  

спектакль  (ролевая игра) «Муңха» 

 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 

Март Ст., 

подгот 

Муз. 

руководитель 

педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

театра) 

Физк. развлечение «Тэй, тэй 

мээчигим!» 

Март Мл. ср. 

гр. 

Воспитатели 

«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 



4. Ураты оҕолуун үлэ ис хоһооно 

Сүрүн сорук: кыра кыамталаах (ОВЗ) оҕо психическэй уонна 

физическэй сайдыытын оптимизациялааһын усулуобуйатын тэрийии. 

Самалык сорук: 

1. Оҕо үөрэҕинэн эрэ дьарыктанарга кыһаллыҥ 

2. ОВЗ- лаах оҕолорго индивидуальнай психолого- медико- 

педагогическай көмөнү оҥоруу 

3. Оҕолорго овз- ны үөрэх тэрилтэтигэр начальнай уопсай үөрэхтээһин 

уонна интеграция программатын үөрэҕирии бырагырааматын 

баһылыырга көмө 

4. Оҕону ҮӨРЭТЭР- иитэр функцияны олоххо киллэрэр төрөппүттэргэ 

уонна педагогтарга методическай көмөнү оҥоруу 

5. Оҕолору ОВЗ кытта сайыннарыы динамикатын кэтээн көрүү 

Программа көдьүүһүн сыаналааһын диагностическай методика, 

төрөппүттэри уонна педагогтары кытта сэһэргэһии, ырытыы көмөтүнэн 

оҥоһуллар. 

Матырыйааллар уонна оборудование: магнитофон, проектор, араас 

көрүннээх ырыа, коврик, ленточка, мээчик, обруч. 

Үөрэх уһуна: 35-40 мүнүүтэ. 

Целевая группа: ОВЗ уонна ЗРП 6-7 саастаах оҕолор. 

Ыытыллар режим: 1 нэдиэлэ дьарыга. 

Реализация программы осуществляется с помощью различных 

блоков: 

Программа 1 блога: - диагностическай: 

Бу түһүмэххэ бөлөхтөр кыттааччыларын комплекснай диагностика 

ыытыллар. Чинчийии аныгыскы методикатыгар ыытыллар: 

1. Оскуола түбүктээх диагностикатын бырайыактыыр ньымата 

2. Тест Розенцвейга.     

3. Төрөппүттэргэ Анкета. 

4. Төрөппүт сыһыанын ыйытыга (А. Я. Варга, В. В. Столин). 



5. Оонньуур үлэҕэ ньымалары көрүү схемата 

6. Методика «бу ким, ону бил» 

7. Методика «Коврик?» 

Программа 2 блога ис хоьоонноох компоненын быһаарыыны, ол 

эбэтэр уерэтии, психотерапевтическай уонна психологическай уеруйэхтэри, 

программаҕа уонна бөлөх кыттыылаахтарын тус уратыларын талыы. 

Программа 3 блога коррекционнай - сайдыылаах программалар 

көдьүүстэрин бэрэбиэркэлээһини кытта сибээстээх. 

Төрөппүттэри кытта үлэ: 

Программаҕа оҕо – төрөппүт консультациялара эрэ буолбакка, бөлөх 

үлэлиирин тухары араас дистанционнай методика, дьиэ сорудаҕын иһинэн 

төрөппүттэри кытта үлэ ыытыллар: 

1. оҕоҕо уопсай санаатын, проблематын үрдэтии; 

2. оҕо төрөппүтүн өйүн- санаатын кэҥэтии, рефлексиятын, төрөппүт 

сыһыанын тупсарыы; 

3. - дьиэ кэргэн коммуникацията. 

Оҕону кытта үлэ: 

1. Тэриллэр дьарыктарынан интеллектуальнай дьоҕуру сайыннарыы 

2. Оҕону үөрэх тэрилтэлэрин оптимизациялааһын көмөтүнэн 

оптимизация 

3. Психотерапевтическай ньымалар көмөлөрүнэн стресс уонна 

психо- психологическай күүрүү таһыма намтааһына. 

Программа күүтүлэр түмүгэ: 

- педагогтар уонна төрөппүттэр проблемаларыгар оҕону ОВЗ- ны 

иитии уонна үөрэтии проблемаларыгар оптимальнай ориентация 

- онно сөп түбэһэр оҕо матырыйаалын ОВЗ- ны ылынар. 

- бииргэ улэлиир оҕолор ОВЗ- ларын кытта бииргэ улэлээһиннэрэ, 

тулуурдара 

- компенсациялыыр үөрүйэхтэри, психофизическай кэһиилэри 

көннөрүү. 



Индивидуальный план с ребенком ОВЗ 

№ Занятие  Цель  

Сентябрь  

1 Үҥкүү «Пальчики и ручки». 

Сүрүн сайыннарар эрчилиилэр 

 

музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

2 Ритмико-гимнастическай эрчиллиилэр. дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

3 Сүрүн сайыннарарэрчиллиилэр хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

4 Оонньуу. хайысхаҕа туһаайыы, иннин 

кэннин диэки. Чэпчэки сүүрүү. «Мээчиги 

түргэнник ылааччы» оонньуу. 

суруннуур 

хамсаныыны  

музыканы истэн 

бэйэтэ билэн хамсанар 

Октябрь  

1 Ритмико-гимнастическай эрчиллиилэр. 

Оонньуу «Кто быстрей». 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

2 Хайысхаларын сайыннарыы суруннуур 



хамсаныыны  

музыканы истэн 

бэйэтэ билэн хамсанар 

3 Оҕо музыкальнай инструменнарын кытта 

эрчиллии. 

суруннуур 

хамсаныыны  

музыканы истэн 

бэйэтэ билэн хамсанар 

4 Сүрүн сайыннарар эрчиллиилэр. 

Музыканы кытта ооннньуу. 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

5 Үҥкүү «Прямой галоп» музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

Ноябрь  

1 Атахтарын талыы хаамыы. дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

2 Үҥкүү эрчиллиилэрэ: «Прыжки» дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

3 Атах төбөтүгэр хаамыы. Оҕо музыкальнай хамсаныы тэтимин 



инструменнарын кытта эрчиллии. тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

4 Хайысхаларын сайыннарыы 

Атах өрө көтөҕүллүүлээх сүүрүү- көтүү. 

музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

Декабрь  

1 Ритмико-гимнастические эрчиллиилэр. 

Музыканы кытта ооннньуу. 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

2 Чэпчэки сүүрүү. Эттик уҥа диэки 

халыйыыта 

музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

3 Чэпчэки сүүрүү. Ритмико-гимнастические 

эрчиллиилэр. 

Үҥкүү «Пальчики и ручки». 

музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

4 Предметтэри кытта хамсаныы хаамыытын 

кэмигэр. 

хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 



Январь 

1 Ритмико-гимнастические эрчиллиилэр. хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

2 Оҕо музыкальнай инструменнарын кытта 

эрчиллии. 

Үҥкүү «Пляска с притопами».  

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

3 Былчыҥ сынньатар эрчиллиитэ 

 

музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

Февраль  

1 Сайыннарар эрчиллиилэр комплекстара 

 

хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

 

2 Хамсааһыны координациялааһыҥҥа 

эрчиллиилэр. 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

3 Оҕо музыкальнай инструменнарын кытта дөбөҥнүк, биллэн 



эрчиллии. турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

4 Ритмико-гимнастическай эрчиллиилэр. хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

Март  

1 Хайысхаларын сайыннарыы музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

2 Сүрүн сайыннарар эрчилиилэр 

Үҥкүү эрчиллиилэрэ: «Мелкий шаг». 

хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

3 Ритмико-гимнастическай эрчиллиилэр. 

Мээчиги туттан эрчиллии 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

4 Сүрүн сайыннарар эрчилиилэр 

Үҥкүү эрчиллиилэрэ: «Подпрыгивание на 

двух ногах». 

музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 



5 Хамсааһыны координациялааһыҥҥа 

эрчиллиилэр. Үҥкүү эрчиллиилэрэ: 

«Поскоки с ноги на ногу». 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

Апрель  

1 Ритмико-гимнастическай эриллиилэр.  дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

2 Сайыннарар эрчиллиилэр комплекстара дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

3 Хамсааһыны координациялааһыҥҥа 

эрчиллиилэр. 

Оҕо музыкальнай инструменнарын кытта 

эрчиллии. 

 

хамсаныы тэтимин 

тутус, музыкаҕа 

болҕомтоҕун ууран, 

быһаарыылаах 

эрчиллиилэри толоруу 

4 Ритмико-гимнастическай эрчиллии музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

Май 

1 Ритмико-гимнастическай эрчиллиилэр. 

Лентаны туһанан эрчиллии 

дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 



үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

2 Сайыннарар эрчиллиилэр комплекстара дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

3 Хайысхаларын сайыннарыы музыка уонна 

хамсааһын 

уратыларыгар сөп 

түбэһиннэрэн сөптөөх 

балаһыанньаны ыл; 

4 Былчыҥ сынньатар эрчиллиитэ дөбөҥнүк, биллэн 

турар, оонньуур, 

үҥкүүлүүр 

эрчиллиилэри 

барытын толор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.түһүмэх 

Үлэ тэрээһинэ (организационный раздел) 

1. Оҕону үнкүүгэ уһуйарга сайыннарар эйгэни тэрийии 

Үӊкүү көстүүмэ 

1. Хотугу норуот көстүүмэ  

Уол – бэргэһэ, этэрбэс, соно (накидка), фартук 

Кыыс- бэргэһэ, этэрбэс, сон, фартук. 

2. Восточнай көстүүм 

3. Кыыс- штаны, жилет, шаль 

Уол – голубой пиджак, жилет, рубашка, шаровары, чалма+ белая рубашка 

4. О5уруолаах үӊкүү 

7 уол, 7 кыыс(этэрбэс, бастыӊа, кур,төбө5ө баанар быа) 

Норуоттар көстүүмнэрэ 

1. Англия – килт, юбка 

2. Япония – 2-кимано, 1- повязка 

3. Индеецтар- 2-төбө5ө кэтиллэр көтөр түүтүттэн мааска, 4-о5уруо 

4. Нуучча норуота- рубашка, кепка- уол о5о, сарафан, платок-кыыс о5о5о 

5. Саха норуота-кыыс: 2 балааччыйа, 2 сэлиэччик, 2 бэргэһэ, баттах 

киэргэлэ уол: бэргэһэ, сон, кур. 

6. Акфрика 2 юбка 

7. Удаҕан:1 уол, 1 кыыс 

8. Бухатыыр таӊаһа Күн Дьирибинэ-1, Үрүӊ Уолан – 1 

Оҕолор көстүүмнэрэ 

1. Эһэ-1 

2. Бөтүүк -1 

3. Тииӊчээн – 1 (бэргэһэтэ, сарафан, үтүлүк) 

4. Бөрө – 1 (сирэйэ) 

Улахан дьон көстүүмэ 

1. Саһыл – бэргэһэ, накидка, сумка, юбка, үтүлүк 

2. Куобах – (рубашка,штаны) 



3. Эһэ – (үтүлүк, комбинезон, костюм) 

4. Дед Мороз – (бэргэһэтэ, бытык, пальто накидка) 

5. Снегурочка – (бэргэһэ, үтүлүк,пальто накидка) 

Би-ба-бо 

Три поросенка 

Колобок 

Репка 

Петушок золотой гребешок 

Лиса и ворона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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 

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 

Күн бастакы аҥаара               «Уу-чукучук»          кыра бөлөх  

Бириэмэтэ Били-көрүү Чөл туруктаах 

буолуу 

Кэрэ эйгэ Оҕо оҕолуун 

алтыһан киһи 

эйгэтигэр 

киириитэ 

Тыл сайдыыта 

9-9.15 Оҕуруот 

астарын 

ааттарын 

били-көрүү, 

билиини 

чиҥэтии 

Эти- сиини 

уһугуннарыы 

эрчиллиилэрин 

оҥоруу 

Вивальди 

«Времена года» 

муз.айымньытын 

истии. 

И.И.Левитан  

үнкүүлүүргэ, 

музыканы 

истиигэ 

болҕойон, 

бэйэ-бэйэҕэ 

мэһэйдэспэккэ  

эрчийиигэ 

күһүңңү үлэ 

хамсаныытын 

үтүгүннэрии  

О5о сүрүн 

хамсаныытын 

сайыннарарга. 

О5о 

доруобуйатын, 

эт-сиин өттүнэн 

сайдытын 

быһаарар 

тургутууну 

ыытыы. 

9.15-9.30 

9.30-9.45 х/о «Ким түргэний?» (музыка тыаһыыр кэмигэр «о5уруот аһын» хомуйуу 

10.10-

10.30 

Биирдиилээн оҕолуун үлэ 

10.30-

11.20 

Литератураны көрүү, фонотека оҥостуу, музыкалары анаарыы, төрөппүт муннугар 

сүбэ  

11.20-

11.30 

Тэрээһиҥҥэ бэлэмнэнии 

  

 

 

 



«Кустук» орто бөлөх                   Күн иккис аҥаара 

Бириэмэтэ Били-көрүү Чөл туруктаах 

буолуу 

Кэрэ эйгэ Оҕо 

оҕолуун 

алтыһан 

киһи 

эйгэтигэр 

киириитэ 

Тыл сайдыыта 

2.30-3.00 Иитээччилэргэ оҕо күннээҕи олоҕор музыканы истиигэ сүбэ-ама биэрии 

3.00-3.30 Биирдиилээн оҕолуун үлэ 

3.40-4.05 «Көмүс 

күһүн» 

туһунан оҕо 

билиитин 

хаҥатыы. 

И.И.Левитан 

«Осенний 

день. 

Сокольники» 

хартыынатын 

көрүү 

о5о этин-

сиинин 

эрчийии 

(музыка 

до5уһуолунан) 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковскай 

музыкальнай 

айымньытын 

истии. 

«Огородная-

хороводная» 

м.А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгина 

ырыаны үөрэтии 

музыка 

истэргэ 

болҕойон 

истии 

Эти-сиини 

имэринии, тарбах 

бытархай 

былчыңын, харах, 

тыыныы 

эрчиллиилэрин 

сөпкө оңорорун 

ситиһии 

4.15-4.40 

4.05-4.15 х/о «Ким сымсаный?» музыка тыаһыыр кэмигэр «сэбирдэхтэри» хомуйуу 

4.40-5.00 Сэһэргэһии, медик сүбэтэ.  

 

 

 



Күн бастакы аҥаара               «Күнчээн»          бэлэм.бөлөх  

Бириэмэтэ Били-көрүү Чөл туруктаах 

буолуу 

Кэрэ эйгэ Оҕо оҕолуун 

алтыһан киһи 

эйгэтигэр 

киириитэ 

Тыл сайдыыта 

9-9.30 Оҕуруот 

астарын 

ааттарын 

били-көрүү, 

билиини 

чиҥэтии 

о5о  этин-

сиинин 

эрчийии 

(музыка 

до5уһуолунан 

Вивальди 

«Времена года» 

муз.айымньытын 

истии.«Золотая 

осень» сл.и муз 

З.Роот; 

  

музыка 

истэргэ 

болҕойон 

истии 

Эти-сиини 

имэринии, 

тарбах бытархай 

былчыңын, 

харах, тыыныы 

эрчиллиилэрин 

сөпкө оңорорун 

ситиһии 

9.40-10.10 

9.30-9.40 х/о «Ким түргэний?» (музыка тыаһыыр кэмигэр «оҕуруот аһын» хомуйуу 

10.10-

10.30 

Биирдиилээн оҕолуун үлэ 

10.30-

11.20 

Сэһэргэһии, медик сүбэтэ 

11.20-

11.30 

Тэрээһиҥҥэ бэлэмнэнии 

 

«Сыккыс» улахан бөлөх               Күн иккис аҥаара 

Бириэмэтэ Били-көрүү Чөл туруктаах 

буолуу 

Кэрэ эйгэ Оҕо 

оҕолуун 

алтыһан 

киһи 

эйгэтигэр 

киириитэ 

Тыл сайдыыта 

2.30-3.00 Иитээччилэргэ оҕо күннээҕи олоҕор музыканы истиигэ сүбэ-ама биэрии 

3.00-3.30 Биирдиилээн оҕолуун үлэ 

3.40-4.05 «Көмүс 

күһүн» 

туһунан оҕо 

билиитин 

хаҥатыы. 

