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I. Тосхол соругун туруорунуу (целевой раздел) 

1. Аан тыл 

Үөрэх эйгэтигэр “Арассыыйа Федерациятын үөрэхтээһин туһунан” сокуонугар (273№-дээх, 2012с. ахсынньы 29 күнэ) уопсай 

үөрэхтээһин ситимигэр, оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин туспа булгуччулаах таһым быһыытынан ылыллан, уларыйыылар киирдилэр. Бу 

сокуоҥҥа государство оҕо кыратыттан сайдар-иитиллэр эйгэтин тэрийиигэ улахан болҕомтону уурарын уонна оҕо ханна олоророруттан 

тутулуга суох оскуола иннинээҕи үөрэхтээһининэн хааччыллар тосхоло торумнаммыта. 

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 ууруллубута. Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин өҥөтүн хаачыстыбата билиҥҥи олох сиэринэн төрөппүт, уопсастыбаннас ирдэбилигэр 

сөп түбэһиэхтээх. Аныгы кэм оҕотун, иитээччитин уонна дьиэ кэргэнин сайдар кыаҕар, интэриэһигэр, айар дьоҕуругар туһуланар. 

 Бырагыраама педагогика уонна уйулҕа наукатыгар оскуола иннинээҕи үөрэхтээһини төрүттээбит учуонайдар: В. Запорожец, Л. С. 

Выготскай, А. Н. Леонтьев, А. П. Усова, Е. И. Радина, Л. А. Венгер, Ф. А. Сохин, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, В. Г. Нечаева уо.д.а. 

научнай идиэйэлэригэр тирэҕирэр. Бырагырамааны бэлэмнииргэ айар бөлөх кэлэктиибэ научнай суолталааъ чинчийээччилэр: М. И. Лисина, 

Н. Н. Поддьяков, А. И. Иванова, О. П. Радынова, Т. И. Осокина уо.д.а. үлэлэригэр олоҕурда. 

 Федеральнай үөрэх туһунан сокуон 3 пуун 13 ыстатыйатыгар ыйыллыбыт муодулунай бириинсипкэ олоҕуран, иитээччи үөрэх сүрүн 

бырагырааматын усулуобуйатын уонна иитэр-сайыннарар эйгэтин тэрийиигэ оҕо араас дьайымалларын алтыһыннаран бырайыактааһын 

саҥа ньыматын туһанар. Муодулунай бириинсип оҕо көҥүллүк арыллан оонньуур, сайдар, көрөр-билэр дьоҕура аһыллар, олоххо 

ситиһиилээх буолар усулуобуйатын тэрийэр. Иитээччи иитэр-сайыннарар үлэни сатабыллаахтык торумнаан, оҕо тус баҕатынан салайтарар, 

бодоруһар, бэйэтин сөпкө сыаналанар, билинэр, айар дьоҕура, толкуйа үтүө түмүктэрдээх сайдар тосхолун арыйар. 

 

 

2. Оҕо сааһынан уонна бэйэтин айылҕатынан уратыта 

5-6 саастаах оҕо 

Оҕо оонньуур оруолун оонньуон иннинэ үллэстэр уонна оруолун тутуһан оонньуур. Оруолларынан оонньооһун тыла-өһө оҕо дьиҥ 

олоххо туттар тылыттан уратылаах буолуутун тутуһан оонньуур. Оҕо дьон икки ардыгар сыһыан уратылааҕын өйдүүр.  

Бу сааска оҕо көхтөөхтүк уруһуйдуур. Уруһуй сюжеттаах буолар. Уруһуйугар кыыс уол уратыларын, кинилэр уйулҕаларын туругун 

көрдөрөр. 

Схеманан, условиялаах, толкуйдааһыннаах конструкторынан үлэлээһин баар буолар. Атын оҕону кытта конструкторынан оҥоһук 

бииргэ оҥорор.  

Өҥ эгэлгэтин билэр. Көнө муннук, ньолбуһах, үс муннук формалары билэр, предметтэри эрээти кыччатан, 10 тиийэ ахсааннаах 

предметтэри улаатыннаран сааһылыыр.  



Улахан бөлөх оҕото омоонноон көрөр өйүлэҕэ (образное мышление) салгыы сайдар. Оҕо түмүк оҥорор дьоҕура салгыы чочуллар, ити 

тылынан логическай өйүлэҕин сайдыытыгар олук буолар.  

Дьүһүмэл (воображение) көхтөөхтүк сайдыыта анал үлэ түмүгүттэн тахсыан сөп. 

Өйдөөн долоҕойугар хатыыр буолар.Тыла–өһө чопчуланар, дорҕооннору чуолкайдык саҥарар буолар.Кэпсиир дьоҕура сайдар.Оҕо 

хартыынанан кэпсиирэ сиһилии буолар. 

Бу саас ситиһиитинэн оонньууга оруолларынан үллэстии буолар; оонньуу барыахтаах сирин талааһын,ойууллур-дьүһүннүүр 

дьайымал сайдыыта, ойууллуур омоонун сиһилии чинчийии, биир кэриҥнээх предметтэри ойуулуур ньыманы булан ылааһын.  

Оҕо 5-6 сааһыгар бэйэтин туһунан билэ сатыыр уонна атын киһи эйгэтэ диэн араара сатыыр, сыыйа дьон икки ардыгар 

сыһыаннаһыыны билсэр. 

Бэйэни салайыныы (саморегуляция) үөскүүр, өскөтүн урут улахан киһи ирдэбилинэн, ыйыытынан буоллаҕына билигин оҕо бэйэтэ 

бэйэтиттэн оннугу ирдиир. Ол курдук, аралдьыйбакка интириэһиргээбит дьарыгынан дьарыктанар, саҕалаабытын ситэрэр (оонньуур 

хомуйуу, хоһу сааһылааһын уо.д.а.). Бу барыта оҕо быраабыланы, норманы өйдөөн ылынааһыныттан тахсар.  

5 сааһыттан 6 сааһыгар дылы саастаах оҕо бэйэтин туһунан  билиитэ уларыйар. Бу билиилэр оҕо субу кэмҥэ хайдаҕыттан эрэ 

буолбакка субу кэмҥэ ханнык хаачыстыбаланыан баҕарарыттан тахсар,эбэтэр кэлин ханнык хаачыстыбалары суох гыныан баҕарарыттан 

(“Мин Человек-Паук буолуохпун баҕарабын”, “Мин принцесса курдук буолуохпун баҕарабын” уо.д.а.). Манна оҕо сиэр-майгы нормаларын 

тутуһуута көстөр. Оҕо бу сааһыгар саастыылаахтарын кытта оонньуурун ордорор, атын оҕолор кини туһунан санаалара улахан миэстэни 

ылар. Сөбүлүүр оҕолорун кытта оонньуур буолар.  

Оҕо бу сааһыгар уол, кыыс уратытын өйдүүр уонна онно бэйэтин сыһыаран ылынар (эр киһи уонна дьахтар хаачыстыбалара, уйулҕа, 

быһыы-таһаа өттүнэн уратылара).  Оонньуутун алтыһыытыгар уларыйыылар баар буолаллар, оҕолору кытта оонньуу быраабылатын 

быһаарсар.оруоллары үллэстии кэмигэр быһаарсар ким туох оруолу оонньуохтааҕын.  Оонньуу барар сирэ эмиэ кэҥиир (холобур, “Театр” 

оонньууга сцена уонна гримернай диэн баар буолаллар).  

Оҕо бэйэтин туһунан ханна сылдьыбытын, тугу көрбүтүн туһунан кэпсиир. Оҕо атын оҕо кэпсиирин болҕойон истэр .  

Хамсанара-имсэнэрэ сайдар. Ол курдук оҕо кэтит скамейка устун хаамар уонна онно сытар предмети атыллаан ааһар, мээчиги сиртэн 

тэйитэр биир илиитинэн хас да төгүл. Уол кыыс хамсаныыта уратылаах буолар, тас дьүһүннэрэ эмиэ уратыта көстөр буолар. 

5 сааһыгар оҕо  тулалыыр эйгэ туһунан билиитэ элбэх,ити кинилэр билиигэ-көрүүгэ тардыһыыларын көрдөрөр.Ыйыталлар, оҥорон-

тутан көрөллөр, билии ыларга көхтөөхтөр.Оҕо сүрүн өҥнөрү уонна өҥ эгэлгэтин билэр (холобур, биир өҥү араарар: сырдык кыһыл уонна 

хараҥа кыһыл). Оҕо алта сааһыгар геометрическай фигуралар туох уратылаахтарын кэпсиир. Предметтэри кэриҥнэринэн тэҥнээн көрөр: 

холобур, араас кэриҥнээх сэттэ-аҕыс тэриэлкэни сааһылаан уураллар онно кинилэргэ сөп түбэһэр луоскалары уураллар. Хайысхаҕа бэйэтин 

салайыныыта тупсар.  

Оҕо болҕомтото ордук уйуктаах буолар. Кини соччо сөбүлээбэт ол гынан баран олус наадалаах дьыаланан дьарыктанар буоллаҕына 

20-25 мүн. устата улахан киһилиин дьарыктаныан сөп.Бу сааска оҕо улахан киһи эппит быраабылатын тутуһан оҥоруон сөп.Долоҕойго 

тутааһына улаханнык улааппат, ол гынан баран тупсар. Оҕо долоҕойго тутарыгар ыарахана суох ньымалары туттан хатыыр. 

5-6 сааска көрөн-омоон оҥорор өйүлэҕэ сүрүн оруолу ылар,ол оҕо ыарахан задачалары толоругар наадалаах (схема, чертеж) уонна 

предмет туһунан түмүктэри оҥорор.Бу сааска оҕо продуктивнай дьүһүмэлэ сайдар (воображение). Оҕо дьиҥнээҕи уонна өйгө оҥоһуллубуту 

арааран өйдүүр.   

Оҕо дьүһүмэлин (воображение) үөскээһинэ – толкуйдаабыты олоххо киллэрии- оонньуутугар көстөн киирэн барар. Оҕо оонньуон иннинэ 

оонньуу сюжетын уонна хайдах барыахтааҕын толкуйдуур. Сыыйа оҕо итинник толкуйдуурун конструированиетыгар уонна уруһуйугар 

киллэрэр.  



Оҕо 6 сааһыгар тылын сайдыытыгар улахан уларыйыылар бараллар. Онон оҕо дорҕоону сөпкө саҥарара норма буолар. Оҕо тыла 

байар, саҥа элбэх тыллар киирэллэр. Оҕо саастыылаахтарынаан, улахан киһини  кытта кэпсэтэр,сэһэргэһэр үөрөйэхтэри салгыы 

баһылыыр.Долоҕойугар тутааһына киэҥ буолар. Билэ-көрө сатааһына эбиллэр.  

Ыраҥалаан көрөр өйүлэҕэ (мышление) сайдар, ол курдук бэйэтин, атын дьон дьайыыта туох түмүктээх буолуохтааҕын ыраҥалаан 

көрөр. 

Үлэни толоруутугар  өйдөөн-төйдөөн оҥорор, түргэн-тарҕан,хаачыстыбалаахтык толорор буолар.Илии үлэтин арааһын баһылыыр.  

Уус уран, музыкальнай айымньыны, ойуулуур-дьүһүннүүр искусствоны сөбүлээн ылынар, сөбүлээбит айымньытын геройдарын сүрүн 

уратыларын этэн туран сыаналыыр. Оҕо бэйэтин туругар сөп түбэһэр айымньыны иэйиилээхтик ылынар буолар. 

Ийэ тылын сайдыыта: 

Сыл устата 1000-1200 дылы тылы билэр. Көрбүтүн-истибитин кэпсиир, үллэстэр. Өйгө оҥорон көрөр дьоҕурун оонньуутугар туһанар 

(космоска айан, принцесса замога, аптаах киһи уо.д.а).  

 Улахан бөлөххө ситимнээх саҥаны сайыннарарга, уус-уран айымньыны билиһиннэрэргэ, дорҕоону чуолкайдык саҥарда үөрэтэргэ 

тус-туспа дьарык ыытыллар. Ситимнээх саҥаны сайыннарарга нэдиэлэҕэ биир дьарык ананар. 

Оҕо сайдар эйгэтин тэрийии.Иитээччи күн устата иһитиннэрэр хоһооно, таабырына, өс хоһооно, остуоруйата, кэпсээнэ оҕону 

сайыннарар эйгэнэн буолар. 

Оҕо бу сааһыгар бэйэтэ тугу билэрин атын дьону кытта үллэстэр баҕалаах. Кыргыттар мода сурунаалын, табаар каталогын, баттах 

кырыйааччыга аналлаах сурунаалы, ас астыыр рецепт кинигэтин, уолаттар суоппарга аналлаах сурунааллары, Уолт Дисней сурунаалын, 

массыына атыыланар каталогын, спортсменнар ситиһиилэрин көрдөрөр открыткалары көрөн кэпсэтэллэрин ордук сөбүлүүллэр. Онуоха 

иитээччи оҕоҕо аналлаах “Чуораанчык”, “Көрдөөх хартыыналар” сурунааллары, динозавр, араас көтөр, кыыл туһунан ойуулаах кинигэлэри, 

атлаһы, каталогы киллэрэр. 

Оҕо кэпсиир дьоҕурун, болҕомтотун сайыннарарга хартыыналар олус туһалаахтар. 

Тылы байытыы - улахан бөлөххө оҕо тыл араас суолтатын, уус-уран тылы-өһү табыгастаахтык тутта үөрэнэр.” Утары суолталаах 

тылы бул”,  

“ Майгынныыр тыллары эт”.  

Бу бөлөххө оҕо кэпсииригэр толору тутуллаах этиини оҥороро ирдэнэр. Онуоха алын бөлөххө ыытыллыбыт үлэ салҕанар. Оҕо 

саҥатыгар туохтуур араас көрүҥүн ( сыһыат туохтууру) туттарын ситиһиллиэхтээх.Оҕо утуйда, турда – Оҕо утуйан турда. Онуоха оҕо 

бастаан хайаабытый?.диэн ыйытан , бастаан оҕо утуйан баран турбут диэн өйдөтүллэр. Ону таһынан холбуу этиини туһаннара үөрэтиллэр. 

Оҕо үгүстүк ситим тыла суох холбуу этиини этиини оҥорор. 

 Оҕо урукку өртүгэр аҥардас малы-салы көрөн туран ойуулуур, көрбүтүн-истибитин эрэ кэпсиир эбит буоллаҕына. Улахан бөлөххө 

оҕо айан кэпсээһинин сайыннарыллар. Онуоха бары кыттыһан кэпсээни айара интэриэһинэй. Бастакы оҕо эрдэ туох буолбутун, иккис туох 

буола турарын, үһүс кэпсээн түмүгүн кэпсиир. Хартыына фонун , пейзаһын, күн-дьыл туругун өйдөөн көрөргө, ойуулуурга үөрэтиллэр. 

Ону таһынан иитээччи оҕо айан кэпсиир дьоҕурун сайыннарарга ситимнээх,сайдан иһэр ис хоһоонноох хас да хартыыҥкалары 

туһанар, Кэтээн көрүү түмүгүнэн, оҕо былаанныырыгар, кэпсээн иитин-саҕатын буларыгар ыарырҕатар. Хартыыналары ситимнээбэккэ тус-

туспа ойуулуур, туох буола турарын, тугу көрөрүн эрэ кэпсиир. Бастаан утаа иитээччи көмөтүнэн уопсай былааны оҥоруон сөп. 

Онтон хас биирдии хартыына быстах ойуулааһынагар тохтообокко эрэ кэпсээн оҥкулун толкуйдатар үчүгэй. Кэлин үчүгэйдик 

былаанныы үөрэммиттэрин кэннэ, ойуулааһыннаах кэпсээһиҥҥэ киириэххэ сөп. 

(18-21.В.В.Аммосова «Оҕо саҥатын сайыннарыы”) 

 



Бодоруһуу, алтыһыы. 

5-6 саастаах оҕо уруһуйдуурун олус сөбүлүүр. Онтун дьоҥҥо-сэргэҕэ көрдөрөн биһирээтэхтэринэ бэйэтигэр эрэмньитэ 

күүһүрэр.Үөлээннээхтэрин кытта бииргэ оонньуур баҕалара үрдүүр. Сөбүлүүр-сөбүлээбэт, тапсар-тапсыбат оҕолоох буолаллар.  

Үөлээннээхтэрин кытта сыһыаны олохтообот оҕо бэйэтин күөмчүлэнэр, санаарҕыыр, ону иитээччи таба көрөн кинини атын оҕону 

кытта дьарыгырдан сыһыаны олохтуур. Иитээччи оҕоҕо сылаастык, сымнаҕастык сыһыаннаһан, оҕо атын оҕолуун бодоруһарыгар холобур 

көрдөрөр.  

Оҕо иккилии-үстүү буолан бөлөххө арахсан, оонньуу араас эйгэтин бэйэтэ тэринэн, оруолу үллэстэн оонньуур буолар. Оонньуу 

кэмигэр бэйэтин билинэн, быһыытын-майгытын атын оҕоҕо холуур. Улахан киһи кытта тэҥнээҕин курдук кэпсэттэҕинэ, бодорустаҕына 

бэйэтигэр эрэмньилээх буолар.( С. 202-206. Программа Детство Санкт-Петербург. Детство-пресс, 2011.Т. И. Бабаева 

 Өй-санаа өттүнэн сайдыыта. 

Өй-санаа өттүнэн сайдыытыгар билэ-көрө сатааһына, бэтиэхэни, кэрэни, хорсун буолууну, киэн туттууну, суобастаах буолууну, 

доҕордоһууну өйдүүр. 

Мэйиитэ сайдар, билиини ылынара элбиир. Күнү-дьылы, хайысханы араарар, ситимин быһаара үөрэнэллэр. Билэ-көрө сатааһына 

кэҥиир, атын омук олоҕун, космоһы, океаны уо.д.а. билэ-көрө сатыыра уһуктар. Чугас дьонун, дьиэ кэргэнин олохторун туһунан билэ 

сатыыр. Тутан-хабан, оҥорон көрөн арыйыылары оҥорор. Болҕомтото күүһүрэр, көрөрө-истэрэ сытыырхайар, өҥ эгэлгэтин көрөн араарар, 

дорҕооннору арааран 

 

Иитээччи көмөтүнэн сиэрдээхтик сылдьарга үөрэнэр.Улахан  киһи  ыйыытын-кэрдиитин тоҕоостоох түгэҥҥэ улгумнук ылынар. 

Үтүө-мөкү быһыыны-майгыны араарар, тус олоҕуттан уонна истибит, билэр айымньыларыттан холобур оҥорон кэпсиэн сөп.  

Бэйэтин дьайыытын сөптөөҕүнэн ааҕар, үөлээннээхтэригэр ирдэбиллээх. Ол эрээри, улахан киһи олус ирдэбиллээхтик, кытаанахтык 

сыһыаннаһар буоллаҕына, оҕо албын буолуон сөп. Дьиҥи-чахчыны өйдөөн туран, төттөрүтүн оҥоруон, буруйун атын оҕоҕо сыҕайыан сөп. 

(Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. Ростов на дону. “феникс” 2007., с.73-75).  

 

 

 

3. Бырагыраамаҕа омук култууратын уонна регион уратытын учуоттааһын. 

Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору үөрэхтээһин федеральнай государственнай ыстандаардыгар 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 бырагырааматын усулуобуйатын хайдах 

тэрийэн олоххо киллэрэрин бэйэтэ торумнанар: олорор түөлбэтин, дойдутун айылҕатын, дьонун-сэргэтин олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин-

хамнаһын уратытыгар олоҕуран, дьүөрэлээн сурунан, силигин ситэрэн  бигэргэтинэн үлэлиир. ФГҮөС иитэр үлэ хайысхата иитээччигэ 

оҕону кытта бииргэ алтыһан норуот иитэр үгэстэрин таба туһанан, айымньылаахтык үлэлииригэр кыах биэрэр. Оскуола иннинээҕи оҕо 

тэрилтэтин ыстандаардыгар оонньуу, сэһэргэһии уонна билии-көрүү, чинчийии сүрүн дьарык быһыытынан киирэллэр. Ити дьарыктар саха 



омук этнопедагогикатыгар кыра саастаах оҕону иитии сүрүн олохсуйбут ньыматыгар олоҕураллар. Оҕо дьон-сэргэ эйгэтигэр киириитэ, 

дьоннуун алтыһыыта киһи-аймах култууратын төрүт көрүүтүн оҕо билсиһиититтэн,  ылыныытыттан саҕаланар. 

Ылыммыт ытык өйдөбүллэринэн сирдэтэн, дьоҥҥо-сэргэҕэ, айылҕаҕа сиэрдээх сыһыан оҕо өйүгэр-санаатыгар олохсуйар: 

 оҕо киһини кэрэхсээһинэ, киһиэхэ сиэрдээх, харысхалллаах сыһыана; 

 дьиэ-кэргэн, уһуйаан, түөлбэ, нэһилиэк, дойдутун, аан-дойду олоҕун уларыйыытын, хаамыытын оҕо сэргээһинэ, ытыктааһына; 

 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 оонньооһуну 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. 

“Кустук” тосхол сүрүн анала – оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго үөрэхтээһини төрөөбүт тылынан иитии-үөрэтии, 

омук бэйэтин култууратын  уонна регион уратытын учуоттаан, ФГҮөС ирдэбиллэрин толорууга иитээччилэргэ научнай-методическай көмө. 

 

 

 

Олоҥхону оҕоҕо кыра сааһыттан билиһиннэрии 

 

Олоҥхо – киһи сирдээҕи аналын туһунан өйдөбүлүн, киһи кыаҕын, үтүөтүн уруйдуур, уран тылга уһуйар, күүстээх санааны 

күөдьүтэр, эрэл, эрчим санааны иҥэрэр ураты тыыннаах айымньы. Олоҥхо иитэр, үөрэтэр, сайыннарар ис кыаҕын туһанар, оҕо олох кыра 

эрдэҕиттэн табыгастаах эйгэни оҕо тэрилтэтигэр тэрийэр кэм кэллэ. Оҕо кыра сааһыгар саха үгэстэрин улгумнук ылынарыгар сөптөөх 

хайысхалары тобулааһын иитээччилэргэ – биһиги сүрүн сыалбыт буолар. 

Олоҥхону оҕоҕо кыра сааһыттан үөрэтии – сахалыы сиэрдээх киһилии иитээһин буолар. Олоҥхонон оҕо бэйэтин төрөөбүт тылын 

сайыннарар, сахалыы тойугунан-ырыатынан, үҥкүүтүнэн олоҥхо персонажтарын быһыыларын-майгыларын араарар, саха оонньууларынан 

тобуллаҕас толкуйдаах, өркөн өйдөөх буоларга иитиллэр, олоҥхоҕо көстөр айылҕаҕа сүгүрүйэн, итэҕэл биир сүрүн тутулун билсиһэр. 

Өр сыллар усталарыгар төрөөбүт тылга, төрүт культураҕа аахайбат сыһыан олоҕурбутун түмүгэр Саха дьоно өбүгэлэрин өркөн 

өйүн, уран тылын бу дьиктилээх айыытыттан тэйбиттэрэ мэлдьэх буолбатах. Кэнники көлүөнэ дьон кини  Орто дойду олоҕун умуннарар 

хомуһуннаах хоһоонун, эт сүрэҕи эймэнитэр эгэлгэ тойугун истибэккэ, билбэккэ улааттыбыт. Оҕо олох кыра сааһыттан олоҥхо тылын-өһүн, 



ырыатын тойугун истэ үөрэннэҕинэ, кини кутугар-сүрүгэр истибит дорҕооно, саҥата-иҥэтэ иҥэн хаалар. Ол сиэринэн улааттаҕына олоҥхону 

истэр, ырытар, толкуйдуур дьоҕурданар. 

Олоҥхо эйгэтин тэрээһинигэр оҕо сааһынан уратыта хайаан да учуоттанар: 

Оҕо сүрүннээн үчүгэйи-куһаҕаны араара үөрэнэр, олоҥхо үс дойдутун, онно олорор дьону-сэргэни, абааһы аймаҕын туһунан 

өйдөбүллэри иҥэринэр. Айыы киһитэ орто дойду дьонун абааһыттан көмүскээн, кинилэр эйэлээх олохтоох буолалларын ситиһэрин 

өйдүөхтээх. 

Онон, олоҥхо тылы сайыннарар, уран тылга уһуйар. Олоҥхо тобуллаҕас толкуйдаах, өркөн өйдөөх буоларга иитэр. 

-оҕо саныыр санаатын сааһылаан саҥарар, ырааҕы толкуйдуур буолар, болҕомтолоох, кэтээн көрөр дьоҕура, ойуулаан көрүүтэ 

сайдар. 

-оҕо олоҥхо тылын-өһүн өйүгэр хатаабатар даҕаны истэр дьоҕура уһуктар, олоҥхо ойуулуур тыла кулгааҕар сыстаҕас буолар, истэ 

үөрэнэр. Онтон утумнаан улаатан истэҕинэ, сыыйа билиһиннэрдэххэ, олоҥхо тылын ойуулуур-дьүһүннүүр кэрэтин өйһгэр хатыан сөп. 

-олоҥхо уран тылын көмөтүнэн оҕо тылын саппааһа хаҕыыр уонна сөп интонациялаахтык, чуолкайдык саҥарарга үөрэнэр. 

Онон оҕолорбутун иитиигэ кыра саастарыгар олоҥхо эйгэтин киллэрдэххэ, сахалыы сиэрдээх киһилии киһи буола улааталларыгар 

олук буолар. 

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

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

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

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

буоларга иитии биһиги сүрүн сорукпут буолар. 

Ону таһынан нуучча тылын  кыбытан  үөрэтэбит. Эбии үөрэхтээһиҥҥэ киирэллэр:  

 урамньы 

 хореограф 

 развивайка (сонор, дуобат, шахмат) 

 конструирование (лего, робототехника) 

 дьөһөгөй 

 ырыа 

 логопед 

 компьютернай графика 

 хамсаныылаах оонньуу 

 

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

сайыннаах. Ирбэт тоҥ буордаах, үрдүк сымара таас хайалардаах, элбэх улахан өрүстэрдээх, күөллэрдээх. Киэҥ нэлэмэн хочолордоох, 

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

дойдубут. 

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

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

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



түмүгэр дьон ортотугар элбэх ахсааннаах ыарыылар уонна сүлүһүрдүүлэр таҕыстылар. А.И.Тобонов “Алдьархай аартыгын аргыара» диэн 

кинигэтигэр маннык суруйар. Дэлби тэптэриилэр буолбут сирдэриттэн бэрт тэйиччи сытар нэһилиэктэр аан айылҕаҕа, көтөрө-сүүрэрэ, 

кыыла-сүөлэ туохтан быста аҕыйаата? Оттоон-мастаан, бултаан-алтаан, алмаастан киртийбит Бүлүүттэн ыраах олорор, бүччүм олохтоох тыа 

сахатын доруобуйата ордук хото айгыраата, кинилэри уодаһыннаах рак ыарыы тоҕо буулаата?-диэн бэлиэтээбитэ. Статистика 

иһитиннэриитинэн, ити көрдөрүү сылтан сыл аайы намтыахтааҕар үрдээн иһэр. Холобура, Ньурба улууһугар 10000 оҕоҕо 400 инбэлиит оҕо 

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

86% оҕо ыарыыны утары охсуһар дьоҕура (иммунитета) мөлтөх. Ол төрүөтүнэн, чинчийээччилэр этиилэринэн, киһи-аймах олоҕун – 

дьаһаҕын ыһыллыыта, айылҕа айгырааһына буолла. Маны сэргэ киһи өбүгэ үгэһин умнуута, сиэри-туому кэһиитэ, бэйэтэ айылҕаттан 

тэйиитэ буолар.  

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

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

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

хатарар таба этиилээх, сырдык ыраас көрүүлээх. 

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

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

дьүөрэлии сатаатыбыт.  

 
 

4. Үлэ тосхолун сүрүн соруга 

Оскуолаҕа  киириэн  иннинээҕи саастаах оҕолору үөрэхтээһин тускула - оҕо сааһы киһи олоҕун биир саамай уһулуччу суолталаах 

кэрдииһинэн сыаналаан,  кинини бэйэтин үөрэх эйгэтигэр толору кыттааччынан билинэн, оҕо уонна улахан дьон  алтыһан, хас биирдии оҕо  тус 

уратытын  учуоттаан  иитэр-үөрэтэр үлэ араас ньымаларын, көрүҥүн уратытык туттуу.  

Бырагыраама сыала: регион уратытын учуоттаан, оҕо тэрилтэтэ иитэр-сайыннарар үлэтин ис хоһоонун олорор түөлбэтин, дойдутун 

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

 

5. Үлэ тосхолун самалык соруктара 

 
- Кыра оҕо норуотун култууратыгар тирэҕирэн, төрөөбүт тылынан иитиллэр, атын омуктары кытта тэҥҥэ сылдьан сайдар үөрэх эйгэтин ситимин 

олохтооһун. 

- Дьайымал ситимигэр оҕо көҥүллүк арыллан оонньуур, сайдар, көрөн-билэн чинчийэр дьоҕура, сатабыла табыгастаахтык аһыллар сайыннарар 

эйгэ усулуобуйатын тэрийии. 

- Эти-сиини эрчийии, чэгиэн-чэбдик буолуу, бэйэни харыстанар култуураны иҥэрии. 

- Кыра оҕо быраабын кэҥэтиигэ уонна кини кыаҕар олоҕуран, кини сайдыытын, омук быһыытынан бэйэтин бас билиниитин, бэйэтигэр эрэлин, 

эппиэтинэһин тус оҕоҕо туһаайан иитии. 

Үөрэтии ис хоһоонугар оҕо толкуйдуур, ырытар, таба саҥарар, айар дьоҕурун аныгы сайыннарыылаах үлэ ньымаларын туһанан сайыннарыы. 

 



6. Үлэ тосхолун төрүттэрэ 

  

- Аксиологическай төрүт - үөрэхтээһиҥҥэ, иитиигэ уонна киһи тус сайдыытыгар түмүллүбүт сыаннастары быһаарар: оскуолаҕа 

киириэн иннинээҕи саастаах оҕо сайдарыгар туһаныллар доруобуйа, култуура, (кэпсэтии дьоҕурун 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 тэрийэр уонна салайар. Ити соруктар кэпсэтии дьоҕурун уратыларын (коммуникативнай) уонна 

да атын оҕо билиитин кыаҕынан (кэмпитиэнсийэтинэн) сайыннарыыга эрэ буолбакка, маны таһынан оҕону лиичинэс быһыытынан  

көрөн сайыннарыы буолар.  

- Личностнай төрүт  -  гуманизм уонна алтыһыы (интеграция) төрүтүгэр олоҕурар. Киһилии сыһыан төрүтэ, оҕо сааһы киһи олоҕун 

кэрдииһин улахан суолталаах кэминэн билинии, оҕоҕо суолта биэрэн сыһыаннаһыы уонна бу манна олоҕуран киниэхэ тус бэйэ 

сыаннаһыгар, бүттүүн киһи аймах уонна уопсастыбаннай суолталаах үөрэх сыаннастарыгар сөп түбэһиннэрэн сайыннарыы. 

- Культурологическай төрүт - үөрэх биир кэлим ситимин алтыһыы ньыматынан тэрийии үөрэх эйгэтин тус ураты ирдэбилин ис 

хоһоонугар уонна сатабылга төрүөттэнэрин көрдөрөр; оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо  лиичинэс быһыытынан бэйэни 

сайыннарыытын көрүөн сөп; омук быһыытынан бэйэни билиниитин уонна төрүт үгэһи саҥалыы сайыннарарга сэҥээриини көҕүлүүр; 

саҥа саҕахтары арыйар уонна сайдарыгар кыах биэрэр. 

- Компетентностнай төрүт -  үөрэх дьайыытын сыалын уонна соругун оҕо өйдөөн бэйэтэ дьарыктанара, олох араас түгэнигэр сатаан 

түргэнник быһаарыныы ылынара уонна  маны таһынан, билиитин таһымынан, бэйэтин кыаҕынан түргэнник эппиэтинэс ылынан 

проблеманы (уустук соругу)  быһаарара. 

 

 

7. Тосхол сүрүн бириинсиптэрэ 

 

Сүрүн бириинсип - киһи олоҕор оҕо саас уһулуччу суолталаах кэрдиис кэм буолар. Бу түгэни оскуолаҕа эрэ бэлэмниир кэм курдук 

көрбөккө, оҕо бары кэрдиис саастарын (төрүөҕүттэн – сааһыгар, 1 - 3 сааһыгар, онтон 3 - 7 дылы) толору олороругар уонна бары өттүнэн 

сайдарыгар  кыах биэрэр кэминэн көрөргө. 

Иитэр–үөрэтэр үлэни былааннааһыҥҥа иитээччи хас биирдии оҕо тус уратытыгар олоҕуран, оҕо сайдыытын  бэйэтэ ордук 

тоҕоостоохтук таларыгар, иитээччи үлэ ис хоһоонун торумнуур. Онон оҕо бу түгэҥҥэ бэйэтэ тас эйгэни билээччи уонна дьайааччы буолар 

(субъект). Иитээччи оҕо сэҥээриитин, билэр-көрөр дьоҕурун ирдэбилин уонна хас биирдии оҕо сайдарыгар тус уратытын учуоттуур. 

Оҕону уопсастыба (общество) эйгэтигэр  киллэрии манныгы сабаҕалыыр: оҕо култуура сиэрин, ньымаларын уонна дьайыы 

сатабылын баһылыырын; быһыы-майгы, тутта сылдьыы уонна атын дьону кытта сатаан кэпсэтэрин; билиҥҥи уларыйа турар эйгэбитигэр 

дьиэ кэргэн, уопсастыба (общество), судаарыстыба үгэһин тутуһарын. 

Муодулунай бириинсип - үөрэхтээһин  ис хоһоонун аттаран биир ситимҥэ 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 баайбытый?”, “Бытыктарынан тыаһы истэллэр?”. 



Бу бириинсип оҕолор уонна улахан дьон бэйэ бэйэлэригэр көмөлөсөһүүлэрин уонна бииргэ үлэлээһиннэрин, оҕо бэйэтин үөрэх 

эйгэтигэр толору кыттааччынан билиниитин (тус бэйэтин) ирдиир. Бырагыраама олоххо киирэрин туһугар үөрэх эйгэтигэр (ис тутулугар) 

иитээччи эрэ буолбакка, оҕолор эмиэ бары бииргэ көхтөөхтүк, тэҥҥэ кытталларын эрэйэр. Иитэр–үөрэтэр үлэ ис хоһоонугар хас биирдии 

оҕо  кыттарыгар кыах биэрэр. Оҕо бэйэтин көрүүтүн, санаатын аһаҕастык этэригэр,  туруорсарыгар, быһаарыныы ылынан, тус  бэйэтэ 

эппиэтинэс сүгэригэр кыах биэрэр. 

 

 

8. Үлэ түмүктэрин барыллааһын (планируемые результаты) 

 

ФГҮөС оҕо сайдыытын таһымын бэрэбиэркэлиир соругу туруорбат. Ыстандаарт оҕо бырагырааманы ситиспитин тус сыаллаах  

соруктарга быһаарар. Тус сыаллаах сорук: 

-оҕо төһө сайдыбытын, учуоттуур сыанабыл да, сылыктыыр анал ньыма да буолбатах;  

-оҕо оскуолаҕа үөрэниэхтээх бэлэмин туоһулуур ирдэбил буолбатах (Российскай Федерация “Үөрэхтээһин туһунан” сокуонун 2 

чааһын 11 ыст.).  

Ыстандаарт  сүрүн ирдэбиллэрэ: 

а) Российскай Федерация  үөрэҕириитин бары кэлим сүһүөхтэригэр, ол иһигэр оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин сыала 

учуоттаныахтаах; 

б) оҕо киһи-аймах култууратын иҥэриниитин, атын дьоннуун сиэрдээхтик бодоруһуутун ситиһиллиэхтээх; 

г)  төрөппүттэргэ уонна нэһилиэнньэ  бары араҥатыгар, оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин тус соруктара сырдатыллыахтаах.. 

Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһини түмүктүүр оҕо ситиһиитэ, ФГҮөС-кэ этиллэринэн, тус сыаллаах соруктарга хас биирдии оҕо 

сааһынан сайдыытын уонна тус кыаҕын ситиһиитин курдук ылыныллар. Бу тус сыаллаах соруктар Российскай Федерация оскуола 

иннинээҕи саастаах оҕо үөрэҕин эйгэтигэр барытыгар дьайар, оҕону иитиигэ хас биирдии иитээччи, төрөппүт ону ситиһэргэ кыһаллар. 

 

   

 

Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһини түмүктүүргэ оҕо тус сыаллаах 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 эйгэтин, айылҕатын, бар-дьонун олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин-хамнаһын сыаналыыр, тус бэйэтигэр     

эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһар, улахан дьоннуун, тэҥнээхтэрин кытта таба сыһыаны олохтуур, сатаан бодоруһар. 

 Оҕо атын киһи 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 санаатын киһиэхэ биллэрэр. 



 Оҕо дьайымал араас көрүҥнэригэр, айан оҥороругар толкуйдуур дьоҕуру туһанар, бастатан туран, оруоллаах оонньууга 

оонньуу араас көрүҥүн билэр, оонньуур. Саастыылаахтарын кытары бодоруһарыгар сиэрдээхтик тутта-хапта сылдьыы быраабылатын 

тутуһар, иллээхтик оонньуур. 

 Саҥаны билэр баҕалаах, салгыы туох буоларын ыйыталаһар. Сонун билииттэн үөрэр. Көрсүбүт 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, бэйэтин  

хонтуруолланар, салайынар кыахтаах. 

 Улахан киһилиин, оҕолуун сыһыаныгар, бэйэтин дьарыктарыгар сиэр-майгы олохтоммут өрүттэрин кэспэт, ыктарыылаах 

түгэҥҥэ 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 тутулуктааҕын быһаара 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. 

 

 

 

2. ИИТЭР- ҮӨРЭТЭР ҮЛЭ ИС ХОЬООНУН ТҮҺҮМЭҔЭ 

 Оҕо сайдыытын биэс уобалаһынанан  иитэр –үөрэтэр улэ  дьайымала 

Үлэ ис хоһоонун оскуола иннинээги  үөрэхтээһинин  стандартын биэс уобалаьа  бэриллэр:   “Киһи-аймах эйгэтигэр киирэн оҕо 

сайдыыта, дьоннуун алтыһыыта, бодоруһуу”    “Оҕо билиитин-көрүүтүн сайыннарыы”  “Оҕо тылын сайыннарыы”  “Оҕо кэрэниөйдүүр 

дьоҕурун сайыннарыы”  “Оҕо этин-сиинин сайыннарыы”. 

 

2.1. Киһи-аймах эйгэтигэр киирэн оҕо сайдыыта, дьоннуун алтыһыыта, бодоруһуу  
 

Сыала-соруктара: 

1. Оҕо бэйэтин дьоһун киһи быһыытынан билинэн, атын дьону эмиэ дьоһун-мааны дьон быһыытынан ылынан сайаҕас сыһыаны 

олохтооһунун, атын киһи туругун өйдөөн кини үөрүүтүн уонна хомолтотун оҕо тэҥҥэ үллэстэн,бэйэтин майгытын салайынар,  

бэйэтин баҕатын, ирдэбилин туттунар гына оҕону иитии  

2. Оҕолордуун хардарыта өйдөһөн дьайсыытын,  бииргэ алтыһан дьайымалы оҕо көхтөөхтук тэрийсиитин,оҕо бэйэтин дьайымалыгар 

быһаарыылаах уонна дьулуурдаах буолуутун хааччыйыы 

3. Аймах-билэ дьонун, дьиэ-кэргэнин, детсад улэһиттэрин, оҕолорун кытта биир кэлим сананыыта, оҕолордуун, улахан дьоннуун оҕо 

сиэрдээх быһыы-майгы тутаах өйдөбүлүн тутуһан бодоруһуутун тэрийии 

4. Оҕо билэр-көрөр баҕатын, үөрэнэр сатабылын – киһи этэрин истэн ылынарын; турбут соругу ситиһэрин; быраабыланы тутуһан, анал 

бэлиэннэн сирдэтэн сорудаҕы оҥорорун; төһө сөпкө-сыыһа оҥорбутун, туох ордук сатаммытын, туохха сыыспытын быһаарарын 



ситиһии  
5. Улэ араас көрүҥүн кэрэхсээһинэ, үлэлииргэ, бэйэтэ айарга-тутарга бэлэм буолуутунхааччыйыы  

6. Күннээҕи олоҕор, дьоҥҥо-сэргэҕэ, айылҕаҕа сэрэхтээхтик сылдьыы ирдэбилин, (быраабылатын) эҥкилэ суох тутуһуутун ситиһии. 

