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Сыала-соруга: күhүн кэрэтин өйдөтүү, айылҕаҕа тапталы иитии, хоhоонноохтук ааҕыыны 

сайыннарыы, билиини хаҥатыы. 

 

Туттуллар тэрил: PowerPoint презентацияҕа таабырыннар (моркуоп, хаппыыста, луук, оҕурсу, 

арбуз), кроссворд (көтөрдөр хартыыналара: аҥыр, хаас, улар, тураах, хаххан, туруйа), «Саха сирин 

худуоhунньуктара» диск (Осипов А.Н. – «Осень в Амге»). 

 

Учуутал: Сөтүөлүүрбүт уурайда 

                Сөрүүдүйдэ, тымныйда 

                Хаарыан күммүт кылгаата 

                Хараҥа түүммүт уhаата. 

                                   Ходуhабыт хомуллан 

                                   Кубарыйа сырдаата 

                                   Сэбирдэҕи хатыҥтан 

                                   Сиргэ тыалбыт тамнаата. 

                 Көлүйэ, алаас кытыыта 

                 Көмүс бурдук саhарда 

                 Ааhар устар былыкка 

                 Айан хааhа саҥарда. 

 

- Ханнык дьыл кэмэй, оҕолор? … Петр Одорусов «Күhүҥҥү көстүү» диэн хоhооно. Өссө «Күhүн» 

диэн хоhоонноох. Истиэхэйиҥ эрэ: 

Көмүhүнэн дуйдаммыт 

Күhүн тиийэн бу кэлбит 

Көрө үөрэр күөх тыабыт 

Көтөҕөнөн тэлгэммит. 

Хагдарыйбыт хатыҥнар 

Хараастаннар тураллар 

Хаhыҥнабыт хонуулар 

Хатан-кууран сыталлар. 

Сыралҕаннаах күн уота 

Сыыйа тоҥон тымныйбыт 

Күhүн көмүс баттаҕа 

Күрэҥсийэ туртайбыт. 

- Бүгүн биhиги кылааспыт иhинэн түөлбэнэн хоhоон ааҕыытыгар күрэх ыытабыт. Кылааспытыгар 

олорор сирбитинэн 4 түөлбэҕэ арахсабыт: «1 Бөгдьөөлө», «2 Бөгдьөөлө», «Дьулуур», «Холбос». 

Оҕолор бары «Көмүс күhүн бэлэхтэрэ» диэн темаҕа хоhоон ааҕыахтара.  

 

(жеребьевка) 

Дьүүллүүр сүбэни билиhиннэрии. 

 

 - Бастакы нүөмэрдээх түөлбэни истии. 

 

- Поэттар күhүнү хоhуйан тылынан хоhоон айаллар. Оттон худуоhунньуктар күhүн кэрэтин хайдах, 

тугунан көрдөрөллөрүй? (кыраасканан, киистэнэн) 



Саха худуоhунньугун кими билэҕитий? Ньурбаҕа быыстапакатыгар киирэн хартыыналарын 

көрбүппүт? (А. Чикачев).  

/Осипов А. Н. (Горнай) «Осень в Амге» хартыынатын көрдөрүү/ Cэhэргэhии/ 

 

- Иккис нүөмэрдээх түөлбэни истии. 

 

- Кроссворд таайыыта (дуоскаҕа) – аҥыр, хаас, улар, тураах, хаххан, туруйа  

1. Кута хонуулаах, хомус ойуурдаах оҕустуу мөҥүрүүр баар үhү. (аҥыр) 

2. Ууга сөтүөлээбит да илийбэккэ тахсыбыт үhү. (хаас) 

3. Хоруо Хара Хоруодьа хоноҕор-чоноҕор быhыылаах үhү. (улар) 

4. Саас аайы хара бүлүүс сонноох киhи киhиргиир үhү. (тураах) 

5. Харана буоллаҕына, хараҕа көстөр, сырдык буоллаҕына, сытыйан түhэр баар үhү. (хаххан) 

6. Хонууга хорос баар үhү. (туруйа)  
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- Үhүс түөлбэни истии. 

 - Соҕуруу көтөр, кыстыы хаалар көтөрдөру быhаарсыы. 

 

- 4-с түөлбэни истии. 

 

- Дьүүллүүр сүбэ түмүк таhаарыар диэри – таабырыннар (слайдалар) /оҕуруот астара/ сир астара/ 

 

- Түмүк таhаарыы (сертификаты, грамоты, призы) 

 

- Иннокентий Эртюков «Күhүн» хоhоонунан түмүктээhин: 

 

Оту – маhы саhардан, 

Ойор күнү намтатан, 

Күлүмүрдүү күлэ-үөрэ 

Күhүннүбүт күнэ үүннэ. 

Кыыдам кырыа сиэллэнэн 

Куhуурар тыалы аттанан, 

Кыыдааннаах кыhын буолан, 

Бурҕачыйа туруоҕа. 

 

/Хаартыскаҕа түhүү/ 