И.И.Левитан 

«Осенний 

день. 

Сокольники» 

хартыынатын 

көрүү 

о5о  этин-

сиинин 

эрчийии 

(музыка 

до5уһуолунан 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковскай 

музыкальнай 

айымньытын 

истии. «Урожай 

собирай»  үнкүү  

музыка 

истэргэ 

болҕойон 

истии 

Үнкүү 
хамсаныыларын 
үтүктүү. Эти-

сиини имэринии, 

тарбах бытархай 

былчыңын, харах, 

тыыныы 

эрчиллиилэрин 

сөпкө оңорорун 

ситиһии 

4.15-4.40 

4.05-4.15 х/о «Ким сымсаный?» музыка тыаһыыр кэмигэр «сэбирдэхтэри» хомуйуу 

4.40-5.00  

 



3. Специалистар оҕолуун алтыһар кэмнэрэ (5 сыһыарыы) 

4. Сыллааҕы былаан (№2 (1, 2)  сыһыарыы) 

                                5. Туһаныллыбыт литература 

Яковлева Л.В., Юдина Р.Д. – Физическое развити и здоровья детей 3-7 

лет – М. 2004 

Бекина С.И. – Музыка и движение (упражнение, игры и пляски для 

детей 5-6 лет) – М., 1983 

Лукина А. Г. – танцы Якутии – Якутск, 1989 

Андросова Ю.В., Александрова Н.П. – Олонхо в игровой деятельности 

детей  - Якутск, 2013 

Лукина А.Г., Сивцева М.З., Макарова Р.П. – Алгыс. Якутские танцы – 

Якутск, 1992 

Костина Э.П. – Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста – М. 2008 

Мохотчукова А. – Якутские узоры – Якутс, 1977 

Алексева Л.Н., - Сюжетные танцы: сборник танцев для детей – М. 1985 

Ливиц И.В. – Ритмика – М. 1999 

Федорова С.А. – программа по хореографии “Грация” – Якутск, 2007 

Васильева Н.Е. , ИльиноваТ.Л. – Үдькүү албыҥы – Нюрба, 2009 

Черемнова Е. Ю. – Танцетерапия: танцевально-оздоровительная 

методика для детей – Ростов н/Д, 2008 

Иваницкий А.В., Матов В.В., Иванова О.А., Шарабарова И.Н. – 

Ритичская гимнастика на ТВ – М. 1989 

Слуцкая С. Л. – Танцевалья мозаика. Хореограя в детском саду – М., 

2006 

 

 

 

 

Сыһыарыылар 



№1  

Ыйдарынан торум 

N Тема   Количество занятий 

1. Сэбирдэхтэр 2 

2. Быйаҥ күнэ 2 

3. Кыстык 2 

4. Эбээ, эһээ күнэ 2 

5. Хаар күнэ 2 

6. Ийэ күнэ 2 

7. Балык күнэ 2 

8. Идэһэ 2 

9. Тымныы күнэ 2 

10. Уол күнэ 2 

11. Байанай күнэ 2 

12. Билгэ 2 

13. Күөх куйаар 2 

14. Остуоруйа күнэ 2 

15. Саҥа дьылга бэлэмнэнии 2 

16.  Олоҥхо 2 

17. Олоҥхо 2 

18. Олоҥхо 2 

19. Олоҥхо 2 

20. Хорсун буойун 2 

21. Аман өс 2 

22.  Күндү ийэм 2 

23. Ат барахсан 2 

24. Тымныыны кыйдааһын 2 

25. Маҥнайгы таммах-саас кэлиитэ 2 

26. Кэлии көтөрдөр - туллук, тураах 2 

27. Кыыл ороҕо 2 

28. Үрүҥ күн 2 

29. Чалбах 2 

30. Сомоҕолоһуу күнэ 2 

31. Россия  2 

32. Япония  2 

33. Индия  2 

34. Англия  2 

35. Хотугу Америка 2 

36. Австралия 2 

37. Сир күнэ 2 

38. Кэҕэ этиитэ 2 

39. Мутукча күнэ 2 

40. Ыһыах  1 



41. Тургутан кɵрүү 1 

  

  

Ыытыллар тэрээһиннэр  80 

 

 

 

 

№2  

 Үҥкүү  сыллааҕы былаана (бэлэмнэнии бөлөхө) 

Ыйдар Улэ сыала-соруга Музыкальнай материал 

Балаҕан ыйа 

 

 

Үнкүү хамсаныыларын  көрдөрүү.  
үөрэтии оонньуу курдук барар 
Оскуолаҕа киирэ илик оҕолорго и бары 
өттүнэн сайдыылаах   бууоларга итии; 
Айымньыны хамсатар эйгэ нөҥүө ыытыы 
 

1.үнкүү хамсаныылара: 

притоп – веселый 

каблучок, «ковырялочка» 

на прыжке. 

2гимнастика с лентами 

«күһүннү сэбирдхттэр ». 

3.Портерная гимнастика: 

«поплавок», «качалочка». 
 

 

Алтынньы ыйа 

 

Иитээччини үтүктэк хамсаналлар.  
Үнкүүлүүллэр  
Оскуолаҕа киирэ илик оҕолорго и бары 
өттүнэн сайдыылаах   бууоларга итии; 
Айымньыны хамсатар эйгэ нөҥүө ыытыы 

1. Үнкүү хаамыыларын 

үөрэтии : быттаан 

хаамыы, «топотушки», 

приставной шаг,шаги с 

припаданиями. 

2. Икки атахха ойуу: 

подскоки, галоп. 
 

 

Сэтинньи ыйа . Тыыннарын сөпкө ылалларын 

көрүү, кыттыбат оҕону 

көҕүтүү.музыка тиэмпэтигэр бир 

тэҥник, хамсаныы.    

Үнкүү хаамыыларын 

үөрэтии : быттаан 

хаамыы, «топотушки», 

приставной шаг,шаги с 

припаданиями. 

Икки атахха ойуу: 

подскоки, галоп 

(хатылааһын) 



Ахсынньы ыйа Сана Дьыл, Тымныы туһунан 

кэпсээһин. . Тыыннарын сөпкө 

ылалларын көрүү, кыттыбат оҕону 

көҕүтүү.музыка тиэмпэтигэр бир 

тэҥник, хамсаныы 

 

«Сана дьыл» 

Саҥ дьыллаахы үнкүү 

туруору. 

 

 

 

 

Ыйдар Үлэ сыала-соруга Музыкальнай материал 

Тохсунньу ыйа 

 

. Тыыннарын сөпкө ылалларын 

көрүү, кыттыбат оҕону 

көҕүтүү.музыка тиэмпэтигэр бир 

тэҥник, хамсаныы 

«Сана дьыл» 

Саҥа дьыллаахы үнкүүлэрин 

хатылааһын  

Олунньу ыйа 

 

Тыыннарын сөпкө ылалларын көрүү, 

кыттыбат оҕону көҕүтүү.музыка ти 

Строевой эрчиллиилэр 

 

 

Хаамыы көрүнэрин 
үөрэтии: хороводный шаг 
косичка. 
Биир атахха ойуу 
«часики». «веревочка». 
үнкүү хамсаныыта: 
хаамыы и эргийии 
переменный шаг, 
«качалочка»,. 
Психогимнастика: 
«Хрустальная вода». 
Үнкүү туруоруу  

Кулун тутар ыйа Тыыннарын сөпкө ылалларын көрүү, 

кыттыбат оҕону көҕүтүү.музыка 

тиэмпэтигэр бир тэҥник, хамсаныы 

 үҥкүү хамсааһыннара: 
полька хаамыыта. 
бальнайүҥкүү элеменнэрэ. 
5. Анал эрчиллиилэр) 
«жучок»,лыах», «баҕа», 
«куобах». 
6. Творческай оонньуу 
(хомоҕой үҥкүү 
хамсаныыларын 
сайыннарарга «көҥүл 
үҥкүү". 
 