 

 

5-6 саастаах оҕо 

 

Оҕо бэйэтин киһи быһыытынан билиниитэ 

 

 

Мин бэйэм уонна киһи уйулҕатын туругун өйдөөһүнүм, бэйэбин салайыныым (эмоциональное Я). Сирэйэҕи-хараҕы, куолаһы 

уларытан, хамсанан-имсэнэн уйулҕа араас туругун быһаарабын, көрдөрөбүн (дьиктиргээһин, соһуйуу, үөрүү, көрдөөх буолуу, хомойуу, 

соһуйуу, амарах-аһыныгас санааланыы, нарын-намчы буолуу, сүөм түһүү, сөҕүү-махтайыы уо.д.а.); оҕолордуун, улахан киһилиин, 

кырдьаҕастыын, ураты оҕолуунсиэрдээхтик алтыһабын; холобур, доруобуйа өттүнэн итэҕэстээх оҕону күлүү гынар, хос аат 

биэрэр,ыыстыырсатамат; атаҕастаммыкка, мөлтөххө көмөлөһөбүн, ээл-дээл сыһыан сатамматын өйдүүбүн; бэйэм уонна атын киһи үөрэрин, 

хомойорун, кыыһырарын, куттанарын, астынарын сирэй-харах уларыйыытынан, киһи туттарынан-хаптарынан, саҥарар саҥатын 

дорҕоонунан мин арааран билэбин; киһи уйулҕатын туругун кытта кини дьайыыта, оҥоруута ситимнээҕин өйдүүбүн; атын оҕо, улахан киһи 

үөрүүтүн-хомолтотун тэҥҥэ үллэстэбин, аһынабын, бэйэм кыахпынан көмөлөһө сатыыбын,урамньы оонньуутугар, уйулҕа этюдтарыгар 

киһи уйулҕатын туругун көрдөрөбүн, быһаарабын. 

 

Мин уол-кыыс буолбут уратым, быһыым-майгым (гендерное Я). Мин уолбун (кыыспын), улааттахпына уолан киһи, онтон эр киһи, 

кырыйдахпына оҕонньор (кыыс-куо, онтон дьахтар, эмээхсин) буолабын;эр киһи уонна дьахтар уратылаахтарын (эт-сиин быһыыта-таһаата, 

баттахтара, таҥастара уо.д.а.) бэлиэтиибин;мин уолбун – күүстээхпин, хорсуммун, кыраны-кыамматы атаҕастаабаппын, аһынабын, кыраҕа 

да кырдьаҕаска да көмөлөһөбүн, кыыһы, дьахтары, эмээхсини ытыктыыбын, кинилэр этиилэрин болҕойон истэбин;мин кыыспын – 

нарыммын-намчыбын, сэмэйбин, чөкөтүк, чэбдиктик туттабын, кыраны-кыамматы аһынабын, харыстыыбын; уолу, эр киһини, оҕонньору 

ытыктыыбын, кинилэргэ болҕомтолоохтук сыһыаннаһабын;уол, кыыс уратытынан мин дьиэҕэ-уокка көдьүүстүүбүн, улахан киһиэхэ илии-

атах буолабын; ийэ-аҕа дьиэ ис-тас улэтин наардаһан уллэстэллэрин өйдүүбүн: ыал аҕата, эһэтэ, улахан уола мас мастыыр, от оттуур, муус 

ылар, дьиэтин кыстыкка бэлэмниир, бултуур-алтыыр, балыктыыр дьарыктааҕын билэбин-көрөбүн, улааттахпына байанайдаах булчут 

буоларга ыра санаалаахпын; ыал ийэтэ ас астыыр, дьиэни-уоту сууйар-сотор, чөкөтөр, киэргэтэр, оҕону-урууну көрөр-харайар, мин 

улаатахпына ийэм курдук ыраас, сылаас, мааны дьиэлэниэм;ханнык баҕарар үлэ да, дьарыкда уол эрэ, кыыс эрэ киэнэ  диэн хааччаҕа суоҕун 

өйдүүбүн, мин дьонум ким тугу сатыырынан, кыайарынан хардарыта көмөлөсүһэллэр, кыттыһан барытын бииргэ оҥороллор, мин эмиэ 

оннук гынабын – уол да кыыс да үлэтин дьоммунаан бииргэ толоробун;кыыс оҕо, эдьиий, ийэ, эбээ бэйэлэрин көрүнэллэрин, 

маанымсыйалларын, симэнэллэрин, кэрэ дьүһүннээх буолалларын кэрэхсиибин;аҕам, убайым, эһээм сууна-тараана, бытыктарын хоруна, 

ыраас, мааны, аныгылыы, муодунай таҥастаах-саптаах сылдьалларыттан үөрэбин;эр киһи, убайым, аҕам, абаҕам, таайым, эһэм этин-сиинин 

хатарынар-чэбдигирдинэр, эрчиллэр, тустууннан, буоксаннан, футбуолунан дьарыктанар, күүстээх-уохтаах, эрчимнээх эр хоһуун 



буолалларын кэрэхсиибин;кыыс оҕо, эдьиий, ийэ, эбээ успуордунан дьарыктаналларын, сүүрэллэрин, волейболуулларын сэргиибин, 

кинилэри кытта бииргэ дьарыктанабын.  

 

Мин саха омук буоларбын билиниим  (этническое Я). Мин сахабын, ийэм-аҕам сахалар, олорор сирим-төрөөбүт дойдум Саха сирэ, 

мин сахалыы саҥарабын диэн билэбин;саха олоҥхотун, үгэһин, олоҕу көрүүтүн, сиэрин-туомун билэбин, сэргиибин-кэрэхсиибин, 

ылынабын,куннээҕи олохпор тутуһабын;саха киһитин сиэринэн киэҥ көҕүстээхпин, холкубун, эйэҕэспин, саха дьонунан киэн туттабын; 

күннэтэ алтыһар нуучча, эбээн омугун култууратын билэбин; Россияҕа олорор татааромук култууратын кэрэхсиибин – саха тылыгар 

тыллара маарынныырын, үгэстэрэ биирдэрин сэргиибин; тас дойдуну кытта билсэбин (Япония, Англия, Индия, Хотугу Америка, Африка); 

атын омуктар саха омугун курдук эмиэ дьоһун-мааны дьоннордоохтор диэн билэбин, кинилэргэ убаастабыллаахтык сыһыаннаһабын. 

 

Аҕам-ийэм уонна уһуйааным оҕото буоларбын мин өйдөөһүнүм, дьоннуун, оҕолордуун сиэрдээхтик алтыһыым (социальное Я). 

Дьиэ кэргэммэр истиҥ, эйэҕэс сыһыан олохтонуута. Дьиэ кэргэн иһинэн олохтоммут бэйэ бэйэҕэ тапталы, үтүө сыһыаны тутуһабын, 

улахан киһи уонна оҕо дьиэ кэргэн олоҕор суолтатын өйдүүбүн; истиҥ, сылаас сыһыантан үөрэбин, аймахтарым- чугас дьоннорум толору 

ааттарын билэбин;дьоммун кытта эйэҕэстик сыһыаннаһабын, кырдьаҕаһы ытыктыыбын; дьиэ кэргэн төрдө-ууһа: хос эбэ, хос эһэ, эбэ, эһэ, 

ийэ,аҕа; бииргэ төрөөбүттэр,балыс,аҕас,эдьиий,ини-бии, сорус диэн өйдөбуллэри билэбин; уруу-аймах - таай, саҥас, эдьиий, күтүөт, бу мин 

аймахтарым, урууларым диэн билэбин, ыҥырарбар, кэпсэтэрбэр ити тыллары туттабын; аймахтаһыы сиэрэ:ыалдьытымсах, кэһиимсэх 

буолуу, хардарыта көмөлөсүһүү үчүгэй быһыы диэн өйдүүбүн , билэбин; чугас дьонум толору аатын , ханна үөрэнэллэрин, үлэлииллэрин 

билэбин, дьиэ-кэргэн дьонунан мин киэҥ туттабын,  биһиги аймах дьоно ил-эйэ олохтоохтор, бэйэ-бэйэлэрин таптыыллар, 

кыһамньылаахтыксыһыаннаһаллар диэн билэбин; үөрүүлээх түгэннэри оҕолорго, иитээччигэ кэпсиибин, үчүгэй сонуну үөрэ-көтө 

үллэстэбин; иитээччи дьонум-сэргэм туһунан ыйытыытыгар хоруйдуубун. 

 

Түмэткэ хардарыта сыһыаным, алтыһыым. 

Уһуйааҥҥа оҕолордуун тапсан өр оонньуубун; эрдэттэн кэпсэтэн,оонньууру үллэстэн, оонньуу хаамыытын быһаарсан бөлөҕүнэн  бииргэ 

оонньуубут; оҕону барытын аатынан эйэҕэстик ыҥырабын; мин иитээччилиин көхтөөхтүк алтыһабын – кини биһигини кытта бииргэ 

оонньуурун сөбүлүүбүн, кини ыйыытыытыгар хоруйдуубун, иитээччи этиитин, сүбэтин ылынабын, иитээччилиин, оҕолордуун оонньууру, 

малы-салы бииргэ хомуйабын, сууйууга-сотууга иитээччигэ илии-атах буолабын; мин түмэткэ дьоннуун хардарыта алтыһарбар кинилэри 

өйдүү сатыыбын, кыыһырсыбат, иирсибэт курдук бэйэбин салайынабын;кыбыстыбакка, симиттибэккэ дьоннуун эйэҕэстик кэпсэтэбин; 

иитээччи уонна иитээччи көмөлөһөөччүтүн үлэлэрин билсиһэбин, кинилэр ааттарынан ыҥырабын, кинилэрдиин көхтөөхтүк алтыһабын, 

кэпсэтэбин, сорудахтарын толоробун, бэйэм кыһалҕабын кинилэргэ этэбин, көмө көрдүүбүн; детсад электригын,дворнигын үлэтин-

хамнаһын билсэбин; электрик,дворник үлэтин кэрэхсиибин, электрикка,дворникка үтүөтүк сыһыаннаһабын, кинилэр оҕолорго кыһаллан 

үлэлииллэрин өйдүүбүн, электрик,дворник буолан оонньуубун; быраас уонна сиэстэрэ киһиэхэ туох көмөнү оҥороллорун салгыы билсэбин, 

“скорай помощь” тэрилин болҕойон көрөбүн-истэбин, хайдах-туохха туттарын билсэбин; “скорай помощь” буолан оонньуубун, онно 

“суоппар” да, “санитар” да, “быраас” да, “ыарыһах” буолабын, оруолбун сөпкө толорон оонньуубун, оонньуу хаамыытынан оҕолордуун 

сыһыан олохтуубун. 
 

Түмэт дьонугарсайаҕастык сыһыаннаһыым.  Киһи майгыта-сигилитэ араас буолар диэн өйдүүбүн: элэккэй-эйэҕэс, сытыары- 

сымнаҕас, киҥнээх, көҥөс, тойомсук, ордуос майгылаах оҕо баар буолар диэн араарабын – оҕо майгытыттан тутулуга суох эйэҕэстик 

сыһыаннаһабын; сайаҕас, сиэрдээх сыһыан ирдэбилин мин билэбин, тутуһабын – кэпсэтэ турар дьону быһа түспэппин, оҕолору саба саҥаран 



кэбиспэппин;“аптаах” тыллары улахан киһи санатыыта суох бэйэм хамаҕатык туттабын; уһуйааҥҥа оҕолор бэйэ бэйэлэригэр эйэҕэсттик 

сыһыаннаһаллар, ким да атын оҕону ытаппат, бииргэ оонньууллар, ким да кимтэн да оонньууру былдьаабат, детсад оонньуура оҕо барытын 

киэнэ диэн өйдүүбүн, онон кими да кытта этиспэппин-охсуспаппын, ирсээннээх сыһыан киһиэхэ барытыгар куһаҕан диэн өйдүүбүн; 

оҕолордуун алтыһарбар аптаах тыллары туттабын; оҕолордуун бииргэ дьарыктанарбар хардарыта өйдөһөр, көмөлөсүһэр ордугун өйдүүбүн, 

онон оҕоҕо тиийэр гына быһаарсабын, кини этэрин үчүгэйдик өйдүү сатыыбын; дьон-сэргэ ортотугар анньыаласпакка, хаһыытаспакка 

сылдьабын, кыраны-кыамматы, кырдьаҕастары, кыргыттары инники аһарабын, кинилэри көрө-истэ, көмөлөһө сылдьыахтаахпын билэбин. 
 

Мин билиим-көрүүм, тобуллаҕас өйүм-санаам (интеллектуальное Я). Улахан киһи көмөтүнэн айылҕа, тулалыыр эйгэ уонна дьон-

сэргэ бэйэ бэйэлэрин кытта ситимнээхтэрин өйдүүбүн, киһи айылҕаҕа дьайыыта күүстээх диэн билэбин; мин улахан киһилиин бииргэ 

чинчийэн, кэтээн көрөн, тоокколоон, холоон көрөн оҥорон-тутан, сылыктаан айылҕа уонна киһи хардарыта дьайсалларын өйдүүбүн,бэйэ 

бэйэлэриттэн тутулуктаахтарын быһаарабын; мин билиибин-көрүүбүн күннээҕи олохпор туһанабын, иитээччи ыйыытыытыгар ситэ-хото 

хоруйдуубун, оҕолорго тугу сатыырбын көрдөрөбүн, тугу билэрбинэн үллэстэбин; мин билгэ билиибин хаҥатабын – өҥ эгэлгэтин кытта 

салгыы билсэбин: сырдык-хараҥа, сылаас-тымныы өҥнөрү арааран билэбин; сыты, амтаны, тыаһы арааран билэбин, эттик ньуурун илиим 

иминэн быһаарабын: ньалҕархай, хатыылаах, тымныы-сылаас уо.д.а, тулалыыр эйгэ туһунан билиибин күннэтэ хаҥатабын. 

 

Мин этим-сииним тутула, сүрүн хамсаныым, чэгиэн-чэбдик сылдьыым (физическое Я). Мин киһи быһыытынан этим-сииним тутулун 

билэбин, суолтатын өйдүүбүн – мэйиибинэн толкуйдуубун, кулгаахпынан истэбин, харахпынан көрөбүн, муннубунан сыты билэбин, 

илиибинэн тутабын-хабабын, атахпынан сүүрэбин, тылбынан саҥарабын, ас амтанын билэбин, тииспинэн ыстыыбын уо.д.а.быһаарабын; ас 

киһиэхэ туһатын билэбин күүс киллэрэр,улаатарга көмөлөһөр диэн өйдүүбүн, аһылыгым айахпынан-куолайбынан-куртахпынан-

оһоҕоспунан ааһар диэн билэбин, ыксаабакка учугэйдик ыстаан аһыыбын; чэнчистик туттабын, бэйэбин көрүнэбин-харанабын таһаспын-

саппын хомунабын, баттахпын тараанабын, атаҕым таҥаһым ыраастанабын, тыҥырахпын кырынабын, тииспин суунабын, айахпын 

сайҕанабын, сирэйбин, илиибин мыылалаан суунабын; сайын элбэхтик сөтүөлүүбүн, күн уотугар сыламныыбын, кыһыннары-сайыннары 

таһырдьа, ыраас салгыҥҥа сылдьыы, улэлээһин туһатын чуолкайдык өйдүүбүн; режими тутуһабын (кэмигэр утуйуу, аһааһын, дьаарбайыы), 

сарсыардааҥҥы хамсаныылаах эрчиллии, эти-сиини чэбдигирдии, битэмииннээх аһылык, сибиэһэй оҕуруот аһа,фрукта, сир аһа, эмтээх 

оттор киһи доруобуйатын бөҕөргөтөллөр диэн  билэбин; куһаҕан дьаллык (арыгы, табах, наркотик) киһи этин-сиинин сүһүрдэр, өйүн- 

санаатын кэҕиннэрэр, быһыытын-майгытын эмсэҕэлэтэр диэн бигэтик билэбин, бэйэбин харыстанабын; чэгиэн-чэбдик буоллахпына 

доруобай буолуом, ыалдьыам суоҕа диэн өйдүүбүн - доруобай киһи элбэхтик оонньуур, үчүгэйдик үөрэнэр, үлэни кыайар, ыарахантан 

чаҕыйбат диэн билэбин. 

 

 

Оҕо сэрэхтээх буолуута 

Соруктар. 

Киһи этин-сиинин тутулун оҕоҕо билсиһиннэрии, хас биирдии орган суолтатын, туһатын быһаарыы, харыстана, сэрэхтээхтик 

сылдьарга үөрэтии; киһи хайдах чөл туруктаах, чэгиэн-чэбдик сылдьыан сөбүн быһаарыы, микроб уонна вирус туһунан билсиһиннэрии; 

күннээҕи олоххо ханнык куттал суоһуон сөбүн, ону хайдах тумнары, сэрэхтээх түгэн буоллаҕына тугу гыныахха сөбүн оҕоҕо тиэрдии; 

оҕолордуун иирсээни ордукхайдах быһаарсыахха сөбүн өйдөтүү, бэйэ бэйэни эчэтэр олох бобуулааҕын (табу) оҕоҕо ылыннарыы; билбэн 

туора киһини кытта кэпсэппэт, киниттэн тугу да ылбат, кинилиин ханна да барсыбат туһунан оҕоҕо быһаарыы, оҕо соҕотоҕун сырыттаҕына 

туора улахан киһи ыммалыйдаҕына куотуохтааҕын туһунан этии; суолга сылдьыы улахан кутталлааҕын, суол быраабылатын эҥкилэ суох  



толоруу булгуччулааҕын оҕоҕо ылыннарыы; күннээҕи олох уларыйа турар түгэннэрин сэрэхтээхтээх өрүттэрин өтө көрөн, сылыктаан оҕо 

эрдэттэн иннин хайынан хайдах дьаһаныан сөптөөҕүн үөрэтии (предвидение опасности в меняющейся ситуации и построение адекватного, 

безопасного поведения). 

 

Мин уоттан-ууттан сэрэниим. Уот (уу) туһатын, сэрэхтээҕин туһунан мин өйдүүбүн – испиискэни, гааһы, уот розеткатын 

тыыпаппын, ууга улахан киһитэ суох киирбэппин; туох умайарын, умайбатын, (ууга туох тимирэрин, тимирбэтин) билэбин, уоттан (ууттан) 

куруутун сэрэхэчийэ, харыстана сылдьабын; уот турар түгэнигэр саспакка куотуохтаахпын, улахан дьоҥҥо биллэриэхтээхпин диэн 

өйдүүбүн. 

 

Мин биилээҕи-уһуктааҕы таба туттуум.Биилээҕи-уһуктааҕы (кыптыыйы, быһаҕы, иҥнэни, оскуоманы уо.д.а.) улахан киһитэ суох 

ылбаппын, туттубаппын, оонньообоппун; улахан киһини кытта бииргэ олорон киниттэн үөрэнэн кыптыыйы, быһаҕы таба туттабын. 

 

Мин ойуурга, ууга сэрэхтээхтик сылдьыым. Мин ойуурга улахан киһилиин эрэ сылдьабын; үөнү-көйүүрү тыыпаппын – тигээйи 

тигиэ, кымырдаҕас ытырыа, клещ эппэр быһа киириэ уо.д.а.; ойууртан кэллэхпинэ дьонум мин таҥаспын, баттахпын, эппин-сииммин 

көрөллөрүн тулуйан туран биэрэбин; билбэт тэллэйбин, отоммун, оту-маһы амсайбаппын, айахпар уктубаппын; улахан киһи көҥүлэ суох сир 
аһын сиэмэ – сүлүһүннээх буолуон сөп; дьоммун сүтэрдэхпинэ биир сиргэ турабын (олоробун), улаханнык хаһыытаан дьоммун ыҥырабын; 

этиҥнээх дохсун ардахха мас анныгар саспаппын, ууттан тахсабын, ханна да куопаппын, дьоммун кытта бииргэ сылдьабын; этиҥнээх ардах 

дьиэбэр олордохпуна түстэҕинэ ааммын, түннүкпүн барытын сабабын; ууга улахан киһини кытта эрэ киирэбин, кини көрөр, тиийэр сиригэр 

сылдьабын; биилбинэн ууга сылдьабын, дириҥҥэ киирбэппин. 

 

Мин билбэт киһибиттэн туора хаамыым. Билбэт туора киһибин кытта кэпсэпэппин,  туора киһиттэн тугу да ылбаппын,ыҥырдаҕына 

кинини кытта барсыбаппын; билбэт киһим тоҥсуйдаҕына дьиэм аанын аспаппын, кинини кытта кэпсэпэппин, ааспат-арахпат, киирэ сатыыр 

түгэнигэр ыалбын, полицияны (төлөпүөнүнэн - 102), уонна дьоммун ыҥырабын. 

 

 

Оҕо үлэҕэ сыстыыта 

 

Соруктар. 

Улахан дьон үлэтин билиһиннэрэн үлэ суолтатын – улахан дьон идэлэринэн үлэни үллэстэн бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөһөллөр, 

олохторун чэпчэтинэллэр диэн судургутук кэпсээн, көрдөрөн оҕоҕо быһаарыы, үлэни убаастыырга, күндүргэтэ саныырга иитии; оҕо дьиэ 

ис-тас үлэтигэр кыттааһан, бэйэтин уонна улахан киһи үлэтин түмүгүн бэлиэтии көрөрүн, үлэтин үтүө биитэр мөлтөх түмүгүн бэйэтэ 

бэлиэтиирин, тупсарарын ситиһии; оҕо бэйэтин көрүнүүтүн-хараныытын салгыы сайыннарыы, дьиэҕэ уонна детсадка дьоҥҥо, оҕолорго 

көмөлөһөргө туһаайыы; атын оҕо, киһи сыыһа-халты туттубутун бэлиэтии көрөрүн, өһүргэппэккэ этэрин, көмөлөөн көнньөрөрүн ситиһии. 

 

Мин бэйэбин көрүнүүм, хараныым. Мин бэйэм ыспакка-тохпокко суунабын-тараанабын (илиибин, сирэйбин, тииспин  кичэйэн 

суунабын, мыыланы, тарааҕы сөпкө туттабын, сотторунан кураанах гына сатаан соттобун), кыра балтыбар, суруспар көрдөрөн үөрэтэбин, 

көмөлөһөбүн, суунан-тараанан бүтэн баран бэйэм кэннибитэн барытын хомуйабын; сатаан бэйэм таҥнабын-сыгынньахтанабын, сатаабат 



кыра оҕолорго көмөлөһөбүн, үөрэтэбин; бэйэм тас көрүҥмүн көрүнэбин – таҥаспын-саппын сахсына-тэбэнэ, көннөстө, хомуна сылдьабын, 

таһырдьаттан киириигэ таҥаспын-саппын тэбэнэбин, атаҕым таҥаһын соттобун, таҥаспын куурда уурабын, оҕолортон эмиэ оннук 

гыналларын ирдиибин; дьиэтээҕи үлэбин хаҥатабын (орон хомуйуута, быыл сотуута, чааскылары сууйааһын, муоста харбааһына);бэйэм 

кыаҕым иһинэн улэни хара маҥнайгыттан кыһаллан үлэлииргэ дьулуһабын; үлэһит киһи этэ-сиинэ чэбдик, бэйэтин кыанар, тулуурдаах, 

толкуйдаах буолар диэн өйдүүбүн; уол да кыыс да буолан  уһанабын - оскуоманы өтүйэнэн саайабын, хаптаһыны эрбиибин;  иистэнэбин - 

боростуой сииктэри тигэбин, тимэх тигэбин, оҕуруо тиһэбин, туоһунан тигэ холонобун, сиэли тыытабын, хата холонобун, оҥоһук 

оҥоробун,ас астыырга кыттабын – бу барыта мин бэйэм олохпор туһалаах диэн өйдүүбүн; эр киһи повар да модельер да буолар, дьахтар 

летчик да, капитан да буолар диэн билэбин. 

 

Үлэ, дьон үлэтин түмүгэ. Үлэ хаамыытын, тутулун билэбин уонна үлэҕэ туттар сөптөөх эттиктэри, тэриллэри талан ылан, сатаан 

туһанабын; улахан киһи үлэтигэр кыттыһабын, холобур:ийэбэр остуолга аһылык тардарга, иһит хомуйсарга; оонньуур сууйсааһыныгар, 

тэлгэһэни хомуйууга уо.д.а.; кумаахыттан, хортуоҥкаттан, айылҕа эттиктэриттэн, туһаттан тахсыбыт маллартан араас оҥоһуктары оҥоро 

үөрэнэбин, дьарыкка туттуллар тэриллэри,оонньууга туттуллар атрибуттары,бэлэхтэри, сувенирдары, киэргэллэри оҥороробун, 

оҥоһуктарбын оонньуурбар туһанабын;үлэ хаамыыта түмүгүн кытта ситимнээҕин өйдүүбүн; тупсаҕай көрүҥнээх оҥоһугу оҥорууга киһи 

эрдэттэн сорук туруорунан, үлэтин торумнанан бэлэмнэниэхтээх, барытын кичэйэн туттуохтаах, кыһаллан туран сүрэҕэйдээбэккэ, 

ортотуттан бырахпакка оҥоруохтаах диэн улахан киһи этиитин ылынабын;дьон оҥорбут  дьиэҕэ уонна детсадка туттуллар тэриллэри 

кэрэхсиибин, тутта үөрэнэбин, харыстыыбын;киһи дьарыга элбэх диэн өйдүүбүн - тыа хаһаайыстыбатын үлэтэ (сүөһү, сылгы, таба көрүүтэ, 

оҕуруот аһын үүннэрии), булт, промышленность, транспорт, тутуу үлэтэ уо.д.а. араас идэлэр, дьарыктар бааллар диэн билэбин, 

улааттахпына ханнык идэни баһылыырбын, киминэн үлэлиирбин толкуйдуубун;улахан дьон улэлээн-хамсаан аһы, таҥаһы оҥороллор диэн 

өйдүүбүн; дьон үлэлээн оҥорбутун харыстыыбын, күндүргэтэбин. 

 
Улахан дьон идэтин, үлэ тэрилин, техниканы билсиһиим. Театр улэһитэ – артыыс идэтин, кини үлэлиир тэрилэ: көстүүм, грим, араас 

атрибуттар, реквезиттар диэн билсэбин; театр, киинэ, эстрада ханнык баҕарар оруолун оонньуур дьон дьоҕурдаах артыыс буолаллар диэн 

өйдүүбүн; артыыс идэтэ ханнык баҕарар идэ курдук дьонно-сэргэҕэ туһалааҕын, дьону сынньатарга, үөрдэргэ, сэргэхситэргэ аналлааҕын 

билэбин; араас аныгы техника улэтин мин салгыы билсэбин, ханнык детааллааҕый, хайдах үлэлиирин – хаамар экскаватордар, подьемнай 

краннар, комбайннар, трактордар, самолеттар, вертолеттар, космоска көтөр ракеталар, спутниктар уо.д.а. (оҕо оонньуурунан, сорох көрбөт 

техникабын билсэбин); дьиэ иһинээҕи телефон, радио, телевизор, компьютер, чаһыылар, видеокамера уо.д.а. аныгы тэрили, аҕам уһанар 

тэрилин, ийэм дьиэ иһигэр туттар араас техникатын билсэбин, сэрэхтээхтик туттарга үөрэнэбин, улахан киһи баарыгар, көрөн турдаҕына 

туттабын. 

 

Мин өбүгэм уус дьонун, эмчиттэрин, номоҕой тыллаах сэһэнньиттэрин билсиим, кинилэринэн киэн туттуум. Эбэмииһин,кини  

тикпит чаппараагын, билэтин, үтүлүгүн уо.д.а. сахалыы таҥаһын, эһэм таптайбыт хотуурун, сахалыы быһахтарын, оҥорбут талах 

оҥоһуктарын кытта билсиһэбин, туһанабын, эбээбинэн-эһээбинэн киэҥ туттабын;хос эбэм-эһэм былыр эмтээх отунан туһаналларын 

билэбин; эмтээх оттор тустарынан дьоммуттан истэбин, ийэм миигин отунан, ойуур отоннорунан, бэс-харыйа иҥнэтинэн эмтиирин 

туһанабын;олоҥхолору айбыт улуу олоҥхоһуттары, уус-уран айымньыны айбыт суруйааччылары (П.Ойуунускай, П.Тобуруокап, Т. 

Сметанин, И. Мигалкин  уо.д.а) билсэбин, сэргээн-кэрэхсээн олоҥхону уонна уус-уран айымньылары истэбин, ис хоһооннорунан 

кэпсэтэбин;саха уус дьонун (Мандар Уус, Августина Филиппова), эмчиттэрин (Эдьиий Дора,Ньыыкан), номоҕой тыллаах сэһэнньиттэрин 

(Озерин,....) билэбин, киэҥ туттабын. 



Оҕо правовой өйө-санаата түстэниитэ 

 

Соруктар. 

Киһи быһыытынан тус бэйэтэ көрүүлээх-этиилээх, быһаарылаах, көҥүл санаалаах личность буола оҕо улаатарыгар олук ууруу; оҕо 

тус бэйэтин дьоһуннаах, үтүө-мааны майгылаах киһи быһыытынан сананыытын түстээһин, бэйэтигэр эр санаалаах буолуутун ситиһии; атын 

киһини эмиэ дьоһуннаах, үтүө-мааны майгылаах киһи диэн убастыырга, үчүгэйдик сыһыаннаһарга туһаайыы; дьон-сэргэ ортотугар, 

айылҕаҕа сылдьыы, оҕолордуун алтыһыы – барыта нуормалаах, быраабылалаах, ону тутуһуу булгуччулааҕын оҕоҕо ылыннарыы; оҕо 

быраабын кини эбээһинэһин тэннэ дьүөрэлээн ылынныытын ситиһии; киһи бэйэтин быраабын көмүскүөхтээх, атын киһи эмиэ бырааптаах, 

ону ким да кэспэт  диэноҕоҕо өйдөтүү; киһи быраабын сокуон көмүскүүр, атын киһи быраабын кэстэххэ сэткэ-сэмэҕэ тардылларын 

судургутук билсиһиннэрии; ким ханнык бырааба кэһиллибитин, ону хайдах көннөрүөххэ сөбүн анал түгэни оонньотон, быһааттара үөрэтии. 

 

 

Мин бэйэбин дьоһуннаах киһи быһыытынан билиниим. Мин бэйэмкыахпын билинэнхайдах киһи буоларбын сананабын (адекватная 

самооценка); мин улааттым – элбэҕи билэбин, сатыыбын, оонньуубун, атын оҕоҕо көмөлөһөбүн диэн бэйэбэрэр санаалаах сылдьабын; 

оонньууга  оҕолуун кыайан быһаарсыбат түгэммэр иитээччиттэн ыйыытабын, сүбэлэттэрэбин,  оҕону охсубаппын, бэйэбин туттунабын; тугу 

эми кыайбат-сатаабат буоллахпына улахан киһиттэн үөрэнэбин, биитэр улааттахпына син биир сатыаҕым диэн эрэх-турах сананабын; атын 

оҕону, киһини эмиэ мин курдук дьоһуннаах үчүгэй дьоннор диэн ылынабын, кинилэри кытта сиэрдээх сыһыаны олохтуубун. 

 

Мин бэйэм дьайыым  үтүө да мөкү да өрүттэрдээх буолуоҕун өйдөөһүнүм,  дьон сэргэ ортотугар сиэрдээхтик сылдьыым, бэйэбин 

салайыныым.Мин дьайыым үтүө да мөкү да өрүттэрдээх буолар диэн билэбин, бэйэм майгыбын  үтүө өттүгэр салайына сатыыбын; оҕо 

туругун өйдөөммүн сыһыаннаһабын, этиибин ылыммат, сатаан оонньообот буоллаҕына бэйэбин туттунабын,  оҕону охсубаппын, оҕолуун 

эйэ-дэмнээхтик быһаарсабын; оҕолуун тапсан оонньуурга дьулуһабын, кини кыайбат, сатаабат түгэнигэр киниэхэ көмөлөһөбүн, сүбэлиибин, 

көннөрөбүн. 

 

Мин бырааптаахпын уонна эбээһинэстээхпин диэн билиниим.Оҕо быраабын туһунан декларация баар диэн өйдүүбүн, оҕо быраабын 

көмүскүүр органнар баалларын билэбин,киһи бырааба күөмчүлэниэ суохтаах диэн өйдүүбүн; мин бырааптаахпын, атын киһи эмиэ 

бырааптаах, биһиги тэҥ бырааптаахпыт, онон олуктаах түгэннэргэ эйэ-дэмнээхтик быһаарсыахтаахпыт диэн этиини ылынабын; бырааппын 

уонна эбээһинэспин дьүөрэлээн тутабын, эбээһинэспин толорботохпуна бэйэбэр да,  атын да дьоҥҥо куһаҕаны оҥоробун диэн өйдүүбүн; 

сиэрдээх быһыым-майгым төрүтэ быраабы уонна эбээһинэһи тэҥҥэ тутан толоруу буоларын өйдүүбүн; мин тус бэйэм дьоҕурбун 

сайыннарар, улахан кыһалҕаны, атаҕастабылы билбэккэ улаатар бырааптаахпын; мин омукпуттан, тириим өҥүттэн, уолбуттан, кыыспыттан 

тутулуга суох атын дьону кытта тэҥ бырааптаахпын; иитиллэргэ; сайдарга; көмүскэллээх буоларга;общество олоҕор көхтөөхтук кыттарга; 

мин тус бэйэм ааттаах-суоллаах буолар бырааптаахпын, атын киһи аатын –суолун билэн ааттыыр эбээһинэстээхпин. 

 

Айылҕаҕа дьон-сэргэ ортотугар сылдьыы,оонньуу- барыта төрүт этиилээх, хааччахтаах( быраабылалаах) ону тутуһуу булгуччулааҕын 

мин өйдөөһүнүм. Быраабыла диэн тугун өйдүүбүн, группа иһигэр, дьон-сэргэ, айылҕа ортотугар сылдьыыга, оонньуурга быраабылалары 

билсиһэбин; ким даҕаны быраабыланы кэспэккэ сөпкө тутуһуохтаахдиэн билэбин, кэстэҕинэ туох да сатаммат, барыта ыһыллан хаалар диэн 

өйдүүбүн, атын оҕо быраабыланы тутуһарын ирдиибин; сахалыы сиэри-туому дьоммун кытта бииргэ тутуһан айылҕаҕа сылдьабын (сиргэ-

уокка ас кээһии, оту-маһы тыыппакка,тыаҕа айдаарбакка, охсуспакка-этиспэккэ, көтөр уйатын алдьаппакка, уоттан сэрэхтээхтик туттан, 



умуруоран, бөҕү-сыыһы ыспакка сылдьыы уо.д.а); дьон-сэргэ, айылҕа ортотугар сылдьыыга, группа иһигэр, дьиэбэр этиллибит хааччахтары 

(быраабылалары) тутуһар булгуччулааҕын ылынабын, быраабыла үтүө өрүттээҕин, киһи туһугар үлэлиирин өйдүүбүн. 

 

Мин бэйэбиттэн ураты дьүһүннээх, саҥалаах, майгылаах, туруктара хааччахтаах (ОВЗ) дьоҥҥо сиэрдээхтик 

сыһыаннаһыым.Ураты оҕону кытта алтыһабын, кини туругун өйдүү сатыыбын, үөрүүтүн- хомолтотун тэҥҥэ үллэстэбин, киниэхэ 

көмөлөһөбүн,оҕону өйдүү, иирсээнэ суох эйэ-дэмнээхтик кэпсэтэн биир санааҕа киирэ сатыыбын, олох өйдөспөт түгэҥҥэ улахан киһиэхэ 

быһаартарабын; атын оҕо уйулҕата, хамсаныыта, тас көрүҥэ, саҥата, быһыыта, дьайыыта миигиттэн ураты буолбутун иһин туораппаппын, 

ылынабын уонна кинилиин эйэлээх, доҕордоох буоларга дьулуһабын, кинини кытта оонньуубун; омук култууратын билсэн кинилэри 

кэрэхсии, сэргии үөрэнэбин, доҕордоһуохпун, ыалдьыттыахпын, хардарыта сылдьыһыахпын баҕарабын; кырдьаҕас киһи кыаммат диэн 

өйдүүбүн, аһынабын – кырдьаҕаска көмөлөһөбүн, кини сорудаҕын, көрдөһүүтүн толоробун, кырдьаҕаһы ытыктыыбын, кини мындр этиитин 

истэбин, ылынабын; доруобуйа өттүнэн хааччахтаах дьоҥҥо сиэрдээхтик сыһыаннаһабын, общественнай транспортка, тэрилтэлэргэ, дьиэҕэ-

уокка кинилэргэ ураты сымнаҕас, сайаҕас сыһыан баарын өйдүүбүн, ону тутуһабын. 

 

 

Оҕо түмэткэ киириитэ 

 

Соруктар. 

Түмэт дьонун кытта оҕо ыкса бодоруһуутун, көхтөөх алтыһыытын ситиһии; түөлбэтин, нэһилиэгин, дойдутун таптыырга, 

республикаҕа улуус туох кылааты (вклад) киллэрэрин, республика олоҕор улахан суолтатын билсиһиннэрии,чулуу дьонунан киэҥ туттарга 

иитии; киһи туругун өйдөөн бэйэтин салайынан дьоннуун алтыһарга оҕону туһаайыы; оҕолордуун хардарыта дьайсан оонньуурга, 

бөлөҕүнэн бииргэ дьарыктанарга, үлэлииргэ, атын оҕо этиитин өйдөөн истэргэ, бэйэтэ  оҕоҕо тиийимтиэ гына санаатын этэргэ үөрэтии; Аан 

дойдуга араас омук олорорун, омук олоҕун, култууратынбилсиһиннэриини салгыы хаҥатыы, омуктарга үтүө сыһыаны олохтооһун; Саха 

сирин, Российскай Федерация символикатын, границатын, киин куоратын, өрүстэрин, президенын, Ил Дарханынсалгыы 

билсиһиннэрии,төрөөбүт дойду туһунан өйдөбүлүнчиҥэтии, дойдутун ытыктыыр, киэҥ туттар гына оҕону иитии. 

 

Мин ийэм-аҕам, дьиэ-кэргэним. Дьиэ кэргэн төрдө - ууһа: хос эбээ, хос эһээ, эбээ, эһээ, ийэ, аҕа; бииргэ төрөөбүттэр: балыс,аҕас, 

эдьиий,ини-бии, сурус, убай диэн өйдөбүллэри билэбин; ийэ-аҕа ууһа: таай, абаҕаа, саҥаас, эдьиий, күтүөт - мин аймахтарым, урууларым 

диэн билэбин, ыҥырарбар , кэпсэтэрбэр  ити тыллары туттабын аймахтаһыы сиэрэ ыалдьытымсах буолуу, хардарыта көмөлөсүһүү үчүгэй 

быһыы диэн өйдүүбүн, тутуһабын;чугас дьоммор истиҥник сыһыаннаһабын, кинилэри кытта алтыһарбар ситимнээн үтүө тыллары 

саҥарабын, үөрүүбүн үллэстэбин, санаабын сааһылаан өйдөнүмтүө гына этэбин;олорор дьиэбин, аадырыспын, телефон нүөмэрин, 

төрөппүттэрим  толору ааттарын, үлэлэрин билэбин, бэйэм, дьиэ кэргэним, төрөппүтум  үлэлиир сирин, кинилэр үлэлэрэ дьоҥҥо-сэргэҕэ 

туһалааҕын билэбин; дьиэ кэргэн бырааһынньыктарын кэрэхсиибин, үгэстэрин тутуһабын;дьиэ кэргэн дьоно дьиэ үлэтин үллэстэллэр мин 

эмиэ дьоммун кытта тэҥҥэ дьиэҕэ туһалыыбын;ыраас-чэбэр буоларга кыһанабын;киһи таҥаhа киртийбитин, ыhыллыбытын ѳhүргэппэт гына 

этэбин. 

 

Мин уһуйааным, түөлбэм, доҕотторум-атастарым. Уһуйааммар, түөлбэбэр тэҥҥэ алтыһар доҕотторбор эйэҕэстик сыһыаннаһабын, 

оонньууга кинилэргэ көмө-тирэх буолабын (оонньуурбун уларсабын, эйэлээхтик кэпсэтэбин, чункуйбут оҕону кытта кэпсэтэбин, 

оонньоһобун);уһуйаан нэһилиэк олоҕор туһалааҕын өйдөөһүнүм, детсад улэһиттэригэр көрөр-харайар, эйэҕэс сыһыаннарыгар махтанабын, 



кинилэр улэлэрин убаастыыбын;уһуйааммар муммакка холкутук сылдьабын, үлэһиттэри кытта толлубакка, кыбыстыбакка кэпсэтэбин, 

кыһалҕабын тиэрдэбин;уһуйаан үлэһиттэрин идэлэрин кытта салгыы билсиһэбин (музрук, дворник, быраас, кастелянша), кинилэр 

оруолларын оҕолордуун үлэстэн “детсаттаах” буолан оонньуубут. 

 

Мин нэһилиэгим, улууһум. Мин улууспар баар тыа хаһаайыстыбатын идэлэрин  билсэбин (агроном, фермер, сылгыһыт, ветеринар, 

ыанньыксыт, бостуук), үлэһит дьоҥҥо ытыктабыллаахтык сыһыаннаһабын;нэһилиэкпэр, улуус тэрилтэлэригэр сүүрэ сылдьар массыына 

араас көрүҥүн салгыы билсэбин, суоппар үлэтин убаастыыбын, кини туһунан уруһуйдуубун, кэпсиибин, “суоппардаах” буолан 

оонньуубун;киһи олоҕор улахан дьон үлэтин суолтатын билэбин (танас тигэллэр, ас астыыллар, дьиэ туталлар, таас чох хостууллар, дьону 

эмтииллэр, оҕону үөрэтэллэр, таһаҕас тиэйэллэр уо.д.а.);дьон үлэтин ис хоһоонун билэбин, туттар тэрилин ааттыыбын,үлэһит киһи 

буоланоонньуурбар тэрил оҥостон оонньуубун. 

 

Мин төрөөбүт Сахам Сирэ. Сахам Сирэ баай бултаах сис тыалаах, көмүс хатырыктаах эбэлэрдээх, сибэккииннэн симэммит 

ходуһалардаах, чыпчааллара хаарынан бүрүллүбүн хайалардаах диэн билэбин;Сахам Сирин чулуу дьонун – сэрии геройдарын, үлэ 

бастыҥнарын, оҕо суруйааччыларын, спортсменнары, артыыстары билэбин, киэҥ туттабын;Саха сирин геральдикатын, границатын, киин 

куоратын, Ил Дарханын,  өрүстэрин (Марха, Бүлүү, Лена, Амма, Алдан,...), хостонор баайын билэбин, картанан дойдубун булан 

быһаарабын; төрөөбүт Сахам сирин ытыктыыбын, таптыыбын, киэҥ туттабын. 

 

Мин Россия гражданинабын. Россия киин куоратын, гербэтин, былааҕын, президент аатын, картаҕа границатын көрдөрөн билэбин; 

Россияҕа араас омук (нуучча, саха, эбээн, татар, чечен) дьоно эйэ-дэмнээхтик сомоҕолоһон олорорун өйдүүбүн, кинилэр ураты 

култуураларын билсэбин; государство бырааһынньыктарын билэбин, дойдум историятын кэрэхсиибин; Россия Армиятын туһунан 

өйдөбүлум  салгыы хаҥыыр, улахан киһи өйдөтүүтүнэн Ийэ дойдуну көмүскүүр уустук уонна бочуоттаах эбээһинэһи билинэбин, дойдуга 

бэриниилээх буолууну өйдүүбүн, армия көрүҥнэрин (танкист, моряк, летчик, пехотинец) билсэбин, оонньуурбар туһанабын; Аҕа дойду 

сэриитин геройдарын кытта салгыы билсэбин, сэриигэ дойдубут кыайыытын туһунан билиибин  хаҥатабын; Ийэ дойдуну таптыыр уонна 

бэриниилээх буоларга санаабын туһаайабын; сэрии кэмигэр биһиги хос эһээлэрбит, хос эбээлэрбит хорсун быһыыларыгар сүгүрүйэбин; мин  

Россия курдук улуу дойдуга олорорбунан киэҥ туттабын. 

 

Мин Сир (планета) олохтооҕобун. Күөх куйаарга киһи олохсуйарыгар саамай табыгастаахпланетаннан Сир буоларын билэбин;Сиргэ 

олорор араас омук дьонун тас дьүһүннэрин тэҥнээн көрөн арааран билэбин (японец, африканец, англичанин, индеец); киин куораттарын, 

былаахтарын, дьаралыктарын  кытта билсэбин;омуктар култуураларын билсэн таҥастарын-саптарын, ураты астарын, дьиэлэрин – 

уоттарын,биллэр сирдэрин, үгэстэрин, оҕолор оонньууларын, тутууларын, уус-уран айымньыларын кэрэхсээн кэпсиибин, ырыаларын 

ыллыыбын, үҥкүүлэрин үҥкүүлүүбүн, оонньууларын оонньуубун, омук көстүүмүн кэтэбин, аһылыктарын аһыыбын, остуоруйаларынан 

оонньуубун;Сир планетаҕа олорор омук дьоно бары биир халлааннаахпыт, биир күннээхпит-ыйдаахпыт диэн билэбин; киһи-аймах Сиргэ 

биир сомоҕо буолан ил-эйэни тутуһан олороро үчүгэй диэн өйдүүбүн. 

 

 

 



2.2.   Оҕо билиитин –көрүүтүн сайыннарыы 

 

Сыала-соруктара: 

 

1. Оҕо билиэн-көрүөн баҕарар, интэриэһиргиир,сэргиир баҕатын сайыннарар уонна өйдөөн туһанар сатабылын үөскэтии. 

2. Оҕо өйүгэр оҥорор дьайыыларын уонна айарга холонуутун сайыннарыы. 

3. Оҕо бэйэтин уонна атын дьон туһунан бастакы өйдөбүллэригэр олук ууруу. 

4. Тулалыыр эйгэҕэ сыһыан, айылҕа уратытын, Сир планетаҕа дьон-сэргэ олохсуйар биһигэ  уонна  норуотун туһунан бастакы 

өйдөбүллэри оҕоҕо билиһиннэрии. 

5. Төрөөбүт олорор түөлбэ, Ийэ дойду, атын норуот, омук дойдуларын  үгэстэрин, сирин-туомун тустарынан бастакы өйдөбүллэрин 

үөскэтии. 

6. Улахан дьону уонна саастыылаахтарын кытта бииргэ кэтээн көрөр, чинчийэр,  айар,  холонон көрөр, ырытыһар, мөккүһэр, санаатын  

үллэстэр. 

7. Көрдүүр-чинчийэр үлэни былааннанар, бэйэтэ сөпкө өйдүү, билинэ улаатар. Тэрээһиннээх, дьыалаҕа айымньылаахтык сыһыаннаһар, 

бэйэтэ көрүүлээх, туруоруммут санаатын ситиһэргэ кыһанар. Чинчийэр үлэни  кинигэни, энциклопедияны билсэн, бэйэ идиэйэтин 

туруулаһан, түмүк оҥорон, бырайыактары  киэҥ араҥаҕа  аһаҕастык  көмүскүүр. 

 

 

Оҕо чинчийэр дьайымалын сайыннарыы. 

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

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

 

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. 

 

 

Математическай өйдөбүллэр 

 Бастакы сенсорнай төрүттэрин (кээмэй, хайысха, өҥ-дьүһүн, кэм, бириэмэ, суукка уо.д.а.) өйдөбүллэрин билиһиннэрии уонна оҕо 

бэйэтин дьарыгар (кэтээн көрүүгэ, чинчийиигэ,  оҕо билэр-көрөр оонньууларыгар, хамсаныыларга,  уо.д.а. ) туһаныы. 

 
5-6 саастаах оҕо  

Өҥ. Өҥнөрү  уонна сүрүн өҥнөр эгэлгэлэрин  (үрүҥ, бороҥ, чаҕылхай кыhыл, хараҥа кыhыл, чээлэй күөх, от күөҕэ, халлаан күөҕэ, 

кытархай, хагдаҥ, күрэҥ уо.д.а.) билэр, араарар, наардыыр, бөлөхтүүр. Өҥ бары эгэлгэтин айылҕа көстүүтүгэр, тулалыыр эйгэҕэ таба 

булан, быһааран бэйэтин дьарыгар туттар. 

 

Быhыы.  Геометрическай фигуралары  билсэр, араарар.Сурaahын, кэрчик aрaahын таба туттан предмет, геометрическай фигура өрүттэрин 

(үс муннук, квадрат) тэҥниир. Түөрт муннук арааһын, элбэх муннук туhунaн билэр, тэҥниир, наардыыр, бөлөхтүүр. 

Кэриҥ. "Кыра","улахан", "уһун", "кылгас", "үрдүк", "намыһах", "кэтит", "синньигэс" кэриҥнэри билсэр. Эттиктэри, предметтэри тэҥнээн, 

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

Предмет, эттик арааhын холоон, мээрэйдээн, тэҥнээн  быhаарар, наардыыр, күннээҕи олоҕор туттар. "Ыарахан", "чэпчэки" кэриҥнэри 

билсэр, билгэлиир, араарар. Ыйааhын мээрэйин (киилэ- килограмм), уста кээмэйин (сантиметр) билсэр. 

Кэм. Кэм, бириэмэ, суукка, күн-дьыл ситимин (күн тахсыыта, күн киириитэ, күн илинтэн тахсар), нэдиэлэ хонугун, дьыл кэмнэрин 

ааттарын билэр, чуолкайдык быhaaрaр. 

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

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

Хаҥастан уҥа диэн өйдөбүлү билэр, тутуhар. 

Икки тэҥ бөлөх, предмет өҥүттэн (дьүһүнүттэн) быhыытыттан (форматыттан), кэриҥиттэн, хайысхатыттан (хайа диэки турарыттан, 

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

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

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

аллараттан) ааҕары сатыыр.  

Ахсаан. "Хас буолла?", "хahыc турарый?", "хacыhый?" өйдөбүллэри билсэр, суоттуур. Уоҥҥа диэри (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) чыыһыла 



натуральнай эрээтин сыысхала суох өрө- таҥнары ааҕар. Сэргэстэһэ турар чыыhылa cыhыaнын (3,4,4,3), cибээhин (3 (үс) 4-тэн (түөртэн) 1-

тэн (бииринэн) кыра; 4 (түөрт) 3-тэн (үстэн) 1-нэн (бииринэн улахан) өйдүүр, быһаарар. Бүтүн бөлөҕү (чыыhылaны) 8-тыы, 9-туу, 10-нуу 

ахсааннаах бөлөххө араарар, хомуйар. Бүтүн бэйэтин чaahыттaн улахан, оттон чаас бүтүнтэн кыра буоларын өйдүүр. 

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

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

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

үөскүүр диэн бигэтик өйдүүр. 

 

Айылҕаны   уонна  айылҕа  көстүүлэрин  кытта билиһиннэрии. 

 Айылҕа көстүүлэрин, Сир, күн, ый планеталар тустарынан, айылҕаҕа уларыйыыбиричиинэлэрин барыллаан билэр. Бастакы 

экологическай өйдөбүллээх. Айылҕаҕа сиэри-туому билэн туһанарга үөрүйэх. Киһи –айылҕа сорҕото буолар, онон, тулалыыр айылҕаҕа 

сыһыаннааҕы барытын көмүскүүр, аһынар, харыстабыллаах сыһыаннаһар.Космос, планета, сулустар тустарынан бастакы өйдөбүлү билэр. 

Сир, күн, ый планеталар диэн араарар. Сир күнү, ый сири тула эргийэриттэн дьыл уонна суукка кэмин ситимэ тутулуктаах диэн өйдүүр. 

 

5-6 саастаахтар 

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

көтөрүн-сүүрэрин, кыылын-сүөлүн салгыы билсэр. Тас көрүҥүн, өҥүн түүтүн, быhыытын тahaaтын, хамсаныытын, саҥатын, суолун - ииhин, 

ahылыгын билэр, араарар, бөлөхтүүр, тылынан быһаарар. Алаас, хонуу, налыы, кырдал, ходуha, мэччирэҥ сирин тустарынан сүрүн 

өйдөбүлү ылар, уратыларын билэр, быhaaрaр. 

Алааска, хонууга, ходуha5a араас сибэккилэр, оттор араастара уунэллэрин билэр. Бэйэтин түөлбэтин сирин-уотун сибэккилэрин, сүрүн 

отторун ааттарынан билэр (алтан төбө, ньургуhун, сардаана, сир симэҕэ, таҥара кийиитэ, чуораанчык, баҕа бaтaha, уо.д.а.). 

Алааска, хонууга-сыһыыга үрүмэччи, үөн-көйүүр apaaha үөскүүр диэн өйдүүр. Тугунан ahылыктaнaрын арааран билэр. 

Лыах, тоноҕосчут, хомурдуос, баҕа, кымырдаҕас, ahыҥa, тигээйи, ыҥырыа, чиэрбэ, чоху диэн билэр, ааттыыр. 

Үөн-кейүүр олорор - үөскүүр сирин билсэр. Кымырдаҕастар биир оргулга олороллор, ыҥырыалар эмиэ биир уйалаахтар диэн араарар. 

Лыах хайдах сайдарын билсэр (сымыыт, түүлээх үөн, куколка, лыах). Лыах, тоноҕосчут сарсыарда күнүс көтөр, кии хомордуоha киэhэ түүн 

сылдьар диэн билэр. 

Үөн - көйүүр айылҕаҕа хайдах олорорун, туох ураты бэлиэлээҕин туhунан остуоруйа, кэпсээн истэр, ырыа ыллыыр, уруhуйдуур, 

таабырын таайар, үтүктэн хамсанар. Араас өҥнөөх, көрүҥнээх айылҕа эттигин, кыраасканан, туойунан үтүктэн оҥорорго холонор. 

Оонньуутугар, атын да дьарыкка үөн-көйүүр туhунан билиитин туhанар. 

Алааска сиэрдээхтик сылдьар. Өбүгэ сиэрин-туомун утумнуур. Остуоруйа, олоҥхо этиитинэн алаас, сир, аарыма хатыҥҥа Аан Алахчын 

олорор. Кини оту өлгөмҥүк үүннэрэр, сүөhүнү төлөhүтэр, уйгуну олохтуур. Ол иhин киниэхэ салама ыйыыллар, алгыс этэллэр, 

сүгүрүйэллэр диэн билэр. От-мас иччилэрэ Эрэкэ-Дьэрэкэ оҕолор киртэн-хахтан сиргэнэллэр. Ол иhин ойуурга, хонууга, алааска кири-хаҕы, 

бөҕү-саҕы муспаппын, мэлдьи хомуйабын, ыраастыы сылдьабын. Оччоҕуна айылҕа үөрэр, айгыр-силик буолар диэн өйдүүр. 

Тыа туһунан сүрүн өйдөбүлү ылар. Киhи олорор сирин тула чугас үүнэр, чараас мастаах сир-ойуур, бөдөҥ мастардаах халык ойуур-тыа, 



ырааҕынан, киhи-cүөhү олохсуйбатах сиринэн тайаан үүнэр халыҥ тыа - тайҕа дэнэрин араарар. 

Ойуурга сэппэрээк, талах, мас арааhа үүнэр диэн өйдүүр. Сүрүн-сүрүннэрин ааттарынан билэр. Дьөлүhүөн, хаптаҕас, сугун, моонньоҕон, 

малина, рябина - отонноох сэппэрээктэр; кыһыл талах, үөт (үрүҥ үөт, хара үөт) - талахтар; хатыҥ, харыйа, тиит, бэс, тэтиҥ - мастар диэн 

бөлөхтүүр. 

От-мас умнаhа, лабаата, сэбирдэҕэ диэн арааран билэр, ааттыыр, көрдөрөр. Мас силистээх, силиhинэн аhаан үүнэр, силигириир диэн 

өйдөбүлү ылар. Үүнээйигэ уу, кун, салгын туhатын, сырдык наадатын билэр, өйдүүр, быhаарар, кэпсиир. Сииктээх, кураанах сиргэ от- мас 

араастаан үүнэрин билэр. Мас умнаhын хатыылаах - ньалҕаархай диэн бигээн араарар. Ойуурга сылдьан хайысханы (арҕаа, илин, хоту, 

соҕуруу, уҥа, хаҥас), кэриҥи (улахан - кыра, үрдүк - намыһах, суон - синньигэс, уhун - кылгас), суукка кэмин (күн ортото, киэhэрэн эрэр, 

киэhэрбит) араара, быhаара үөрэнэр. От-мас уларыйыытын кэтээн көрөн дьыл кэмин билгэлии, араара, быһаара үөрэнэр. Туораах, сэбирдэх, 

хатырык, мутук, лабаа арааhын туһунан билиитэ кэҥиир. 

Ойуурга, тыаҕа отон, тэллэй арааhа үүнэрин билэр. Бэйэтин түөлбэтин ойуур, тыатыгар, сылбаҕар үүнэр сир аһын  ааттарынан билэр 

(уулаах отон, уҥуохтаах отоно, дьэдьэн, киис тиҥилэҕэ, биэ эмиийэ, моонньоҕон уо.д.а.), уктарын араарар, ситэр-буhар, хомуйуллар кэмин 

туhунан өйдөбүлү ылар. Тэллэйи сиэнэр (маҥан, бэс, хатыҥ тэллэйдэрэ), дьааттаах (сиэммэт) диэн бөлөхтүүр, сүрүн - сүрүннэрин көрөн 

ааттаталыыр. Ханнык ойуурга ханнык тэллэй үүнэрин билэр. Хаhан, хайдах хомуйуллуохтааҕын өйдүүр, быhаарар. 

Ойуурга, тыаҕа чыычаах, мас көтөрүн арааhа элбэх диэн өйдүүр. Туллук, хараҥаччы, сылгы чыычааҕа, талах чыычааҕа, кукаакы, ымыы, 

барабыай, күөрэгэй диэн билэр. Саҥаларын, түүлэрин өҥнөрүн билсэр. Кыстыыр, кыстаабат, саас эрдэтээҕи чыычаахтар диэн араарар, 

бөлөхтүүр. 

Чыычаах сымыытын алдьатар, уйатын ыһар сатамматын өйдүүр, чыычаахтары аhатар, аhына, таптыы үөрэнэр. 

Айылҕа иэйэхситтээх, иэйэхсит иэйдэҕинэ от-мас үүнэр, көтөр-сүүрэр үксүүр, уйгу олохсуйар, ол иhин мин айылҕа иэйэхситин 

хомоппоппун, үргүппэппин диэн билэр. Айылҕаҕа чуумпутук сылдьан, куһаҕаны санаабаппын, оту-маhы алдьаппаппын диэн өйдүүр. 

 

Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии. 

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

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

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

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

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

үгэстэрин, сиэрин-туомун билэр. 

5-6 саастаахтар 

Олорор уулуссатын, төрөппүттэрин аатын, ханна тугу улэлииллэрин толору билэр, кэпсиир. Чугас аймахтарын, ыалларын билэттиир, 

кэпсэтэр. Дьиэ тэриллэрин аналынан көрөн бөлөхтүүр (аһыырга, утуйарга, сынньанарга, үлэлииргэ аналлаах). Ханнык баҕарар түгэҥҥэ 

бэйэтин дьиэ кэргэнин туһунан кэпсиир, аатын, араспаанньатын, төрөппүттэрин, чугас дьонун толору аатын уонна тугу үлэлииллэрин  



билэр. Уол–кыыс диэн өйдөбүлү билэр. Оҕо саадын иитээччитин, үлэһиттэрин толору ааттарын билэр, кинилэр тустарынан кэпсиир. 

Идэлэри билэр.  Төрөөбүт сэлиэнньэтин төрүттэммитин,  сорох ытык сирдэрин, уулусса, болуоссат  билэр. Гимн тыаһыгар истии бэрээдэгин 

тутуһар, киин куораты ааттыыр. Бэйэтин норуотун үгэстэрин, сиэрин-туомун интэриэһиргиир. Уол–кыыс диэн өйдөбүллээх. 

 

2.3. Оҕо тылын сайыннарыы 

Сыала- соруктара: 

1. Тылы байытыы – оҕо тылын саппааһын ахсаан өттүнэн элбэтии, тыл суолтатын баһылааһына, сөптөөҕүнэн туһаныыта. Тыл 

баайа – саҥарар саҥа ис хоһооно. Тылы предметтэр, көстүүлэр ааттарын, араас бэлиэлэрин, хаачыстыбаларын уонна кинилэргэ сыһыаннаах 

хайааһыннары көрдөрөр тыллар байыталлар, тылы байытыы үлэтин ис хоһоонунан тулалыыр олоҕу, айылҕаны билиһиннэрии буолар. 

2. Чуолкайдык саҥарарга үөрэтии. Төрөөбүт тылын доҕооннорун чуолкайдык саҥарыыга, арааран истиигэ, тыл дикциятын, 

куолаһы сатаан уларытыы киирэллэр. 

3. Тыл грамматическай форматын таба тутуһан саҥарарга үөрэтии. Иитээччи төрөөбүт тыл грамматическай формаларын, араас 

тутуллуулаах этиилэри иһитиннэрэргэ кыһаллыахтаах. Тыл формаларын табатык туттар дьоҕуру сайыннарыы оҕо күннээҕи олоҕун араас 

түгэннэригэр ыытыллар. 

4. Ситимнээх саҥаны сайыннарыы. Ситимнээх саҥаны сайыннарыыга кэпсэтэр уонна кэпсиир үөрүйэхтэри сайыннарыы 

соруктара киирэллэр. Бу түмүгэр оҕолор сатаан ыйыта, хоруйдуу, санааны сааһылаан кэпсии үөрэнэллэр. 

5. Оҕоҕо тыл уонна саҥарар саҥа маҥнайгы өйдөбүллэрин тиэрдии. Иитээччи саҥарар саҥаттан саҕалаан оҕоҕо тыл доҕоонун, 

сүһүөҕүн састаабын ырытарга үөрэтэр, итинэн оҕону оскуолаҕа грамотаҕа үөрэнэргэ бэлэмниир, олох кыра сааһыттан тылы, саҥарар саҥаны 

сэргиирин ситиһэр. 

6. Уус-уран айымньыны билиһиннэрии. Уус–уран айымньы оҕо саҥатын сайыннарар соруктары барытын хабар, оҕону киһи 

быһыытынан, сиэр-майгы өттүнэн тупсарар, кэрэҕэ уһуйар.  

Соруктар бэйэ-бэйэлэрин кытта ыкса ситимнээхтэр. 

Иитээччи саҥарар саҥатыгар ирдэбиллэр. 

Оҕо улахан киһи саҥатын үтүктэн үөрэнэр, ылынар. Ол иһин иитээччи саҥата ирдэбиллэргэ сөп түбэһиэхтээх: 

 Чуолкай, баай ис хоһоонноох, олохтоох; 

 Оҕо сааһыгар сөп түбэһэр, өйдөнүмтүө; 

 Тыл литературнай нуорматын тутуһансаҥарар; 

 Этигэн, хомоҕой, уус-уран тыллаах;  

Ыксаабакка, сөп улаханнык саҥарар 

 

 

 

 



Ситимнээх саҥа 
5-6 саастаах оҕо. Ситим тыллаах холбуу этиини оҥорор (таһырдьа тымныы, ол иһин халыҥнык таҥнабыт). Тэҥниир тыллары туттар (ат 

курдук түргэнник сүүрэр, маҥан хаардыы сырдык)Бириэмэ суолталаах баһылатыылаах холбуу этиини оҥорор(сайын буоллаҕына сибэкки 

бөҕө үүнүөҕэ). Туохтууру кэлэр кэминэн уларытар (оскуолаҕа үөрэниэм, уруһуйдаарыбын кумаааҕы ыллым, саппыкыбын кэтииһибин...). 

Кыбытык этиини туттар ( мин көрдөхпүнэ, тоҕо диэтэххэ...) Сэһэргэһиигэ кыттыһар, бэйэтин санаатын этэр. Кэпсиир саҥата сайдыбыт. 

Кылгас кэпсээни, остуоруйаны хомоҕойдук кэпсиир, эттик, хартыына ойуутун туһунан холобурга олоҕуран кэпсиир.  Бэйэтин олоҕор 

буолбут түгэни ойуулаан кэпсиир. Билэр остуоруйатыгар атын түмүгү айан кэпсиир. Бэриллибит тиэмэҕэ кэпсээн айар. 

 

Тылы байытыы 

5-6 саастаах оҕо. Эттик аналынан (оонньуур, таҥас, дьиэ мала), оҥоһуллубут матырыйаалынан (таҥас, тирии, таас, эрэһиинэ)  көрөн 

бөлөхтүүр тыллары туттар. 

Дорҕоону чуолкайдык саҥарыы, грамотаҕа үөрэнэргэ бэлэмнээһин 

5-6 саастаах оҕо.  Саха тылын доҕооннорун (р, ҕ, х, ҥ, һ, г, к, н), нууччаттан киирии (я, ю, з-с, ж-ш, в, ф, е, ё, ш, б, п) дорҕооннору 

чуолкайдык саҥарар. Тылга чопчу дорҕоон баарын – суоҕун өйдөөн истэр, хас да тылтан наадалаах дорҕоон баар тылларын булар, икки 

тыльан маарыннаһар дорҕооннору арааран истэр, тылтан хас да дорҕоону сатаан арааран истэр, дорҕоон тыл хайа өттүгэр турарын таба 

быһаарар (иннигэр, ортотугар, бүтүүтүгэр), уос, айах хамсааһынанын иитээччи ханнык дорҕоону саҥарарын чопчу быһаарар. Куолаһын хайа 

баҕарар сатаан улаатыннарар, куччатар.  

 

Уус – уран айымньыны билсии 

5-6 саастаах оҕо.  Уус – уран айымньыттан үтүөнү – куһаҕаны ырыҥалаан билэр, айымньы сүрүн геройдарын таба сыаналыыр, бэйэтин 

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

– өһүн туһанан бэйэтин тылынан кэпсиир, ыйытыыларга хоруйдуур, хоһоону дорҕоонноохтук ааҕар 

 

2.4.  Оҕо  кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы 
 

Сыала-соруктара: 

 
1. Оҕоҕо киһи-аймах үйэлэргэ мунньуммут баай культуратын өйдүүрүгэр уонна  ылынарыгар олук ууруу. 

2. Оҕоҕо тулалыыр эйгэ кэрэтин, айылҕа уонна урамньы айымньыларын туһунан билиини, өйдөбүлү биэрии онно олоҕуран 

сөптөөх сыһыаны үөскэтии.  

3. Урамньы көрүҥнэрин туһунан бастакы, судургу өйдөбүллэри оҕоҕо биэрии. 



4. Фольклору, уус-уран айымньыны, музыкальнай уонна ойуулуур-дьүһүннүүр урамньы айымньыларын сэҥээрэр, кэрэхсиир, ис 

уйулҕатынан иэйиилээхтик ылынар, сатаан толорор дьоҕурун сайыннарыы (уруһуйдуур, мэһийэр, аттаран оҥорор, истэр, ыллыыр, 

уҥкүүлүүр уо.д.а.). 

5. Оҕо бэйэтэ араас ньыма нөҥүө, толкуйдаабытын ис санаатыттан онорорун, айбыт-туппут улэтин ырытарга, анааран көрөргө, 

сыанабыл биэрэргэ уһуйуу.  

6. Оҕо сайдыытын, тус уратытын учуоттаан, айар кутун арыйан, дьоҕурун сайыннарыы. 

 

 

5- 6 саастаах оҕо 

Музыкаҕа, уруһуйга,сыбаан. аттаран оҥорууга, уус–уран айымньыга, норуот айымньыларыгар кэрэхсэбиллээх сыһыана салҕыы 

сайдар. Урамньы айымньыларыгар иэйиилээх сыһыана үөскүүр, урамньы араас салааларын тэҥниир, сыаналыыр, ырытар. Ойуулуур–

дьүһүннүүр уонна  музыкальнай  дьайымалларга туттар тэрилин оҕо бэйэтэ булунар, дьаһанар. 

Уус–уран айымньы, музыка, ойуулуур–дьүһүннүүр урамньы, архитектура, театр хайысхаларын билэр, көрүҥнэринэн наардыыр. 

Ойуулуур-дьүһүннүүр, музыкальнай урамньы салааларын  салҕыы билсиһэр.  

Улуу худуоһунньуктар хартыыналарын көрөр-истэр, сэҥээрэр. Оҕо кинигэтин уруһуйунан киэргэтэр худуоһунньук–иллюстратордар 

улэлэрин кытта билсэр. Графика туһунан өйдөбүлү ылар. Архитектура хайысхатын туһунан билиитэ кэҥиир, кэтээн көрөр, ырытар. Норуот 

айымньыта, кини көрүҥнэрэ уонна хайысхалара диэн өйдөбүллэри билэр уонна билиитэ кэҥиир. Урамньы айымньыларыгар 

харыстабыллаахтык сыһыаннаһар. Классическай музыка, норуот мелодията уонна аныгы музыка нөҥүө киһи-аймах үйэлэргэ мунньуммут 

баай культуратын өйдүүр, ылынар. 

 

 

Уруһуй 

 

Харандаас, киистэ арааһынан (сымнаҕас, кытаанах, синньигэстэн кэтиккэ диэри түүлээх) тоҕоостооҕун талан туттар, кэтит сурааһыны 

– киистэ бары түүтүнэн, синньигэс сурааһыны – киистэ түүтүн төбөтүнэн;  уруһуйдааһын араас ньымаларын (ууран, сотон, тардан, 

тоҥсуйан, эрийэн, сүүрдэн, ыһан) туһанан уруһуйдуур.  

Кумааҕы арааһын тэҥнээн билэр, палитраҕа икки өҥү буккуйан атын өҥү таһаарар. Илиис ортотугар, ойуу кэриҥин (размера) 

дьүөрэлээн уруһуйдуур. 

Оҕо эттик быһыытын, кээмэйин, чаастарын, хайысхатын, тутулун, өҥүн, майгыннаһар эбэтэр ураты өрүттэрин өйдөөн, кэтээн көрөр, 

ырытар уонна ойуулуур. 

Уруһуйдуур натуратын ойуутун торумнуур, харандааһынан ыга баттаабакка эрэ,  сүрүн быһыытыттан саҕалаан уруһуйдуур (төгүрүк, 

ньолбоҕор, үс муннук, көнө муннук, уустук быһыылаах). Киһи, көлө, харамай хамсааһынын өйдөөн көрөн, уруһуйугар хамсааһыны сөпкө 

биэрэр. Араас малы-салы хайдах баҕарар хайысхаҕа уруһуйдуур (турар, сытар, балаһыанньаны уларытар: харамай хамсыыр, хайысхатын 

уларытар, тыаллаах күннэ мас хамсыыр уо.д.а.)  

Ис хоһоонноох ойууну, малы-салы, истибит уус-уран айымньытыттан уруһуйдуур (“Ийэбэр көмө киһитэбин”, “Ат оту мунньар”, 

“Саас кэлэн оҕолор сыыртан хатааһылыыллар”, “Барабыай ханна аһаата?” уо.д.а.). Өйүттэн олорон эрэ уруһуйдуур, кээмэйин, өҥүн, 

быһыытын тутуһар. 



Араас мал-сал кээмэйин тэҥнээн уруһуйдуур, ыраах, чугас турар эттиктэри  сатаан ойуулуур (улахан дьиэлэр, үрдүк уонна намыһах 

мастар; киһи дьиэттэн кыра, ол гынан баран хонууга үүнэр оттон улахан), уруһуйугар мал-сал бэйэ-бэйэлэрин иннигэр-кэннигэр турарын 

уруһуйдуур (дьиэ иннигэр үүнэр мастар дьиэни быысталыыллар). Малы-салы, от-мас арааһын, киһини, кыылы, көтөрү араас хамсааһыҥҥа 

ойуулуур-дьүһүннүүр. Харандааһынан мал-сал омоонун биллэр-биллибэттик уруһуйдуур, кырааскалыыр. Барыллаан (набросок) ойуулуур. 

Эттиги хараҕынан холоон, пропорциятын тутуһан уруһуйдуур.  

Дьыл кэмин, түүн-күнүс, айылҕа уларыйыыларын, сүрүн уратыларын бэлиэтээн, дьүһүннээн ойуулуур.  

Нуучча  дымковскай, городецкай, богородскай, хохлома, Полхов-Майданскай, гжель оҥоьуктары, росписьтары билсэр,  киэргэл 

оһуордарын сурун элеменнэрин билэр, өҥнөрун ааттыыр, уруһуйдуур (холобура, городецкай оьуор элеменнэрэ -  бутон, купавка, розан, 

сэбирдэх). Сахалар киэргэтэр ойууларын, оһуордарын  уруһуйдуур: "Хабарҕа ойуу", "Тыҥырах ойуу", "Тыал ойуу", "Илим хараҕа", "Ураһа 

ойуу", "Таҥалай ойуу""Сарбынньах ойуу", "Саахымат ойуу", "Тыҥырах ойуу", "Биэ эмиийэ ойуу". 

 

Сыбаан оҥоруу 

 

Араас билэр малын-салын туойунан, пластилинынан,туустаах тиэстэнэн көрөн олорон, маарыҥнатан оҥорор (оҕуруот аһа, фрукта, 

тэллэй, иһит-хомуос, оонньуур); ураты көстүүлэрин тиэрдэр.  

Туой, пластилин уонна туустаах тиэстэ бүтүн быһыытыттан лиэнтэлии ньыманан иһит оҥорон мэһийэр. Мэһийии араас ньыматын 

туһанар (бөкүнүтэн, дьөлө баттаан, ууннары, тэллэччи тардан, хаптаҕай субурҕаны туһанан) иһит, араас туттар мал-сал оҥорор. 

Пластилинтан, туойтан, туустаах тиэстэттэн оҥоһугу тас өттүттэн ньалҕаарыччы имэрийэргэ, тирэхтээх гынарга, стеканан туһанан 

араас ойууну түһэрэр. Киһи, кыыл хамсааһынын таба биэрэр, мэьийэн биир ис хоһоонноох оҥоһук оҥорор. 

Малы-салы биир мөчөкөттөн, кыра бытархай мөчөкөттөн мэһийэр. Быһыы таһын дэхсилиир, көннөрөр. Туруктаах гына оҥорор. 

Мэһийиигэ ис номоҕой мөссүөнүн көрдөрөр, киһи уонна кыыл хамсаныытын, уустуга суох ис хоһоонноох мал-сал бөлөхтөрүн холбуур 

(“Куурусса уонна чоппуускалар”, “Икки эһэчээннэр сыр булбуттар”, “Оҕолор дьаарбайа сылдьаллар”). 

Уус-уран айымньы геройдарын бэйэтэ мэһийэр (Эһэ уонна Колобок, Саһыл уонна Куобахчаан, Машенька уонна Эһэ уо.д.а.).  

Стеканан туһанан бытархай  кыра чаастары холбоон мэһийэр; үлэтигэр кичэллээхтик сыһыаннаһар, мэһийии үлэтин кэнниттэн улахан 

киһи этиитэ суох илиитин суунан дьаһанар. Көтөрү-сүүрэри, дьону норуот оонньуурун көрүҥүнэн мэһийэр (дымковскай, филимоновскай, 

каргопольскай уо.д.а.). 

Мэһийэр кэмигэр омооно тас көстүүтэ тэҥ буоллун диэн илиитин ууга илитэр. 

 

Аттарыы 

 

Кумааҕыны кылгас уонна уһун балаһаларга кырыйар; квадраттан төгүрүгү, көнө муннуктан ньолбоҕору, биир геометрическай 

эттиктэн хас даҕаны эттиги кырыйар: квадраттан – 2-4 үс муннугу, көнө муннуктан – балаһаны, квадраты эбэтэр кыра көнө муннуктары. 

Төгүрүк уонна ньолбуһах быһыыны кырыйан, хас да чаастаах малы-салы сыһыарар (куобах, эһэ, киһи). Малы-салы көрөн олорон эбэтэр 

омоонноон керен ситэрэр-хоторор, сыһыарар. Икки хос бүк тутуллубут,  хорумуоскалыы тутуллубут кумааҕыттан малы-салы сурааьыны 

батыьан кырыйар (стакан, сибэкки, ваза, харыйа, чороон, балаҕан, халадаай ырбаахы, ынах, сэбирдэх, күөрчэх маһа). Кумааҕыны быһыта 

тыытан сыһыарар (хаар, хаар киһи, чоппууска, чыычаах, ыт, мас). Ис хоһоонноох композицияны сурааһыҥҥа уонна илиискэ тэниччи 

сыһыарар (“Мин уулуссам”, “Өрүскэ”, “Эбэм алааһа”, “Айылҕа көстүүтэ”).  



Норуот ойуулуур-дьүһүннүүр урмньытын оҥоьуктарын үтүктэн киэргэл аттаран оҥорор (сахалыы, эбэҥкилии, эбээннии...). Сахалыы 

таҥалай оһуору, тиис оһуору, ураһа оһуору кырыйар. 

Мал-сал уонна ис хоһоонноох композицияны оҥорон таһаарар (“Үөн-көйүүр үлэтэ”, “Лыахтар көтөллөр”, “Саас кэлиитэ”, “Ийэбэр 

бэлэх” уо.д.а.). Тэрилин кичэллээхтик уонна харыстаан туттар, сааһыланар. 

 

Тутуу матырыйаалынан дьарык 

 

Дьо5ус беле5унэн үлэлиир дьоҕурдаах. Эрдэттэн былааннаан, эбээһинэс үллэстэн, сүбэлэһэн эйэлээхтик үлэлиир.  

Киһи көмөтө суох ыраҥалыыр. Тутууну саас сааһынан чааһа суох хайысхаллааҕын, өрүттэрин арааран бэлиэтиир. Саба5алааьын 

түмүгэр табыгастаах ньыманан, былааннаан тутар. Саҥа араас быһыылаах, кээмэйдээх хаптаһыны, былааҥканы, бурууһу арааран билэр. 

Суох эттиги атын эттигинэн солбуйар. 

Оонньуу ис хоһоонугар сөп түбэһиннэрэн, тутуу кээмэйин, уопсай быһыытын уларытар боростуой ньыманы баһылыыр. Таблицаны, 

схеманы, уруһуйу батыһыннаран тутар матырыйаалы эрдэттэн талар. 

 

Илии мындыр үлэтэ 

 

Кумааҕынан сатаан үлэлиир. Тэҥ өрүттээх түөрт муннуктаах (квадрат) кумааҕыны араас хайысханан бүк тутан, силимэ суох араас 

оонньууру оҥорор (оҥочо, бэргэһэ, борохуот, тураах, бөтүүк, сардаана уо.д.а.). 

Ньэмиэтинэн үлэлиир: быстаҕас (пунктирнай) сурааһын устун бүк тутар, силбэһэ сурааһын устун кырыйар, хойуу сурааһын устун 

килиэйдээһин диэн өйдүүр, туһанар. Ньэмиэтинэн бэргэһэни, сэргэни, остуоруйа персонажтарын (Бэйбэрикээн эмээхсини, Туйаарыма Куону 

уо.д.а.) оҥорор. 

Бэлэм киэби туһанан оҥорор (бэргэһэ, тыы, дьиэ, кумааһынньык). 

Кумааҕыттан сабардам көрүҥнээх эттиги сатаан оҥорор: квадрат илииһи хас да тэҥ ирээккэ  үллэрэр, бүк тутуллубуту тэҥниир, 

дэхсилиир, бүк тутуллубут сиринэн хайытан быһар (дьиэ, корзина (сарт иһит), кубик).  

Айылҕа матырыйаалыттан харамайын, көтөрүн-сүүрэрин, балыгын, үүнээйитин, талах, мас оонньууру, судургу быһыылаах оҥоһугу 

оҥорор. 

Производство тобоҕуттан, хаалар мытырыйаалтан оҥоһуктары, поролонтан остуоруйа персонажтарын оҥорор. 

   Ис хоһоонноох оруоллаах оонньууга бэйэтэ оонньуурун сатаан оҥостор (суумка, бэргэһэ, былаат уо.д.а.), төрөппүккэ, уһуйаан 

үлэһитигэр, доҕотторугар кыра бэлэх, харыйа оонньуурун оҥорор. Анал тэрээһиҥҥэ, бэйэ дьайымалыгар анаан көрдөрөр тэриллэри оҥостор 

(хаа, холбуйа, ааҕар матырыйаал, туттар тэрил), кинигэни абырахтыыр. Туттар тэрилин харыстаан, дьаарыстаан туттар. 

Уол оҕо улахан киьи хонтуруолугар быhыччaнaн кыhaр, суруйар, дьөлө хahaр, ойуу түhэрэр, быһах эрбиинэн, өтүйэнэн туттар, 

тоһоҕону саайар. Мahынaн сатаан үлэлиир (эрбиир, саайар, көтүрэр), сатаан уhaнaр (кыһар, быhaр, чочуйар, аалар, таптайар), сэрэнэн туттар. 

Тута үөрэнэр: уhaтыы, үрдэтии, буруйуу, сыһыары тутуу, холбооhун, кэҥэтии, биллэҕэ быраҕыы, туора сабыы курдук ньымалары 

билэр. Кирпииччэни туруоруу, кэккэлэччи, төгүрүччү, түөрт муннуктуу, утуу-субуу, cыhыaры уурталыыр. 

Конструкторы туhaнaн араас моделы таҥар, оҥорор. Бэйэтэ былааннаан эбэтэр уруhуйунaн (схеманан) сирдэтэн айан тутар. 

Сууллубат гына эрдэттэн былааннан табыгастаах сири булан кээмэйин, быһыытын, матырыйаалын, хайысхатын таба талан тутар. Туттуллар 

матырыйаал (кубик, кирпииччэ, хaптahын, буруус уо.д.а.) туох уратылааҕын, хайдах туруктааҕын билэр, туттарыгар ону учуоттуур. Тэҥ 



саастыылаахтарын кытта биир санаанан тутуутун ситимниир. Саҥа деталлэри билсэр: быластыына, буруус, цилиндр, конус уо.д.а. 