7. «Попури» үҥкүү 
туруоруута «Модница»  

Муус устар ыйа . Оскуолаҕа киирэ илик оҕолорго и 

бары өттүнэн сайдыылаах   

бууоларга итии; 

Айымньыны хамсатар эйгэ нөҥүө 

ыытыы 

 

ыстаныы уонна ыстаныы 
көрүҥнэрин бигэргэтии. 
Үҥкүү хамсааһыннара: ааспыт 
матырыйаалы бигэргэтии. 
 
 Аныгы үҥкүү элеменнэрэ. 
 
 Оонньуу-айымньы өйүн- 
санаатын сайыннарарга этюд 
("Подснежник«). 
 
 Чаһыы- чаһы «диэн харахтарга 
эрчиллии. 
 
 Үҥкүү туруоруута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№3 

Саха өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин министиэристибэтэ 

Ньурба улууһун үөрэҕириитин салалтата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талааннаах оҕолору кытта үлэ 

 

 

 

 

Ньурба улууһун А.Г.Габышев  

аатынан оҕону сайыннарар 

педагог-хореограф 

Бочкарева Э.Е. 
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Аан тыл 

Сонун, актуальность, пед. сыала- соруга: оскуола иннинээҕи 

үөрэхтээһин хас биирдии киһи олоҕор биир саамай эппиэттээх кэм. Чопчу бу 

сылларга доруобуйа төрүт, гармоничнай өй- санаа, сиэр- майгы уонна эт- 

хаан өттүнэн сайдыытын түстүүллэр, киһи личность үөскүүр. 

Үс сааһыттан сэттэ сааһыгар диэри оҕо тэтимнээхтик улаатар, сайдан, 

хамсаан иһэр, онон эт- хаан өттүнэн иитии бу сааска ордук суолталаах. 

Кэнники кэмҥэ оскуола иннинээҕи тэрилтэлэргэ оҕолору эт- хаан 

өттүнэн иитии ньымалара: ритмическай гимнастика, оонньуур стретчинг, 

үҥкүү уо. д. А. Ордук киэҥник тарҕаммыт ритмическай гимнастика буолар. 

Билигин ритмопластическай хайысхалар бааллар, саамай тоҕоостоох, 

көдьүүстээх уонна иэйиилээх - бу үҥкүү - ритмическай гимнастика. 

- табыгастаах буолуу - табыгастаахтык сурун ссаыннарар эрчиллиилэри 

туһаныы. 

- көдьүүс - кини араас өрүттээх опорнай- двигательнай аппарат, сүрэх- 

тымыр, тыынар уонна нервнэй систематыгар дьайыыта. 

- эмоциональность - музыкальнай доҕуһуоллаах, үҥкүү- битии 

гимнастикатын эрчиллиилэригэр эрэ буолбакка, образнай эрчиллиилэргэ, 

сюжеттаах композицияларынан, киһи уонна сүөһү дьайыыларын үтүктүүгэ, 

үтүктүүгэ сыһыаннаах. 

Ол сиэринэн ФГОС учуоттаан, физическэй, эстетическэй уонна 

музыкальнай иитии ньымаларын үп - харчы өттүнэн туһаныы проблемата 

буолар. 

Эбии үөрэхтээһин " Ритмика для дошкольников» диэн а. И. Буренина « 

Ритмическая мозаика» программанан 3-7 саастаах оҕолорго ритмическай 

пластиканан үлэлиир уонна ФГОС- ка сөп түбэһиннэрэн оҥоһуллубут. 

Программа 3- с сылтан 7- гэр диэри саастаах оҕолор анаан сурулуна. 

Саҥа редакция ФГОС концепциятыгар олоҕуран оҥоһуллубута, наадалаах 

бары салаалар киирэллэр: оҕолору кытта музыкальнай- педагогическай үлэни 



тэрийии, педагогическай процеһы тэрийиигэ рекомендация, үлэни 

былааннааһыҥҥа уонна мониторинг ыытыыга. 

Оҕо ахсаана уонна программаны олоххо киллэрии болдьоҕо. 

   Программа ставката счастлана 3 года - проведение занятий 2 с 

неделю (уопсай кээмэйэ-65 чаас). 

Програама 3-7 саастаах оскуола иннинээхи о5олорго аналлаах. 

Олоххо киллэрии болдьоҕо: 01.10.2018 – 31.05.2020 

Үөрэх эрэһиимэ: 

1 №- дээх бөлөх (3- гэр диэри) - оптуорунньук 15: 40; чэппиэр 15:40 

2 №- дээх бөлөх (4-5- с) - оптуорунньук 16: 30; чэппиэр 16:30 

3 №- дээх бөлөх (5- 7- гэр диэри) - оптуорунньук 17: 30; чэппиэр 17:30 

Күүтүүлээх түмүктэр уонна ньымалара. 

Бырагыраамаҕа оҕолор үөрэх сыл устатыгар уонна үөрэх бары 

куурустарыгар үөрэниэхтээх үҥкүү билиилэригэр, сатабылларыгар уонна 

үөрүйэхтэригэр туруоруллар ирдэбиллэр туруорулуннулар. 

Түмүгү таһаарыы көрүҥэ. 

Дьарык түмүгүнэн төрөппүттэр уонна отчуоттуур концертар 

үлэлииллэр. 

Үлэ формата: 

Бөлөх, кыра бөлөҕү кытта үлэ/ индивидуальнай. 

Хамсатыылаах хаачыстыбаны уонна дьоҕуру сайыннарыы: 

музыкальнай уобараһы хамсаныыларга биэрэр дьоҕуру сайыннарыы, 

маннык хамсаныылары туһаннахха: 

сүрүн тутуулар: 

сэргэх хамыы, аргыыйдык туттан хаамы, атах төбөтүгэр хамыы, 

улаханнык хардыылаан иннигэр кэннигэр хамыы, тобугу үөһээ көтөхөн 

хамыы, түөрт атахтаах хаамыы; 

сүүрүү – бытааннык, ритмикалаахтык, араас уобараһы («бабочка», 

«ручейка»), 2- с атахха турар хамсаныылары, иннилэрин диэки сыҕарытан 

баран, көнө галоп- «сылгылар», поскачоктары туттарар. 



Сүрүн сайыннарар хамсааһыннар: 

- араас эт-сиин сайыннарыытыгар уонна араас майгылары, 

хамсаныылары эрчиллии (намыын илии эрчиллиилэрэ, түргэнник илиини 

эргитии, быраабыла быһыытынан оонньуу көиөтүнэн барар). 

үтүктүү хамсааһыннар: 

- араас дьүһүннээх-оонньуулаах хамсааһыннара, өйдөнүмтүөнү арыйар 

оҕолор уобарастарын, майгытын - сигилитин эбэтэр туругун (көрдөөх-

күлүүлээх эбэтэр дьэрэкээн куобах, хитэрэй саһыл…) 

үҥкүү хамсаныылара: 

- норуот үҥкүүлэрин судургу сыдьааннара, координацияларынан 

тоҕоостоох элеменнэрэ – холобур, бээтинэни уочараттаах туруоруу, биир 

эбэтэр икки атаҕынан сыһыарыы, куруһуна. 

сырдыкка сирдиир дьоҕуру сайыннарыы: 

- саалаҕа көҥүл- босхо миэстэлэри буларга, тулалыыр эйгэҕэ уларсарга, 

паараларга уо. д. А. 

Сүрүн сорук: 

 Оҕо айар дьоҕурун сайыннарыы ритмика салаатыгар билии- көрүү 

уонна практическай дьоҕурун сайыннарыы. 