быһыыларын уонна кэриҥнэрин. Атын кыра чаастары уларытар, солбуйар. Ойуунан көрөн туһалаах матырыйаалын бэйэтэ таҥар, тутар. 

 

Ырыа ыллааһына 

 

Ырыаны истэр музыкальнай дьоҕура сайдар, ыраастык, күөмэйин ыга туппакка, ыгылыйбакка   ыллыыр, сөпкө тыынар, ырыа 

тэтимин, мелодиятын истэн ыллыыр, ырыаны мелодиятынан таайан билэр, ырыа тылларын чуолкайдык саҥарар, музыкальнай дорҕооннору 

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

көннөрүнэр. Ырыа тылын чуолкайдык саҥарар, ырыаны музыкальнай инструмент доҕуһуолунан тэҥҥэ саҕалыыр уонна бүтэрэр.  Ырыа, 

хоробуот ис хоһоонун туттан-хаптан, хамсаныынан  көрдөрөн, бэйэтиттэн таһааран, хамсанан  ыллыыр. Бэһиэлэй, санаарҕабыллаах, марш, 

үҥкүү тэтимнээх, түргэн тиэмпэлээх  ырыалары билэр уонна ыллыыр. 

 

Музыка истиитэ 

 

Музыка хайысхаларын (жанр) билэр: марш, үҥкүү, ырыа, музыкальнай инструменнар тыастарын арааран истэр: фортепиано, скрипка, 

гитара, арфа, флейта. Музыкальнай дорҕооннору (квинта иһинэн) арааран истэр:  уһун- кылгас, үрдүк-намыһах, түргэн-бытаан дорҕооннору. 

Улахан киһи көмөтүнэн  музыка хайысхаларын (жанр) арааран истэр:  биһик ырыата эбэтэр үҥкүүлүүр музыка, икки чаастаах айымньыны 

билэр,истэр. Үҥкүү музыкатыгар өрүкүйэн, иэйээннэрин көрдөрөн үөрэр –көтөр, истибит  музыкатыгар ис туругун сыһыанын көрдөрөр: 

чуумпурар, санаарҕыыр, күлэр, хамсанар.  Музыка тугу кэпсиирин билээри араас ыйытыктары биэрэр, музыкальнай айымньыны  умсугуйан 

туран  толору истэр, кэрэхсиир, айымньы хас чаастааҕын, ханнык форманан суруллубутун, ханнык композитор суруйбутун билэр, музыка 

истиититтэн ылбыт иэйиилэрин кэпсиир, ырытар, сыанабыл биэрэр.  

 

Музыкальнай инструменнарга оонньооһун 

 

Музыка хайысхаларын (жанр)  марш, үҥкүү, ырыа арааран истэр, билэр. Ханнык музыкальнай инструменнар оонньуулларын истэн 

сепке таайар, ааттарын ааттыыр. Музыкальнай дорҕооннору:  уһун- кылгас, үрдүк - намыһах, түргэн-бытаан, улахан-кыра арааран истэр. 

Улахан киһи көмөтүнэн  музыка 4-5  хайысхаларын (жанр) быһаарар, ырытар, айымньы хас  чаастааҕын, ханнык форманан суруллубутун, 

ханнык композитор суруйбутун билэр. Охсон,сахсыйан  оонньонор музыкальнай инструменнарга музыка тэтимин сөпкө охсор, музыка 

доҕуһуолунан  тэҥҥэ дьүөрэлээн инструмеҥҥа оонньуур  уонна тэҥҥэ айымньыны бүтэрэр.  Бэйэтэ талан ылбыт музыкальнай 

инструменыгар оонньуур, музыка тэтимин сөпкө истэр,охсор,  инструмеҥҥа бэйэтэ айан оонньуур,  оонньуур партиятын билэр, музыка 

доҕуһуолунан сөпкө саҕалыыр.  Охсон, сахсыйан оонньонор, клавишнай, духовой, народнай    инструменнары баһылыыр, саха төрүт 

музыкальнай инструменнарын билэр уонна оонньуур, биирдилээн эбэтэр оркестрга кыттыһан оонньуур. Инструменнар ааттарын уонна 

оонньуур тыастарын, хаһан, ханна оҥоһуллан, айыллан тахсыбыт устуоруйаларын, хайдах харыстаан илдьэ сылдьар  быраабылаларын 

билэр. 

 

 

 

 



Музыкальнай – ритмическай хамсаныы 

 

Оҕо  бэриллибит  сорудахтары  чуолкайдык толорор. Түргэн, бэһиэлэй майгыннаах музыканы - марш, үҥкүү буолар диэн арааран 

билэр уонна музыка уларыйар майгынын, тыаһын – ууһун: улаханнык-кыратык, бытааннык-түргэнник оонньуурун,  хамсанан көрдөрөр, 

тоһургуур, чэпчэкитик сүүрэр, ыстанар, ойуоккалыыр, араас көрүҥнээх хаамыылары, сүүрүүлэри оҥорор, араас кыыл-сүөл, көтөр-сүүрэр  

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

араас маллаах-саллаах эрчиллиилэри, үҥкүү, хоробуот, саха үҥкүүтүн,оһуохай элеменнарыттан хамсаныылары оҥорор. 

 

2.5.  Оҕо этин-сиинин сайыннарыы 

Сыала- соруктара: 

- Оҕо доруобуйатын  харыстааһын,  этин-сиинин сайыннарыы, уйулҕатын бөҕөргөтүү. 

- Эт-сиин, уйулҕа өттүнэн чөл буолар туругун сайдыытыгар туһаайыллыбыт эрчиллиилэри сөптөөхтүк  оҥорорун ситиһии. 

- Сүрүн хамсаныылары (хаамыы, сүүрүү, чэпчэки ыстаныы, икки өттүгэр хайысхалаах эргиирдэр, сыыллыы, ыттыы, быраҕыы)  

үөрэтии. 

-  Эти-сиини сайыннарыы эрчиллиилэригэр сөп түбэһиннэрэн, ыйааһыны тэҥнээн,  имигэстик, тэтимнээхтик, чуолкайдык хамсаныы. 

- Илии, атах бөдөҥ уонна бытархай былчыҥнарын хамсанар сатабылларын сайыннарыы.  

- Спорт сорох көрүҥнэрин өйдөбүллэрин  иҥэрии.  

- Чөл олох быраабылаларын  (аһылыкка, хамсанар тутулга, чэбдигирдиигэ, туһалаах үөрүйэхтэргэ (привычка) уо.д.а.) туттарга 

эрчийии; 

-  Бэйэтин көҕүлээһининэн, санаатынан этин-сиинин сайдыытыгар эппиэтинэстээх буоларыгар иитии. 

 

5-6 саастаах оҕо 

          Оҕону чөл олохтоох буолууга уһуйуу 

             

      -  Киһи этин-сиинин туһунан билэр, ис органнар уонна физиологическай тиһиликтэр (систиэмэлэр)  (унуох,былчыҥ, ас буһарар    

систиэмэлэр)       үлэлэрин, доруобуйа киһиэхэ ис дьиҥин уонна суолтатын туһунан оҕо өйдүүр. 

- Эти-хааны хатарыы, сөптөөх аһааһын, күннээҕи тутулу тутуһуу, физкультуранан дьарыктаныы уонна ыарыыны сэрэтии доруобуйаҕа 

туһатын туһунан өйдүүр. 

- Ыалдьыбыт оҕолору эбэтэр улахан дьону кытта кэпсэтиэ суохтааҕын, ыалдьыбыт киһилиин көрүстэҕинэ бэйэтин хайдах ыарыыттан 

харыстанарын туһунан өйдүүр. 

- Бэйэтин сатаан көрүнэриттэн, чэнчис буоларыттан, хамсаныылаах дьайымалтан дуоһуйууну ылар. 

- Бэйэтин туспа дьайымалларыгар (оонньууга, үлэҕэ) уонна быһыытыгар-майгытыгар доруобуйаны харыстыыр дьайыылары киллэрэр. 

- Араас быһыыга-майгыга (муннуттан хаан барыытыгар, күн уотугар оҕустарыыга) саастыылаахтарыгар (бэйэтигэр) судургу 

медицинскэй уонна психологическай көмө оҥоруутун ньымаларын билэр. 



- Бэйэтин уонна тулалыыр дьонун (биир саастыылаахтарын, улахан дьону) доруобуйаларын харыстыырга кыһаллар. 

- Тулалыыр дьоҥҥо (биир саастыылаахтарыгар, улахан дьоҥҥо) харыстабыллаахтык, убаастабыллаахтык, кыһамньылаахтык 

сыһыаннаһар. 

 

 

 

Физическай хаачыстыбалары сайыннарыы, хамсаныы үөрүйэхтэрин иҥэрии уонна байытыы оҥкуллара. 

 

Түргэн буолуу: 1.5-2 мүнүүтэҕэ түргэн тэтиминэн хамсаныы, араас балаһыанньаттан туран сүүрүү: кэннинэн туран, сытан эрэ, уобуруччалаах 

(эргитии, уобуруччуну кэтэн сүүрүү),  мээчиктээх, курэхтэһии көрүҥнээх эрчиллиилэр (ким тургэнник мээчиги төкүнүтэр, бэриллибит 

бириэмэҕэ ким элбэҕи мээчиги тэйитэр). 

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

ыстаныы, түргэнник араас балаһыанньалары уларытыы: олоруу, сытыы, туруу уо.д.а); хамсаныы тэтимин уларытыы, араас төхтүр 

дьүөрэлэһиилэри киллэрии, кинилэр чаастарын араастаан ситимнээһин; эрчиллиилэри толоруу араас ньымалара (үөһэттэн, аллараттан, 

быраҕыы; биир, икки атахха, эргийиилээх ыстаныылар уо.д.а. баһылыыр). 

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

туорааһыннаах орто тэтиминэн сүүрүүнү кытта хаамыы; Хамсаныылары тулалыыр эйгэтигэр уонна бириэмэнэн сөпкө үллэрэр 

сатабылларын сайыннарар араас быһыылаах, ыйааһыннаах, кэриҥнээх, ойуулаах-мандардаах эттиктэрдээх эрчиллиилэр; кинилэри эт-сиин 

хамсаныыларын кытта дьүөрэлээһин; хас да кыттааччы дьүөрэлии хамсаныылары оҥоруулара: 2 буолан ( илиилэриттэн ылсан баран олоруу, 

туруу, ыстаныы), 3-4 киһи, бөлөҕунэн бары; сүрүн хамсаныылар уустугурдубут холбоһуулара; хамсаныылаах ооньуулар быраабылаларын 

устугурдуу. 

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

тиэрэ уонна умса сытан эрэ оҥоһуллар уустугурдубут эттиктээх эрчиллиилэри оҥорор,  миэстэттэн эбэтэр 2-3 хардыыны оҥорон үрдэлгэ 

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

 

 

Сүрүн хамсаныылар  

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

төхтөрүтэн, атаҕын аннын көрбөккө, хааман иһэн араас хамсааһыннары оҥорор (субуруһан туруу, икки буолан, үс буолан, түөрт буолан), 

хайысханан (көнөтүк, эргиири, “эрийэ-буруйа”, утарыта хаамыы, кэннинэн хаамыы, ойоҕоһунан), тэтимнээхтик, мэһэйдээх сиринэн, ону 

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

уонна тобугу кыратык накытан, киэн хардыынан, кырыынан хаамыы, гимнастическэй хаамыыларынан). 

Сүүрүү. Сөптөөхтүк туттан, илиини-атаҕы дьүөрэлээн (кыратык иннигэр төҥкөйөн, илиини бокутан), илиини, атаҕы сөпсөһүннэрэн 

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

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

хамсаныыны солбудаһынннаран (ыстаныынан, хаамыынан, быраҕыынан, хатаастыынан).  



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

40 ыстаныыларыхатылаан; көнөнү, уһун быа нөҥүө ыстаныы; кумахтаах мөһөөччүгү атахха кыбытанойоҕоһунан, 6 – 8 симии мээчик 

үрдүнэн ойуу. Аҥар атахха(кылыйан) көнөнү, быаны, иннигэр-кэннигэр, уҥа-хаҥас, биир сиргэ, иннигэр ыстаныы. Чохчойон олорон өрө 

ойон тахсыы; ууммут илиититтэн үөһэ ыйаммыт эттиккэ (25 – 30 см) тиийэ саатаан, миэстэттэн уонна сүүрэн кэлэн ыстаныы. 3 хардыы 

сиргэн сүүрэн кэлэн, 40 см үрдүккэ ойон тахсыы, түһүү. Миэстэттэн уһуну ыстаныы (100 см кырата суох), сүүрэн кэлэн ыстаныыга (150 – 

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

ыскакаалкалаах сүүрэн. Уһун ыскакаалка нөҥүө уонна эриллибит ыскакаалка аннынан сүүрэн ааһыы,биир сиргэ туран ыстаныы. Улахан 

уобуруччу нөҥүө ыскакаалка курдук ыстаныы.  

Хатаастыы, сыыллыы.Түөрт атах буолан мээчиги төбөтүнэн 3 – 4 м анньыы. Хас да тэрил икки ардынан сыыллыы: кэнниттэн иннигэр 

сыыллар, харытынан уонна тобугунан   ыскамыайкаҕа сыыллыы,  ыскамыайкаҕа тобуктаан, бэрэбинэҕэ олорон илии-атах көмөтүнэн иннин 

диэки тардыныы. Сытан сыыллыы; ыскамыайка аннынан. Сыыллыыны хамсаныы араас көрүҥүнэн солбудаһыннарыы (хаамыы, сүүрүү, 

атыллаан уо.а.). Үрдэлгэ өрө үктэлинэн тахсыы, гимнастическэй кирилиэскэ ыттыы.Гимнастическэй кирилиэскэтөхтүрүн уонна тэтимин 

тутуһан ыттыы. Түөһүн туһаайытынан тутуһан канаат (ураҕас) аттыгар туран онтон төһө кыалларынан үөһэттэн тутуу; чохчойон олоруу, 

онтон туран ыйаастыы. Канааттан тутуһуу онтон сытан тутуһууга көһүү, атыллаан баран канааттан ыйанан атаҕын төбөтүгэр турар, үөһэттэн 

илиитинэн тардыһан кылгас бириэмэҕэ  туруу (салгыҥҥа ыйанан). Канаатка илиитинэн, уллуҥаҕынан (тилэҕинэн) тирэнэн олорон үөһэ 

тахса сатыыр.  

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

илиинэн тохтообокко 10 төгүл хабыы; ити курдук, илииттэн илиигэ сиртэн тэйитэн хабыы (3 - 4); атаҕы хатыйан сиргэ олоруу (по-турецки); 

сиэккэ нөҥүө быраҕыы симии мээчигинэн. Сиртэн тэйбит мээчиги илиинэнкүүскэ охсуу (субуруччу 10 төгүл); миэстэҕэ туран, онтон утары 

киирэн  (5 – 6м кырата суох). Симии мээчиги бөкүнүтүү (1 кг). Сытыары уонна туруору сыалы (сыал ортото 2 м үрдүк) 3 – 4 м быраҕыы. 5 – 

10 м хамсыыр сыалы быраҕыы.  

Тирэххэ эрчиллиилэр. Атаҕын төбөтүн  тилэҕэр сыһыаранхаарчахтаммыт сиринэн кырыынан хаамыы (көнөтүк, эргииргэ, “эрийэ-

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

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

мөһөөччүктэри ууран, хомуйан; иннигэр икки илиитинэн мээчиги бөкүнүтэн.  Гимнастическай ыскамыайкаҕа атах төбөтүгэр туруу онтон 

уллуҥахха уонна эргийэ хаамыы. Биир атахха турар (аҥар  атаҕа кэннигэр, илиитэ ойоҕоһунан үөһэ тахсар); “хараҥаччы” курдук туруу. 

Сүүрүү, ыстаныы кэнниттэн атах төбөтүгэр чохчойон олоруу, илиитэ ойоҕоско; тохтоон баран аҥар атахха туруу, илиитэ өттүгэр. 

Гимнастическай ыскамыайка синньигэс өттүнэн хаамыы. Икки буолан илииттэн тутуһан  эргийии, хараҕы симэн (3 – 4м) хаамыы.  

 

 

Сүрүн сайыннарар эрчиллиилэр 

 

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

тутан (тоҥолоҕо аллараа, тоҥолоҕо ойоҕоско). Бастакы балаһыанньаттан илиини көннөрөн ойоҕоско илдьии, көнөтүк иннигэр, тоҥолоҕу 

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

үөһэ көтөҕүү. Илиилэри иннигэр тутуу, үөһэ тарбахтаргын “күлүүстээн” өрө тутуу (илии салбахтарын ис өттүгэр эргитии). Икки илиини 

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

уонна араарыы. 



Атахха эрчиллиилэр. Атах төбөтүн сиртэн араарбакка эрэ биир сиргэ тэпсэннээһин. Хас да төгүл чохчойуу, хас сырыы аайы илиини 

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

атахха тирэнэн туран, илиигин өттүккэ онтон илиигин иннигэр, ойоҕоско, үөһэ тутуу. Атаҕынан кыра эттиктэри ылар уонна өрө тутар онтон 

түһэрэр; атын-атын сиргэ уурар. Тиҥилэххэ кырыынан хаамыы, палка, канат үрдүгэр атах төбөтүнэн үктэнэн.  

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

илиини өрө таһаарарбыт, онтон аллараа түһэрэбит. Гимнастическэй истиэнэҕэ сыстан, үктэлтэн тутуһар (өттүгүн туһаайыытынан), атаҕын 

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

иннигэр төҥкөйөр уонна кэдэйэр. Уҥа-хаҥас өттүгэр илиини түөс инниттэн, кэтэхтэн ойоҕоско киэҥник аһан эргийии. Ытыһынан сири 

таарыйан иннин диэки төҥкөйүү; умса төҥкөйөргө илиилэри кэннигэр күлүүстүү тутан өрө көтөҕүү. Илиини өрө көтөҕөн туран ойоҕоско 

түһүү. Сиртэн илиинэн тирэнэн чохчойон олоруу; онтон аҥар атахха чохчойон олоруу, атын атаҕын туора тэбии. Тобукка туран тобугуттан 

муостаҕа уҥа-хаҥас олорор; көхсүгэ сытан эрэ, атахтары хамсатан, атахтары кириэстии тутан; төбөтүн тобугар тардар, атахтарын түөһүгэр 

тардар – хомуллар. Иһигэр сытан эрэ,  илиитинэн көнөтүк тирэнэн, төбөнү уонна саннылары өрө көтөҕөн; гимнастическэй скамейкаҕа 

илиинэн тардынан иннин диэки барыы.  

Туруулар уонна хамсааһыннар. Субуруһан турууну, кэккэлээн, икки буолан субуруһан, икки эбэтэр хас да эргиири оҥорору сатыыр. 

Биир субурҕаттан хас да (3-4) субурҕа буолуу. Биир сиргэ туран уҥа, хаҥас үктэнэн уонна хааман иһэн мунньуктарга  эргиллиини оҥоруу. 

Субуруһан туран кэтэххэ; кэккэлээн туран – атаҕын төбөтун сурааһыныгар тэҥнэһии. Субурҕа көнөҕө илиини иннигэр уунуу, кэккэҕэ, 

эргииргэ – ойоҕоско уунуу.  

 

Хамсаныылаах оонньуулар 

Сүүрүүлээх оонньуулар:“Бэйэҥ өҥҥүн бул”, “Летчиктар”, “Эттиги харыстаа”, “Самолеттар”, “Өҥнөөх массыыналар”, “Эһэлээх тыаҕа”, 

“Чыычаахтар уонна куоска”, “Аҥарын бул”, “Аттар”, “Чуораанчыгы тыаһат”, “Эккирэтиһии”. 

Ыстаныылаах оонньуулар:“Куобахтар уонна бөрө”, “Кууруссалар уонна саһыл”, “Сиэрэй куобах суунар”. 

Сыыллааһыннаах уонна ыттардаах оонньуулар:“Бостуук уонна кыыллар”, “Чыычаахтар көтөллөр”, “Куоска уонна ыт оҕолоро”, 

“Эбисийээнэлэр”. 

Быраҕыылаах уонна хабыылаах оонньуулар:“Бырах уонна хап”, “Болчуохтаах маһы сууллар”, “Мээчиги сетка нөҥүө”, “Эргимтэни 

быраҕыы”. 

Тула өттүгэр сирдэтинэр оонньуулар: “Ханна кистэммитин бул”, “Бул уонна саҥарыма”, “Ким барда”. 

Чэбдигирдэр оонньуулар: Дьиэ иһигэр уонна таһырдьа хаарынан оонньооһун, саас  - хараабыллары ыыта оонньооһун, сайын – ууга 

оонньооһун. 

Ситиһиигэ туһаайыллыбыт оонньуулар: “Эриэн үөн”, “Оҕуруотчут”, “Куоскалар-кутуйахтар”, “Хайаны нөҥүө ыстан”, “Мээчик 

дьиэҕэ”, “Дьиэ дьиэчээн”. 

 

Спортивнай оонньуулар 

Алта сааһыгар сылдьар оҕо спортивнай оонньуулар сорох ньымаларыгар (мохсуо, баскетбол, остуол тенниһэ, бадминтон, футбол, окко 

хоккей, лапта) уонна чэпчэтиллибит быраабылалаах оонньууларга үөрэнэр. Араас табаарыстыы көрсүһүүлэри ыытыыта, ону тэҥэ 

саастыылаахтарын кытта күрэхтэһиилэр киниэхэ суолталаах буолаллар. Үксүн оҕолор улахан дьону кытта бииргэ оонньуу кыттыылаахтара 

буолаллар (“Аҕам, ийэм уонна мин - спортивнай дьиэ кэргэн”). Араас спортивнай оонньууларга сыстан оҕо маннык үөрүйэхтэри баһылыыр: 



- мохсуо- илиини туора тутан,сөптөөх балаһыанньаҕа туран быраҕар маһы сөпкө быраҕыы; хас да көрүҥү билэр; 2-3м уонна 5-6 м 

ыраахтан мохсуону суулларары сатааһын; 

- баскетбол-түөстэн икки илиинэн мээчиги бэйэ бэйэҕэ бырахсыы, уҥа, хаҥас илиинэн мээчиги сиртэн тэйитэргэ эрчиллии; мээчиги 

икки илиинэн түөстэн корзинаҕа киллэрии; хамаанданан оонньууру сатааһын; 

- бадминтон- ракетканан бадминтон мээчигин этиллибит хайысхаҕа охсуу, улахан дьону кытта оонньооһун; 

- футбол-уҥа, хаҥас атахтарынан ыйыллыбыт хайысхага мээчиги төкүнүтүү, мээчиги эттик тула эргитии, оҥхойго, боруотаҕа 

киллэрии, истиэнэҕэ хас да төгүл тэбээһин, иккилии буолан бэйэ бэйэҕэ мээчиги атаҕынан бэрсии; 

- хоккей- охсор маһынан шайбаны ыйыллыбыт хайысхаҕа, боруотаҕа анньан киллэрии, бэйэ бэйэҕэ анньан сыҕарытыы; 

- сахалыы спорт оонньуулар «Куобах», «Кылыы», «Ыстаҥа», «Буурдааһын», «Мас тардыһыыта», 

 

Спортивнай эрчиллиилэр 

Оҕо оҥорор хамсаныытын, спортивнай эрчиллиилэр, оонньуулар көрүҥнэрин уонна ньымаларын ааттарын, ону тэҥэ хамсаныы 

ньыматын уратыларын билсэр. Улахан киһи көрдөһүүтүнэн этиллибит хамсаныыны сөпкө көрдөрөр. 

Сыыртан икки буолан түһэ оонньооһун - бэйэ бэйэни хатааһылатыы, сыыртан түһэн иһэн атын сир диэки хайыһыннарар, тохтотор; 

Сүүрэн кэлэн муус суолунан хатыыскалааһын - хатыыскалааһын кэмигэр чохчойуу уонна онтон туруу; 

Түһүүлээх тахсыылаах сиринэн араас хаамыыларынан хайыһардааһын - миэстэҕэ туран эрэ уонна хамсаныы кэмигэр эргийии, сыырга 

“кирилиэстии” тахсыы, сыыртан намыһах балаһыанньаҕа туран түһүү, 1-2 км биир тэҥник сүүрүү; оонньуулар:”Слалом”,  «Ким бастаан 

эргиллиэй», “Үөһэ көтөх», “Эккирэтиһии” , «Киэҥ хардыы», «Таарыйыма», “Суолун устун”; 

Икки көлүөһэлээх велосипедынан хатааһылааһын: бэйэтэ сатаан олорор,  көнө сир, эргиир  устун айаннааһын, уҥа уонна хаҥас 

салайыы; эрийэ-буруйа (“восьмерка”) хатааһылааһын; 

Уҥа эбэтэр хаҥас атаҕынан анньынан самокатынан хатааһылааһын; 

Роликовай хаҥкынан хатааһылааһын; 

Харбааһыҥҥа бэлэмнэнии: түөһүнэн уонна көхсүнэн халтарыйыы; ууга тыыны таһаарыы; чычаас сиргэ олорон эбэтэр сытан эрэ 

түгэхтэн тирэнэн  атаҕынан үөһэ аллара тэбиэлэнии; илиилэринэн хамсаныылары оҥоруулары үөрэтии, көҥүл ньыманан харбааһын. 

Ууга оонньуулар: “Фонтан”, ”Муора долгуннурар...”, “Хачыаллар”, “Ууну тут”, “Муора долгуннара” уо.д.а. 

 

Сахалыы хамсаныылаах оонньуулар 

«Иэс баайсыы», «Орой охсуу», «Биһилэх кутуу», «Бырыычыка», «Мохсуо», «Ат сүүрдүүтэ», «Миэстэ былдьаһыыта», «Харах симсии», 

«Дулҕаны тумнуу», «Муҥха», «Хаамыска», «Хабылык», «Оҕустар харсыһыылара», «Хайах хостооһуна», «Кыыртах кус», «Күлүк көрүнүү»,  

«Кыраһыабай кутурук», «Салгыдый», «Тэлэрик», «Атах тэпсиитэ», «Кыаһылаһыы», «Муҥхалааһын»,  «Анньа, Бөрдө», «Хардаҕас 

охторуута». 

«Мохсоҕоллоһуу», «Булчут уонна кустар», «Бэгэччиктэһии», «Бэргэн булчут», «Мас ынаҕы кыырат»,  «Мүһэ былдьаһыы»,  «Тобук 

тардыһыыта».   

 

 

 



2.6. Программаны олоххо киллэрии ньымалара, көрүҥнэрэ 

Программа ис хоһооно иитэр –үөрэтэр үлэ оҕо сайдыытын бары хайысхаларынан, биэс үөрэхтээһин уобаластарынан сырдатылынна. 

Федеральнай үөрэх туһунан сокуонун  3 пуунугар, 13 ыстатыыйатыгар үөрэхтээһин сүрүн программаларын ис хоһоонун тутула  муодульнай 

принципкэ олоҕуруон сөбө чуолкайдык ыйыллар. 

Муодульнай принцип -  үөрэхтээһин  ис хоһоонун аттаран биир ситимңэ киллэрэн үөрэтии биир чэрчитин көрдөрөр, үлэ ис хоһооно 

түгэнинэн хас да дьайымалы ситимниир. 

Муодульнай принцип идеятын аан бастаан 1973 сыллаахха оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору үөрэхтээһин НЧИ 

академига Н.Н. Поддъяков киллэрбитэ. Кини этэринэн, оҕоҕо бэриллэр билии биир сүрүн киин тула ситимнэнэн бэриллиэхтээх. А.И. 

Иванова муодулунан үлэни чинчийиитигэр “көннөрү билиини” биэрэртэн тэйэн, оонньууга эбэтэр,  оҕо атын да дьайымалларын киллэрэн,  

бииргэ “оҕону кытта олоруу” диэн сүрүн санаанан салайтаран үлэлииргэ ыҥырар.  

ФГҮӨС дьайымалынан үөрэтии сыһыаныгар олоҕурарынан, муодульнай бырайыактааһын аныгы үөрэх ирдэбилигэр сөп түбэһэр. 

Дьарык ис хоһоонноох үөрэтии технологиятын сатабыллаахтык туһаннахха оҕо толкуйдуур, бэйэ-бэйэни кытта бодоруһар, бэйэтин сөпкө 

сыаналанар буолар, айар дьоҕура сайдар. Үгэс буолбут үөрэх систиэмэтигэр дьарыктаныылар бары үрүө-тараа ыытыллар эбит 

буоллахтарына, муодул –дьайымаллары барытын биир ситимниир. Онон муодул сүрүн уратыта бары дьарыктары  холбоон биир 

сомоҕолуур.  

Муодул диэн дьүөрэлэһэр ис хоһооннох, ситимнээх түгэннэрдээх, биир сыаллаах-соруктаах үөрэҕирии тэрээһинин биир кэлим ситимэ буолар. 

Дьайымал ситимин  сабаҕаланар ситиһиилэрин иитээччи тургутан-чинчийэн оҕо сайдыытыгар салҕыы суол-иис торумнанар (образовательный 

маршрут, образовательная траектория).  

Оҕо эйгэтиттэн, кини олоҕуттан, дьиэтээҕи үгэс ситимиттэн, сахаүгэһин сыллааҕы эргиириттэн тахсан муодулу наардыахха сп. Оҕо сайдыыта 

төрүт культура үгэстэригэр тирэҕирэн ийэ тылынан барыыта саханы саха дэтэр, сахалыы тыынныыр уонна Орто дойдуга саханы тирэхтээхтик 

олохтуур. 

Муодул сүрүн соруга –  оҕону киһилии киһи быһыытынан иитиигэ, дьон-сэргэ эйгэтигэр кини киириитигэр, дьоннуун сиэрдээхтик 

алтыһыытыгар туһаайыллар. Оҕоҕо тиэрдиллэр төрүт култуура ытык өйдөбүллэрэ  саха норуотун дириҥ сэһэнин, философиятын иҥэринэ 

сылдьаллар. Киһи уонна айылҕа быстыспат ситимэ, өбүгэни утумнааһын, киһиэхэ сиэрдээх сыһыан (“аччыктаабыты аһат, тоҥмуту ириэр”), 

үлэни өрө тутуу, дьиҥ чахчыны, кырдьыгы тутуһуу уо.д.а  ытык өйдөбүллэр муодулга суолдьут сулус буолаллар. 

 

 

 

 

 

 



Оскуола иннинээҕи тэрилтэҕэ модулга олоҕуран  

иитэр-үөрэтэр үлэ тэрээһинэ 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

МУОДУЛ 

Тиэмэтэ 

Сюжета 

Улэ ис хоьооно 

Торуот 

Уорэхтээьин уобаластара Бииргэ үлэлээһин Төрөппүтү  кытта үлэ 

 Оонньуу 

 Ойуулуур-дбүһүннүүр 

 Чинчийии 

 Уус-уран айымньы 

  

 
 
 

 

 Тылы сайыннарыы 

 Билии-көрүү 

 Кэрэ эйгэ 

 Эти-сиини 

сайыннарыы 

 Түмэткэ киирии 

 

 

 Тэрээһиннэр 

 Муодул тиэмэтинэ 

сорудахтар 

 Сайыннарар эйгэни 

тэрийии 

 Сүбэлэр 

Оҕо дьайымалын түмүгэ 

Концерт, Оҕо айымньыта, Илиинэн оҥоһуктар 

Мультфильм, Лепбук, Гербарий уо.д.а. 
 



  

 

 

Муодулу таҥыы тиэмэни уонна уопсай хайысхалары талартан саҕаланар, онтон ол тула уобаластарынан билиилэри, сатабыллары 

туруоруналлар. Тиэмэни талыыга маннык сүрүн  ирдэбиллэр олохтоноллор: 

Иитээччи теманы таларыгар оҕо бэйэтээппиэт көрдүүр тиэмэни көрдөрөр. Ол курдук,  “Туос” диэн көннөрү тиэмэни “Хатыҥ 

маспыт бэлэҕэ”, “Туостан тугу оҥорбуттарый?”, “Туос тирииттэн туох атыннааҕый?” диэн араастаан харгыһы быһаарыахха сөп. 

Иитээччи тиэмэ толкуйдууругар бастаан, тоҕо чуолаан бу тиэмэни ыларын, аныгы олоххо сөп түбэһиитин ырыҥалаан көрүөхтээх. 

Холобур, бүгүҥҥү күннээххэ, аныгы электроннай почта сайдан турар кэмигэр, суругу кэмбиэргэ уган почтанан ыыппат буолан тураллар. 

Онон почтальон үлэтин туһунан тиэмэ оҕо социальнай сайдыытыгар   соччо күттүөнэ суох. Ол оннугар ыраах олорор доҕотторбутун кытта 

скайп сибээс көрүҥүн нөҥүө кэпсэтии туһунан эбэтэр, виртуальнай экскурсияны киинэ устан тэрийэбит. 

Тиэмэлэри сылга хаста да эбэтэр, оҕо сааһыттан, бөлөхтөргө хатылыахха сөп. Ону тэҥэ муодул ис хоһооно “судургуттан - уустукка”, 

“чугастан - ыраахха” барыахтаах. Талбыт тиэмэ тиһигин быспакка салгыы ыытан толору ситэрэн, түмүктэнэрин ситиһиллиэхтээх. 

Муодул эбэтэр дьайымал ситимин түгэннэрэ хайаатар да, тугу эрэ тутан – хабан көрөр түмүктээх буолара ирдэнэр. 

Муодул тиэмэтин күн –дьыл эргииринэн, бөдөҥсүтүллүбүт тематическай блоктарынан  эбэтэр араас үөрэхтээһин түгэннэринэн көрөн 

аттарыахха сөп.  

Сюжет. Муодул сюжета толкуйданар. Сюжет бары дьайымаллары холботолоон, дьүөрэлээн биир ситимҥэ киллэрэр. Холобур, 

оҕолор таптыыр доҕордоро -сүрүн дьоруой талыллар.Оҕо сюжеты интэриэһиргээн, оонньообутунан барар,  билиигэ көхтөөх буолуута 

уһуктар. Үгэс буолбут дьарыктарга ыытыллар бэлэмнэнии үлэлэрэ туспа ыытыллыбакка, муодулга хабыллан оҕо дьайымалыгар сүрүн 

миэстэни ылар. Муодулга оҕо сайдыытын ситиһиитин сабаҕалыыр соруктар туруоруналлар. Ону ситиһэр сыалтан, муодулу киэҥник аһар, 

«аймахтыы” тиэмэлэр холбоһон кииннэнэллэр.  

Модулбут тиэмэтэ уонна сюжета быһаарылынна, аны улахан болҕомтону “төрүөтүгэр” уурабыт. 

Төрүөт.Муодул  “төрүөтэ” хаһан баҕарар, ханна да буоллун, оҕо араас дьайымалыгар, табыгастаах түгэҥҥэ салҕаныан,  сайдыан, 

ситэриллиэн сөп.   

Оҕо күннээҕи олоҕор буолбут түгэннэригэр олоҕурабыт, оччоҕо  дьайымала, ханнык да анал дьарыктаныы буолбакка, кини күүппүт 

оонньуутугар  уонна сөбүлүүр дьарыгар көҥүллүк баҕатынан салайтарар. Иитээччилэр сүрүн суолтаны бастакы, дьарык саҕаланыытыгар, 

эбэтэр “төрүөтүгэр”ууруохтаахтар. Табыллыбыт “төрүөт” муодул толору сиппитин, онтон оҕолор дьайымаллара – туһалааҕын, 

тоҕоостооҕун туоһута буолар. “Төрүөт” олоҕурар  бастакы торума, муодул киирии чааһа, эбэтэр аһыллыыта дэниэн сөп. Холобур, муодул 

төрүтэ  хас даҕаны түгэнтэн турар. “Миигин тулалыыр эттиктэр”  муодул иһигэр “Көрдөөх күүгэн хантан кэллэ”, “Тимир уонна мас 

мөккүөрдэрэ”, “Мэник мээчик дойдута”, “Пластмасса мин тулабар”. Муодул  оҕону араас дьайыыларга, билиэн-көрүөн баҕарар турукка 

киллэриэхтээх, ол эбэтэр аатыгар оҕо ситиһэр соруга турар буолуохтаах.  

Оҕо дьайымалын ис хоһооно. Бу үлэ тэрээһинэ иитээччи-оҕо, оҕо-оҕо, иитээччи- оҕо- төрөппүт бииргэ алтыһыыларыгар туһаайыллар. 

Ол иһин “дьарык” бэйэтин дьиҥ ис хоһооно тахсан кэлэр: оҕо күнү быһа дьарыктаах - суунар, таҥнар, көҥүл оонньуур кэмигэр эмиэ.Муодул 

ис хоһоонун торумнааһыҥҥа  иитээччи хас биирдии дьайымал, оонньуу-дьарык бэйэ-бэйэтигэр хатыламмат, сөп хабааннаахтык барыытын 



чочуйар уонна  түһүмэхтэрэ сибээстээхтик, сыыйа арыллан иһэрин  толкуйдуур.Ол курдук, көннөрү “Өстүөкүлэ” диэн тиэма төрүтэ 

“Сэрэхтээх өстүөкүлэ” диэн  буоллаҕын өстүөкүлэ тоҕо сэрэхтээх буоларын быһааран, араас өрүттээх үлэ ыытыллар: чинчийии, кэтээн 

көрүү, уус-уран айымньыны ааҕыы, сэһэргэһии, тойоннооһун уо.д.а.бу үлэ кэмигэр оҕо бэйэтин баҕатынан өстүөкүлэ тоҕо сэрэхтээҕин 

быһааран, быраабыла толкуйдаан, ону уруһуйдаан түмүгэр альбом дуу, истиэнэҕэ ыйанар хаһыат дуу оҥорон, таһаарыан сөп.  

 Муодул үөрэхтээһин ис хоһоонун талыыга ымпыктаан-чымпыктаан оҥоһуллубут методическай хааччыйыы буолар: сабаҕаланар 

ситиһиилэр, үлэ көрүҥнэрэ, туттуллар ньымалара,  оҕо дьайымалын түмүгэ арылхайдык көстөллөр. 

Муодул түмүктүүр дьайымалынан бүтэр. Дьайымал ситимин түмүгэ оҕо дьайыытынан, айымньытынан – илииннэн оҥоһуктарынан, 

остуоруйатынан, хоһоон-кэпсээн айа холонуутунан, төрөппүт кыттыһан оҕолуун оҥоруутунан, ырыа-үҥкүү толоруутунан, урамньытын 

оонньуутунан уонна оонньуутун атын да көрүҥнэринэн тахсар. Ситими түмүктүүр тэрээһин ыйыллар.  Ол курдук, түмүктүүр  аралдьыйыылар, 

презентация, бырааһынньык, флешмоб  араас көрүҥэ, күөн көрсүүлэр бараллар. Маннык үлэ түмүктэрэ оҕо айан, оҥорор кыахтаныытыгар 

уонна дьону- сэргэни  кытта бодоруһан киһи быһыытынан  сайдыытыгар олук уураллар. 

 

 

 

Муодул уратыта: 

 

1. Ис хоһооно хайаатар да сюжеттаах уонна көстөр  түмүктээх; 

2. Оҕо дьайымалын бары көрүҥэ табыгастаахтык дьүөрэлэһэр; 

3. Муодул уус-уран ис хоһоонноох буолан, оонньуу курдук барар, оҕо үөрэнэбин дии санаабат; 

4. Оҕо бэйэтигэр сыал туруора уонна ону ситиһэ үөрэнэр, билиини ылыы сыалы ситиһии ньымата буолар; 

5. Дьайымал түмүгэ тута көстөр буолан, оҕо кыһаллан оҥоро сатыыр, ситиһиилэриттэн үөрэр, өрө көтөҕүллэр; 

6. Хас биирдии оҕо уратыта чуолаан учуоттанар (ким эрэ бытаан, ким эрэ түргэн). 

 

 Иитээччи сыллааҕы иитэр –үөрэтэр үлэ былааныгар муодулларын тыырар 1 ыйга-1муодул,  тиэмэлэр хас да бырайыактарга арахсар, 

барыытын уһуна араас –  барыллаан биир- икки нэдиэлэ устата. Муодуллар бэйэ –бэйэлэриттэн ыкса сибээстээхтэр уонна хас биирдии 

муодул сюжета төһө баҕарар бириэмэ устата тэнийиэн сөп. Маннык сыһыан иитэр соруктара киэц.Сыл устатыгар дьайымал ситимнэрэ хаста 

да хатыланыахтарын сөп. Иитээччи сабаҕаланар ситиһиилэр баһылламмыт таһымнарын көрөн ис хоһоонун уларытан, эбэн өссө биирдэ 

киллэриэн сөп. 

Холобур, улахан бөлөххө “Остуоруйа дойдутун дьиктилэрэ” диэн муодулга  бастаан аптаах остуоруйалары сэҥээрдэр үлэ ыытан оҕо 

билэрин ситистэххэ, кэлин өттүгэр оҕо бэйэтин баҕатынан остуоруйа геройдара буола оонньуурун, онтон салгыы оҕо бэйэтэ аптаах 

остуоруйа айан таһаарарын ситиһиэххэ сөп. 