Самалык сорук: 

3-4 саастаах 

Приоритеттаах соруктар: музыканы интэриэһиргээһин, хамсааһыны 

тэрийии; истии болҕомтотун, сатабылын сайыннарыы; характер уонна 

музыка тэтимин кытта сөп түбэһиннэрэн толоруу; куурдууну уонна 

хамсааһыны байытыы, хомоҕой хамсаныылары музыкальнай- оонньууларга 

сөп түбэһиннэрэн туһаныы. 

Сайдыы көрдөрүүлэрэ. Оҕо музыкальнай- ритмическэй сайдыытын 

таһыма бу сааска саамай тутаах көрдөрүүтүнэн музыканан хамсаныы 

процеһын, хамсаныыларын уонна оонньуур уобарастарын пластикатыгар 

дьоҥҥо- сэргэҕэ интэриэс буолар. Хамсаныы ситэтэ суох координацията, 



сымсата уонна чуолкайа суох хамсаныы (бу сааһыгар сөп түбэһэр) кэмигэр 

плас- тик оҕолор айар дьоҕурдарын, музыкальноһын көрдөрөр. 

Хамсаныыларын, тэтимин, ритматын, музыкальнай айымньы 

форматын быһыытынан оҕо музыкальнай уонна хамсатар сайдыытын үрдүк 

таһымҥа туоһулууллар. 

4-5 саастаах 

Приоритетнай соруктар: имигэстик хамсаныы, пластичность, 

сымнаҕастык хамсаныы, ону тэҥэ бэйэ - бэйэни салайыныыга, оҕону айар 

үлэҕэ уһуйуу. 

Сайдыы таһымын көрдөрүү музыкаҕа дьүөрэлээһин уонна быһаччы 

хамсаныы эрэ буолбакка, музыкальнай хомоҕой хоһоонун сүрүн 

средстволарынан хамсаныы, өйүн- санаатын уонна тутулун тутуһуу, 

композицияны толоруу араас хамсаныылары импровизациялааһын 

ньымаларын чопчу координациялааһын буолар. 

5-7 саастаах 

Приоритеттаах соруктар: хомоҕой хоһоонугар дьоҕуру сайыннарыы, 

айылҕаны харыстааһын, импровизациялааһын, сөптөөх сыанабылы, бэйэни 

сыаналаныыны үөскэтии. 

Сайдыы таһымын көрдөрүү музыкаҕа дьүөрэлээһин уонна быһаччы 

хамсаныы эрэ буолбакка, музыкальнай хомоҕой хоһоонун сүрүн 

средстволарынан хамсаныы, өйүн- санаатын уонна тутулун тутуһуу, 

композицияны толоруу араас хамсаныылары импровизациялааһын 

ньымаларын чопчу координациялааһын буолар. 

Ис хоһооно 

 №1 ТЕМА. 

Хаамыы бэртээхэйигэр музыкальнай грамоталар элеменнэрэ. Музыка 

характера быһаарыыта (веселый, курус), музыка тэтимэ (түргэн, бытаан) 

уонна музыка жанрдара (марш, полька, вальс). По движению образования» 

снежь«,» бабочка«,» саллаат " о. д. А. 

№2 ТЕМА. 



Музыка уонна хамсаныы холобурдарыгар оонньуур этюдтар, уобарастар 

холобурдарыгар олоҕураллар. Практически занятие на обучению 

ритмической разминки, этюдов» Заяка-попалка«,»Погулка в тые". 

№3 ТЕМА. 

Үҥкүү элеменнэрин хомуурунньуга. Марш, сүүрүү, өргүөттэр, галоптар, 

хлопоктар, притоптар көрүҥнэрэ. 

№4 ТЕМА. 

Дьарыктаах буолуу пространствоны сайыннарыыга этюдтар эмиэ бааллар. 

Холуонньаҕа, төгүрүк, линияны тутуу уонна уларытыы. «Аптаах эргимтэ», 

«Березка хонуутугар», «Карусель»этюдтар. 

№5 ТЕМА. 

Эрчиллии группа сайдарыгар: «Куклы деревянные и тряпичные», «Колка 

дров», «Растяни резинку», «Ветер-ветерок», «Мельница», «Маятник», 

«Часики». 

№6 ТЕМА. 

Эрчиллии уонна уус- уран айымньы дьоҕурун сайыннарарга үҥкүү: 

«Кузнечик», «Антошка»,«Зверобика», «Сылгылар». 

№7 ТЕМА. 

Кыыллар хамсаныыларын тэҥнээһин. Ойуулуур ньыманан эһэ, бөрө, саһыл, 

Белочка, цаплю, павлина, эбисийээн уо. д. А. 

№8 ТЕМА 

Нуучча үҥкүү фольклора. Хоровод туһунан өйдөбүл («Хатыҥ хонуутугар», 

«Каравай- каравай»). 

№ 9 ТЕМА. 

«Тыаҕа айан". Оҕолор сыл араас кэмҥэ тыаҕа сылдьаллар. Кыһын - 

«снежинка», «Елочка», күһүн - «листочка», «ардах», сайынын - «ягодка», 

«тэллэй», «кузнечиков», саас – «берез», «сибэкки» уобарастарыгар. 

№10.ТЕМА  



Кинилэр хамсааһыннарыгар музыкальнай грамоталар уонна элеменнэр. 

Музыка характерын быһаарыы (нус- хас, үөрүүлээх- көтүүлээх). Оонньуулар: 

«сөмөлүөттэр», «Болҕомто- музыка», «Хатыҥ», «Сороконожка», "балыксыт". 

№11.ТЕМА  

Дьарыктаах буолуу пространствоны сайыннарыыга. Холуонньаҕа, линияҕа 

эбэтэр эргимтэҕэ төннөрүллүбүт паараларга балаһыанньа. Холуонньаҕа 

хамсааһын, пааранан тутуу. Этюды «Змейка», «Карусель», «Воротца». 

 №12.ТЕМА 

Ритмическай разминка на развития развития отдельных группы: 

«Зверобика», «Азбука Танцальная»,играют: «Бокс», «Игра с мячом», 

«Поющие руки», «Пилка дров» «Норуот мелодияларын туһанан эрчиллии. 

№13. ТЕМА 

Мимиканы сайыннарыы:"Уһуктабыт, мичээрдиибит, суунабыт, биноклга 

көрүөхпүт, истэбит, курутуйабыт, ытыыбыт" уо. д. А. 

№14. ТЕМА 

Араас сайыннарар оонньуулар: «Задом наперед», «Кот и мыши», «Игры с 

мячом», «Колобок». 

№15. ТЕМА 

Сюжеттаах уонна сжета суох оонньуулар, спорт элеменэрдээх оонньуулар: 

«Плетень», «Кот и воробьи», «Гуси, гуси», «Зайка не зевай». 

№ 16. ТЕМА 

Үнкүү – оонньуу көрүнэ буолар: «Веселые барабанщики», «Конники», 

«Неуклюжий медведь», «Цирковые лошадки», «Лыжники», «Ковбои», «Топ 

и хлоп», «Скакалка». 

№ 17. ТЕМА 

Мультфильмнар тапталлаах геройдарын кытта көрсүһүү. Чебурашка, 

Буратино, Вини- пух, куобах, бөрө,  львенка уонна черепахи, кот Леопольд. 

д. А. 

 № 18. ТЕМА 



«Чыычаах тиэргэнигэр". Танцы «Гуси-гуси», «Вышла курочка-хохлатка», 

«Веселые петушки», «Утята». Игры «Кот и воробьи», «Волк и гуси». 

№ 19.ТЕМА 

Куукула. Этюды «Ванька-встанька», «Восточные куколки», «Оловянные 

солдатики», «Матрешки», «Тряпичные куколки» и т.д. 

№ 20.ТЕМА  

«В цирке». Этюды «Цирковые лошадки», «Собачки считают», «Наездницы», 

«Жонглеры», «Канатоходцы», «Силачи». 

№ 21.ТЕМА  

«Здравствуй, весна!». Танцы – этюды  «Подснежники», «Во поле береза 

стояла», «А я по лугу». 

№ 22.ТЕМА  

Хороводы – игры  «Светит месяц», «Тимоня». 