Муодул  сабаҕаланар ситиһиилэрин иитээччи тургутан-чинчийэн оҕо сайдыытыгар салгыы суол-иис торумнанар.  

Муодул биир сүрүн уратытынан иитээччи, оҕо эбэтэр төрөппүт сэргиир тиэмэтин бэйэтэ түгэнтэн көрөн, муодуллары араастык 

таҥан, уларытан киллэриэн сөп. Ол эрээри итинник көҥүл тиэмэ сылга 4-5 буолар. Бу курдук былааннааһын программа ис хоһоонун  

төрөппүтү кытта үлэ чэрчитинэн ыытыллар. Итини таһынан, муодулу уларыта таҥан туттуу ситим төһө уһуннук барарыттан, ис хоһооно 

киэҥинэн тутулуктанар. 

Программаны олоххо киллэриигэ ис хоһоонун көннөрү биэс уобаластарынан тус туһунан былааннаабакка барытын муодулга 

ситимнээн бу курдук былаанныахха сөп: 



 

Таблица 1  

Программаны олоххо киллэриигэ ис хоһоонун былаана 

 

 

Муодул тиэмэтэ 

Сюжета 

Сабаҕаланар 

ситиһиилэр 
Төрүөтэ 

Оҕо 

дьайымалын 

ситимэ 

Оҕодьайымалынтүмүгэ 

 
 

Иитээччи  муодулунан үлэлээһинэ былаан оҥосторго, дьарык ис хоһоонноох үөрэтии  аныгы технологиятын туһанарга төрүтэ 

буолар.  

Сайыннарыылаах үөрэхтээһин ирдэбилинэн иитээччи үлэтигэр оҕо личность быһыытынан уонна кини дьоҕурун, кыаҕын 

сайдыытыгар саҥа технологиялары, ньымалары  олоххо киллэрэрэ тоҕоостоох. Биллэрин курдук, оҕо улахан киһи оҥорбут программатын 

бэйэм киэнэ диэн сэҥээрдэҕинэ ылынар. Ол иһин, иитэр-үөрэтэр үлэни оҕо кэрэхсиирин курдук ыытыллыахтаах. Оннук үлэни оҕо сэргиир 

тиэмэтинэн талан оҥорор ордук сатабыллаах. Манна салайтарар сүрүн санаанан  муодул көмөтүнэн былааннааһын буолар. 

Муодул диэн дьүөрэлэһэр ис хоһоонноох үгүс түгэннэрдээх, биир сыаллаах-соруктаах үөрэҕирии тэрээһинин  ситимэ буолар. 

Муодул  сабаҕаланар ситиһиилэрин  иитээччи тургутан-чинчийэн оҕо сайдыытыгар салҕыы суол-иис торумнанар. 

Холобур быһыытынан муодулу маннык былааныахха соп. Онон сирдэтэн хас биирдии ого тэрилтэтэ  бэйэтин көрүүтүнэн, оҕолоруттан, 

эйгэтиттэн таһааран соруктары уларытан, атын теманы ылан үлэлиэн сөп. Ол гынан баран, оҕону иитии-сайыннарыы үлэтин тэриниигэ биир 

ирдэбил турар –модульный принцип тутуһуллуохтаах. 

 

I. Муодул тиэмэлэрэ 

1. Быйаҥнаах көмүс күһүн 

2. Дьиэ-кэргэним –  эрэнэр эркиним, тирэнэр тирэҕим 

3. Уруй-айхал үлэһит киһиэхэ 

4. Аан дойду алыптаах остуоруйата 

5. Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэсСаҥа Дьыл 

6. Олоҥхом мындыр сэһэнэ - төрүт үөрэх үктэллэрэ 

7. Сааскы ылааҥҥы кэм 

8. Ыаллыы омук олоҕо-дьаһаҕа (Масленица. Таба бырааһынньыга) 

9. Сайылыкпыт ыҥырар 

 

II. Муодул ого дьайымалын түгэннэрэ  



1. Быйаҥнаах көмүс күһүн– балаҕан  ыйа 

1) Алам-чалам, ахтылҕаннаах уһуйааным!  

2) Сэбирдэх тоҕо тэлимниир, тоҕо көтөр-дайар, үҥкүүлүүр... (оҕо чинчийиитэ, сылыктаан тутан-оҥорон көрүүтэ – опыт, 

эксперимент)  

3) Тоҕо  саста лыахпыт... ханна барда хомурдуос... (оҕо барыла “Көмүс күһүн көстүүлэрэ”) 

4) Көмүс күһүн туох кэһиилээҕий...  

 

2. Дьиэ-кэргэним –  эрэнэр эркиним, тирэнэр тирэҕим – алтынньы ый 

1) Эбээчигим, эһээчигим барахсаттар. Ийэ-аҕа ууһунантөрүччүбүн билиим дуу... (дьиэ-кэргэним төрүччүтэ; аймах-билэ дьонум 

үлэтэ-хамнаһа, идэлэрэ; ийэ-аҕа ууһунан олохторун историята, үгэстэрэ)   

2) Кырыа кыстык кэллэ, дьаһанарга сөп буолла! (труд людей по подготовке к суровой зиме, и особенности подготовки к  

перезимовке зверей и растений в природе) 

3) Күн күбэй ийэкээм барахсан – таптыыбын эйигин, эрэллээх доҕорбун! (мама – солнышко мое; мама – мой верный друг, всегда 

поможет, всегда подскажет. Я учусь у мамы безопасно пользоваться домашней техникой,моя помощь матери по дому) 

4) Аҕам (эҺэм, абаҕам, таайым, убайым) миэнэ – балыксыт бэрдэ. ”Муҥха – саха бастыҥ үгэһэ” диэн этиини чиничийэбин (мой отец 

обеспечивает благополучие семьи; муҥха –вековая,  незыблемая традиция саха) 

 

3. Уруй-айхал үлэһит киһиэхэ! – сэтинньи 

1) Идэһэ – иҥэмтэлээх ас (труд людей  по уходу за домашними животными, профессии – ветеринара, зоотехника; здоровое 

питание – залог долголетия) 

2) Тыйыс тымныы да буоллар үлэһит дьоҥҥо ичигэс (явления зимней неживой природы; труд фермера, работника ЖКХ, 

транспортников и т.п.) 

3) Уол оҕо – Ийэ дойду кэскилэ, дьиэ-кэргэн эрэлэ (мальчик, юноша, мужчина –оплот и защита Родины и семьи;) 

4) Байанай – баай тыа иччитэ, сиэрдээх булчут доҕоро (вековые традиции охотника-саха, жизнь лесных  зверей и птиц зимой)  

5) Күөх куйаар (космос) 

 

4. Аан дойду алыптаах остуоруйата – ахсынньы 

Континеннарынан омук дойдутун ылан култуураларын, историяларын, уратыларын билсиһиннэрии: 

1) Илиӊӊи Азия  - Япония – тулуурдаах, сайдыылаах дьон дойдута. Индия – кэрэ ырыалаах-үҥкүүлээх, сайаҕас дьонноох дойду. 

2) Хотугу Америка, Африка;  Индейецтэр – хорсун-ходуот, мындр дьоннор. Ботсвана дьонун ураты олохторо.  

3) Арҕааҥҥы Европа: Англия – үөрэх, сайдыы биһигэ. Замок, турнир, дракон дойдута; рыссардар (рыцари), прынсыассалар 

(принцессы) мүлчүргэннээх сырыылара. 

 

5. Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэсСаҥа Дьыл! 

 

6. Олоҥхо мындр сэһэнэ - төрүт үөрэх үктэллэрэ– тохсунньу-олунньу 

1) Үс дойду – олох эйгэтин үс өрүтэ 

2) Айыы бухатыырдарын үрдүк анала 



3) Абааһы бухатыырдарын түктэри майгылара 

4) Айыы дьонун сырдык кэскилэ 

5) Аман өс “Олоҥхом мындыр сэһэнэ” 

6) Ийэ дойдуну көмүскээччилэр – хорсун-ходуот боотурдар 

 

7. Сааскы ылааҥҥы кэм – кулун турар  

1) Кэрэ куо күнэ – сааскы бырааһынньык (моя сестра, мама и бабушка – прекрасные люди, их таланты и умения, история их 

жизни) 

2) Дьөһөгөй Айыы оҕото –  сылгы барахсан (выносливые и сильные лошади и жеребята – спутники жизни саха, труд табунщика) 

3) Тымныыны кыйдааһын 

4) Маҥнайгы бэлиэтээһин 

 

8. Ыаллыы омук олоҕо-дьаһаҕа (Масленица. Таба бырааһынньыга) – муус устар  

1) Саас маҥнайгы илдьитэ – туллук барахсан 

2) Космонавтика күнэ (космоска үлэлиир дьон аныгы идэлэрин билсиһии, робототехника, программирование маҥнайгы өйдөбүлүн 

ылыныы) 

3) Масленица (Россия културатын, историятын билсиһии, сэргээһин, кэрэхсэбиллээхтик сыһыаннаһыы) 

4) Таба бырааһынньыга (ыаллы омукпут култууратын билии-көрүү) 

5) Татарастан – Чечня (Россия орто балаһатыгар уонна хайалаах сиргэ олорор омуктар ураты култуураларын,историяларын 

билсиһии, сэргээһин, кэрэхсэбиллээхтик сыһыаннаһыы) 

 

9. Сайылыкпыт ыҥырар – ыам ыйа 

1 Мая – сомоҕолоһуу, доҕордоһуу күнэ 

9 Мая – Улуу Кыайыы күнэ 

Күүтүүлээх сайылык  

Ыһыах  

 

 

 

 

 

 

 



2.7.Тороппуту кытта улэ 

Оҕо тэрилтэтэ төрөппүтү кытта үлэни тэрийиитэ 

Соруктар 

О5о оло5ун аартыга хайдах са5аланара кини туох – ханнык киъи буолара, инники дьыл5ата тороппуттэриттэн уонна иитээччилэриттэн 

тутулуктаах. Ол иһин о5о личность быьыытынан арыллан, сириэдийэн сайдарыгар хас биирдии  уһуйааҥҥа иитээччи, төрөппүт биир сомоҕо, 

биир санаанан партнер быһыытынан улэлииллэрэ ирдэнэр.   

Уһуйаан дьиэ кэргэни кытта улэтин сүрүн соруктара: 

 Иитээччилэр уонна төрөппүттэр иитии араас боппуруостарыгар сыһыаннарын үөрэтии, оҕону сайыннарыы, үөрэтии араас 

көрүҥнэрин усулуобуйатын уһуйааҥҥа уонна дьиэ кэргэҥҥэ тэрийии. 

 Оскуолаҕа киириэн ииннинээҕи саастаах оҕолору иитиигэ дьиэ кэргэнҥнэ уонна уопсастыбаҕа көрсүллэр иитии кыһалҕаларын, 

кыаллыбат өрүттэрин ырытыы, сэһэргэһии, оҕону иитии бастыҥ уоппутун кытта билсии. 

 Иитии уонна үөрэтии билиҥҥи кэмҥэ тоҕоостоохсоруктарын уһуйааҥҥа уонна дьиэ кэргэҥҥэ чопчулааһын,  торумнааһын. 

 Төрөппүтү үөрэхтээһин - кини билиитин хаҥатыы, оҕону көрүүгэ наадалаах установкалары, сатабылы биэрии,  дьиэ кэргэн сыһыанын 

тупсарыы, төрөппүт эбээһинэһин уопсастыбаҕа, дьиэ кэргэҥҥэ толоруу. 

 Иитээччи-төрөппут-оҕо бииргэ алтыһан дьарыктанар усулуобуйатын тэрийии,  төрөппуттэр ба5аларынан, дьо5урдарынан, 

кыахтарынан наардаан дьайымал араас көрүннэринэн тэрээһиннэ тардыы. 

 

2.7. Төрөппүтү кытта бииргэ үлэлээһин 

Төрөппүтү кытта ыытыллар үлэни маннык хайысхаларга араарыахха сөп: 

1 хайысха. О5ону иитиигэ - төрөппүт  оруола 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥэ: 

 «Дьиэ кэргэн туьулгэтэ» диэн тереппут оскуолата.  Ийэлэри, а5алары тумэн, о5ону иитиигэ бэйэлэрин керуулэрин, санааларын, 

опыттарын атастаьар сыаллаах аа5ыы, бэсиэдэ ыытыы. ( «Дьиэ кэргэццэ о5о сынньалацын тэрийии».,  «Со5отох о5ону иитииуратылара», 

«Кыыс  о5ону иитии уратылара»,  «Уол о5ону иитии уратылара» уо.д.а) 

 Төгүрүк остуоллар. 



 Конференциялар. 

 Ааҕыылар. 

 Семинар-практикумнар. 

 

2 хайысха.Норуот педагогикататын ньымаларын туһаныы 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 Сааскы Ньукуолун кунун бэлиэтээhин 

Бу кун сиэр-туом оноро төрөппүттэр о5олорун батыһыннаран айыл5а5а тахсаллар. Арааhынай сахалыы ahы  астанан, тото-хана аhаан баран, 

остуоруйалары истэллэр, өй курэ5э ыытыллар. Манна таабырын таайсыыта, өс хоhоонун ырытыы, остуоруйаны билии киирэр. Ол кэннэ 

сахалыы сууруулээх-кэтуулээх оонньуулары оонньууллар. Манна ким быһыйа, сымсата, түргэнэ, куустээ5э, кыайыыга дьулуурдаа5а кэмигэр 

бэлиэтэнэр.  

 Сайылыкка көьүү сиэрэ-туома. 

 Ыhыах. 

 

3 хайысха. Айыл5алыын алтыьыы 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 Айыл5а5а сынньалаҥ,араас походтары тэрийии: «Көмүс куьуну уруйдуубут», «Сандал сааһы көрсөбүт», «Самаан сайын 

барахсан». 

 Оту-маьы, айыл5а араас көстуулэрин уөрэтии. 

 «Айыл5а5а а5абынаан» хаартыска күрэ5э. 

4 хайысха.Yлэ киhини киэргэтэр 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 О5ону кыра эрдэ5иттэн батыһыннара сылдьан такайыы. 

 Субботниктар. Күhүн, саас уһуйаан олбуорун ыраастааһыҥҥа оҕолор төрөппүттэринээн кыттыыны ылаллар.Оскуолаҕа киирээччилэр 

оҕолор мас олордоллор. 

 Үлэ десана. 

 Акциялар. 

 

5 хайысха.Дьиэ кэргэн сынньалаҥын тэрийии 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 спортивнай курэхтэр. Салаасканан күрэхтэһии, хайыһарынан куоталаһыы, «Биьиги – спортивнай дьиэ кэргэн», сахалыы остуол 

ооньууларыгар курэх. 

 араас аралдьытыылар: «Ийэм, а5ам, мин – дьоллоох дьиэ кэргэн», “Өбүгэлэр оонньуулара”, «Остуоруйа дойдутугар айан». 

 

6 хайысха. Уол о5ону иитиигэ - а5а оруола,  тус бэйэтин холобура  



Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 «Булт абылана» уол о5ону кыра сааьыттан булт абыланар сыьыарыы, уерэтии.  

 «Байанай» курэх. 

  «Бэргэн ытааччы». 

  «Аар тай5а» викторина. 

 “А5а күрэ5э». 

 “Уол а5атынаан” курэх. 

 А5алар бэйэлэрин дьо5урдарынан, талааннарынан, интэриэстэринэн араас куруһуоктары тэрийиилэрэ. 

 

7 хайысха. Доруобуйаларынан хааччахтаах оҕолору, кинилэр тереппуттэрин кытта улэ 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 Консультациялар. 

 Бэсиэдэлэр. 

 Трениннар. 

 Аралдьытыылар. 

 Дьиэ кэргэн кулууба, гостинайа. 

8 хайысха. Тэрилтэнэн хабыллыбат о5олору  уонна кинилэр тереппуттэрин кытта улэ 

Бу хайысхаҕа ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

 Консультациялар. 

 Бэсиэдэлэр. 

 Оҕо кылгас кэмнэ кэлэр бөлөҕө. 

 Конференциялар. 

 Трениннар. 

 Мастер-класстар. 

 

Иитээччи-төрөппут-оҕо бииргэ алтыһар дьайымалларын керуҥнэрэ 

 Дьиэ кэргэн айар студията - уруһуйдьут, үҥкүүһүт, артыыс уһуйааччыларын арыалларынан иитиллээччилэр дьиэ кэргэттэрин 

бииргэ сомоҕолуур айар мастерскойдар көрүҥнэрэ. Студияҕа уһуйааччы, оҕо уонна төрөппүт айар холбоһуктара араас көрүҥнээх буолуон 

сөп: бииргэ анаан бэлэмнэммит тэрээһиннэр, төрөппүттэргэ уруһуй, ойуулааһын, илиинэн оҥоруу (төрөппүт баҕатынан) маастар –

кылаастара; айар үлэлээхтэри, художниктары, уус-уран маастардары кытта көрсүһүүлэр; музейдарга, айар быыстапкаларга сылдьыы. 

 Дьиэ кэргэн бырааһынньыктара. Дойду бэлиэ күннэригэр анаммыт үгэскэ кубулуйбут оҕо бырааһынньыктара. Уһуйааҥҥа 

төрөппүт уонна оҕо бииргэ алтыһан бырааһынньыктары атаараллара – бу ураты түгэн. Ол курдук ураты күннэринэн – Ийэ күнэ, Аҕа күнэ, 

Саҥа дьыл, Кыайыы күнэ, Аан дойдутааҕы дьиэ кэргэн күнэ (ыам ыйын 15 күнэ), Россия дьиэ кэргэнин, таптал уонна эрэллээх буолуу күнэ 



(бэс ыйын 8 күнэ) буолаллар. Маннык бырааһынньыктарга 3 сааһыгар дылы саастаах кыра оҕолорго төрөппүттэрэ аттыгар бааллара ордук 

суолталаах.  

 Дьиэ кэргэн театра. Биллэринэн, оскуола иннинээҕи саастаах оҕолору театральнай эйгэҕэ иитиигэ дьиэ кэргэн опытын 

туһамматтар этэ. Төрөппүт оҕотун кытта дьиэ кэргэн театра сайдарыгар тэҥҥэ кыттыыта саҥа саҕахтары арыйар. Уһуйааҥҥа дьиэ кэргэн 

театра сайдарыгар уһуйааччылар (иитээччи, музыкальнай салайааччы уонна уһуйаан театральнай студиятын салайааччыта) көмөлөрүнэн 

буолбакка культура үлэһиттэрин (режиссер, театр артыыстара) көмөтүнэн сайдыан сөп. 

 Дьиэ кэргэн абонемена. Дьиэ кэргэн урамньыны кытта билсэригэр, уһуйаан уонна кини социальнай партнердара – култуура 

уонна ускуустуба тэрилтэлэрэ эрдэттэн оҥорбут программаларынан тэриллибит өрөбүл күннээҕи ускуустубаны кытта көрсүһүүлэрэ 

буолаллар. Программалар ситимнээх, ускуустуба ханнык эмит көрүҥэр анаммыт да буолуохтарын сөп. Холобур, “Муусука, дорообо!”, “ 

Дьикти, кэрэ театр”, “Уруһуйдьукка ыалдьыттыыбыт”, “Музей уонна театр”, “Библиотекаҕа дьиэ кэргэнинэн ыадьыттааһын” уо.д.а. 

 Дьиэ кэргэнинэн ассамблейата. Дьиэ кэргэнинэн ассамблейата –  үөрэх тэрилтэтин иитиллээччилэрин дьиэ кэргэттэрин 

уонна уһуйааччылары бэйэ бэйэлэрин кытта ыкса холбуур көрүҥүнэн араас бииргэ дьарыктарынан (уус-уран таһаарыылаах, 

коммуникативнай, бырайыактыыр-чинчийэр о.д.а)   оҕо да, улахан да киһи үлүһүйүүлэрэ буолар. Дьиэ кэргэнинэн ассамблейатын 

тэрийээччилэринэн соҕотох уһуйаан эбэтэр хас да тэрилтэ: үөрэх комитета, хаһыат редакцията, үрдүк үөрэх тэрилтэтэ, музей, оҕо 

музыкальнай оскуолата о.д.а буолуохтарын сөп. 

 Бырайыагы оҥоруу. Бырайыактар, бииргэ үлэлиир форма быһыытынан ордук суолталанан иһэллэр. Кинилэр улахан дьон оҕо 

саадтарыгар салайар оруолларын, тэҥҥэ үлэлээһин сыһыаннара сайдыытын уларыталлар, биир хамаанда буолан үлэлии үөрэнэллэригэр, 

коллектив биир өйдөөх-санаалаах буолар өрүттэрин баһылыырга; оҕо баҕа санаатыгар тирэнэн бырайыак хайдах оҥоһулларыгар; бииргэ 

үлэлиир дьонугар, иитиллээччилэригэр, төрөппүттэргэ, бэйэтигэр үтүөтүк, аһаҕастык сыһыаннаһарга; бырайыак туоларын туһугар 

иитээччилэр, оҕолор, төрөппүттэр күүстэрин сомоҕолуурга көмөлөһөллөр.  

Иитээччилэр, оҕолор, төрөппүттэр сыһыаннарын тупсарарга, эппиэтинэстээх, көхтөөх буолуу сайдыытыгар анаммыт ханнык баҕарар 

этии, холобура, оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго аналлаах дьиэ кэргэн лааҕырдарын тэрийии, детсадка Дьиэ кэргэн күнүн 

бэлиэтээһин, иитэр төрөппүттэр интернет-түмсүүлэрин тэрийии, уо.д.а.  бырайыак идеялара буолуохтарын сөп. 

 Дьиэ кэргэн халандаара. Төрөппүттэр бэйэлэрин үлэлэрин былаанныылларыгар уонна оҕону кытта бииргэ алтыһыыга 

көмөлөһөр дьиэ кэргэн халандаарыттан бырайыактар сэргэх идиэйэлэрэ үөскүөхтэрин сөп.  

Дьиэ кэргэн халандаара икки бэйэ-бэйэлэрин кытта ситимнээх уонна иккиэн бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһар чаастартан туруон сөп.  

Бастакыта – уларыйбат, детсад иитиллээччилэрин бары дьиэ кэргэннэригэр туһаайар, иккиһэ – араас варианнаах (уларыйар), хас 

биирдии дьиэ кэргэн бэйэтин баҕа санаатыгар уонна үгэстэригэр олоҕуран бырайыактанар. 

Иитээччилэр оҕо саадыгар иитэр-үөрэтэр үлэлэригэр олоҕуран оҥоһуллубут халандаар уларыйбат чааһыгар манныктары киллэриэххэ 

сөп:  

дьыл кэмин туһунан, дьыл кэминэн норуот бырааһынньыктарын уонна дьиэ кэргэҥҥэ оҕолор саастарыттан тутулуктаах хайдах 

ыытарга сүбэлэр; 

Аан дойду, Россия, республика, куорат, улуус бырааһынньыктара уонна  оҕолор саастарыттан тутулуктаах хайдах ыытарга сүбэлэр;  

дьиэ кэргэн иһигэр бэлиэтэнэр идэлээх бырааһынньыктар, идэлэр тустарынан оҕолору кытта кэпсэтиилэри тэрийии;  



оҕолор дьиэ кэргэннэригэр аналлаах тэрээһиннэр (сүбэлэр, кулууп мунньахтара уо.д.а.); театрдар репертуардара уонна дьиэ кэргэҥҥэ 

ол күнү хайдах бэлиэтииргэ сүбэлэр;  

куорат музейдара, быыстапкалар, Музей күнүн ыытарга сүбэлэр;  

концертар, оҕону кытта кэнсиэргэ хайдах сылдьыы туһунан;  

иитии туһунан бэргэн этиилэр;  

дьиэ кэргэн иһигэр араас үлэни тэрийэргэ сүбэлэр – кинигэ ааҕыыта, дьиэ кэргэнинэн айылҕаҕа сылдьыы, музейдарга, 

быыстапкаларга, кэрэ бэлиэ сирдэргэ (улуус, куорта, бөһүөлэк историятын уонн культуратын үөрэтии-билии) экскурсия, уус-уран үлэ, 

уо.д.а.; 

Халандаар дьиэ кэргэн былаанныыр уларыйбат чааһыгар дьиэ кэргэн дьонун, аймахтарын, доҕотторун, ол иһигэр оҕо табаарыстарын 

төрөөбүт күннэрин киллэриэххэ сөп.  

 

 

Төрөппүт, оҕо уонна иитээччи ситимнээхтик дьайсыылара 
 

Төрөппүтү кытта 2020-2021сыл үөрэх дьылыгар үлэ былаана 

"Сыккыс" улахан бөлөх  

 

Балаҕан ыйа - “Быйаҥнаах көмүс күһүн”. 

 Дьиэ кэргэн туһунан иһитиннэриилэри хомуйуу, сөбүлэҥ түһэрсии; 

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

 “Көмүс күһүн” төрөппүт муннугар ойуулар. 

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

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 Оҕо чөл туруктаах буолуутугар иһитиннэриилэр (чуумпу сэһэргэһии, аһыыр ас, эти-сиини хатарыныы, хамсаныы); 

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

 Оҕону иитии-сайыннарыы үлэтин туһунан иһитиннэрии; 

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

  Оҕоҕо дьиэҕэ кинигэни ааҕыы, кинигэҕэ сыһыарыы – иһитиннэрии; 

 Дьиэ кэргэн чөл олоҕу тутуһуута оҕоҕо дьайыыта – сэһэргэһии; 

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

 “Быйаҥнаах көмүс күһүн” – төрөппүт кыттыылаах күһүҥҥү быйаҥ аһыттан хаартыскалар; 

 

 

 



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

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

 “Мин дьиэ кэргэним” – оҕо уруһуйун көрдөрүүгэ ууруу; 

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

  “Оонньуур - оҕо олоҕор” – консультация; 

 Оҕону үлэҕэ сыһыарыы, иитии – бэйэни көрүнүү, хааччыныы, улахан киһиэхэ көмөтүн туһунан иһитиннэрии; 

 Грипп уонна ОРВИ утары вакцинация туһунан сырдатыы; 

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

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

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

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

 Детсад уопсай мунньаҕа (МЧС, педиатр, медсестра, завхоз, методист, заведующай кыттыылаах); 

 Педагогическай консилиум (төрөппүт, иитээччи, логопед, психолог, заведующай, методист кыттыылаах); 

 

 

Сэтинньи ый – “Олоҥхом мындыр сэһэнэ”. 

 

            “Олоҥхо” – төрөппүттэргэ ыйынньык ыытыы; 

 “Сахалыы остуол оонньуулара” – төрөппүт оҕотунаан оонньуута, оонньууру оҥорорго сүбэ-ама биэрии ( тэлээрис, Сонор, хаамыска, 

хабылык); 

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

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

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

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

 “Чыычаахха кыстыкка көмөлөс” - остолобуойугар астары аҕалыы акцията; 

 Биирдиилээн төрөппүттүүн сэһэрэгэһии (оҕотун сайдыыта); 

 “Дьиэ кэргэним сахалыы хамсаныылаах оонньуута” – ватсап, инстаграм нөҥүө хаартыскалар, видео устуу. 

 

 

Ахсынньы ый –Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэс Саҥа Дьыл! 

 

 Аан дойду омуктарын остуоруйаларын билсиһиигэ төрөппүтү көҕүтэн кытыннарыы (төрөппүттэргэ сүбэ-ама биэрии, сэһэргэһии); 

 “Саҥа дьыл бырааһынньыга ” – лэпбук оҥорторуу; 

 Оҕоҕо дьиэҕэ кинигэни ааҕыы, кинигэҕэ сыһыарыы, остуоруйаны иһитиннэрии туһунан сэһэргэһии; 

 Саҥа дьыллааҕы көргө-нарга оҕону кытта бэлэмнэниитигэр иһитиннэрии (маскарад, бөлөх иһин киэргэтии, ырыа, хоһоон үөрэтиитэ); 

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



 “Оҕо илиитин бытархай былчыҥын сайыннарыыга тарбах оонньууларын туһаныы” – төрөппүккэ консультация; 

 Хаартан, муустан оҥоһукка дьиэ таһын киэргэтэн хаартыскаҕа түһэрии; 

 Аан дойду үрдүнэн омук саҥа дьыллааҕы бырааһынньыгын бэлиэтээһинин туһунан көрдөрүү, иһитиннэрии; 

 Саҥа дьыллааҕы көр-нар, төрөппүтү кытыннарыы; 

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

 

 

Тохсунньу ый - “Аан дойду алыптаах остуоруйата”.   

 

 Оҕоҕо дьиэҕэ кинигэни ааҕыы, кинигэҕэ сыһыарыы, остуоруйаны иһитиннэрии туһунан сэһэргэһии; 

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

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 Нэдиэлэ аайы ый устата континеннарынан омук дойдутун култуураларын, историяларын, уратыларын туһунан көрдөрүү, 

иһитиннэрии (Япония, Индия, Хотугу Америка, Африка, Англия); 

 Араас омуктар оонньууларын оонньотон, илииннэн үлэҕэ, уруһуйга, аттаран-мэһийэн оҕолорун эрчийэн сайыннара сылдьалларыгар 

төрөппүттэргэ сүбэ-ама, консультация биэрии; 

 

 

Олунньу ый - Киһи-аймах эйгэтэ. 

 

 Оҕо кыһыҥҥы хамсаныылаах оонньуутун туһунан иһитиннэрии (салаасканан, хаҥкынан, хайыһарынан); 

 Айылҕаҕа, дьон-сэргэ ортотугар сылдьыы, оҕолордуун алтыһыы - нуорма, быраабыла, сокуон диэн баарын оҕолуун сэһэргэһиит, 

стендэ, планшет көрдөрүүгэ ууруу; 

 “Мин аҕам” – оҕо уруһуйун көрдөрүүгэ ууруу 

 Аҕа, эһээ туһунан хоһооннору дьиэҕэ аахтарыы; 

 Аҕа дойдуну көмүскээччи күнүгэр аналлаах тэрээһиҥҥэ кытыннарыы, бэлэмнэнии; 

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

 “Оруоллаах оонньуу – оҕо киһи-аймах эйгэтигэр киириитигэр туһата” – сайыннарар эйгэни байытыыга кытыннарыы;  

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

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

 

 

Кулун тутар – “Дьөһөгөй оҕото- кулунчук”. 

 

 “Тапталлаах мин ийэкэм” – ийэлэр мэтириэттэрин оҕолор уруһуйдара; 

 “Күн күбэй ийэҕэ” анаан көргө-нарга бэлэмнэнэргэ кытыннарыы (ырыа, хоһоон, үҥкүү үөрэтиитэ, атрибуттары оҥоруу); 



 Сааскы айылҕа уларыйыытын оҕотунаан кэтээн көрүүтүгэр сүбэ-ама биэрии; 

 Сайыннарар эйгэни тэрийиигэ кытыннарыы; 

 Оҕо аһыыр аһын, утуйуутун, оонньуутун, ситиһиитин туһунан күн ахсын ыытыллар сэһэргэһиилэр, иһитиннэриилэр; 

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

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

 

 

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

 

 Сааскы кэмҥэ оҕо доруобуйатын харыстыырга иһитиннэриилэр; 

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

 “Оҕо хомуйан оҥоруу нөҥүө толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы” – барылынан төрөппүккэ иһитиннэрии, сэһэргэһии; 

 Таһырдьа дьаарбайыыга атрибуттары оҥорорго кытыннарыы; 

 “Космос” – оҕо оҥоһуктарын, уруһуйдарын выставката; 

 Саас туһунан хоһооннор, кэпсээннэр, ойуулар, билгэлэр; 

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

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

 

 

Ыам ыйа – “Самаан сайын кэллэ”. 

 

 Үлэ-эйэ-маай бырааһынньыгын бэлиэтээн,  дьиэлэрин таһыгар төрөппүттэринээн хаартыска, видеоролик, челлендж оҥорорго 

көҕүтүү; 

 Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт, уһансыбыт аймахтар тустарынан оҕоҕо кэпсии, иһитиннэрэ сылдьалларыгар тиэрдии; 

 Сынньалаҥ күннэргэ оҕо күннээҕи режимын тутуһуннаралларыгар өйдөтүү; 

 Төрөппүт оҕотун кытары сынньалаҥы тэрийиитин туһунан консультация; 

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

 Оҕо доруобуйатыгар кутталлаах түгэн үөскээбэтин туһунан сэһэргэһии, сэрэтии (дьиэҕэ, суолга, айылҕаҕа, үрэххэ, өрүскэ, күөлгэ); 

 Ыһыахха көхтөөх төрөппүттэргэ махтал суругунан, грамотанан наҕараада туттарыы. 
 

 

 

 

 



3. ТЭРЭЭҺИН ТҮҺҮМЭҔЭ 

3.1.  Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин Программатын толорууга  ирдэбиллэр 

 

1) Улахан киһи оҕону дьоһун киһи быһыытынан көрүүтэ; оҕо бэйэтин кыаҕын билиниитин, бэйэтигэр эр санаалаах буолуутун улахан 

киһи ситиһиитэ 

2) Оҕону иитиигэ-сайыннарыыга кини тус уратытынан, кыаҕынан улахан киһи салайтарыыта (оҕо сайдыытын баттыыр да, күүркэтэр да 

сатаммат) 

3) Улахан киһи оҕолуун хардарыта дьайсыытыгар оҕо олоҕун эйгэтин көрүүтэ, дьайымалга оҕо баҕатынан уонна кыаҕынан сирдэтиитэ 

4) Оҕолор бэйэлэрин ыкка ардыларыгар хардарыта дьайсыыларын улахан киһи хааччыйыыта, сылаас, сайаҕас сыһыаны олохтооһуна 

5)  Оҕо дьайымалын бары көрүҥэр кини көхтөөх, быһаарыылаах буолуутун улахан киһи тэрийиитэ 

6) Оҕооҕолордуун кыттыһан дьайымалын тэрийиитигэр, алтыһыытыгар оҕо бэйэтэ быһааран тэрилин таларын,  бэйэтэ билэринэн 

дьаһанарын, сатыырынан дьайарын, бэйэтэ тардыһар оҕолоругар кыттыһарын хааччыйыы  

7) Улахан киһи оҕо кутун-сүрүн баттыыра, уйулҕатыныһара, оҕоҕо илиитин тиэрдэрэ кытаанахтык бобууллар, оннук тугэн таҕыстаҕына 

сэмэҕэ тардыллар. 

 

3.2. Сайыннарар эйгэни тэрийии 

 Сайыннарар эйгэни тэрийии уорэх тэрилтэтигэрстандартка уонна санитарнай-эпидемиологическай ирдэбилгэ сөп түбэһиэхтээх 

(Нуормалыыр  уонна нуормалыыр ньыма  докумуоннарын испииһэгэр 3.9 баска көр). 

Сайыннарар эйгэни тэрийиини  олоххо киллэриигэ Программа кытаанах ирдэбиллэри туруорбат. Ого тэрилтэтэ Программатын 

сыалыгар, соруктарыгар олоҕуран сайыннарар эйгэни тэрийиини  бырайыактыан сөп. Сайыннарар эйгэни тэрийии уорэхтээьин  тэрилтэтин 

улэлиир хайысхатынан, оҕо сайдыытынан, сааһынан, илдьэ сылдьар омугун култууратынан уратылаах буолар. Ол курдук оҕо 

тэрилтэлэлигэр хайдах эйгэтэ тэриллибититтэн тэрилтэ укулаатын, иитэр-сайыннарар улэтин ситимин, оҕону иитэр култууратын 

быһаарыахха сөп.  

Сайыннарар эйгэни тэрийии  - үөрэх эйгэтин сорђото буолар, анал ирдэбилгэ олођуран тэриллибит сирдээх (программа  олоххо киирэригэр 

ананан тэриллибит дьиэтэ уонна тус анал сирдэрэ), араас матырыйааллаах, туттар тэриллээх, электроннай үөрэх ресурсалардаах (ол иһигэр 

сайыннарар компьютернай оонньуулар), оскуола иннинээҕи ођону үөрэтэр уонна иитэр ньымалардаах, оҕо доруобуйатын көмүскүүр уонна 

харыстыыр, туох уратылааҕын учуоттуур уонна итэҕэстэрин көннөрөр сайыннарар кыахтаах.   

Стандартка олоҕуран сайыннарар эйгэни тэрийиигэ  араас вариант (эгэлгэ) баар буолуон сөп, өскөтүн үөрэх сүрүн программатын сыалын 

соругун,  сааһынан уоннар гендернай уратытын олоххо киллэриигэ учуоттаатахха. 

Сайыннарар эйгэни тэрийии  стандартыгар олоҕуран ого тэрилтэтэ манныгы хааччыйар уонна мэктиэлиир: 

- оҕо эт-сиинин уонна уйулђатын туругун  көмүскүүр уонна харыстыыр, ис турук иэйиитэ этэҥҥэ буоларын, ол иһигэр иһитиннэрэр-

көрдөрөр эйгэ уратытын уонна ситим эйгэтигэр куттал суох буолуутун учуоттуур, киһи киһиэхэ ытыктабыллаахтык, киэннээхтик 



сыһыаннаһарын иңэрии, киһиэхэ үчүгэй өрүтүн уонна ытыктабыл бэлиэтин көрдөрөрүү, оҕо ис санаатын уонна наадыйыытын, бэйэтин 

үчүгэй өттүнэн сыаналанарынүөскэтии уонна өйөөһүн, бэйэ кыађар уонна сатабылыгар эрэли, ол иһигэр кэллэктиип үлэтигэр оҕо бэйэ 

бэйэни кытта алтыһарын иңэрии 

 

 

 

3.3. Төрүт бырааһынньыктар, олохтоммут үгэстэр, араас тэрээһиннэр 

 

Оҕо күннээҕи олоҕун сэргэх, туһалаах оҥоруу  уонна  бэйэлэрин икки ардыларыгар үөрэ-көтө бодоруһууларын ситиһии иитээччи 

иитэр –үөрэтэр үлэтин күннээҕи  соруга буолар. Күннээҕи буолбут чаҕылҕай түбэлтэлэр  оҕо майгытыгар, дьоҥҥо сыһыаныгар дьайаллар 

уонна хас биирдии олохтоммут түгэннэр оҕолор түмсүүлээх буолалларыгар туһуланаллар. Иитээччи хас биирдии оҕоҕо сиэрдээхтик 

сыһыаннаһан, олохтоммут түгэннэри, үгэстэри  үрдүктүк туттаҕына, ытык өйдөбүллэр дириҥник өйүгэр-санаатыгар хатаналлар, этигэр-

хааныгар иҥэллэр.  

Холобур, оҕо тэрилтэтигэр «Үтүө сарсыарда» диэн сарсыардааҥҥы үгэс кыра оҕо коллектив  олоҕор биир тэҥник, сыыйа киирэрин, 

доҕотторун кытта үөрэ-көтө көрсөрүн хааччыйар. «Төрөөбүт күҥҥүнэн!»  олохтоммут бэлиэ күн үгэһэ - хас биирдии оҕоҕо суолталаах 

буоларын ситиһии, истиҥ эҕэрдэ, бэлэх биэрии,  хоровод, ырыа,  үөрүү-көтүү тэриллэр. «Бөһүөлэк устун дьаарбайабыт» - төрөөбүт дойдуга 

тапталы иитии.  

Халандаарынан араас бэлиэ күннэр бэлиэтэнэллэр:«Кинигэ төрөөбүт күнэ» - кинигэҕэ харыстабыллаах сыһыан, убаастабылы  иитии.  

Айылҕа көстүүлэригэр  аналлаах күннэр: уу, сир, чыычаах, кыыллар күннэрэ оҕолорго ордук чугастар,  ол иһин  сөбүлүүллэр, күүтэллэр.  

Акциялар-«Чөл олоҕу тутуһабыт», «Айылҕа биһиги доҕорбут»,  «Үтүө санааланыы» -оҕо дьиэтигэр уол аҕатынаан хаар күрдьэҕин оҥорон 

бэлэхтээһинэ буолуон сөп уо.д.а. Араас тиэмэлээх нэдиэлэлэр ыытыллаллар, холобур, «Оонньуу уонна оонньуурдар», уус-уран айымньыга, 

остуоруйаҕа, суруйааччыларга аналлаах нэдиэлэлэргэ - араас оҕо дьайымалларынан, сайыннарыылаах эйгэлэри уларытан, бэсиэдэлэр, 

аралдьыйыылар, көрсүһүүлэр, быыстапкалар, экскурсиялар тэриллэннэр, оҕо күннээҕи олоҕо бииртэн биир өрө көтөҕүллүүлээх 

түгэннэринэн туолар, байытыллар. 

Үөрэхтээһин  түгэнэ - бу  бэйэтэ туспа айымньы, манна оҕолор, иитээччи уонна төрөппүттэр алтыһыыларыгар хас биирдии кыттааччы 

бэйэтин суолун-ииһин булунарыгар, киһи быһыытынан  уопсастыбаҕа хайдах сыһыаннаһарыттан үтүө түмүктэрдээх буоларга 

быһаарыныылары, туһалаах өйдөбүллэри, сүбэлэри  иҥэринэр.Үөрэхтээһин түгэннэригэр  оҕо киһи быһыытынан хаачыстыбалара толору 

сайдалларыгар  олук  ууруллар – тулуурдаах, үлэни тиһэҕэр тириэрдии, толоругас уонна бэйэ икки ардыгар өйдөһүү, сүбэлэһии, санаа 

атастаһыыта  уонна айымньылаах үлэ сабыдыала-, кыайбатахха көмөлөсүһүү, хамаанданан үлэлии, оонньуу  үөрэнии.  

 

Программаны олоххо киллэриигэ төрөөбүт норуоппут үтүмэн үйэлэргэ муспут өбүгэ үтүө үгэстэрин, культууратын,  оҕо күннээҕи 

олоҕун түгэннэрин, күн-ый халандаарын эргииринэн араас темаларын хабан туһанан ис хоһооннонор. Оҕо бары өттүнэн сайдыытыгар,  

сааһыгар уонна уйулҕатыгар сөп түбэһэллэр, дьон-сэргэ олоҕор-дьаһаҕар, тус сайдыытыгар интэриэһи көбүтэллэр.Аныгы сайдыылаах кэм 



оҕотун иитиитэ элбэх уратылардаах.  Балысханнык техника уонна наука сайда турар кэмэ, тулабыт сыыппара үйэтэ буолан, оҕо-аймах эмиэ 

олоҕу кытта тэҥҥэ, тэтимнээхтик  хаамсар. Оҕоҕо аналлаах сонун, интэриэһин таба тайанар тиэмэлэри булуу уустуктардаах.  Оҕо кэтээн 

көрөр, сылыктыыр, эксперименниир, түмүк оҥорор, кэпсиир уо.д.а. сатабыллара кылгас кэмҥэ, бииртэн биир дьайымалларынан 

уларыйыылары ирдиир. Дьарыктарга компьютерынан, чаҕылҕай дьэрэкээн ойуулардаах, оонньуулаах, тыастаах, саҥалаах- көрдөрөр 

электроннай презентационнай слайдылары эрэйэллэр. Онон иитээччи онно эппиэттиир гына сатабыллааҕа,  олох таһымынан сайдыылааҕа 

үөрэхтээһин идэтин ирдэбилэ буолар.  

Сахалыы тыллаах оҕо тэрилтэлэрэ күн-дьыл уларыйар тэтиминэн (халандаар култууратынан) иитэр-үөрэтэр үлэ ис хоһоонун, оҕо 

дьайымалын төрүт үгэстэрбитин аныгылыы дьаһанан киллэрэн үлэлиибит. Ол курдук,  сахалыы иһиппититтэн маанылаах аспытын аһаан, 

кэрэ сиэдэрэй таҥаспытын  таҥнан, ыһыах ыһан, оһуохайга тыыммытын уһатан, хомуспутунан арчылатан кэнчээри ыччаппытын олоҕун 

күннэтэ киэргэтэбит. Хас оҕо кэллэктиибигэр сахалыы ырыа-тойук дьиэрэйэрэ, хоһоон, чабырҕах кутуллара, сэһэн-кэпсээн тэнийэрэ – 

бэйэбититтэн-хас биирдии иитээччиттэн, салайааччыттан быһаччы тутулуктаах. Ити барыта олох укулаатын алгыһынан арыаллатан, кэлбит 

кэмҥэ киһилии олорорбутун хааччыйыаҕа. 

 Күннээҕи олоххо өбүгэ  үтүө үгэстэрин сөптөөхтүк тутуһарга оҕолору күннэтэ такайан уһуйабыт. Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын, олонхону, сиһилии ырыттахха, өбүгэ саҕаттан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр үтүө үгэстэр маннык наарданаллар: 

1. Дьаһанан олоруу (ыал укулаата, дьиэтээҕи үгэс; удьуор ситимин үөрэтии; бэйэни көрүнүү-хараныы; үлэ үгэстэрэ; эти –сиини 

чэбдигирдии). 

2. Сиэр-майгы үгэстэрэ(сытыары сымнаҕас, холку майгы, киэҥ көҕүс; ыалдьытымсах, күндүһүт-мааныһыт үгэс; сытыы-булугас өй; 

сүбэһит-мааныһыт үгэс; ылыннарыылаах тыл-өс). 

3. Кэрэҕэ уһуйуу(иһит-хомуос, таҥас –сап кэрэтэ; ырыа-тойук, оһуохай, олонхо; остуоруйа, таабырын, үгэ, өс хоһооно, чабырҕах, ох 

тыл уо.д.а.). 

4. Итэҕэл үгэстэрэ (айыы үөрэҕэ; ыһыах; ойууннааһын). 

Билигин өбүгэ үтүө үгэһин хас үөрэх тэрилтэтин аайы олохсутарга Саха сиригэр ыытыллар бэйэ култууратыгар сыһыаннаах 

дьаһаллар олус табыгастаахтар:Ыһыах, Олоҥхо, Хомус, норуот Маастарын, Булчут, Ийэ, Аҕа, кырдьаҕас көлүөнэ Күннэрэ. Бу дьаһаллар 

сылы эргиччи баралларын быһыытынан хас оҕо тэрилтэтин ахсын халандаар култууратын олохтоон, олох укулаатыгар киллэрэн, 

сааһыланыы барар.  

Ол курдук, сыл ыйдарын сахалыы ааттарын кыра эрдэхтэн билсэллэр. Өбүгэлэрбит күн-дьыл эргиирэ уларыйарын кэтээн көрөн, 

билгэлээн, олохторун-дьаһахтарын оҥостоллорун, дьиэлэрин-уоттарын көрүнэллэрин аныгы олох сиэринэн күннэтэ туһаныы, тэринии 

умнуллубакка салҕанар. Аныгы оҕо тэрилтэлэрэ Айыылар ыйдарынан иитии-үөрэтии үгэһин киэҥник туһанабыт. Холобур, ыам ыйа-

Иэйиэхсит, бэс ыйа- Үрүҥ Айыы, от ыйа-Буор ыйа, атырдьах ыйа-Сүҥ дьааһын, балаҕан ыйа-Улуу Суорун, алтынньы – Хотой Айыы, 

сэтинньи ый-Байанай, ахсынньы-Билгэ Хаан, тохсунньу –Таҥха, олунньу- Одун, кулун тутар-Дьөһөгөй. Кинилэр бары тутуһуллар 

сиэрдээхтэр-туомнаахтар.   



 Аныгы кэмҥэ тэнийбит чинчийэр-көрдүүр дьайымал көдьүүстээх ньыматынан -  бырайыактаһын буолар. Бырайыактааһын сүрүн 

түмүгэ:  иитээччи салалтатынан оҕо бэйэтин бэйэтэ  билэ, үөрэтэ, иитэ, тупсара улаатарыгар тирэх, күүс-көмө ылар. Онон оҕо чинчийэн 

билбитигэр олоҕуран, бэйэтин санаатынан, көрүүлэрин олоххо киллэриигэ суолта биэрии – иитээччи күннээҕи сүрүн сыала-соруга. 

 Бырайыактааһын  дьайымала оҕо билэ-көрө сатааһынын көҕүлээһин – билэр баҕатын уһугуннарыы - билэргэ наадыйыытын толоруу 

киэбинэн барар. Бырайыактааһын дьайымалын тэрийии кэрдиистэрэ: сылтаҕырыы (мотивация);  чинчийии хайысхатын булуу сыал-сорук 

туруорунуу;  булбут матырыйаалы сааһылааһын; чинчийии түмүгүн дьүүллэһии; сабаҕалаһыны быһаарыы; түмүк көрдөрүү; көмүскээһин. 

Тиэмэни  таларга оҕо интэриэһиттэн, кыаҕыттан, билбитигэр олоҕуран, тус олоҕуттан ханнык эмэ түбэлтэни, көстүүнү арыйарга, эппиэт 

булууга туһуланар. Бырайыактар хайысхалара: «Мин аатым кистэлэҥэ», «Мин уонна мин доруобуйам», “Хатыҥ мас кистэлэҥэ» уо.д.а. 

Холобур, “Мин төрүччүм”- бу бырайыакка оҕоҕо төрөппүттэрэ кыттыһаллар. Оҕо төрдүн-ууһун билсэр, төрөппүттэрин кытта бииргэ 

көрдүүр-чинчийэр үлэ тэриллэр.  

Бырааһынньык  - улахан үлэ түмүгэ буолар. Онон эрдэттэн бэлэмнэнии үлэтэ ыытыллар. Бырааһынньык сүрүн сыала – оҕону 

култуураҕа сыһыарыы, дойду олоҕор кытыннарыы, сүргэтин көтөҕүү буолар.  

Бэлиэтэнэр бырааһынньыктар. 

 Көмүс күһүн 

 Ийэ күнэ 

 Саҥа дьыл 

 Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрэ 

 Аан дойдутааҕы дьахтар күнэ 

 Кыһыны атаарыы 

 Кыайыы күнэ 

 Оҕо көмүскэлин күнэ 

 Ыһыах. 

Оҕо –аймах саамай күүтүүлээх бырааһынньыга –Саҥа дьыл, Тымныы эһээ оҕонньор, сиэнэ Хаарчаана, киэргэммит харыйа, күүтүүлээх 

бэлэх. Хас сылын аайы бу улахан тэрээһини саҥатытан, солуннук уратытык аныгылыы толкуйдаан ыытыы оҕо саадын иитээччилэрин, бары 

үлэһиттэрин айымньылаах бырайыага буолар. Оннук солун ураты бырайыагынан «Тымныы оҕонньор уhаайбатыгар ыалдьыттааһын» 

(Резиденция Деда Мороза) диэн ааттанан олоххо киирэрэ тэриллэр. Оҕо саадын тиэргэниттэн саҕалаан, ис-тас көстүүтэ биир истиилинэн 

Тымныы оҕонньор олорор-үлэлиир дыбарыаһыгар, уһаайбатыгар тийэ мындырдаан уларыта тутуллан, оҥоһуллан киэркэйэр: остуоруйа 

дойдутун санатар, алыптаах хосторунан күүлэйдээһин: Тымныы оҕонньор почтата, музейа, араас быыстапкалара, библиотекалаах үлэлиир 

хоһо, ыалдьыттары минньигэс астарынан күндүлүүр «Хаар кыырпаҕа” кафета, Саҥа дьыллааҕы Баал-маскарад ыытаргар - киэҥ-куоҥ 

күлүмүрдэс саалата, мастарыскыайа, бэлэхтэрин коллекцията, араас оҕо интэриэһинэн хаартыскаҕа түһүү туоналара уо.д.а. Маннык эйгэҕэ 

аныгы оҕо ордук чугастык үөрүүлээх алыптаах бырааһынньыгынан толору дуоһуйууну ылар кыаҕа хааччыллар. Бу күн хас биирдии 

кырачаан оҕо дьиэ кэргэнинээн бары кэлэн, бырааһынньыктыыр, Тымныы оҕонньордуун көрсүһэр, кэпсэтэр,күлэр-үөрэр  кэрэ бэлиэ түгэнэ 



тосхойор. Иитээччилэр айымньылаах үлэҕэ хамаандаларынан тыырсан, сүҥкэн үлэ саҕаланар. Кинилэр Тымныы оҕонньор дыбарыаһыгар 

үлэлиир, кини көмөлөһөөччүлэрэ буола уларыйаллар. Оҕолору аттракционнарга, Саҥа дьыллааҕы Баалга сирдиир, арыаллаан аралдьытар 

улахан бырааһынньык  иитэр-үөрэтэр үлэтин былааннаан, киэҥ ураты ис хоһоонноон  ыыталлар. Иитээччилэр хамаандалара бөлөхтөрүнэн 

тыырсан, Тымныы оҕонньор уһаайбатын тэрээһинин үлэтэ барар: сценарийа, оонньуулар, көрө-нара, Баал-маскараада, аттракциона, 

маастардар илиинэн бэлэх оҥоһуктарын тэриллэрэ, асчыттар  бырааһынньыктааҕы мааны остуол түбүгэ уо.д.а. тэрээһин бэлэмнэниитэ уһун 

бириэмэни, сылбаны эрэйэр.  Сүрүн болҕомто Саҥа дьыллааҕы бал-маскараад солуннук аныгыы сценарийданан тэриллэригэр ууруллар. 

Компьютернай дизайнаан, уларыйат охсор, көрдөрөр слайдылардаах, видеороликтардаах,  араас театральнай этюдтардаах, сценалардаах, 

декорациялардаах, Саҥа дьыл араас тиэмэлэрын хабар телевизорынан ыытыллар викториналаах уо.д.а. иитээччилэр толкуйдарынан айыллар. 

Маннык тэриллиннэхтэринэ   оҕо бырааһынньыктыыр культурата үрдүүр, обществоҕа дьоннуун алтыһыытыгар аһаҕас эйгэ тэриллэр, 

бодоруһар үөрүйэҕэ, кэрэҕэ тардыһыыта сайдар, күүһүрэр. Бырааһынньыкка үөрэн-көтөн оҕо-иитээччи-дьиэ кэргэн истиҥ сыһыаннара 

чугасыһар, бөҕөргүүр, аһаҕастык кэпсэтии киэҥник олохтонор. 

Аралдьыйыынытэрийии сүрүн ирдэбилинэн оҕо сүргэтин көтөҕүү, саҥаҕа, кэрэҕэ тардыһыытын көҕүлээһин буолар.  

Оскуола иннинээҕи ого тэрилтэтэ бэйэтэ ураты үгэстээх, туспа көрүүлээх, суоллаах-иистээх буолар. Биир тэнийбит иитэр үлэнэн – 

театр эйгэтин, оҕо театрын студияларын, театр араас оонньууларын дьайымалларын, аралдьыйыылар үлэлэрин киэҥ уопута баар. 

Оҕо саас остуоруйаттан саҕаланар. Ону таба тайанан оҕолору остуоруйанан иитии үлэтэ – театральнай  аралдьыйыы эмиэ ыытыллар. 

Театр алыптаах, үөрүү-көтүү аргыстаах, өрө көтөҕүллүүлээх түмэл - онон кыра оҕо  судургук, чэпчэкитик ылынар, интэриэһиргиир, олус 

сэргээн оонньуур. Театр оскуола иннинээҕи үөрэх тэрилтэтигэр ФГҮӨС бары уобаластара туруорар соруктарын биир кэлимсэтик хабан,  

ирдэбиллэрин толорууга дьоһун миэстэни ылар. Театр дьайымалын  араастаан  киллэрэбит: 

1. Оҕону сайыннарар  эйгэтэ – театр сцената, хосторо, муннуктарын туоната. 

2. Күннээҕи иитэр-үөрэтэр үлэҕэ былааннааһын: театр-оонньуулара, аралдьыйыылар, остуоруйалары, испэктээкиллэри туруоруу, 

бырайыак үлэтэ, театр студията уо.д.а. 

3. Төрөппүтү кытта алтыһыыга. 

4. Оҕо араас дьайымалларыгар. 

5. Улахан дьону, иитээччини кытта алтыһыылар. 

6. Түөлбэни, норуодунай театрдары кытта бииргэ үлэлээһин. 

Оҕо театрын дьайымалын  ис хоһооно: 

1. Оҕо тылын-өһүн чуолкайдык саҥардыы. 

2. Уустаан-ураннаан саҥарыыны сайыннарар эрчиллиилэр. 

3. Араас оруоллар уобарастарыгар уларыйарга  ооньуулар, түгэннэр. 

4.  Оҕо имигэстик туттарын –хаптарын сайыннарыыга хамсаныылар, үҥкүүлэр. 

5. Тарбах оонньуулара. 

6. Кылгас, быһа тардан этюдтара. 

7. Тэттик – кэпсэтиилэри, ырыалары, хоһооннору, сценкалары оонньоон холонуу. 

8. Куукула, күлүк, остуол, хартыына, тарбах уо.д.а. театр  испэктээкиллэригэр ыалдьыттааһыннар, оҕолор туруоруулара. 



Оҕоҕо уус –уран айымньыны, остуоруйаны билиһиннэрии күннээҕи олоҕор, араас дьайымалларга: иитээччи бэйэтэ театрга оонньоон 

көрдөрүүтэ, айымньыны кэпсээһинэ, иһитиннэриитэ, ырытыһыыта тиһигин быспакка барыахтаах. Анал дьарыктарга, аралдьыйыыларга, 

оонньууларга театр үлэһиттэрин, артыыстар идэлэрин, куукулалары, макеттары, араас көрдөрөр матырыйыыллары, видеороликтары, 

киинэлэри туһанан,  кэҥэтэн оҕону театр эйгэтигэр сыһыарар.  

Оҕо икки сааһыттан сэттэтигэр дылы кэрдиис кэмин хабан, театр дьайымала ыытыллар: күннээҕи олоҕор, режимнай түгэнигэр 

араастаан киллэрэн, иитэр-үөрэтэр үлэ ис хоһоонун байытар, оҕо билэр-көрөр интэриэһин кэҥэтэр. 2-3 саастаах кырачааннарга кыыл-сүөһү, 

көтөр-сүүрэр дорҕоонун, саҥатын, от-мас тыаһын-ууһун иһитиннэрэбит, хамсаныытын үтүгүннэрэбит, оонньотобут, остуоруйа 

дьоруойдарын бэргэһэлэрин кэтэрдэн, араас саҥаларын үтүгүннэрэн оонньотон дьарыктыыбыт. Араас театр көрүҥнэрэ- фланелеграф, 

тарбах, куукула, күлүк, хартыына, остуол, оонньуур эйгэ байытыллан оҕо сааһынан көрөн киллэриллэр. 

Аныгы тутуулаах киэҥ –куоҥ оҕо тэрилтэлэригэр иһинэн бэйэ оҕо театрдара үлэлиир усулуобуйалара толору баар буоллулар. Ону 

киэҥник туһанан, эбэтэр театр артыыстарын, режиссердарын  иитии үлэтигэр сыһыаран үлэлэтии киэҥ хабааннаан тэринии - үлэ 

хаачыстыбатын тупсарар, үрдүк таһымҥа таһаарар. Оннук үлэлии-хамсыы олорор  оҕо  саадтара  элбэхтэр, үлэлэрэ түмүктээхтэр.  

Араас омук олоҕун айымньы нөҥүө саха оҕотугар туруоран,  атын омук культуратыгар убаастабылы иитии, искусствотыгар чугастык 

сыһыарыы   соругун толорууга театр оруола улахан. 

Инсценировкалары, испэктээкиллэри  оҕолор бэйэлэрэ оонньооһуннара ордук көдьүүстээх, артыыстаан оонньуур кэмигэр  оҕо тула  

өттүнэн  сайдар. Улахан киһини, саастылаахтарын кытта сүбэлэһэн, бииргэ былааннаан ыкса алтыһан, биир сыаллаах үлэ ситимнэнэр. 

Айымньыны   оонньоон көрдөрөрүгэр  маннык соруктар тураллар: 

- оҕо айымньы ис хоһоонун билэн, ис кыаҕын туһанан уобараһын сөпкө оонньуурун ситиһии. 

- оҕо оруолун хамсанан –имсэнэн, тылын-өһүн  көрөөччүгэ тиэрдэрин  үөрэтии. 

- бары сомоҕолоһон оонньуур үөрүйэхтэри иитии. 

 Инсценировка, испэктээкил туруоруу дьайымала маннык торумнаныан сөп: 

1. Айымньы талыыта. 

2. Оруоллары  үллэстии. 

3. Оонньуур оруолгун билсии, тылын-өһүн өйгө үөрэтии. 

4. Кылгас этюдтары оонньооһун. 

5. Дьоруой таҥаһын эскизтээн тигии, куукулалары таҥыннарыы. 

6. Театр декорациятын ойуулааһын, кырыйан оҥоруу үлэлэрэ. 

7. Оруоллаах-сюжеттаах оонньуулар «Биһиги - артыыстарбыт», «Мин режиссербун!», «Мин-театр көрөөччүтэбин» уо.д.а. 

8. Кыра саастаах көрөөччүлэргэ ыалдьыттааһын. 

9. Төрөппүттэргэ –театр. 

Кырачаан оҕоҕо уобараһын толору биэрэргэ кыһаллыы, артыыс үлэтин ыкса билсии, уустаан-ураннаан эмоциональдайдык туттан-

хаптан саҥарарга (ытыырга, күлэргэ, хомойорго, кыыһырарга, үөрэргэ) угуйууга дьаныардаах үлэ барар.  Оҕо дьон иннигэр толлубакка, 

дьоруой уобараһын толору биэрэргэ кыһаллар. Айымньыны толору испэктээкилинэн туруорууга улахан бөлөх оҕолоро бары кытталларын 

ситиһэр ордук. Хас биирдии оҕоҕо убаастабыл, кининэн киэн туттуу, оҕо бары кыахтааҕын иитиигэ туһаайыллар. Мантан төрөппүт сүргэтэ 

көтөҕүллэр, бары өттүнэн кыһаллан, театр олоҕун билсэн, ол эйгэтигэр киирэр. Кини көрөөччү буолан, оҕото артыыстыырын көрөн, 

оҕотуттан дириҥ дуоһуйууну, астыныыны ылан, киэн туттар, талааныгар сүгүрүйэр. 

Киһи оҕо эрэ сааһыгар ис күүһэ күөмчүлэммэккэ бэйэтэ санаатынан, баҕатынан олорор, сайдар. Ол иһин кини  өрүү дьарыктаах, сүүрэн-

көтөн, бокуойа суох оонньоон күнүн атаарар. Улаатан истэҕин аайы оонньуура лаппа аҕыйаан, эбээһинэһэ элбээн, үлэҕэ сыстан, үөрэххэ 



дьарыгыран ыыра кэҥиир. Онон оҕо бэйэтэ баҕатынан артыыстыыр, айан оонньуур түгэнин куоттарбакка,  сөптөөх усулуобуйа тэрийэн, 

иитээччи элбэхтик театры бэйэтинэн оонньуур ньымалары баһылыахтаах. Оҕо улахан ситиһиитэ – билэр айымньытын араас театры туһанан  

бэйэтэ, эбэтэр  саастыылаахтарын кытта тэринэн айан оонньуура буолар.  

 

 

 

3.4. Оҕо күннээҕи тутулуга  

 
         Күннээҕи тутул хас биирдиил  оҕо сааһын, сайдыытын, доруобуйатын,  интэриэһин учуоттаан  сөпкө аттарыллан оҥоһуллар. Хас 

биирдии уһуйааҥҥа күннээҕи тэрээһиҥҥэ,  сөп түбэһиннэрэн оҥоһуллубут тутулук  көннерүллэн, хамсаан биэриэн сөп.  Санитарнай 

быраабылаларга  уонна доруобуйаны харыстыыр  ирдэбиллэр нуормаларыгар эппиэттиир. 

Холобур, 12-чаас устата сылдьар оскуола иннинээҕи саастаах оҕо тэрилтэтигэр  күннээҕи тутулук барыллара. (Балаҕан ыйыттан ыам ыйыгар 

диэри).      
 

 

 

 

Күннээҕи тутулук 

 

Күннээҕи 

тутулук 

түгэннэрэ 

Оҕолор 

дьайыылар

ын ис 

хоһооно 

Иитээччи 

үлэтин ис 

хоһооно 

Кыра 

бөлөх 

Орто 

бөлөх 

Улахан 

бөлөх 

Бэлэмнэн

ии бөлөх 

«Аламай күн 

сырдыгынан»

- истиҥник 

көрсүһүү . 

«Үөрэ-көтө 

оонньуохха»- 

сайыннарар 

кииннэргэ 

оҕо бэйэтин 

баҕатынан 

оонньооһуна. 

Оҕолор бэйэ 

бэйэлэрин 

кытта 

эҕэрдэлэһэн 

киирэллэр. 

Бөлөх 

иһигэр 

сайыннарар 

кииннэргэ 

оҕо 

баҕатынан 

оонньооһуна

. 

Саҥа кэлбит 

оҕолору 

көрсүү, көрөр-

истэр. 

Оҕолордуун, 

төрөппүттэрди

ин 

биирдиилээн, 

бөлөҕүнэн 

кэпсэтэр, 

сүбэлэһэр, 

сүбэлиир. Саҥа 

кэлбит оҕолору 

07.30-

08.25 

07.30-

08.25 

07.30-08.20 07.30-

08.15 



биирдиилээн 

болҕомто 

ууруу. 
 «Олбохторго 

олоруох,күнн

ээҕи дьарыгы 

торумнуох» - 

(бөлөҕүнэн 

мустуу). 

«Тылчаан 

эрчиллиилэрэ

»  таба 

саҥарарга 

үөрэнэр 

эрчиллиилэр  

Оҕолор 

иллэҥ 

бириэмэлэри

гэр күннээҕи 

дьарыктары

н хас 

биирдии оҕо 

бэйэтин 

баҕатынан 

торумнааһы

на 

(былааннааһ

ын) 

Иитээччи 

кэлбит оҕолору 

бөлөҕүнэн 

мунньан 

куннээҕи 

дьарыктарын 

былаанныылла

рын салайар. 

Биирдиилээн 

оҕону кытта 

иитээччи 

«Тылчаан 

эрчиллиилэрин

» оҥорторор 

08.25 (10 

мүн) 

08.25 (10 

мүн) 
08.20 (10 мүн) 08.15 (10 

мүн) 

«Эрчимнээх 

хамсаныы – 

доруобуйа 

төрдө» - эти-

хааны 

уһугуннарар 

эрчиллиилэр. 

Оҕолор эти –

хааны 

уһугуннарар, 

сайыннарар 

араас 

эрчиллиилэри 

оҥороллор. 

Иитээччи, 

уһуйааччы 

бэйэтэ араас 

көрүҥүнэн, 

хайысханан, 

ньыманан 

оҕолор 

эттэнэрин-

сииннэрин 

уһугуннарар 

эрчиллиилэри 

оҥорторор. 

08.30-

08.50 

08.33-

08.50 

08.30-08.50 08.25-

08.50 

«Минньигэс 

астаах 

сандалы 

тула» - 

сарсыардааҥ

ҥы аһылыкка 

бэлэмнэнии,а

һылык. 

Суунуу, 

тарааныы, 

остуол 

бэлэмнээһии

. 

Эти-сиини 

чэнчистик 

туттуу 

быраабылалар

ын көрүү 

(көмөлөһүү, 

көннөрүү, 

сүбэлээһин). 

08.50-

09.15 

08.50-

09.15 

08.50-09.15 08.50-

09.15 



Оҕолор 

баҕаларынан 

дьарыктаныы

лара, 

бырайыак 

 

Оҕолор 

бэйэлэрэ 

талбыттарын

ан иитээччи 

былааннааб

ыт 

дьарыктарыг

ар, 

бырайыакта

рыгар 

кыттыһаллар

, 

оонньууллар

. 

Кыттыспата

х оҕолор 

бэйэлэрин 

баҕаларынан 

оонньууллар 

эбэтэр 

уһуйааччыла

рынан баран 

дьарыктанал

лар. 

Оҕолору 

иитээччилэр 

уһуйааччылар 

бырайыагы 

салайаллар, оҕо 

баҕарар 

дьарыгын 

көҕүлүүллэр, 

интэриэстэрин 

тардаллар, 

дьарыктыылла

р. 

Көмөлөһөллөр. 

 

 

 

09.15-

10.00 

09.15-

10.35 

09.15-10.40 09.15-

10.45 

Битэмииннэ

эх утахтары 

иһии. 

Салгыҥҥа 

дьаарбайыы

га 

бэлэмнэнии 

Утахтарын 

иһэллэр, тас 

таҥастарын 

таҥналлар, 

бэйэ 

бэйэлэригэр 

көмөлөһөлл

өр. 

Иитээччи 

оҕолордуун 

бэсиэдэлэһэр, 

таҥналларыгар 

көмөлөһөр. 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

 «Күн,салгын-

арахсыспат 

аргыспыт»си

биэһэй 

салгыҥҥа 

дьаарбайыы 

Сибиэһэй 

салгыҥҥа 

дьаарбайыы. 

Оҕолор 

айылҕаны, 

Иитээччи 

оҕолор 

болҕомтолорун 

тардан күнү-

дьылы кэтээн 

10.10-

10.40 

10.35-

11.15 

10.40-11.20 10.45-

11.25 



күнү-дьылы 

кэтээн 

көрөллөр, 

хамсаныыла

ах 

оонньуулар

ы 

оонньооһун. 

көрүүнү, 

хамсаныылаах 

оонньуулары 

тэрийэн ыытар. 

«Оонньуу 

кустуга» 

сайыннарар, 

айымньылаах 

оонньуулар. 

Көҥүл 

оонньуулар, 

остуол 

оонньуулара

, тылы 

сайыннарар, 

харахха 

тыыныыга 

эрчиллиилэр 

Иитээччи 

оҕолор 

оонньууларын 

салайар, 

биирдиилээн 

үлэлэри ыытар. 

11.00-

11.30 

11.15-

11.40 

11.20-11.50 11.30-

12.00 

«Минньигэс 

астаах 

сандалы 

тула» күнүскү 

аһылыкка 

бэлэмнэнии. 

Күнүскү 

аһылык. 

Аһылыкка 

бэлэмнэнэлл

эр, 

сууналлар-

тарааналлар, 

таҥастарын 

көннөрөллөр

. Остуол 

бэлэмнэһэлл

эр. 

Аһыыллар. 

Тэрээһиҥҥэ 

көмөлөһүү. 

11.30-

12.00 

11.40-

12.10 

11.50-12.20 12.00-

12.30 

Утуйуу. Утуйаллар. Муусука 

иьитиннэрэн, 

остуоруйа 

кэпсээн, 

айымньы ааҕан 

оҕолору 

утутуу. 

12.00-

15.00 

12.10-

15.00 

12.20-15.00 12.30-

15.00 

Утуйан 

туруу. 

Чэбдигирдэр 

Сыыйа-

баайа 

Иитээччи 

сыыйа оҕолору 

14.30-

15.00 

14.30-

15.00 

14.30-15.00 14.30-

15.00 



хамсаныылар,

эти-хааны 

уһугуннарар 

оонньуулар. 

уһукталлар 

оҕолор. Эти-

сиини 

уһугуннарар 

араас 

хамсаныыла

ры 

оҥороллор, 

оонньууллар  

уһугуннартыыр

, уһуктубут 

оҕолорго 

болҕомтотун 

уурар. Араас 

хамсаныылары 

былааннаабыт

ынан эбэтэр 

оҕо баҕатынан 

хамсаныылары

н 
«Минньигэс 

астаах 

сандалы 

тула» 

түөртүүргэ 

аһылык 

Сыыйа- 

баайа 

таҥныбыт 

оҕолор 

түөртүүргэ 

аһыыллар. 

Иитээччи 

сөптөөх 

аһааһын 

быраабылата, 

аска, 

сервизтээһиҥҥ

э болҕомтону 

уурар.  

15.00-

15.30 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 15.00-

15.25 

«Көхтөөх-

көрдөөх,айар-

тутар 

оонньуулар» 

Оҕо бэйэтэ 

талбытынан 

оонньуулара

.  

Иитээччи 

кэтиир, 

көмөлөһөр, 

салайан 

биэрэр.. 

15.30-

16.55 

15.25-

16.55 

15.25-16.55 15.25-

16.55 

Биирдиилээн 

үлэлэр,куруһ

уоктар  

Биирдиилээ

н 

дьарыктаны

ы,  

куруһуокка 

сылдьааһын.  

Уһуйааччылар 

куруһуокка, 

иитээччилэр 

биирдиилээн 

оҕолордуун 

дьарыктаналла

р. 

15.30-

16.15 

15.25-

16.15 

15.15-16.30 

 

15.15-

16.30 

 

«Минньигэс 

астаах 

сандалы 

тула»киэһээҥ

ҥи аһылыкка 

бэлэмнэнии,к

иэһээҥҥи 

 Киэһээҥҥи 

аһылыкка 

бэлэмнэнии, 

аһааһын. 

Тэрээһиҥҥэ 

көмөлөһүү. 

17.00-

17.30 

16.05-

17.35 

16.05-17.40 16.10-

17.45 



аһылык. 

«Күн,салгын- 

арахсыспат 

аргыспыт» 

сибиэһэй 

салгыҥҥа 

күүлэйдээһин

.  

Сибиэһэй 

салгыҥҥа 

оҕолор 

дьаарбайалл

ар. 

хамсаныыла

ах 

оонньуулар

ы 

оонньооһун. 

Иитээччи 

оҕолор 

болҕомтолорун 

тардан 

көрдүүр, 

чинчийэр 

дьайымаллары,  

хамсаныылаах 

оонньуулары 

тэрийэн ыытар. 

17.30-

18.00 

17.35-

18.30 

17.40-18.30 17.45-

18.30 

«Билбэтэхпит

ин билэбит, 

улаатабыт,сай

дабыт» көҥүл 

оонньуу 

эйгэтэ. 

Оҕо бэйэтэ 

талбытынан 

араас 

көрүҥнээх 

оонньуулар, 

остуол 

оонньуулара

. 

Иитээччи 

кэтиир, 

көмөлөһөр, 

салайан 

биэрэр.. 

18.00-

19.00 

18.30-

19.10 

18.30-19.15 18.30-

19.15 

«Көрсүөххэ 

диэри!»оҕоло

ру атаарыы. 

Оҕолор 

дьиэлэригэр 

төрөппүттэр

инээн 

тарҕаһаллар. 

Төрөппүттэрди

ин сүбэлэһии. 

Оҕо күнү 

хайдах 

атаарбытын 

кэпсээһин. 

19.00-

19.30 

19.00-

19.30 

19.00-19.30 19.00-

19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

Күннээҕи тутулук  (улахан бөлөх) 

Бириэмэтэ Сүрүн соруктара 
08.00-08.45 «Үүммүт күнтэн үөрүөҕүҥ, үтүө күнүнэн дэһиэҕиҥ! Саҥа күнү алҕыаҕыҥ, саҥаҕа 

кэрэҕэ эрэниэҕиҥ! Сэргэстэһэ олорон сэһэргэһэ түһүөххэ. 

“Эти-хааны эрчийиэх,  

Эрчимнээхтик хамсаныах” эрчиллии. 

08.45-9.15  «Минньигэстик аһыахха» сарсыардааҥыаһылыкка бэлэмнэнии,  аһылык.  

“Сорудахтаах оонньуулар- толкуйдатар аналлаахтар”. 

09.15-09.30 

 

Тула түмсэн, билим чааска торумнуох. 

09.30-10.30 “Билим чаас”арааһы билэбит, билиибитин хаҥатыах.“Сынньана түһүөххэ-оонньоон 

ылыахха” оонньуу тохтобул. 

10.30-11.30 “Оҕо сааһым аргыстара-оонньурдарым барахсаттар”. Көнүл оонньуу оҕо 

баҕатынан. Иккис минньигэс аһылык. 

11.30-12.15 “Сибиэһэй салгыҥҥа дьаарбайыах, айылҕалыын алтыһыах” кэтээн көрүү, дуоһуйа 

оонньуу. 

12.15-12.30 «Тылчаан эрчиллиилэрэ» өйү-санааны уһугуннарар  айымньылаах оонньуулар .   

“Чэнчистик туттуом доруобай буолуом”  

12.30-13.00 «Минньигэстик аһыахха» эбиэккэ бэлэмнэнии, тотоойутук аһааһын, аһаан бүтээт, 

махтаныы. 

13.00-15.00 

 

Таҥаспытын устуохха,, утуйар хоско ааьыахха , сынньанаммыт туруохха.  

15.00-15.30 

 

эти - сиини уһугуннарыах, чэбдигирэ түһүөх. 

15.30-16.00 

 

Биирдиилээн оҕону кытта алтыһыы. Көҥүл оонньуу, оҕо баҕатынан. 

16.00-16.30 “Минньигэстик аһыахха!” тотоойутук аһааһын, аһаан бүтээт, махтаныы. Түөртүүргү 

аһылык 

16.00-17.00  “Доҕордуу буолуохха, айа-тута оонньуохха” көрдөөх, көхтөөх, оҕо баҕатынан 

оонньооһуна. 

17.50-18.15 «Чэгиэн буолуох, чэбдик буолуох, чэмэлиһэ үөрүөх» Сибиэһэй салгыҥҥа 

дьаарбайыах, айылҕалыын алтыһыах” кэтээн көрүү, дуоһуйа оонньуу. 

18.15-18.45 

 

Минньигэстик аһыахха!” тотоойутук аһааһын, аһаан бүтээт, махтаныы 

18.45-19.45 

 

«Остуол тула олоруохха, толкуйдуохха оонньуохха»  остуол оонньуулара. 



19.00-20.00 

 

«Көрсүөххэ диэри!»оҕолору атаарыы, элбэх сонун кэһиилээх, дьиэҕэ тиийии. 

 

 

 

 

Литература 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 25.12.2018.) (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу).  

 

ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155). 

 

Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной  программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в образовательной организации.- М. : ФИРО, 2016. Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/upioads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf 

 

Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.- М. : ФИРО, 2016. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www.firo.ru/wp-content/upioads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf 

 

Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.firo.ru/wp-content/upioads/2014/02/ POOP_DO.pdf 

 
 
1. Антонова, Р.Я. Воспитание детей : идеи и опыт народной педагогики /Р.Я. Антонова.- Якутск: ЧИФ «Ситим», 1995. - 56 с. 

2. Арсенина, Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. ФГОС ДО / Е.Н. Арсенина. - Изд. 2-е испр.- Волгоград: Учитель, 2018.- 

348 с. 

3. Васильева,  К.И. Төрөөбүт төрүт тылга уһуйуу: хомуурунньук /К.И. Васильева.- Дьокуускай, 1997. 

4. Выготский, Л.С. Психология развития как феномен культуры: избранные психологические труды / Л.С. Выготский.- М. : 

Институт практической психологии; - Воронеж: НПО «Модэк», 1996.- 512 с. 

5. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования инновационного, целостного, 

комплексного, интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО.- М. : ТЦ Сфера, 2015. — 252 с. 

6. Дьяконова, Ю.Н. Якутская сказка: (Русско-якутские взаимосвязи) /  Ю.Н. Дьяконова.- Л. : Наука, 1990.- 183 с. 

http://www.firo.ru/wp-content/upioads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/upioads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/upioads/2014/02/%20POOP_DO.pdf


7. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации /М.Б. Зацепина.-  М. : 

Мозаика–синтез, 2006.- 120 с. 

8. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду; Младшая группа 3-4 года  /М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова.- М. : 

Мозаика–синтез, 2016.- 160 с. 

9. Каратаев, И.И. Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа үөрэнэргэ бэлэмнээһин: Детсад иитээччитигэр көмө 

/И.И. Каратаев. – 2-с тахс. – Дьокуускай: Кинигэ кыһата “Бичик”. 1993. – 144 с. 

10. Кононова, Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада: из опыта работы /Н.Г. Кононова.- М. : Просвещение, 1990.- 159 с.  

11. Майер, А.А. Образовательная программа дошкольного образования: технология проектирования на основе требований ФГОС / 

Под ред. А.А. Майера, А.М. Соломатина, Р.Г. Чураковой.– М. : Академ книга/Учебник, 2014.- 128 с. 

12. Михайлова, М.А. Развитие музыкальных способностей детей /М.А. Михайлова.-  Ярославль: Академия развития, 1997.- 240 с. 

13. Николаева, М.В.  Айылгы арыллыыта: (оҕону олоҥхоҕо уһуйуу) / М.В.Николаева; Науч. ред. В.В. Илларионов). – Дьокуусскай, 
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Ефимова; Ред. Н.И. Филиппова]. – Дьокуускай, 2006. – 66 с. 
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Сахаполиграфиздат.-  1994.- 62 с.  

23. Попов, Г.В. Этимологический словарь якутского языка /Г.В. Попов.- Новосибирск: Наука, 2003.- 180 с.   
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Раевская, Руднева С.Д., Соболева Г.Н., Ушакова З.Н.- 3 изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991.- 222 с. 
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студеннарыгар аналлаах пособие) / М.Н. Саввина; Саха Респ. Үөрэҕин м-вота. С.Н. Донской- II аатынан Үөрэх үлэhиттэрин идэлэрин 
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образования при реализации ФГОС /О.В. Солнцева.– СПб. : ООО Издательство «Детство-пресс», 2017. – 160 с.   
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Социальный паспорт семьи детей старшей  группы «Сыккыс» МБДОУ ЦРР д\с им.А.Г.Габышева 

2020-21г.г. 

 

 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Груп

па 

Год 

прием

а 

Обоснов

ание 

приема 

Адрес, телефон Социальный статус семьи Образование 

родителей 

Как

ой 

ребен

ок в 

семье 

полная неполная Много 

детная 

Мало 

имущая 

Выс

шее 

Средне.