№ 23.ТЕМА  

Кинилэр хамсааһыннарыгар музыкальнай грамоталар уонна элеменнэр. 

Характеры, форманы, күүстээхтэри быһаарыы. Хлопок, притопов 

ритмическэй уратыларын үөрэтии. 

№ 24.ТЕМА  

Эрчиллии-оҕолору сырдатыыга уонна координациялааһыҥҥа этиилэр. 

Паараҕа, эргимтэҕэ, партнердары уларытыы.   

№ 25. ТЕМА 

Разминка көмөтүнэн эт-сиин сайыннарыы уонна сүһүөхтэр хамсаныыларыга, 

хардыы тыҥааһына уонна мөлтөөһүнэ, күүгэн уонна имигэстик буолуу. 

Разминка «Веселые человечки». 

№ 26. ТЕМА 

Үҥкүү- билии айымньылаах дьоҕурун сайыннарыыга. «Бульба», «Чунга – 

чанга», «Во кузнице», «Веселые лягушата», «Ну, погоди». 

№ 27. ТЕМА 

Нуучча үҥкүү фольклора. «Тимоня». Хоровод. 

№ 28. ТЕМА 



Нуучча народнай остуоруйаларын уобарастара: "Баба - Яга», «Разбойники», 

«Василиса – Прекрасная», «Пираты».  

№ 29. ТЕМА 

«В цирке». «Веселые наездники», «Канатоходцы», «Акробаты» и т.д.  

№. 30 ТЕМА 

«Потешный городок". Оонньуулар, музыкальнай ааҕыылар, үҥкүүлэргэ 

уонна мелодияларга оонньууллар. «Задом – наперед», «Аты – баты», 

«Барыня», «Воевода приказал». 

№31. ТЕМА 

«Хараабыл күнэ". Моряктарга оонньуулар ыытыллаллар. Үҥкүү - «Яблоко». 

Уларыта тутуу. 

 №32. ТЕМА 

Бэртээхэй музыкальнай оонньуулар спорт элеменнэрин кытта сылдьаллар. 

«Кенгуру», «Кто быстрее», «Займи место первым». 

№ 33. ТЕМА 

Мимика сайдарыгар эрчиллиилэр: «Спать хочется», «Радуемся солнышку», 

«На речке» и т.д.  

№ 34. ТЕМА 

Мультфильм геройдарын кытта көрсүһүү. Үҥкүү- оонньуу: «Ну, погоди», 

«Забавы кота Леопольда», «Буратино».  

№35. ТЕМА 

Үҥкүү элеменнэрин хомуурунньуга: «кыптыый», «пруһунка«,» маятник«. 

Норуот матырыйаалыгар комбинация. 

№36. ТЕМА 

Төрөппүттэргэ түмүк концерт. 

ТҮМҮК ФОРМАТА 

-Концерт нүөмэрдэрэ 

-Аһаҕас дьарык. 

Туттуллубут литература: 



1. Буренина А. И.  Ритмическая мозаика 3: (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 

Издание переработанное и дополненное в соответствии с ФГТ— СПб.: 

ЛОИРО, 2012. - 220 с. 

Дополнение: 

2. «Практическое пособие по хореографии» для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений и начальной школы. Шалар Т.О.2004г. 

3. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада  Раевская Е.П. 

3 издание, дораб. – М.:»Просвещение»,1991г. 

4. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» методическое пособие. 

5.Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4 

Самоанализ 

Бочкарева Эльвира Егоровна 

Мин 2018-2019 уорэх дьылыгар иннибэр туруоруммут сыалбын-

сорукпун ситтим дии саныыбын. О5олуун икки хайысханан улэлээтим: ункуу 

уонна йога. Араас сана технологияларынан туьанан уорэх корунун ыыттым. 

Киьи кыра эрдэхиттэн ункуу кэрэ эйгэтигэр угуйан улаатыннарар 

туьугар улэ ыыттым. Араас дойдулар ункуулэрин уорэтэн кинилэр ис 

дьаьахтарын уонна культураларын кытта билсиьиннэрдим. Билинни уорэх 

чинчийэчилэр этэллэринэн йога о5о эрдэхитэн доруобуйатын, этин-хаанын 

сайдыытыгар улахан комо буоларын туьунан билиьиннэрэллэр. Ону кытары 

киьи ордук спокойнай буоларыгар уонна дыхательнай гимнастика комотунэн 

релаксацияха комолоьор. 

Билинни олох туругунан о5о оскуола5а киириэн иннинэ элбэх 

дьарыктаах, киэн коруулээх, дьин интерестаах буолуохтаах. Мин ол туьугар 

о5олору сайыннарарга улахан улэ ыыттыбыт. Онно киирэр тороппуттэри 

кытта тэннэ о5олорбут сайдыыларыгар улэбит.  

Ол таьынан о5олору эрэ буолбакка, о5о уьуйаанын улэьиттэрин ункуу 

кэрэ эйгэтигэр киллэрэн районнай курэхтэргэ ситиьиилээхтик кыттыбыппыт. 

Бэйэм ону кытары мастер класс кордорон киэн таьымнаахтык ыыппытым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№5 

Саха өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин министиэристибэтэ 

Ньурба улууһун үөрэҕириитин салалтата 
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аатынан оҕону сайыннарар 
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Бочкарева Э.Е. 
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Аан тыл 

Оскуола иннинээҕи үөрэтии хас биирдии киһиэхэ саамай эппиэтнэстээх 

кэм буолар. Чопчу бу сылларга доруобуйа төрүт, гармоничнай өй- санаа, 

сиэр- майгы уонна эт- хаан өттүнэн сайдыытын түстүүллэр, киһи личность 

үөскүүр. 

Үс сааһыттан сэттэ сааһыгар диэри оҕо тэтимнээхтик улаатар, сайдан, 

хамсаан иһэр, онон эт- хаан өттүнэн иитии бу сааска ордук суолталаах. 

Кэнники кэмҥэ оскуола иннинээҕи тэрилтэлэргэ оҕолору эт- хаан 

өттүнэн иитии ньымалара: ритмическай гимнастика, оонньуур стретчинг, 

үҥкүү уо. д. А. Ордук киэҥник античнай Греция уонна былыргы Индия диэн 

ааттанар ритмическай гимнастика буолар. Оччолорго гимнастика уонна 

ритмическэй үҥкүү компонена хайы-үйэҕэ сыаналаммыта. 

Үҥкүү- оонньуу гимнастикатыгар «Са- Фи- Диане» диэн чэбдигирдэр- 

сайыннарар программа оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор бары 

өттүнэн, гармоничнай сайдыыларыгар туһаайылынна уонна үс сылтан сэттэ 

сылга диэри үөрэнэр дьоллонно. 

Дьиҥ программаны айар теоретическай тирэх буолаллар 

программаттан оонньооһун уонна эрчиллии буолаллар: 

Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально – игровая 

гимнастика для детей. Учебное пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. 

Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец 

«ФИТНЕС-ДАНС» 

"Са- Фи- Дансе» программаҕа араас разделлар ылылыннылар эрээри 

сүрүн өттүлэринэн үҥкүү- ритмическай гимнастика, эрчиллиилэр 

нетрадиционнай эрчиллиилэр уонна креативнай гимнастика буолаллар 

Программа бары салаалара дьарыгы ыытыы оонньуур ньыматын 

түмэллэр. Ол курдук, үҥкүү- ритмическай гимнастикаҕа разделлар 

киирэллэр: оонньооччулар, оонньооччулар уонна оонньуулар. 

Нетрадиционные В эрчиллии көрүҥнэрэ: оонньооччу, музыкальнай- 



хамсаныылаах оонньуулар. Креативнай гимнастика салаата: музыкальнай- 

творческай оонньуулар уонна анал сорудахтар. 

Оонньуур ньыманы үөрэтэр- иитии процеһыгар уурар, уерэтии 

процеһын уерэтии уонна уерэтии процеһын чэпчэтэр, оҕо ей- санаа, ей- санаа 

уонна айар дьоҕурун сайыннарар аналлаах. 