технич 

Среднее, 

неполнсред 

01 Акимов Артем 02.09.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.50 лет Победы 7, 

89148248060 

+    мп   2 

02 Андреева Марина 14.07.2015 Ст.г

р 

2018  Ул. Горького 48, 

 89245936277 

+  +  мп   3 

03 Архипова Сайаана 07.08.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.К.Г.Ноговицына, 

89143053440 

+    п м  2 

04 Белолюбская 

Чэмэлиинэ 

20.07.2015 Ст.г

р 

2017  Ул.Александровка 3, 

89141027003 

+  +  м п  4 

05 Васильев Айтал 04.02.2016 Ст.г

р 

2018  Ул.65лет Победы,7 

89142230645 

+    м п  2 

06 Васильев Саян 10.11.2015 Ст.г

р 

2020  кв.Энергетик 18 кв.9, 

89142927558 

+     М,

п 

 1 

07 Дыдырысова 

Туйаара 

25.11.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Советская 3 

89641239395 

+  +  м п  3 

08 Егоров Саян 27.05.2015 Ст.г

р 

2017  Ул.Северная 16 

89142916856 

+  +  м п  3 

09 Иванов Кеша 11.01.2015 Ст.г

р 

2018  Антоновка, ул.  Теленкова 4             

89248733077 

+  +   мп  1 

10 Иванова Алина 13.02.2015 Ст.г

р 

2017  Ул.Горького29 

89141002860 

+  +  п  м 8 

11 Копырина 

Нарыйаана-куо 

15.11.2016 Ст.г

р 

2018  Г.Нюрба, ул.Ст.Васильева 113 кв.21 

89245680492 

+     п м 1 

12 Ноговицын Федя 17.02.2015 Ст.г

р 

2018  Г.Нюрба,ул.Ленина 35\10 

89142610637 

+  +   мп  2 

13 Обоев Артем 27.07.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Теленкова 35, 

89143035724 

+  +  м 
 

п 3 

14 Пахомова 

Мичийээнэ 

19.11.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Кирова10, 

89142631829 

+  +   мп  5 

15 Попова Санита 29.08.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Пушкина 8, 

89141044343 

+  +  м п  3 

16 Прокопьева Аина 20.05.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Ворошилова 15 

89142340103 

+  +  м   3 



17 Тихонова 

Кристина 

25.08.2015 Ст.г

р 

2018  ул.К.Г.Ноговицына 18 

89248710485 

+  +  мп   1 

18 Табунанов 

Серафим 

01.06.2015 Ст.г

р 

2020  Ул.Теленкова 14А, 

8962 732 69 56 

+  +  п м  1 

19 Федорова Камилла 27.06.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Строительная 2\2, 

89247684002 

+    мп   1 

20 Харламова Аня 15.05.2015 Ст.г

р 

2018  Ул.Габышева 19, 

89142707106 

+  +  м п  6 

21 Хартасов Дамир 06.12.2015 Ст.г

р 

2018  ул.Солнечная 19, 

89644254861 

+  +  м п  2 

22 Солдаткина 

Аделина 
10.12.2015 Ст.г

р 

2019  С.Антоновка,ул.Гагарина ,2  

89142651403 

+  +   м, 

п 

 2 

23 Харитонова Туяра 18.10.2015 Ст.г

р 

2019  г.Нюрба, кв.Энергетиков 9,кВ.18 

89627399125 

+  +  М,

п 

  1 
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Список детей с ОВЗ в старшей группе “Сыккыс” 

1. 

2. 

3. 

 

Индивидуальная программа коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ 

Индивидуальная программа развития воспитанника ДОУ 

 

 

Направление работы Цель Содержание работы 

(коррекционно - развивающая работа) 
Результат 

проведенной 

работы 

Ответственный 

1.Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

2. Игры на коррекцию 

дыхания и развитие 

голоса 

 

3.Работа по развитию 

дифференцированных 

движений пальцев рук. 

 

1.Выработка 

координации 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

 

 

 

 

 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

уменьшение чувства 

тревоги и общая 

релаксация 

 

3.Совершенствование 

 

1.Упражнения для языка, губ и 

челюстей ежедневно несколько раз 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дыхательные упражнения 

 

 

 

  

  

 

 

3.Пальчиковая гимнастика и 

перекрестные упражнения 

 

1.Вырабатывается 

четкая координация 

движений 

артикуляционного 

аппарата. Движение 

языка и губ 

становятся более 

точными 

 

2.Улучшение ритма. 

Повышение работы 

мозга, успокаивание 

, снятие напряжения 

 

 

3. Развитие высших 

психических 

функций 

 

 

Воспитатели логопед, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, логопед, 

психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатели, логопед, 

психолог 



4. Глазодвигательные 

упражнения 

 

 

5.  Развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 

 

 

 

6. Лексические игры, 

развитие 

фонематического слуха 

 

 

 

 

 

 

тонкой моторики-

кисти и пальцев 

 

4.Тренировка мышцы 

глаз, активизация 

кровообращения, 

развитие зрительного 

восприятия. 

 

 

 

 

5.Научить слушать 

внимательно и 

воспроизвести, то что 

услышал, увидел.  

Повышение 

познавательной 

активности, воли 

 

 

 

 

 

6.Развитие речи 

 

 

 

 

4. Упражнение  в виде разнообразных 

движений глаз и языка  

 

 

 

 

 

5. Игры на развитие слухового, 

зрительного внимания. Игры на 

развитие памяти, восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Упражнения, игры на 

произношение, на  обогащение 

словарного запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развитие 

межполушарного 

взаимодействие и 

повышение 

энергетики мозга 

 

Достижение 

воспитанником 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и 

образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, логопед, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, логопед, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, логопед 

 



 

 

Упражнение для языка 

- «Лошадки»: цоканье (щелканье)языком 

- «Желобок»: высунуть широкий язык, его боковые края загнуть вверх; вытянуть в себе щеки и воздух 

-«Киска сердится»: выгнуть язык вверх, кончик языка при этом прижать к нижним зубам. 

- « Орешки за щечками»: делать движения языком вправо- влево, вверх- вниз; выгибание языка, свертывание его в трубочку; прокатывание 

«орешков» за щечками. 

-«Вкусное варенье»: облизывать языком верхнюю губу, оставляя неподвижными губы и нижнюю челюсть. 

-«Почистим зубы»: движение языком по внутренней стороне верхних зубов языком; рот при этом должен быть открыт, нижняя челюсть и 

губы (в улыбке) неподвижны. 

-« Болтушка»:движение языком вперед-назад. 

-« Часики»: движение языком вправо-влево 

«Качели»: движение языком вверх-вниз. 

-« Лопатка»: широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

-« Иголочка»: язык узкий напряженный 

-«Грибок»: раскрыть рот: присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть (15 раз). В отличие от  

упражнения «Лошадка» язык не должен отрываться от нёба. 

-«Качели»: высунуть узкий язык; тянуться языком попеременно то к носу, то к подбородку. Рот при этом не закрывать. Упражнение 

проводится под счет. 

-«Вкусное варенье»: высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь рта (15 раз). 

- «Змейка»: рот широко открыть; язык сильно высунуть вперед, напрячь его, сделать узким; узкий язык максимально выдвигать вперед и 

убрать в глубь рта (15 раз). 

-«Маляр»: высунуть язык, рот приоткрыть; облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу (10раз, меняя направление). 

- «Катушка»: кончик языка упереть в нижние передние зубы; боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык 

«выкатывать» вперед и убирать в глубь рта (15 раз). 

- «Силач»: напряженным кончиком языка прижать к верхней губе ватную палочку. Важно сохранять эту позицию не менее 5 сек. и  при 

последующих попытках тянуться языком ближе к носу. Если ребенку удается язычком в таком положении удерживать предметы потяжелее, 

например счетную палочку или карандаш, - он, несомненно, настоящий силач! 

 

 

Упражнение для губ 

«Слоники» вытянуть губы вперед имитируя всасывание воды хоботом при вдохе; затем имитировать разбрызгивание воды при выдохе 

хоботом (воздух выпускается через сжатые губы). 

«Кролик»: сомкнуть зубы, при этом верхнюю губу приподнять и обнажить верхние резцы. 

«Расческа»: «причесывать» верхними зубами нижнюю губу- и наоборот. 

«Улыбка»: улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы (про себя произнести звук «И»). 

Удерживать это положение губ на счет от 1 до 5 (В более старшем возрасте счет можно продолжить до 10.) 



«Трубочка»: сомкнутые губы вытянуть вперед трубочкой. Удерживать это положение губ на счет от 1 до 5 лет (В более старшем возрасте 

счет можно до 10.) 

 

Упражнение для челюсти 

«Челюсть»: движения нижней челюстью вправо-влево; широко раскрыть рот и подержать его раскрытым несколько секунд; жевательные 

движения с сомкнутыми губами; легкое постукивание зубами при разомкнутых губах. 

«Заборчик»: верхнюю челюсть расположить точно над нижней челюстью; при этом губы складываются в улыбку. 

Мимические движения: 1) надувать щеки;2) вытягивать губы трубочкой;3) хмуро сдвигать брови;4) изображать улыбку. 

«Спать хочется»: зевать, постепенно закрывая глаза, приподнимая брови, медленно опуская голову на грудь и расслабляя тело. 

«Трубочка»: сомкнутые губы вытянуть вперед трубочкой; удерживать это положение губ на счет 1 до 5  (В более старшем возрасте счет 

можно продолжить до 10.) 

«Разговор с рыбами»: встать, согнуть колени; ладони завести за уши; большие пальцы касаются нижней челюсти. Массировать пальцами 

голову; глаза широко открыты. Поднять голову вверх; потянуть шею; сморщить рот, имитируя рыбу. Посмотреть вокруг и сымитировать 

разговор с другими рыбками, «находясь в воде». 

 

 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

Кулак-ребро-ладонь».ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, последовательно  сменяющие друг друга: ладонь на 

плоскости пола; распрямленная ладонь на плоскости пола. Сначала выполняется правой рукой, потом левой, затем- двумя.  

«Лезгинка». Складывать левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасатся к мизинцу левой. После этого одновременно менять положение правой и левой рук в 

течение 6-8 смен 

«Ухо-нос».Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой –за противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в 

ладоши, затем поменять положение рук « с точностью наоборот». 

«Змейки». Ладони сначала направлены от ребенка, потом- друг на друга. При этом сначала прорабатываются одноименные пальцы рук, а 

затем разноименные (например, большой палец правой руки и мизинец левой руки). 

 

Пальчиковые упражнения 

«Колечки». Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя их в кольцо с большим пальцем последовательно: 

указательный, средний. 

«Обратные колечки». В такт счету совершать одновременные разнонаправленные движения левой и правой рукой: левой рукой смыкать 

большой палец поочередно со средним, безымянным пальцем и мизинцем, а правой, соответственно,- с безымянным, средним и 

указательным пальцами. Затем следуют движения в противоположном направлении. 

«Змейки». Представить, что пальцы рук- это маленькие змейки. Они могут двигаться извиваться, вращаясь напрво, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. Необходимо проделать упражнение для каждого пальчика отдельно. 

«Поклон пальчиками». Зажать карандаш средним и указательным пальцами. Сгибать и разгибать эти пальцы так, чтобы карандаш не 

опускался ниже большого пальца. Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем- другой. 



«Карандаши». Положить на стол 10-15 карандашей, затем собрать одной рукой в кулак все карандаши, беря их по одному. Так же, по 

одному, выложить карандаши на стол. 

Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем- другой. 

«Крючки». Руки сжаты в кулаки, мизинцы сцеплены друг с другом. 

 

Дыхательные упражнения 
Упражнение 1.Вдох: расслабить мышцы живота; начать вдох, «надувая» в животе шарик, например, красного цвета ( цвета 

необходимо менять); пауза (задержка дыхания).Выдох: втянуть живот как можно сильнее; пауза. Вдох: губы вытянуть трубочкой и с 

Упражнение 2.Вдох-пауза; выдох пауза. Ребенку предлагается вокализировать на выдохе, пропевая, отдельные звуки (А,О,У и др.) и 

их сочетание. 

Упражнение 3.Дыхание  только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом для закрытия правой ноздри 

используют большой палец правой руки – остальные пальцы смотрят вверх; для закрытия левой ноздри применяют мизинец правой 

руки). Дыхание медленное, глубокое. 

Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу правого полушария головного мозга, способствует решению рациональных 

задач. 

Упражнение 4.Глубокий вдох, руки медленно поднять до уровня груди; задержать дыхание; внимание сконцетрировать на середине 

ладоней. Медленно вдохнуть; руки опустить вдоль тела. 

Упражнение 5. Глубоко вдохнуть, завернуть уши от верхней их точки до мочки, задержать дыхание. Выдохнуть с открытым 

сильным звуком А-А-А (чередовать со звуком Ы-Ы-Ы,У-У-У, О-О-О) 

Упражнение 6.Выдох, открыть глаза, вдохнуть , закрыть глаза. 

Упражнение 7.Глубоко вдохнуть на выдохе произносить: пф-пф-пф-пф. 

Вдох, на выдохе: р-р-р-р 

Вдох, на выдохе:з-з-з-з 

Вдох, на выдохе:ж-ж-ж-ж 

Вдох, на выдохе:мо-ме-мэ-му. 

Упражнение 8. Скрестив ноги, с прямой спиной (!), поднять руки вверх над головой с вдохом и опустить вниз на пол перед собой с 

выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище. 

 

 

Глазодвигательные упражнения 

Упражнение 1. Голова зафиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Начинается отработка движений глаз по 4 основным (вверх, 

вниз, вправо, влево) и 4  вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. 

Каждое из движений делается сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и, наконец, около переносицы. Оно 

совершается в медленном темпе (от 3-7 секунд), с фиксацией в крайних положениях (причем удержание должно быть равным по 

длительности предшествующему движению). 

Упражнение 2. Голова зафиксирована. Выполнять движения глаз по траектории лежащей восьмерки: на расстоянии вытянутой руки, 

на расстоянии локтя и около переносицы. Упражнение выполняется с подключением дыхания, однонаправленных и 

разнонаправленных движений языка: 



-глаза и язык вправо, по траектории лежащей восьмерки: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

-глаза и язык влево, по траектории лежащей восьмерки: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

-глаза вправо, по траектории лежащей восьмерки, язык влево: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

- глаза влево, по траектории лежащей восьмерки, язык вправо: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

Упражнение 3. «Индеец зоркий глаз». Детям предлагают: 

- посмотреть вверх, вниз, вправо, влево не поворачивая головы; вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную 

сторону. Упражнение рекомендуется выполнять не только с открытыми глазами. Но и с закрытыми; 

- 3 пальцами каждой руки вперед, смотреть на конец пальцев вытянутой руки легко нажимать на верхнее веко соответствующего 

глаза, удерживая пальцы в течение 1-2с. Повторить 3-5 раз; 

- вытянуть руки вперед, смотреть на конец пальцев вытянутой руки, расположенной по средней линии лица; медленно приближать 

палец, не сводя с него взгляда. Повторить 3-4 раза. 

- отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно передвигать игрушку справа налево и следить за ней глазами; 

вернуть игрушку в исходное положение. Повторить 4-5 раз. То же – для левой руки; 

- повернуть голову назад, стараясь увидеть предметы, находящиеся сзади. Выполнить упражнения 2-3 раза в правую и левую сторону. 

- взять в руку мяч; поднять мяч перед глазами; широко открыть глаза, посмотреть на мяч; опустить мяч; поднести мяч к носу; отвести 

его в исходное положение. Следить глазами за мячом. Повторить 4-5 раз. 

- вытянуть руки с мячом вперед; раскачивать руки влево, вправо и следить глазами за мячом. Повторить 5-8 раз. 

- похлопать веками, представив, что это крылья бабочки; продолжать хлопать, начиная «рисовать руками» зеркально-симметричные 

узоры. Смотреть на рук, потом – сквозь них; 

- закрыть глаза и вообразить, что на них светит солнце; поморгать глазами так, как будто ловите солнечный свет; «взять» солнечный 

луч и посмотреть на него с закрытыми глазами, наслаждаясь переливанием цветов; представить темноту и расслабиться; 

- сложить руки вместе перед лицом; моргнуть и посмотреть на ладони (пусть глаза несколько раз «обойдут» руки); повторить в 

другую сторону; отдохнуть. Далее – моргать и смотреть на одну ладонь, затем – на другую; глазами «копать» пространство: слева- 

справа- снизу. 

 

 

Глазодвигательные упражнения 

Упражнение 1. Голова зафиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Начинается отработка движений глаз по 4 основным (вверх, 

вниз, вправо, влево) и 4  вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. 

Каждое из движений делается сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и, наконец, около переносицы. Оно 

совершается в медленном темпе (от 3-7 секунд), с фиксацией в крайних положениях (причем удержание должно быть равным по 

длительности предшествующему движению). 

Упражнение 2. Голова зафиксирована. Выполнять движения глаз по траектории лежащей восьмерки: на расстоянии вытянутой руки, 

на расстоянии локтя и около переносицы. Упражнение выполняется с подключением дыхания, однонаправленных и 

разнонаправленных движений языка: 

-глаза и язык вправо, по траектории лежащей восьмерки: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

-глаза и язык влево, по траектории лежащей восьмерки: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

-глаза вправо, по траектории лежащей восьмерки, язык влево: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 



- глаза влево, по траектории лежащей восьмерки, язык вправо: вдох-пауза-в исходное положение –выдох-пауза; 

Упражнение 3. «Индеец зоркий глаз». Детям предлагают: 

- посмотреть вверх, вниз, вправо, влево не поворачивая головы; вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную 

сторону. Упражнение рекомендуется выполнять не только с открытыми глазами. Но и с закрытыми; 

- 3 пальцами каждой руки вперед, смотреть на конец пальцев вытянутой руки легко нажимать на верхнее веко соответствующего 

глаза, удерживая пальцы в течение 1-2с. Повторить 3-5 раз; 

- вытянуть руки вперед, смотреть на конец пальцев вытянутой руки, расположенной по средней линии лица; медленно приближать 

палец, не сводя с него взгляда. Повторить 3-4 раза. 

- отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно передвигать игрушку справа налево и следить за ней глазами; 

вернуть игрушку в исходное положение. Повторить 4-5 раз. То же – для левой руки; 

- повернуть голову назад, стараясь увидеть предметы, находящиеся сзади. Выполнить упражнения 2-3 раза в правую и левую сторону. 

- взять в руку мяч; поднять мяч перед глазами; широко открыть глаза, посмотреть на мяч; опустить мяч; поднести мяч к носу; отвести 

его в исходное положение. Следить глазами за мячом. Повторить 4-5 раз. 

- вытянуть руки с мячом вперед; раскачивать руки влево, вправо и следить глазами за мячом. Повторить 5-8 раз. 

- похлопать веками, представив, что это крылья бабочки; продолжать хлопать, начиная «рисовать руками» зеркально-симметричные 

узоры. Смотреть на рук, потом – сквозь них; 

- закрыть глаза и вообразить, что на них светит солнце; поморгать глазами так, как будто ловите солнечный свет; «взять» солнечный 

луч и посмотреть на него с закрытыми глазами, наслаждаясь переливанием цветов; представить темноту и расслабиться; 

- сложить руки вместе перед лицом; моргнуть и посмотреть на ладони (пусть глаза несколько раз «обойдут» руки); повторить в 

другую сторону; отдохнуть. Далее – моргать и смотреть на одну ладонь, затем – на другую; глазами «копать» пространство: слева- 

справа- снизу. 

Дыхательная гимнастика при бронхите: комплекс упражнений Дыхательная гимнастика разделяется на три этапа:  

1. подготовительный или вводный этап дыхательной гимнастики при бронхите; 

 2. основной комплекс;  

3. завершающий этап дыхательной гимнастики. Дыхательная гимнастика при бронхите: подготовительный комплекс упражнений  

1. В начале комплекса дыхательной гимнастики делается вдохов и выдохов (носом) пятнадцать раз. Затем, столько же вдохов и выдохов 

(ртом). Выполняются эти упражнения комплекса три раза, с передышкой в пять секунд.  

2. Спокойный вдох и выдох ртом. Если, начался кашель вовремя дыхательной гимнастики, то необходимо сделать следующее: a. опустить 

голову, расслабить мышцы шеи ; руки сложить на животе так, чтобы пупок находился между ладонями; c. надавить руками на живот, 

кашлять в пол. Так быстрее отойдёт мокрота.  

Дыхательная гимнастика при бронхите: основной комплекс упражнений  

1 Встать прямо, руки поднять вверх и потянуться, встав на носочки. Вдох (носом) глубокий. Опустить руки – выдох ртом, произнося – «у-у-

у». Комплекс дыхательной гимнастики при бронхите выполняется пять раз.  

2. Шаг на месте (не спеша) две минуты. Руки поднимаются и разводятся в стороны, в ритм шага – вдох носом. Руки опускаются – сильный 

выдох со звуком – «у-у-у».  



3. Поза лотоса. Сжать руки в кулак, вытянуть вверх. Медленный выдох ртом со звуком – «х-х-х». Повторить шесть раз. 

 4. Сидя на полу. Согнуть ноги и вытянуть их вперёд. Руки вытянуть в разные стороны – вдох ртом. На выдохе руки опустить вниз, 

произнося, не размыкая губ – «ф-ф-ф».  

5. Стоя, ноги разведены. Поочерёдно выполнять взмахи руками вперёд и назад. Вдохи ртом – частые. Выдохи – носом.  

6. Стоя, ноги вместе. Поднять одну руку, вторая отводится в сторону. Вдох – носом. Меняем положение рук – медленный и длинный выдох.  

Дыхательная гимнастика при бронхите: завершающий комплекс упражнений Стоя, ноги вместе, руки опущены вниз, нужно медленно 

наклониться в сторону – вдох носом. Затем встать на исходное положение. Наклониться в другую сторону – медленный и спокойный выдох 

через рот. Выполняется комплекс дыхательной гимнастики шесть раз в каждую сторону. Вот такие несложные упражнения при бронхите 

необходимо выполнять в течение нескольких недель. Только тогда вы добьётесь положительного результата. Дыхательная гимнастика при 

бронхите поможет вам восстановить нормальное функционирование органов дыхания 

 

 

 

 

 

 

Упражнении хронический  тонзиллите: 

            Ложитесь на спину и начинайте дышать животом, руки должны находиться на груди и на животе                                                                                                     

Ложитесь на бок, либо на спину, руки должны находиться на нижних ребрах, при вдохе на них необходимо надавливать                                       

Сядьте на стул, разведите руки в стороны при вдохе, при  выходе обнимайте себя на плечи                                                                                         

Стоя, поднимите руки вверх при вдохе, при выходе присядьте опираясь при этом руками о колени.                                                                            

Стоя, на локтевые сгибы за спиной положите палку, при выходе наклонитесь вперед, при вдохе на                                                                              

Эти упражнения нужно выполнять в любое свободное время. Повторять от 1 до 10 раз 

 

 

 

 



 



Старшая группа: "Сыккыс". 

Воспитатели: Семенова Елизавета Васильевна,  Афанасьева Зинаида Алексеевна. 

М/воспитатели: Николаева  Анисия  Вячеславовна, Григорьева Ангелина Александровна. 

 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения. Обучение 

очное дистанц 

1 Акимов Артем 02.09.2015  + 

2 Андреева Марина 14.07.2015 +  

3 Архипова Сайаана 07.08.2015 +  

4 Белолюбская Чэмэлиинэ 20.07.2015 +  

5 Васильев Саян 11.10.2015 +  

6 Васильев Айтал 04.02.2016  + 

7 Дыдырысова Туйаара 25.11.2015  + 

8 Егоров Сайаан 27.05.2015 +  

9 Иванов Кеша 11.01.2015 +  

10 Иванова Алина 13.02.2015 +  

11 Копырина Нарыйаана-Куо 17.07.2015  + 

12 Ноговицын Федя 17.02.2015  + 

13 Обоев Артем 27.07.2015 +  

14 Пахомова Мичийээнэ 19.11.2015  + 

15 Попова Санита 29.08.2015  + 

16 Прокопьева Аина 20.05.2015  + 

17 Солдаткина Аделина 10.12.2015  + 

18 Тихонова Кристина 25.08.2015 +  

29 Табунанов Серафим 01.06.2015 +  

20 Федорова Камилла 27.06.2015  + 

21 Харитонова Туйаара 18.10.2015 +  

22 Харламова Аня 15.05.2015 +  

23 Хартасов Дамир 06.12.2015 +  

 

 

 



Сетка ООД и культурных практик 

Старшая группа 
 

 

 

 Д
н

и
 

Утро Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

Развитие речи/ звуковая культура 

Физкультура 

*Словесные игры 

Окружающий мир 

*Театрализ.-е игры 

Психолог 

(индивид. работа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

                        Математика 

+Робототехника 

Аппликация/лепка  

Музыкальное з-е 

*Танцевально- 

двигатель.-я Де. 

С
р

ед
а

 

Русский язык 

*Игровой тренинг по общению 

 

Рисование 

Физкультура 

Логопед 

(индивид. работа) 

Ч
ет

в
ер

г
 Развитие речи/ 

Худ.литература 

Музыкальное з-е 

*Танцевально-двигат.-я Де.) 

Исследование природы 

Конструирование 

+Творческая мастерская ИЗО 

П
я

т
н

и
ц

а
 

*Режиссерская игра по этнокультуре *Харысхал 

(безопасность - игровой тренинг) 

ДОСУГ 

13 ООД + 2 ДОД = 15 ООД 

7 культурных практик в режиме дня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи, кроме занятий, также идет во всех образовательных ситуациях. Чтение 

художественной литературы - ежедневно. 

В режиме дня с детьми проводятся культурные практики (театрализованные игры, игровые 

тренинги, игровые ситуации и двигательной Де. 



Балаҕан ыйа – Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

2.0;. – 04.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата:"Дорообо, ахтылҕаннаах уһуйааным!". 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

 

Уус уран лит. Хоһоон «Күhүн» М. Тимофеев. "Кэскил" стр 68. 

 

 

Тулалыыр эйгэ "Сайыны хайдах атаардыҥ". “Сэһэргэһии”. 

 

 

Өркөн-өй  Сайын тугу саҥаны билбиттэрин-

көрбүттэрин ыйытан сэһэргэһии. 

 

"Оҕо бэйэтин опытыттан".  

Аттарыы "Олорор дьиэни тутуу". “Жилище”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: «Соблюдение правилы 

дорожного движение». 

“Сэрэх хаһан да хаалбат.” стр. 11-

13. 

 

 

Уруһуй  

“Сайын тугу гынным”. 

 

«Оҕо баҕатынан ». 

 

 

 

 

 

 

 



Балаҕан ыйа –Быйаҥнаах көмүс күһүн  

07.09. – 13.09.2020с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа. “ Светофор туһата”. 

 

«Плакат, планшет» .  

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

түгэниттэн сэһэргэһии".  

 

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

 

 

Мэһийии "Хаххан". 

 

“Лепка в д/с”.  

Нуучча тыла Тема: «Светофор». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.6-7  
 

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

 

 

Дорҕоон Сэрэхтээх буолууга бөлөҕүнэн үлэ. "Плакат, ойуулар". 

 

 

Аан Алахчын Тургутуу. ”Оҕо айылҕаны ылыныытын 

тургутуу”.  
 

Утум "Дьиэ дьикти көтөрдөрө". “ Экскурция”.  

 

Харысхал «Суол быраабылатын тутуһан 

сэрэхтээх буолуу» сэһэргэһии 

“Сэрэх хаһан да хаалбат”Стр 14.  

 

 



Балаҕан ыйа – Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

14.09. – 18.09.2020с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа "Тыл сайдыыта". 

 

"Сюжетнай хартыыналар"  

Тулалыыр эйгэ "Күһүҥҥү айылҕа".  «Күһүн хартыыналара». 

 

 

Өркөн-өй  5чыыһыла, хаптаҕай-обьемнай 

гео.фиг., бириэмэ. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

сентябрь-№1. стр.13-15.  

 

Мэһийии "Мас туорааҕа". 

 

“Лепка в д/с”.  

Нуучча тыла Тема: «Овощи ». 

 

"Программа обучение детей на 

русскому языку нац. в д/с" стр.8-9.  
 

Уруһуй “Күһүҥҥү сэбирдэх”. «Занятия изобразительной 

деятельности в Д/с»  
 

Ситимнээх саҥа   Хартыынаннан үлэ: "Сайын-

күһүн".(тэҥнээн көрүү). 

 

“ Иллюстрация картин, слайда”   

Аан Алахчын Айылҕаҕа сылдьыыттан : "Күһүӊӊү 

өӊнөр" 

 

"Экскурция, прогулка","Мир и 

человек".  
 

Утум "Күһүҥҥү түбүктэр" оонньуулара. 

 

 “Сахалыы төрүт оонньуулар”. 

 

 

 

Харысхал Хамсаныылаах оонньуулар киһи 

доруобуйатыгар туһалара. 

“Интернет ситимэ”.  

 



Балаҕан  ыйа – Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

21.09. – 25.09.2020с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. "А. Г. Габышев"билсии. 

 

«А.Г.Габышев аатынан сквер».   

Тулалыыр эйгэ "Мин тапталлаах уһуйааным". «Уһуйаан туһунан сэһэргэһии».  

 

 

Өркөн-өй  Бигээн, истэн 5диэри, икки эттиги 

тэҥнээһин, хайысха. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

сентябрь-№2. стр. 15-16. 

 

Аттарыы "Мин таптыыр уһуйааным" “Интернет ситимэ”. 

 

 

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

русскому языку в нац.д/с.” стр.12-

13.  

 

Уруһуй “Мин сөбүлүүр уһуйааным”. «Рисование детей 5-6 лет». 

 

 

Ситимнээх саҥа  « Детсад үлэһиттэрин идэлэрэ».  “Хаартыскалар, слайда”. 

 

 

Аан Алахчын "Көмүс күһүн бэлэҕэ " ”Айылҕаҕа экскурция”.  

 

 

Утум "Оонньуулар".  “Игры детей мира”. 

 

 

 

Харысхал "Детсад мед. үлэтин билсии". “Сэһэргэһии” .  

 

 



Балаҕан ыйа –Быйаҥнаах көмүс күһүн. 

28.09. – 30.09.2020с. 

Нэдиэлэ темата: "Көмүс күһүн " 

 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа  

Тыл сайдыыта: "Детсад". 

 

«Остуол урамньыта». 

 

Тулалыыр эйгэ  

"Иитээччи идэтэ"  

«Оруоллаах оонньуу».  

 

 

Өркөн-өй  5 дылы ааҕыы, уһун-кылгас 

тэҥнэбил, бириэмэ 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

сентябрь-№3. стр.17-18. 

 

 

Аттарыы Бөлөҕүнэн үлэ: "Детсад". 

 

“Интернет ситимэ”.  

Нуучча тыла Тема: «Игрушки». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” 

стр.14-15  

 

Уруһуй “Уһуйаан үлэһиттэрэ”. «Интернет ситимэ». 

 

 

Ситимнээх саҥа  "Эриэппэ" остуоруйа. “Эриэппэ” нуучча остуоруйата.  

 

 

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

 

 

 

 



Алтынньы ый. Эбээчигим-Эһээчигим барахсаттар. 

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

5.10. – 9.10.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Сөбүлэппэтэх эбээ ”Л. Михайлов. 

 

«Кэскил» - стр 121-123   

Тулалыыр эйгэ "Эбээм-Эһээм дьарыга" " Планшет " 

 

 

Өркөн-өй  Сыалай-элбэх-чаас, хапта5ай 

гео.фиг., хайысха. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

октябрь -№1. стр.18-19. 

 

 

Мэһийии "Эбээм-эһээм чааккыта" 

 

"Лепка в д/с 5-6лет"  

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

русскому языку в нац.д/с.” стр. 6-7.  

 

 

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

 

 

Ситимнээх саҥа Остуоруйа: «Таал-таал эмээхсин».  « Таал-таал эмээхсин, саха 

остуоруйата». 
 

Аан Алахчын "Эбээлэрбит-эһээлэрбит олохторо" ”Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии..”стр38-40. 
 

Утум "Саха ыалын тэлгэһэтэ", 

оонньуулар. 
"Саха төрүт култуурата"  

 

Харысхал "Сүһүөхтэр" “Киһи” стр .  

 



Алтынньы ый Дьиэ кэргэним –эрэнэр эркиним  

Нэдиэлэ темата: «Күн күбэй ийэкээм барахсан» 

12.10 – 16.10.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. "Ийэлэр күннэрэ"М. Обутова-

Эверстова. 

«Кэскил » стр 99-100.  

Тулалыыр эйгэ "Мин ийэм дьарыга" “Планшет» оҕо опытыттан. 

 

 

Өркөн-өй  6 чыыһыла, уһун-кылгас эттик, 

обьемнай гео.фиг. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

октябрь-№2. Стр.19-21 . 

 

Мэһийии "Сахалыы астар" “Иллюстрация картины”. 

. 

 

Нуучча тыла Тема: "Рыбы". “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.16-

17  

 

Уруһуй "Ийэбэр бэлэх". 

 

«Рисование детей в д/с »   

Дорҕоон (Р) дорҕоон.  «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии…» стр.64-66. 

 

 

Аан Алахчын "Ийэ айылҕа". ”Саха төрүт култуурата ”. 

  

 

Утум "Көр-нар" оонньуулара. 

 

 “Өбүгэ оонньуута”.  

 

Харысхал "Ийэ буолуу". "Анатомия человека", "Здоровье"  

 

 



Алтынньы ый Дьиэ кэргэним –эрэнэр эркиним 

Нэдиэлэ темата: «Күн күбэй ийэкээм барахсан» 

12.10 – 16.10.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. "Ийэлэр күннэрэ"М. Обутова-

Эверстова. 

«Кэскил » стр 99-100.  

Тулалыыр эйгэ "Мин ийэм дьарыга" “Планшет» оҕо опытыттан. 

 

 

Өркөн-өй  6 чыыһыла, уһун-кылгас эттик, 

обьемнай гео.фиг. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

октябрь-№2. Стр.19-21 . 

 

Мэһийии "Сахалыы астар" “Иллюстрация картины”. 

. 

 

Нуучча тыла Тема: "Рыбы". “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.16-

17  

 

Уруһуй "Ийэбэр бэлэх". 

 

«Рисование детей в д/с »   

Дорҕоон (Р) дорҕоон.  «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии…» стр.64-66. 

 

 

Аан Алахчын "Ийэ айылҕа". ”Саха төрүт култуурата ”. 

  

 

Утум "Көр-нар" оонньуулара. 

 

 “Өбүгэ оонньуута”.  

 

Харысхал "Ийэ буолуу". "Анатомия человека", "Здоровье"  

 

 

 



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

26.10. – 30.2020с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. «Уус» В.Башарин «Аптаах холбуйачаан»стр.124.  

Тулалыыр эйгэ Аҕа дойдуну көмүскээччилэр 

күннэрэ. 

 

«Развитие позновательной сфер 

дошкольников», стр.49-51. 

 

 

Өркөн-өй  6,7 чыыһылалар, үрдүк-намыһах 

эттик, бириэмэ. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

октябрь-№4. стр.22-24. 

 

Аттарыы “Уол оҕо харысхала» “Аппликация детей 5-6 лет”.  

Нуучча тыла Тема: «Я и мои товарищи». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.35-

37.  

 

Уруһуй “Уол оҕо» «Учимся рисовать». 

 

 

Дорҕоон (Ҕ-Х) дорҕооннор. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...» стр.66-68. 
 

Аан Алахчын Уол кыыс айылҕаларынан 

уратылара. (Ыйааһын, ыарахан-

чэпчэки)опыт-эксп. 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром», Е. В. 

Морудова, стр. 27 

 

 

Утум Ийэ сири көмүскээччи, 

араңаччылааччы  буойун. Хорсун, 

күүстээх, эр санаалаах. 

 

 “Игры детей”, “Азбука якутских 

игр”. 
 

 

Харысхал “Тиис” “Про тебя самого”стр.16-17, 

“Главное чудо света”стр.62-63, 

“Как живет человек”стр.76-77 

 

 

 

 



Сэтинньи ыйа – Байанай. 

02.11. – 03.11.2020 – 05.11. – 06.11.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Баай барыылаах Байанай эһэкээм» 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Куобах дьиэтэ”нуучча ост., 

таабырыннар. 

«Куобах дьиэтэ» нуучча 

остуоруйата. “Саха 

таабырыннара...” 

 

Тулалыыр эйгэ “Булчут үлэтэ» “Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии» 

стр.60-61. 
 

Өркөн-өй  8 чыыһыла, эттиктэри ааҕарга эрч., 

хайысха. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

ноябрь-№1 стр.24-25. 

 

Аттарыы “Ойуур кыыллара” (оҕо 

баҕатынан). 

“Аппликация детей 5-6 лет”.  

Дорҕоон “(Һ) дорҕоон». «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...» стр.70-71. 
 

Аан Алахчын “Ойуур кыыллара» Методическай ыйынньык “Ойуур 

кыыллара». 
 

Утум “ Ойуур иччитэ Байанай”, үгэстэр 

оонньуулар. 

«Саха төрүт култуурата», 

«Өбүгэлэрбит олохторо-

дьаһахтара».  

 

 

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

человека» стр.30-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сэтинньи ыйа – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ. 

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

09.11. – 13.11.2020с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Олоҥхо үс дойдутун 

төрүттэниитэ» 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.   

Тулалыыр эйгэ «Уот Уһутаакы Туйаарыма Куону 

уоруута»  
“Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.  

Өркөн-өй  9 чыыһыла, гео.фиг.-олоҥхо 

олохтоохторо,хайысха- олоҥхо үс 

дойдута.  

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

ноябрь-№2. стр.25-26. «Олоҥхо». 

 

Мэһийии «Аал Луук мас” 

 

“Лепка детей 5-6 лет”, 

«Иллюстрации картин олоҥхо”, 

“Макет”. 

 

Нуучча тыла Тема: «Якутия – земля олонхо». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.55-

57.  

 

Уруһуй “Олоҥхо үс дойдута” «Рисование детей 5-6 лет».«Слайды 

олонхо», «Макет». 
 

Ситимнээх саҥа “Аан Алахчын Үрүҥ Аар тойонтон 

көрдөһүүтэ » 

 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.  

Аан Алахчын “Олоҥхо үс дойдутун айылҕата» 

 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.   

Утум «Орто дойду оҥоһуллуута». “Айыы үөрэҕэ”, «Аламай күн 

сыламынан!». 

 

 

 

Харысхал “Оҕо төрүүр туома” “Ньургун Боотур” олоҥхо олуга. 

 

 

 

 



Сэтинньи ыйа – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ. 

16.11. – 20.11.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Айыы бухатыырдарын үрдүк анала.» 

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. «Үрүҥ Уоланы, Айталыын Куону 

орто дойдуга атаарыы». 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.  

Тулалыыр эйгэ Үрүҥ Уолан айаҥҥа тэриниитэ. «Ньургун Боотур» олоҥхо олуга. 

 

 

Өркөн-өй  8,9 чыыһыла, эттик быһыыта, эттик 

араастаһыыта.  

“Формирование 

элемент.математ.представлений” 

стр.27-28. 

 

Аттарыы «Бухатыыр туттар тэрилэ» 

 

“Аппликация в детском саду”, 

“Слайда олонхо”. 
 

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

  

 

Уруһуй “Кэрэ Куо киэргэлэ”. «Творчество народа саха». 

“Иллюстрации картин” 

 

 

Дорҕоон “Ньургун Боотур Кытай 

Бахсылааҥҥа бухатыыр таҥаһын, 

сэбин-сэбиргэлин оҥорторуута». 

«Ньургун Боотур» олоҥхо олуга.  

Аан Алахчын “Олоҥхо ата» Ньургун Боотур» 

олоҥхо.Хаартыскалар. 
 

Утум “Аал Луук мас” туһунан үгэс, 

урамньы оонньуута.  

«Айыы аймахтара. Күн улуустара»  

 

 

 

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

человека». 

 

 

 



Сэтинньи ыйа – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ 

23.11. – 27.11.2020с. 

Нэдиэлэ темата: «Абааһы бухатыырдарын түктэри майгылара»  

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа «Ньургун Боотур уонна Тимир 

Дьигистэй» 

«Ньургун Боотур” олоҥхо олуга.  

Тулалыыр эйгэ “Сортол Тоҥус Айталыын Куону 

уоруута.”  

«Ньургун Боотур” олоҥхо олуга.  

Өркөн-өй  10 чыыһыла, бириэмэ, үс муннук. “Формирование элементарных 

математических представлений”,  

стр.28-29. 

 

Мэһийии “Ураһа, таба» 

 

“Лепка детей 5-6 лет”, “Жилище”.  

Нуучча тыла Тема: «Якутская одежда». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.64-

65. 

 

Уруһуй “Туйаарыма Куо, Ньургун Боотур» «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 

 

 

Ситимнээх саҥа “Ньургун Боотур Сортол Тоҥустан 

Айталыын Куону быыһыыра” 

«Ньургун Боотур” олоҥхо олуга.  

Аан Алахчын «Үрүҥ Уолан абааһы кыргыттарын 

албаһыгар киирэн биэриитэ» 

 

«Ньургун Боотур” олоҥхо олуга.  

Утум «Кыыс кыскыйдаан Үрүҥ Уолан 

албаһыгар киирэн биэрэр» 

«Ньургун Боотур” олоҥхо олуга.  

 

Харысхал «Төбө, харах» “Как живет человек”стр.58-59, “Про 

тебя самого”стр.10-13. 

 

 

 

 



Ахсынньы ый – Олоҥхо мындыр сэһэнэ – төрүт үөрэх үктэллэрэ 

1.12. – 4.12.2020с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа «Ньургун Боотур уонна Уот 

Уһутаакы күөн көрсүһүүлэрэ” 

олоҥхо олуга. 

“Ньургун Боотур”   

Тулалыыр эйгэ «Үрүҥ уолан кэргэн кэпсэтэ 

барара» олоҥхо олуга. 

“Ньургун Боотур”   

Өркөн-өй  10 ахсаан, быһыы, гео. фиг., 

хайысха. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

декабрь-стр.29 

 

Мэһийии «Чуораанчык», алгыска туттуллар 

тэрил. 

 

“Лепка с детьми 5-6 лет”  

Нуучча тыла “Якутия – земля олонхо» “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац. д./с. “– 55-57 

 

 

Уруһуй “Дэйбиир”саха омук тэрилэ 

 

Рисование с детьми 5-6 лет  

Ситимнээх саҥа «Ат сүүрдүүтэ» олоҥхо олуга 

 

“Ньургун Боотур”   

Аан Алахчын «Орто дойду иччилэрэ – Алгыстар» 

олоҥхо олуга 

 

“Ньургун Боотур”   

Утум “Олоҥхо оонньуулара” 

 

“Утум”, “Ньургун Боотур.”  

Харысхал “Куолай, куртах, очоҕос». 

 

“Утум – тосхол”  

 



Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

7.12. – 11.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: Алыптаах остуоруйанан айан 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Белоснежка и 7 гномов» Англия 

остуоруйата. 

Интернет ситимэ.  

Тулалыыр эйгэ Остуоруйа дойдутугар айан, 

«Зимняя ведьма» англия 

остуоруйата. Д./о.”Хантан 

кэлбиппитин таай”.  

Англия остуоруйатын кинигэтэ.  

Өркөн-өй  10 ахсаан, 1-2 сыыппара, түөрт 

муннук, хайысха. 

«Формирование элементарных 

математических представлений” 

декабрь-стр.31-32 

 

Аттарыы “Маҥан хаар.” “Аппликация с детьми 5-6 лет” 

стр.23-24 

 

Нуучча тыла “Снежная зима” “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” 23 – 

25стр. 

 

Уруһуй “Кыһыҥҥы ойуур» «Кэнчээри» кэскилэ, стр. 74  

Дорҕоон (йаа-йа) икки дорҕоон ситимэ. 

“Таал –Таал эмээхсин” саха 

остуоруйа 

 

«Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...” стр. 73-75 

“Таал – Таал эмээхсин” кинигэтэ. 

 

Аан Алахчын “Куоска уонна тииҥ” саха 

остуоруйа. Д./о. “Бу хаһан 

буоларый?» 

«Кэскил» хрестоматия, Дь.1992 

стр.131 
 

Утум Остуоруйа алыптаах дойдута. “Алаа 

Моҕус», «Бэйбэрикээн эмээхсин». 

Эргис Г.У. “Саха остуоруйалара.” 

“Кэскил” стр.150. 

Утум. 

 

Харысхал “Тыынар орган: мунну, хабарҕа, 

тыҥа.” 

 

“Утум – Тосхол”  

 



Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

14.12. – 18.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: Күөх куйаар таайыллыбат таабырыннара (космос). 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Таабырыннар: сулустар, күн, ый, 

сир. Күөх куйаар хартыыната. 

«Хойукку космонавтар”М.Ефимов 

кэпсээнэ. 

«Кэскил» - стр. 159-160. «Күөх 

куйаар» иллюстрация.  “Кэскил” – 

стр.123. 

 

Тулалыыр эйгэ «Күөх куйаарга үлэ.” 

 

Интернет ресурсата  

Өркөн-өй  Гео. фиг. 3 – 4 муннук, 10 ахсаан, 3 

сыыппара, нэдиэлэ ааттара. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

декабрь-№3 стр. 33 

 

Мэһийии “Сулустаах халлаан” 

 

“Лепка с детьми 5-6л.”, стр.-38  

Нуучча тыла Сказка: “Звездный колобок”, 

загадки, игры. 

“Игры и рассказы о космосе”, стр.-

117; 99. 
 

Уруһуй «Сир планетата куйаартан 

көстүүтэ» 

 

«Мэри-Энн Кол. Дошкольное 

творчество. Минск, 2005. 

 

 

Ситимнээх саҥа Хоһоон: «Гагарин». Күөх куйаарга 

таабырыннар.   

 

“Кэскил”, стр.-114  

Аан Алахчын “Космос киэҥ куйаара.» 

 

«Кэскил», «Хатан» сурунааллар, 

«Чуораанчык» 

 

 

Утум “Сахалыы күөх куйаар тутула” 

 

“Утум – тосхол”  

Харысхал “Төбө – харах” 

 

“Утум – тосхол”  



Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

21.12. – 25.12.2020с. 

Нэдиэлэ темата: “Кэрэ кэһиилээх, күлүмүрдэс Саҥа Дьыл» 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

 

Уус уран лит. “Саҥа дьыл”О.Иванова, хоһоон. “Кэскил”стр.112  

Тулалыыр эйгэ “Саҥа дьылы көрсүү” Интернет ситимэ, Лэпбук. 

 

 

Өркөн-өй  Тэҥнэбил (5чыыһыла) диэри; 

улахан-кыра чыыһыла; 

4сыыппараны билсии; хамс. 

хайысха; нэдиэлэ күннэрэ. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

декабрь-№4 стр.34-36 

 

Аттарыы “Харах мааската ачыкы” “Одежда и украшения”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: “Елка, Новый год.” “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.29-

31  

 

Уруһуй “Дьэрэкээн харыйа” Мэри-Энн Кол. Дошкольное 

творчество. Минск, 2005. 

 

 

Дорҕоон (йуу-йуу) (йуо) икки дорҕоон 

ситимэ 

«Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...” стр.75-76 
 

Аан Алахчын “Кыһыҥҥы бырааһынньык Саҥа 

дьыл” 

 

Интернет ресурсата  

Утум “Саҥа дьыл оонньуулара” “Игры народов России”.  

 

Харысхал “Сэрэхтээх буолуу” 

 

“Кэскил” стр. 60-61  

 

 



Ахсынньы ый – Күүтүүлээх саҥа дьыл 

28.12. – 29.12.2020с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Саҥа дьыллааҕы хоһооннор» 

 

“Кэскил”, интернет ситимэ.  

Тулалыыр эйгэ Көргө-нарга бэлэмнэнии 

 

«Белоснежка и семь гномов»  

Көр - нар  Саҥа дьыллааҕы көр – нар. 

 

Киэргэтиллибит саала.  

Мэһийии «Киэргэллээх харыйа лабаата». 

 

Интернет ресурсата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тохсунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата           

11.01. – 15.01.2021с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература 

 

 Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа/Уус уран лит. “Иссумбоси” дьоппуон омук  

остуоруйата. 

«Иссимбоси» - японская народная 

сказка. 
 

Тулалыыр эйгэ Япония олохтоохторун олоҕо – 

дьаһаҕа. 
“Весь мир на ладошке. Энц.для 

детей»  

 

 

Өркөн-өй  9-10 чыыһыла, 6 сыыпараны 

билсии, эттик быһыыта, хайысханы 

чиҥэтии, нэдиэлэ ааттарын эрчийии 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

январь-№2. стр.39-41 

 

Аттарыы/Мэһийии Японскай куукла “Все обо всем”.  

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

русскому языку в нац.д/с.” стр.26-

28  

 

Уруһуй Кэрэ сибэккилээх мас «Сакура”. «Творчество народов мира» №9 

2009, стр. 57. 
 

Ситимнээх саҥа/Дорҕоон (З – С) дорҕооннору арааран истии. 

Дьоппуоннуу тыллары билсии. 

«Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...” стр.76 - 77 

 

 

Аан Алахчын Япония дойдутун сирэ-уота, 

айылҕата, үүнээйилэрэ, кыыллара. 

 

Интернет ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

 

Утум Дьоппуон омук традицията, 

бырааһынньыктара, оонньуулара. 

Интернет ресурсата. “Игры детей 

мира”. 

 

 

 

Харысхал Азия дойдуларын олохтоохторун 

дьүһүннэрэ, тириилэрэ. Сэрэхтээх 

буолууга опыт-эксперимент. 

“Страны, народы цивилизации”, 

энц для детей. 

 

 

 



Тохсунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

18.01. – 22.01.2021с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Бараан хайдах быыһаммытай? «Шакал и леопард» - африканская  

сказка для детей. Интернет 

ресурсата. 

 

Тулалыыр эйгэ Африка олохтоохторун дьиэтэ-уота, 

таҥаһа-саба, үлэтэ-хамнаһа, 

дьарыга 

“Весь мир на ладошке. Энц.для 

детей». «Страны и народы», 

«Африка».  

 

Өркөн-өй  Тэҥ бөлөхтөөх эттиктэр, эттик 

ахсаана, 7 сыыппары билсии, тэҥ 

үрдүктээх эттик, илиискэ 

хайысханы булуу.  

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

январь-№3. стр.41 - 43 

 

Мэһийии Африканскай мааскалар “Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «Овощи и фрукты». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.68-

70  

 

Уруһуй “Крокодил”. «Творчество народов мира» №9 

2009, стр. 57. 

 

 

Ситимнээх саҥа  «Хара» хоһоон, «Унаһыт уонна 

кэччэгэй» остуоруйа.  

“Биирдии остуоруйа” стр.8-10. “Үп-

үрүҥ түү курдук». 

 

 

Аан Алахчын Африка ураты айылҕата(саванна, 

джунгли), хамсыыр харамайа. 

Интернет ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

 

Утум Африка норуотун үгэһэ, культурата, 

оонньуулара 

Интернет ресурсата. “Игры детей 

мира”. 

 

 

 

Харысхал Африка дойдуларын олохтоохторун 

дьүһүннэрэ, тириилэрэ. 

“Страны, народы цивилизации”, 

энц для детей. 
 

 



Тохсунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

25.01. – 29.01.2021с. 

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

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус-уран лит. "Ала тураах уйата", Англия 

остуоруйата. 

“Биирдии остуоруйа”, стр. 7-8. 

 

 

Тулалыыр эйгэ Англия олохтоохторун дьиэтэ-уота, 

таҥаһа-саба, үлэтэ-хамнаһа, 

дьарыга 

“Весь мир на ладошке. Энц.для 

детей». «Страны и народы», 

«Англия».  

 

Өркөн-өй  3 чыыһыла састааба, 8 сыыппараны 

билсии, гео.фиг.быһыылара, 

хайысха илиис кытыыта, муннуга.  

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

январь-№4. стр.43 - 44 

 

 

Аттарыы Англия дьиэлэрэ. “Все обо всем», “Жилище”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: «Я и мои товарищи». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.35-

37  

 

Уруһуй “ Дуб мас”. «Творчество народов мира» №9 

2009, стр.12. 
 

Дорҕоон  «Ж-Ш» дорҕооннор . "Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...", стр. 78-79  
 

Аан Алахчын Англия  климата, айылҕата, дьыл 

кэминэн уратыта, үүнээйилэрэ, 

кыыллара. 

Интернет ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  
 

Утум Англия норуотун үгэһэ, культурата, 

оонньуулара 

Интернет ресурсата. “Игры детей 

мира”. 
 

 

Харысхал Англичааннар сирэй-харах, тас 

көрүҥнэрин уратыта. 

“Страны, народы цивилизации”, 

энц для детей. 

 

 

 

 



Олунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

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

1.02. – 5.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Үс кыһыл көмүс статуэткалар” 

индия  остуоруйата. 

«Биирдии остуоруйа» - стр 38-40   

Тулалыыр эйгэ Индия олохтоохторун олоҕо – 

дьаһаҕа- үлэлэрэ, ас- таҥас. 

Детск энциклоп костюм от "А до 

Я"Планшет-Индия 
 

Өркөн-өй  3-4 чыыһыла састааба, 9 

сыыппараны билсии,  лиискэ 

хайысха, нэдиэлэ күннэрин ааттара 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

февраль-№1. стр.44-46 

 

Мэһийии Индия кыыллара. "Все обо всем"  

Нуучча тыла Тема: « Цветы и деревья». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.61-

63  

 

Уруһуй "Джунгли" «Творчество народов мира» №9 

2009, стр. 57. 

 

 

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

книжн. Изд: 1992  

 

 

Аан Алахчын Тропик айылҕатын,  климатын 

билсиһиннэрии, хамсыыр харамайа, 

үүнээйитэ, көтөрдөрө. 

 

 

”Я познаю мир ”дет. энциклопедия.  

 

 

Утум  Индия олохторун үгэһэ, сиэрэ-

туома, ырыата-үҥкүүлэрэ. 
“Весь мир на ладошке.  

Энц.для детей»  

 

 

 

Харысхал Индия олохтоохторун дьүһүннэрэ, 

тириилэрэ. 

“Страны, народы цивилизации”, 

энц для детей. 

 

 

 



Олунньу ый – Аан дойду алыптаах остуоруйата 

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

8.02. – 12.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. Индеецтэр остуоруйалара. 

 

«Сказки народов мира ».  

Тулалыыр эйгэ Хотугу Америка  олохтоохторун 

олоҕо – дьаһаҕа, аһа-таҥаһа. 
“Весь мир на ладошке. Энц.для 

детей»  

 

Өркөн-өй  5 чыыһыла састааба, 1-9 

сыыппаралар, 3-4 муннук, 

хайысхалар. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

февраль-№2. стр.46-48 

 

Аттарыы Харысхал-Куорсун “Интернет ситимэ” 

. 

 

Нуучча тыла Тема: "Рыбы". “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.”  

стр.16-17  

 

Уруһуй "Вигман" 

 

«Творчество народов мира» №9 

2009, стр. 57. 

 

 

Дорҕоон Хатылыыр дьарык.  «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии…» стр.79-80 
 

Аан Алахчын Хотугу Америка ураты сирин уотун  

айылҕатын билсии. 

”Мир и человек”географ. атлас.   

Утум Хотугу Америка олохтоохторун 

үгэстэрэ, оонньуулара. 

 

Интернет ресурсата. “Игры детей 

мира”. 
 

 

Харысхал Тирии “Анатомия человека ”, энц для 

детей. стр 44-46 
 

 

 

 



Олунньу ый – Ийэ дойдуну көмүскээччилэргэ – Уруй-айхал! 

Нэдиэлэ темата: «Уол оҕо барахсан» 

15.02. – 19.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Н Апросимов “Эрэллээх доҕор» 

кэпсээн.   

«Кэскил», стр.101  

Тулалыыр эйгэ “Уол оҕо Ийэ дойдуну 

көмүскээччи» 
«Интернет ситимэ” планшет.  

Өркөн-өй  1-5, 5-1 чыыһыла састааба, икки тэҥ 

чаас, эттиги тэҥнээһин. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

февраль-№дь. стр.48-50 

 

Мэһийии Байыаннай техникалар 

 

“Интернет ситимэ”.  

Нуучча тыла « Нууччалыы хоһооннор». “Хрестоматия для детей в старшей 

группы.”   

 

 

Уруһуй Саллаат харыстанар 

тэрилэ(Автомат, пистолет..) 

«Занятия изобразительной 

деятельности в детском саду» 

 

 

Ситимнээх саҥа Кэпсээн : "Эрэллээх доҕор" 

 ( Н. Апросимов) 

 "Кэскил" стр 101. 

 

 

Аан Алахчын Армия олоҕо. Интернет ресурсата. «Алаас 

кэскилэ».  
 

Утум Армия олоҕун-үгэһэ. “Оҕону сиэргэ-туомҥа уһуйуу ”.  

 

Харысхал Былчыҥ. “Тело человека” энц для детей.  

 

 

 



Олунньу ый – Ийэ дойдуну көмүскээччилэргэ – Уруй-айхал! 

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

22.02. – 26.02.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. Хоһоон:"Аҕам бэлэҕэ" 

Хартыынаннан үлэ:"Аармыйа" 

.«Кэскил» - стр 51-52 

“Иллюстрация картин про Армию”. 

 

Тулалыыр эйгэ Аҕа дойдуну көмүскээччилэр 

күннэрэ. 

 

«Развитие позновательной сфер 

дошкольников», стр.49-51. 

 

Өркөн-өй  10 диэри ааҕыы, 1-10,10-1 билсии, 

сыалай, икки тэҥ чаас, гео.фиг., 

эттик уһунун мээрэйэ.  

 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

февраль-№4. стр.50-51. 

 

Аттарыы “Аҕабар бэлэх» 

 

“Маленький мастер”.  

Нуучча тыла Тема: «Учимся говорить по-

русски». 

“Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.46-

48.  

 

Уруһуй “Мин аҕам» «Учимся рисовать». 

 

 

Дорҕоон (Б-В) дорҕооннор. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...» стр.81-82. 
 

Аан Алахчын Сэрии диэн куһаҕанын сир – дойду, 

айылҕа улаханнык эмсэҕэлиирин 

өйдөтүү. 

Интернет ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  
 

Утум Ийэ сири көмүскээччи, 

араңаччылааччы  буойун. Хорсун, 

күүстээх, эр санаалаах. 

 

 “Игры детей”, “Азбука якутских 

игр”. 
 

 

Харысхал Ньиэрбэ. “Анатомия человека”, энц для 

детей. 
 

 



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

Нэдиэлэ темата: «Кэрэ куо күнэ – сааскы бырааһынньык» 

1.03. – 5.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа И.Гринбург «Оля фартуга» кэпсээн.  

 

«Кэскил», стр.104-107.  

Тулалыыр эйгэ “Мин дьиэ кэргэним үлэтэ”.  “Развитие познавательной сфер 

дошкольников», 53-54.  

 

Өркөн-өй  5диэри чыыһыла састааба, 0 

сыыппара, хайысха, 10 эттик 

уһунун мээрэйэ. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

март-№1. стр.52 – 53. 

 

Мэһийии “Ийэбэр бэлэх” 

 

“Одежда и украшения”, 

“Маленький мастер”. 
 

Нуучча тыла Тема: «Мамины помошники». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.52-

54. 

 

Уруһуй “Мин ийэм портрета” «Учимся рисовать». 

 

 

Ситимнээх саҥа “Икки ийэ, икки кыыс” Софрон 

Данилов, кэпсээн. 

“Кэскил”, стр.100.  

Аан Алахчын Айылҕа муннугар үүнээйини көрүү 

– харайыы, кэтээн көрүү.  

 

Интернет ресурсата.  

«Предметная среда сенсорика. 

Экология». 

 

Утум Кыыс оҕону иитии үгэһэ, 

оонньуулар. 

 

«Саха төрүт култуурата».   

 

Харысхал “Баттах.” «Киһи”, “Анатомия человека”.  

 

 

 



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

Нэдиэлэ темата: «Дьөһөгөй Айыы оҕото – сылгы барахсан» 

8.03. – 12.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Кулунчук ” кэпсээн М. Федотова. 

 

"Кэскил" стр 140-142  

Тулалыыр эйгэ “Сылгыһыт үлэтэ.” “Тулалыыр эйгэни 

билсиһиннэрии...» стр.54-55. 

 

 

Өркөн-өй  10 чыыһыла суруга, сыалай икки 

чааһа, эттик кэтитин мээрэйэ, 

нэдиэлэ күннэрэ. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

март -№2. стр 53-55. 

 

 

Аттарыы “Чаппараах” “Аппликация детей старшей 

группы”. 
 

Нуучча тыла Тема: «Лошадь». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.”  

стр.55-57  

 

Уруһуй "Саха ата" «Творчество народа саха»  

 

 

Дорҕоон  (Ф-В дорҕооннор).  "Оҕону чуолкайдык саҥардарга 

үөрэтии..."Стр 82-83 
 

Аан Алахчын «Айылҕа оҕото Дьөһөгөй  – сылгы, 

ат барахсан». 

”Күн-дьыл эргииринэн оҕону 

иитии-үөрэтии”стр.38-42.  
 

Утум “Сылгы.”  “Күн Дьөһөгөй Айыы”.  

 

Харысхал «Хаан суолтата, бүөр-быар.” “Утум”, "Тело человека" 

энциклоп д/с. 

 

 

 



 

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

Нэдиэлэ темата: «Тымныыны кыйдааһын» 

15.03. – 19.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “«Саас кэлиитэ» хартыынанан    

сэһэргэһии. 

«Саас туһунан хартыыналар»   

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

 

 

Өркөн-өй  Сыалай чааһа, 10 чыыһыла 

сыыппарата, ахсаан уонна хайысха. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

март-№3. стр.55-56 

 

 

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

 

 

Нуучча тыла Тема: "Весна". “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.66-

67  

 

Уруһуй Уруһуй оҕо баҕатынан.  «Иллюстрация». 

 

 

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

Аан Алахчын “Сааскы бэлиэлэр” 

 

"Дьыл кэмин халандаара", 

«Лэпбук».  
 

Утум Сааһы көрсүү үгэс, оонньуулар.  “Сахалыы оонньуулар”.  

 

Харысхал Хаан тутула, сүрэх, хаан эргиирэ. “Анатомия человека”, энц для 

детей. 

 

 

 

 



 

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

Нэдиэлэ темата: «Маҥнайгы бэлиэтээһин – Маслянница» 

22.03. – 26.03.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “ Хаарчаана” остуоруйа. 

 

«Снегурочка» - нуучча остуоруйата. 

 

 

Тулалыыр эйгэ Россия сүрүн нуучча омугун 

кытары билсиһиннэрии( таҥастара-

саптара). 

"Интернет ситимэ". 

 

 

Өркөн-өй  Төгүрүк 4 чааһа, чыыһыла 

хайысхаттан тутулуга суох,  3-4 

муннук.  

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

март-№4. стр.57-58 

 

Аттарыы “Кокошник.” 

 

“Творчество народов России”.  

Нуучча тыла Тема: «Весна». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.49-

51  

 

Уруһуй “Матрешка” «Творчество народов России»  

 

 

Дорҕоон «Икки дорҕоон ситимэ ».  «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии» стр 92-93  

 

 

Аан Алахчын “Маҥнайгы бэлиэтээһин.” ”Дьаарбайыы”. 

  

 

Утум “Нуучча омук обычайдара, 

традициялара, оонньуулара.” 

 “Нуучча омук культурата”.  

 

Харысхал “Суолга сэрэхтээх буолуу.” Плакаттар, планшеттар.  

 



 

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

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

29.03. – 2.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа " Кэҕэ". «Кэҕэ » ненец остуоруйата. 

Кэскил Стр 17-18. 

 

Тулалыыр эйгэ “Табаһыт үлэтин билиһиннэрии» 

 

"Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии" стр.57-60. 

 

Өркөн-өй  4 муннук 4 чааһа, эттик үрдүгүн 

мээрэйэ, лиис хайысхата, 0-9 дылы 

сыыппара. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

апрель-№1. стр.58-60 

 

Мэһийии “Таба муоһа.” “Творчество народов Севера”.  

Нуучча тыла 

 

“Пища и посуда.” “Программа обучение детей- саха 

русскому языку в нац. д/с”.Стр 41-

43 

 

Уруһуй 

 

“Дьүкээбил уота.” “Творчество народов Севера”.  

Ситимнээх саҥа. 

 

Хоһоон "Табаһыт",  

"Считалка-Харги".  

“Оҕо иитиитигэр норуот 

фольклорун туһаныы».  
 

Аан Алахчын 

 

“Туундара айылҕатын ураты 

көстүүтэ. 

"Хотугу норуоттар культуралара".  

Утум 

 

Туундара олохтоохторун сиэрэ-

туома, итэҕэллэрэ, оонньуулара. 

"Хотугу норуоттар культуралара".  

Харысхал 

 

Туундараҕа олоруу тулуурдаах 

буолуу. 

  

«Мир и человек”.  



 

 

Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

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

5.04. – 9.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Туллуктар”Г.Данилов, хоһоон. «Кэскил» стр.113.  

Тулалыыр эйгэ “Кэлии көтөрдөрү көрсүү.» Интернет ситимэ 

 

 

Өркөн-өй  10 диэри ахсаан, илиискэ хайысха, 

гео.фиг. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

апрель-№2. стр.60-61 

 

Аттарыы “Тураах” 

 

“Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «Отряд курообразные и 

воробьиные». 

“Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.18-

19. 

 

Уруһуй “Кыһыл түөстээх чыычаах» «Рисование для детей 5-6лет.» 

 

 

Дорҕоон “Аһаҕас, бүтэй дорҕоон ситимэ.» «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...» стр.94-96. 

 

 

Аан Алахчын “Кэлии көтөрдөр» Методическай ыйынньык: 

“Көтөрдөр». 
 

Утум  Билгэһит көтөрдөр, оонньуулар. «Тэлгэһэ билгэһиттэрэ» стр.13, 29.   

 

Харысхал Билгэ органнар “Киһи» стр.3, «Анатомия 

человека». 
 

 

 



 

Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

Нэдиэлэ темата: «Айылҕа уһуктуута»  

12.04. – 16.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа Хоһоон: «Сааскы ырыа», 

А.Абаҕыыныскай. “Саас 

бэлиэтэ”этии оҥоруу. 

«Кэскил» стр.113.   

Тулалыыр эйгэ «Сааскы түбүктэр»  “Тулалыыр эйгэни 

билсиһиннэрии...» стр.68-69. 

 

 

Өркөн-өй  10 диэри сэргэстэһэ турар 

чыыһылалар, эттик быһыыта, 

сыалай-чаас тэҥнэбилэ. 

“Формирование элементарных 

математических представлений”, 

апрель-№3. стр. 

 

Мэһийии «Муус чопчу” 

 

“Лепка детей 5-6 лет”.  

Нуучча тыла Тема: «Весна». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.49-

51  

 

Уруһуй “Куобах кутуруга” «Рисование детей 5-6 лет».  

Ситимнээх саҥа Остуоруйа: «Торо диэн ааттаах ыт». 

Үгэстэр, сиэр туом. 

« Японские народные сказки», 

«Календарные обычаи и обряды 

народов восточной Азии…» стр.2-

117 

 

Аан Алахчын “Айылҕа уһуктуута» Күн-дьыл эргииринэн оҕону 

үөрэтии» стр.30-31. 
 

Утум Саха ыалын тэлгэһэтэ, оонньуулар. «Саха төрүт культуурата”, “Утум”. 

 

 

 

Харысхал “Уот киһи олоҕор суолтата” “Күн-дьыл эргииринэн оҕону 

үөрэтии” стр.23-25. 

 

 

 

 



Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

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

өйдөбүлүн ылыныы). 

19.04. – 23.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. «Хойукку космонавтар» М.Ефимов. 

«Гагарин» С.Омоллоон. 

 

«Кэскил» стр.123-124, 114.  

Тулалыыр эйгэ Космонавт идэтэ. “Наша история Великих имен, 

Юрий Гагарин»  

 

Өркөн-өй  5чыыһыла, хайысха, нэдиэлэ 

күннэрин ааттара. 

“Формирование элементарных 

математических представлен 

апрель-№4. стр.4 

 

Аттарыы «Ракета» 

 

“Аппликация детей 5-6 лет”.  

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

русскому языку в нац.д/с.” стр.38-

40.  

 

Уруһуй Космостан күөх куйаар көстүүтэ. «Интернет ситимэ».  

Дорҕоон Икки дорҕоон ситимэ, этии. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...» стр.96-97 

 

 

Аан Алахчын Космос киэҥ эйгэтэ. Интернет ресурсата.”Мир и 

человек”географ. атлас.  

 

 

Утум Космонавтика, оонньуулар. Интернет ресурсата.   

 

Харысхал “Мэйии” «Анатомия человека», «Медицина», 

«Как живет человек». 
 

 

 



Муус устар ый – Күн уота сылытта – айылҕа тылынна! 

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

26.04. – 30.04.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Доҕордоһуу тойуга» С. Омоллоон. 

Доҕордоһуу туһунан өс хоһооно.  

«Кэскил» - стр.114-115.   

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

 

 

Өркөн-өй  Чиҥэтии: Ахсааны ааҕыы. “Формирование элементарных 

математических представлений”,  

стр.65 

 

Мэһийии Эйэ холууба 

 

“Все обо всем”.  

Нуучча тыла Тема: «Музыка в детском саду». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.58-

60  

 

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

 

 

Ситимнээх саҥа “Доҕордуулар”В.Слепцова. 

“Мин доҕорум» кэпсээн айыы. 

«Кэскил» стр.117 

 

 

Аан Алахчын Айылҕаны кэтээн көрүү 

 

Айылҕаҕа дьаарбайыы.   

Утум “Өс хоһоонноро, Сомоҕо-домоҕо 

тыллар», оонньуулар. 

«Саха төрүт култуурата”. 

“Саха оонньуулара”. 

 

 

Харысхал “Киһи этэ-сиинэ». “Чуораанчык” №9 2020.  

 

 

 



Ыам ыйа – Самаан сайын кэллэ, сайылыкпыт ыҥырар. 

Нэдиэлэ темата: « 9 Мая – Улуу Кыайыы күнэ»  

3.05. – 7.05.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Кыайыы илдьитэ”В.Иванов 

 

«Кэскил» - стр.35-37  

Тулалыыр эйгэ "Аҕа дойдуну көмүскээччилэр 

күннэрэ". 

 

"Күн-дьыл эргииринэн оҕону 

иитии-үөрэтии" стр.44-46. 

 

Өркөн-өй  “Величина». “Формирование элементарных 

математических представлений”, 

стр.65 - 67. 

 

Аттарыы «Кыайыы сулуһа, былааҕа.” 

 

Интернет ситимэ.  

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

русскому языку в нац.д/с.” стр.32-

34. 

 

Уруһуй “Кыайыы салюта” «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». 

 

 

Дорҕоон Үс дорҕоон ситимэ. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии…» стр.97-99. 
 

Аан Алахчын “Айылҕа алдьаныыта” Интернет ресурсата. 

 

 

Утум «Бэргэһэни устан саҥарбакка 

туруу”, оонньуулар. 

“Кэскил” стр.38-39. “Сахалыы 

оонньуулар”. 
 

 

Харысхал “Чэгиэн-чэбдик буоларга 

кыһаллабыт».  

“Чуораанчык” №9 2020. 

 

 

 

 



Ыам ыйа – Самаан сайын кэллэ, сайылыкпыт ыҥырар. 

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

10.05. – 14.05.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Ситимнээх саҥа “Ньургуһуннар» Г.Данилов, 

хоһоон.  

«Кэнчээри» стр.47.  

Тулалыыр эйгэ “Сайыны көрсүү түбүгэ» “Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии»  

 

Өркөн-өй  “Форма” “Формирование элементарных 

математических представлений”,  

стр.65 – 69. 

 

Мэһийии “Харалдьыкка тахсыбыт 

Ньургуһун” 

“Лепка детей 5-6 лет.”. 

 

 

Нуучча тыла Тема: «Подснежники». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.61-

63. 

 

Уруһуй “Халдьаайыга ньургуһуннар» «Занятия изобразительной 

деятельности в детском саду». 

 

 

Ситимнээх саҥа «Ньургуһун» В.Винокуров хоһоон. 

“Мин таптыыр сибэкким 

ньургуһун» кэпсээн айыы. 

« Кэрэхсиибин төрөөбүт дойдубун» 

стр.20. 

 

 

Аан Алахчын “Аһын, таптаа кэрэни». “Чуораанчык” №19 2020 стр.8. 

  

 

Утум “Айылҕа кэрэтин өйдөөн көрүү”, 

оонньуулар. 

“Сиэ-майгы дойдутугар 

айан”стр.10. 
 

 

Харысхал “Доруобуйа курдук сүдү баайы 

Харыстыахха күн аайы!» 

“Чуораанчык” №19 2020.  

 

 

 



Ыам ыйа – Самаан сайын кэллэ, сайылыкпыт ыҥырар. 

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

17.05. – 21.05.2021с. 

Эйгэ Тема Туттуллар литература  Бэлиэтээһин 

Уус уран лит. “Сайын» К.Уурастыырап, хоһоон-

ырыа. 

 

«Кэскил» стр.66-67/  

Тулалыыр эйгэ «Сайыҥҥы түбүк үлэлэрэ» “Кэскил» стр.72-73. 

 

 

Өркөн-өй  “Ориентировка в пространстве” “Формирование элементарных 

математических представлений”, 

стр.66 – 69. 

 

Аттарыы “Сайыҥҥы мас”(оҕо баҕатынан 

талан). 

 

“Аппликация детей 5-6 лет”.  

Нуучча тыла Тема: «Деревья». “Программа обучения детей-саха 

русскому языку в нац.д/с.” стр.61-

63. 

 

Уруһуй “Сайыҥҥы ойуур” «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». 
 

Дорҕоон «Кылгас, аһаҕас дорҕооннор» «Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии...» стр.100-101. 
 

Аан Алахчын “Сайыҥҥы айылҕа кэрэ көстүүтэ».  

 

Ойуурга, хонууга дьаарбайыы, 

кэтээн көрүү. 

 

 

Утум Сайыны көрсүү үгэстэрэ, 

оонньуулар. 

«Саха төрүт култуурата ”.  

 

Харысхал «Ыраас, чэбэр буол! Сырдыгынан 

сыдьаай!» 

“Чуораанчык”№19 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Күннээҕи үлэ хаамыыта (режим, циклограмма 

Старшая  группа (5-6 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 

 

Старшая  группа (5-6 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 

 

 

 

 

 

Методическай төрүттэр 

Билии көрүү эйгэтэ:  

1. Аммосова Т.П, Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго математика.- Дьокуускай; Бичик, 1995. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во II младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ – Воронеж: изд-во Учитель, 2004. 

3. Васильева М.А., Гербова М.А, Комарова Т.С, Комплексное планирование (вторая младшая группа). М.: Мозаика-  Синтез, 2011. 

4. Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 

5. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. Сценарии занятий по развитию математических представлений – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

6. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

7. Материалы московского конкурса «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста) 2001-2002г. М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 

2002. 

8. Материалы московского конкурса «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста) 2001-2002г. М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 

2002. 

9. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. Сценарии занятий по развитию математических представлений – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

 



Оҕо кэрэ эйгэни иңэриниитэ: 

1. Гогберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство – ПРЕСС, 2009. 

2. Музыкальное воспитание младших дошкольников. Пособие для музыкального руководителя. Дзержинская 1985. 

3. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы., - Ярославль: «Академия развития», 1998. 

4. Радынова О.П. Авторская программа и методические рекомендации музыкальные шедевры. Издательство Гном Москва, 2000. 

5. Орлова Т.П., С.И. Бекина Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5). Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя. Москва Просвещение 2000. 

6.  Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

7.  Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

8.  Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9.  Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

10.   Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

 

 

Оҕо ийэ тылы иңэриниитэ 

1. Аммосова В.В. Оҕо саңатын сайыннарыы. - Дьокуускай: Осфет, - 2006. 

2. Афанасьева Л.А., hоп- паа! - Дьокуускай, - 1994. 

3. Аптаах холбуйачаан: Хоhооннор, остуоруйалар, кэпсээннэр, таабырыннар/ хом. Оң. Кирова Г.А. - Дьокуускай: Бичик, - 1999. 

4. Бортникова Е. Чудо- обучайка (составляем рассказ по серии картинок) , для детей 4-5 лет, 2013. 

5. Васильева К.И. , Алексеева А. П., Кэнчээри: оҕо саадын иитээччилэригэр, төрөппүттэргэ уонна пед училище үерэнээччилэригэр: 

хоhооноор, кэпсээннэр, сценарийдар, ырыалар / К. И. Васильева, А.П. Алексеева; - Дьокуускай: Бичик,  2013. 



6. Гербова В.В. Занятия В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Кн для воспитателя дет сада. М.; 

Просвещение. 1989. 

7. Гербова В.В. Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: М.; Просвещение. 1986. 

8. Каратаев И. И. Оҕону чуолкайдык саңарарга үерэтии уонна грамотаҕа бэлэмнээhин.- Дьокуускай; Бичик, 1993. 

9. Максаков А.И. Правильно ли говорит вш ребенок.  Кн.для воспитатнля дет сада.- М.; Просвещение, 1988. 

10. Слепцова А. Ким буолуохха.; Бичик, 2004. 

11. Саввина М.Н. Тулалыыр эйгэни билиhиннэрии уонна оҕо тылын сайыннарыы. Дьокуускай, 1992. 

12. Цвынтарный В., Играем, слушаем. Подражаем, звуки получаем.- СПб.; Изд «Лань», 1998. 

 

Дьон -сэргэ эйгэтин сиэрдээхтик ылыныыта 

1. Аммосова В.В. Оҕо бодоруhа үерэниитэ. - Дьокуускай: Бичик, - 1995. 

2. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

3. Виноградова Н. Ф., Козлова с.А., Наша Родина: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1984. 

4. Ефимова Д.Г. Киһи киһитэ оҕоҕо, төрөппүккэ аналлаах кинигэ – альбом. Дьокуускай: «Дани Алмаас», 2007. 

5. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6.   Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

7. Саввина П.И. , Ючюгяева Е.П., Ядрихинская Е. Н. Төрөөбүт дойдум туохтан саҕаланар? : Оскола иннинээҕи саастаах оҕолорго/ 

Дьокуускай.  Бичик, 2005. 

8. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

9. Федоров И.Г., Васильев П.К. өбүгэбит олођо дьаhаҕа: ойуулаах тылдьыт, Уклад жизни народа саха: иллюстрированный словарь. 

Дьокуускай: Бичик, - 2012. 

 

Оҕо этэ-сиинэ,  хамсаныыта сайдыыта. 



1. Стандарты индивидуальной оценки физического развития детей в возрасте от рождения до семи лет РС (Я): методические 

указания / сост Захарова Н.М. 

2. Федоров А.С. Саха төрүт оонньуулара. Дьокуускай: Бичик, - 2011 

 

 

 

 

Көрдөрөр дидактическай хартыыналар уонна оонньуулар, оонньуурдар. 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей. - авторы: Станислав Вохринцев, Светлана Вохринцева; изд « Страна 

фантазий», 2009 . 

1. Времена года:  «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» 

2. Спорт:  «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» 

3. Наш дом: «Мебель», «Игрушки», «Посуда», «Обувь», «Живой уголок», «Комнатные растения» 

4. Москва - Столица России: «Москва». 

5. Виды насекомых: «Насекомые- 1», «Насекомые- 2». 

6. Животные: «Домашние животные», «Дикие животные». 

7. Растителный мир: «Деревья и листья», «Комнатные растения», «Садовые цветы», «Съедобные грибы». 

8. Безопасность: «Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность». 

9. Виды птиц: «Птицы», «Домашние птицы», «Перелетные птицы». 

10. «Музыкальные инструменты». 

11. Транспорт: «Виды транспорта» 

12. Деревня: «Деревня». 

13. Армия России « Военно -воздушные силы», «Военно- морской флот», «Сухопутные войска». 

14. Серия «Учебные пособия для дошкольников»,  Ростов на Дону; Издательский дом «Проф- Пресс, 2007. «Герои русских сказок» 



15. «Герои зарубежных сказок». 

16. «Домашние животные». 

17. «Дикие животные». 

18. «Животные Северной Америки». 

19. «Животные Австралии. 

20. «Животные Арктики и Антарктики» 

21. «Цветы». 

22. «Одежда» 

23. «Земноводные и пресмыкающие» 

24. «Транспорт» 

25. «Обитатели морей и океанов» 

26. Игра «Кукольный театр» Русские народные сказки, изготовитель «Русский стиль Подмосковья», 2008. 

27. Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.  

28. Пальчиковая игра «Домашние животные» 

29. Дидектическая игра  «Крупная мозайка» 

30. ЛЕГО дупло 

31. Мелкие строительные конструкторы  

32. Крупные строительные конструкторы 

33. Модульные крупные фигуры 

34. Сухая ванна 

35. Массажная дорожка 

36. Домик для уединения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сыhыарыылар. 

Праздники и развлечения 

Тематика и содержание Срок Группа Ответственный 

Музыкально-литературный  праздник «Көмүс 

сэбирдэх» 

Сентябрь Все группы Муз.руководитель 

воспитатели 

«Мин эбээчиктээхэhээчигим» 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 БарыылаахБайанай» -  фестиваль 

семейного творчества 

Ноябрь  Все группы Руководитель 

ИЗОВоспитатели, 

родит. 

Трудовой праздник с семьей «Үѳрэ-
кѳтѳүѳрэмиинэ» 

Ноябрь Все группы Родители 

Воспитатели 

«Баай БарыылаахБайанай» экологические 

проекты семьи 

Декабрь ср., ст., 

подг. гр. 

Родители 

Воспитатели 

«Алыптаахостуоруйа» выставка-вернисаж 

детских работ 

Декабрь Ст., подгот Руководитель ИЗО 

Воспитатели, родит. 

«КүүтүүлээхСаҥа 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 «Урамньыоонньуулара» 

Олоҥхо, былины, мифы (ко Дню театра) 

Март Ст., подгот Муз.руководитель 

педагог-психолог 

Физк. развлечение «Тэй, тэймээчигим!» 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-ыллааырыанытаайан!» 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 