«Са- Фи- Дисе» программа сүрүн сыалынан оскуола иннинээҕи үҥкүү- 

оонньуу гимнастикатын үптэринэн личноһы бары өттүнэн сайыннарарга 

көмөлөһүү буолар. 

1. Доруобуйаны бөҕөргөтүү 

2. Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолор дьоҕурдарын тупсарыы 

3. Айар уонна айымньылаах дьоҕуру сайыннарыы 

Үҥкүү- оонньуу гимнастикатыгар киирэн эрчиллэр эрчиллиилэр 

комплекстарын баһылааһыҥҥа сөптөөх методика усулуобуйатыгар эрэ 

улахан хамсаныылары, комбинациялары уонна бүтүн комплекстары 

баһылыахха сөп. 

Гимнастическай эрчиллиилэргэ, үҥкүүлэргэ биир кэлим процесс үс 

түһүмэххэ араарыахха сөп: 

- эрчиллии бастакы түһүмэҕэ (туспа хамсааһын)); 

- эрчиллиини дириҥэтэн үөрэтии түһүмэҕэ; 

- бөҕөргөтүү уонна эрчиллии түһүмэҕэ. 

Үөрэх бастакы сыла (кыра бөлөх, 3-4 саастаах) 

1.Оонньооччу (Игроритмика). Хамсаныы музыканы кытта 

сөбүлэһиннэрэр аналлаах эрчиллиилэр. 

Музыка темпатыгар сөп тубэһиннэрэн атыстарын таьыналлар. 

Олоппоско олорон хаамыы. Акценнаммыт хаамыы. Тэҥинэн бокуччу 

тутуулаах хаамыы. Илиилэринэн араас тэтимнээх хамсаныылар. Музыкаҕа 

эрчиллиини толоруу. 

2. Игрогимнастика  

2.1. Строевой эрчиллиилэр. Шеренганы уонна колоннаны тутууга. 

Концепцияҕа сылдьыы. Учуутал туунан араас хайысхаларга тулалыыр эйгэни 



уонна хаамыыны тутуу. Тутуу- хабыы, сүүрүү- көтүү. Биир шеренгаттан хас 

да сиринэн тутуу. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Предмета суох эрчиллиилэр. Сүрүн хамсааһыннар көнө уонна токур 

илиилээхтэр. Сүрүн хамсааһыннар төбөлөрүн илгистэллэр. Милииссийэ 

тобуктаан баран, сытан тобуктаан туран сытан эрэ сытан кэбистэ. 

Комплекстар. 

Предметтэри кытта эрчиллии. Погремушкалары кыттэ эрчиллии. 

2.4. Акробатическай эрчиллиилэр. Бөлөхтөр. Атах туора бырахыы, 

онтон холбооһун. Сытан эрэн токунуйэн эргийэбит, илиибитин үөһээ 

уунабыт. Тирэхтээх буоларга үөрэнии. Акробатическай эрчиллиилэри 

образнай- двигательнай дьайыыларга араарыы. 

3. Игротанцы. 

3.1. Хореографическай эрчиллиилэр. Сохчойон олоруу, тутуьан туран 

атахтарын төбөтүгэр тураллар. Илиини өттукэ уурабыт уонна кэннигэр 

илдьэбит. Босхо, уста сылдьар хамсаныылар. Хореографическай эрчиллиилэр 

комбинациялара. 

3.2. Үҥкүү хаамыылара. Атаҕын төбөтүгэр хамыы.олорон эрэн 

өҥдөҥнөөһүн. Приставной хардыы. Кыратык үрдээн хаамыы. Үҥкүү 

хаамыытыттан оҥоһуллубут комбинация. 

3.3. «Хоровод», «биһиги бастаан уҥа диэки барыахпыт», «олорон эрэн 

үнкүү», «Галоп шестерками» (приставной хаамыыга), «үөрүүлээхтик олорор 

буоллаҕына», «ла- вота», «Кузнечик» диэн ритмическай үҥкүүлэр. 

4. ҮҤКҮҮ- РИТМИЧЕСКАЙ ГИМНАСТИКА. 

Бэриллибит эрчиллиилэр: «Большой олень», «На крутом берегу», 

«Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  

Сатабылларын сайыннарарга анал эрчиллиилэр уобарастарга, оонньуур 

уонна хамсатыылаах дьайыыларга уонна сорудахтарга дьүөрэлэһэллэр. 

Эрчиллии комплекстара. 



6. МУЗЫКАЛЬНАЙ- ХАМСЫЫР ООННЬУУЛАР «Отгадай, чей 

голосок», «Найди свое место», «Нитка иголка», «Попрыгунчики-

воробышки», «Мы веселые ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки», «У 

медведя во бору», «Водяной». 

Үөрэх иккис сыла (орто бөлөх, 4-5 саастаах)) 

1. Оонньооччу.  

Хамсаныы музыканы кытта сөбүлэһиннэрэр аналлаах эрчиллиилэр. 

Араас тэтимнээх хамсаныылары илиилэринэн толоруу. 

2. ИГОРОГИМАСТИКА. 

2.1. Строевой эрчиллиилэр. Шеренганы уонна колоннаны тутуу. 

Хамаанданан атыллааһын. Эргимтэҕэ тутуу. Сирдэтин кэрийэн сүүрүү 

(«эриэн үөн»). Биир шеренгаттан туруу расчет уонна педагог ыйааҕынан. 

Хаамыы, сүүрүү- көтүү. 

2.2. Уопсай сайыннарар эрчиллиилэр. 

Предмета суох эрчиллиилэр. Атах үрдүгэр хаамыы. Сүрүн 

хамсаныылары быһаччы эбэтэр токур илиилэринэн холбуур. Атын 

хамсаныылары кытта быһаччы уонна бокуччу туттан туруу. Сүрүн 

хамсааһыннар. Хамсаныылары кытта дьүөрэлэһии. 

Предметтэри кытта эрчиллии; шарфиктары, платочектарынан, 

косынканан. 

2.4. Акробатическай эрчиллиилэр. Бөлөхтөр. Атах туора бырахыы, 

онтон холбооһун. Сытан эрэн токунуйэн эргийэбит, илиибитин үөһээ 

уунабыт. Тирэхтээх буоларга үөрэнии. Акробатическай эрчиллиилэри 

образнай- двигательнай дьайыыларга араарыы. 

3. ИГРОТАНЦЫ. 

3.1. Хореографическай эрчиллиилэр. Атах үҥкүүтэ: бастакы, иккис, 

үһүс. Илии- атах үҥкүүтэ: бэлэмнэнии, бастакы, иккис, үһүс. Атаҕын тумсун 

туора ууруу. Уҥа диэки эргиллэр/хаҥас диэки. Ойоҕоско туран полупредтар. 

Хореографическай эрчиллиилэр комбинациялара. 



3.2. Үҥкүү хаамыылара. Хороводнай хаамыы. Кириэстээх, хороводнай 

хаамыы. Атаҕтан атахха ойуу, иккис атаҕынан токуччу соҕус тутан, на 360 

эргийии. 360° хардыылаан эргийии. Үөрэппит үҥкүү хаамыыларыттан 

комбинациялар. 

3.3. Ритмическэй уонна балальнай үҥкүүлэр «Автостоп», «Большая 

прогулка», «Вару-вару», полька «Старый Жук», «Большая стирка», «Полька-

хлопушка», «Матушка-Россия». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

«Карусельные лошадки», «Песня короля», «Воробьиная дискотека», 

«Ну, погоди!», «Сосулька», «Упражнение с платочками». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  

Эрчиллиилэр уобарастарга уонна оонньуур хамсааһыннарга, 

сорудахтарга сатаан дьүөрэлэһиилэрин сайыннарарга анал эрчиллиилэр. 

Эрчиллии комплекстара. 

6. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

«Карлики и великаны», «Найди предмет», «Два Мороза», «Птица без 

гнезда», «Автомобили», «Воробушек», «Космонавты», «Усни-трава», 

«Поезд», «Музыкальные стулья»; строевой уонна уопсай эрчиллиилэри 

туһаныыга туттуллар музыкальнай- хамсаныылаах оонньуулар 

Үөрэх үһүс сыла (улахан бөлөх, 5-6 саастаах) 

1. Оонньооччу. Хамсаныы музыканы кытта сөбүлэһиннэрэр аналлаах 

эрчиллиилэр. Хас биирдии счекка уонна ахсаанынан хаамыы. Хас биирдии 

ааҕааччыга хлопоктары кытта ааҕан- суоттаан, төттөрү- таары сырыыны 

тупсарыы. Гимнастическай дирижирование тактирование на музыкальном 

размере 2/4. Хаамыы, сүүрүү, сүүрүү- көтүү, араас тэтиминэн илгийэр 

хамсааһыннар. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 

2.1. Строевой эрчиллиилэр. Сигналы уонна колоннаны тутуу. Уҥа, 

хаҥас, дьаһалынан. Строевые приемы "Тохтоон!» , "Арахсыҥ!» образно- 

двигательных действия. Биир колоннаны тутуу хас да эргиирдэргэ хаамыыга 



уонна ориентирдарга сүүрүүгэ. Биир шеренгаттан уларыта тутуу хас да 

төгүллээх расчетунан уонна ориентирдарга. Сирдэргэ туһаайыы. Биир 

колоннаттан иккилии, үс колоннаны талбыт суоппарынан уларытыы. 

2.2. Уопсай сайыннарар эрчиллиилэр. 

Предмета суох эрчиллиилэр. Стойкаларга комбинированнай 

эрчиллиилэр. Олор. Атахтар хамсаныылара нүксүччү туттан туран, чиккэччи 

тутуннулар. Комбинированнай эрчиллиилэр ыҥыырга уонна балаһыанньаҕа 

сыталлар. Сед «по- турецкий". Ыстаныы икки атаҕынан ыстаныы. 

 

Предметтэри кытта эрчиллии. Сүрүн балаһыанньалар уонна 

хамсааһыннар лентаны кытта эрчиллиигэ. 

2.4. Акробатическай эрчиллиилэр. Икки аҥыы хайдыбыт. Уҥа уонна 

хаҥас диэки сыҕарыйыы-тирэх курдук бээтинсэҕэ тирэх. Илии араас 

хамсаныылардаах биир атахха туруута. Акробатическай эрчиллиилэри 

образнай- двигательнай дьайыыларга араарыы. 

3. ИГРОТАНЦЫ. 

3.1. Хореографическай эрчиллиилэр. Уолаттарга сүгүрүйүү. 

Кыргыттарга Реверанс. Илиинэн үҥкүүлүүр позицията: куругар уонна 

түөһүгэр. Атаҕын туруоруу, атаҕын өрө көтөҕүү. Атаҕын тумсугар туруоруу 

уонна атаҕын өрө көтөҕүү. Ыстаныы көнөр. Биир позицияны атын сиргэ 

көһөрүү. Бүтэрэр эрчиллиилэри кытта холбоһуу. 

3.2. Үҥкүү хаамыылара. Бөтүрүөп хаамыыта иннин диэки уонна туора 

диэки. Поляк хаамыыта. Куруһуна хамсаныылара, атахтара хамсаныылара. 

Өгдөрөҥнөөн хаамыы. Нууччалыы хардыы. Притоптаах хардыы. Үөрэппит 

үҥкүү хаамыыларыттан комбинациялар. 

3.3. Ритмическэй уонна балальнай үҥкүүлэр «Современник», 

«Макарена», «Полька», «В ритме польки», «Русский хоровод», «Падеграс», 

«Конькобежцы», «Травушка-муравушка», «Мод¬ный рок», «Артековская 

полька», «Давай танцуй». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.  



Сурун аналлаах эрчиллиилэр «Зарядка», «Всадник», «Ванечка-пастух», 

«Четыре таракана и сверчок», «Облака» (упражнения с ленточками), 

«Приходи, сказка», «Бег по кругу», «Черный кот». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  

Уобарастарга уонна оонньуур хамсааһыннарга күүстэрин- кыахтарын, 

сатабылларын сайыннарарга анал эрчиллиилэр. Эрчиллии комплекстара. 

6. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

«К своим флажкам», «Гулливер и лилипуты», «Волк во рву», «Группа, 

смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки». 

Тутуллар уонна эрчиллиилэри сайыннарар сорудахтары, музыкальнай 

айымньы динамикатын уонна характерын билгэлээһин. 

Үөрэх төрдүс сылын (бэлэмниир бөлөх, 6-7 саастаах) 

1. Оонньооччу. Хамсаныы музыканы кытта сөбүлэһиннэрэр аналлаах 

эрчиллиилэр. Хас биирдии счекка, хлопоктарга ритмическай уруһуйу кытта 

туттуллар. Хлопоктар уонна логлорооннор икки күннээх уонна үстүү 

музыкальнай кээмэйдэрин күүстээх ирээттэригэр охсоллор. Гимнастическай 

дирижирование тактирование на музыкальном размере 4/4 и 3/4. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 

2.1. Строевой эрчиллиилэр. "Уҥа!», «Хаҥас!» , "Эргийэ!» миэстэтигэр 

үктэннэххэ, атыллааһын. Строевой хаамыы миэстэтигэр, хаамыыга 

майгынныыр хардыы. Тыас- Уус сигнал устун хаамарга, болҕомтоҕо ылыы. 

Көбүс-көнө илиилэрдээх холуонньалар бөлөхтөрө.  

2.2. Уопсай сайыннарар эрчиллиилэр 

Предмета суох эрчиллиилэр. Икки атахтаах, биир атахтаах ыстаныы. 

Уопсай сайыннарар эрчиллиилэр «Зарядка». 

Предметтэри кытта эрчиллии. Сүрүн балаһыанньалар уонна 

хамсааһыннар флажкалары, мээчиктэри, обручниктары илдьэ сылдьаллар. 

2.3. Акробатическай эрчиллиилэр. Ыытыллыбыт эрчиллиилэртэн 

акробатическай комбинациялар.  

3. ИГРОТАНЦЫ. 



3.1. Хореографическай эрчиллиилэр. Нуучча поклона”Открывание” 

илиини туора уонна оттүккэ. Илии-атах хамсаныытын атах төбөтүгэр туран 

эрэн. Атаҕын туруоруу иннин диэки, кэннин диэки «Кириэстээх», «носок- 

пятка». Төбөтүн төҥкөччү туттан. Атаҕын өрө көтөҕүү. Атахтарым бастакы 

позицияларын иккис позицияха ууруу. Илиини биир позициятан биир 

позицияха көһөрүү. Үөрэппит эрчиллиилэри биир композицияха холбооһун. 

3.2. Үҥкүү хаамыылара. Араас хамсаныылардаах хардыы. Атаҕын 

стойкатыгар үктэнэн туран араас илии эрчиллиилэрин оноруу. Нуучча 

үҥкүүтүн сүрүн хамсааһыннара: тройной притоп, «припадание» с поворотом, 

«елочка», «гармошка», «ковырялочка». 

Араас үнкүү сурун хамнаныыларын үөрэтии «Ча-ча-ча», «Самба», 

«По¬лонез»; комбинации из изученных шагов. 

3.3. Ритмическэй уонна бальнай үҥкүүлэр «Танец с хлопками», «Тайм-

степ», «Спенк», «Слоненок», «Круговая кадриль», «Полька тройками», 

«Полонез», «Московский рок», «Самба», «Божья коровка». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

«Марш», «Упражнение с флажками», «Три поросенка», «Упражнение с 

мячами», «По секрету всему свету», «Упражнение с обручами», «Ванька-

Встанька», «Пластилиновая ворона». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  

Уобарастарга уонна оонньуур хамсааһыннарга күүстэрин- кыахтарын, 

сатабылларын сайыннарарга анал эрчиллиилэр. Эрчиллии комплекстара. 

6. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ « 

День - ночь», «Запев припев», «Нам не страшен серый волк», «Дети и 

медведь», «Трансформеры», «Горелки». 

Музыкальнай оонньуулар: үнкүү тэтимин, майгытын, структуратын 

арааран оонньуу. 

 


