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Сыала: Оҕолор уонна төрөппүттэр айар, көхтөөх дьоҕурдарын сайыннырарга усулуобуйа 

тэрийии.  

Соруктар:  

- бэйэ-бэйэҕэ убаастабыллаах сыһыаны үөскэтии;  

-  санарар-инэрэр үөрүйэҕи сайыннарыы, үтүө санаалаах, эйэҕэс буоларга  үөрэтии;  

- төрөппүтү кытта бииргэ кыттартан киэн туттуу, ийэлэргэ ытыктабыллаах сыһыаннаһыы;  

Туттуллар матырыйаал: презентация, оҕолор уруһуйдара 

 

1. Киирии тылы учуутал этэр: - Ийэ күнэ! Олус да истиңник иһиллэр! Хас биирдиибит бу 

орто дойдуга саамай чугастан-чугас киһибитигэр – Ийэбитигэр сүрэхтэн кутуллар истиң-иһирэх 

тыллары этиэхпитин баҕарабыт. 

- Күндү ийэлэрбит!  

Бүгүн биһиги үөрүүлээх түмсүүгэ – Ийэлэр күннэрин бэлиэтээри муһуннубут. 

     Бу күнү биһиги, Саха Республикатын олохтоохторо, чорботон туран, ийэлэргэ болҕомто 

ууруллан, эһиги күннээҕи үгүс түбүккүтүн, оҕолоргутугар кыһамньыгытын бэлиэтээн, Ийэ 

оруолун үрдүктүк чиэстээн, хас сылын ахсын бу күһүңңү кэмңэ күн анаан, бырааһынньык 

быһыытынан бэлиэтиир буолбуппут олус үөрүүлээх. 

  Күндү ийэлэри эҕэрдэлиибит! 

Биһиги ыңырыыбытын ылынан, ыалдьыттыы, биһигини көрө-истэ, билсиһэ, бииргэ сынньана 

кэлбиккит иһин махтанабыт уонна эһиэхэ анаан хоһоон ааҕаарбытын көӊүллээӊ.  

2. Хоһооннор: 

Күн сирин үрдүгэр 

Күн курдук саныырбыт, 

Күндүттэн күндүбүт 

Күн күбэй ийэбит – 

Биһиги маамабыт. 

Күнүһүн үлэлээх, 

Киэһэтин түбүктээх 

Бэрийэр-харайар, 

Биһиэхэ кыһанар 

Биһиги маамабыт. 

Бүгүн күндү маамам үөрдүн. 

Тэтэрээппин көрдүн – 

Сыанам миэнэ үксэ «биэстэр», 

Аҕыйах ээ «түөртэр». 

Оттон миэнэ күндү маамам 

Бүгүн эмиэ үөрүөҕэ: 

Хоһун сууйан, аһын астаан, 

Остуол тардан көрсүөҕүм. 

Оскуолаҕа, уруокка 

Таңас тигэн бооччойдум. 

Күндү ийэм ону туттан 

Күөһүн өрүө бүгүңңүттэн. 

Ийэм миэхэ балыс биэрдэ, 



Улааттым ээ онон мин. 

Күн аайы көмөлөһөр 

Мин бэлэҕим – иэһим. 

Оҕо бары күнүн аайы 

Маамалары үөртүн 

Сырдык күннүү, сылаас саастыы 

Маама күлэ үөрдүн. 

Ийэ мичээрэ 

Истиң, кэрэ 

Күн уотуттан 

Күндү курдук, 

Көй салгынтан 

Күүстээх курдук. 

Ийэ мичээрэ 

Элбэххэ үөрэтэр: 

Эйэҕэс буоларга, 

Эйэни буларга, 

Сырдыгы эрэ 

Сыдьаайа сылдьарга. 

Ийэ мичээрэ  

Искэр иңэрэр 

Олоххо тапталы, 

Бар дьоңңо махталы, 

Эр-хорсун санааны, 

Эрэллээх буолууну. 

Күндүттэн күндүнү 

Кэрэттэн кэрэни,  

Күөх сирэм сир күнүн 

Таптыаҕың ийэни! 

 

3. Күрэх «Сахалыы кыыс аата» 

- Ийэ уонна оҕо арахсыспат ситимнээхтэр. Ийэ оҕоҕо – Аан дойдутун туллар тутааҕа, эргийэр 

киинэ, баар- суох соҕотох киһитэ.  

Айыы үөрэҕэ этэринэн аат диэн киһи күлүгэ. Бу күлүккэ киһи кутун сороҕо баар. Ол иһин аат 

суолталаах. Киһи аатынан дьонно биллэр. 

Билигин ийэлэрбит төһө сахалыы кыыс аатын билэр эбиттэрин билиэхпит. (Илиискэ сахалыы 

кыыс аатын суруйуу) 

4. Оонньуулар: 

-  «Илииң иминэн о5оң илиитин таай» (хараҕы баайан баран). 

- «Куолаһынан таай» (1 ийэ тахсар, 4-5 о5о «Ийэ» - диэн ыңыраллар, ону кэннинэн туран 

куолаһыттан о5отун таайыахтаах). 

5. Ыйытыыларга эппиэт: 

- Хас биирдии ийэ төһө элбэх түбүктээҕин билэҕин? Холобура, 4 киһилээх дьиэ кэргэн ийэтэ 

үйэлээх сааһын тухары ортотунан 20000 тимэҕи тигэрин, 18000 наскыны абырахтыырын, 60000 

күөс өрөрүн, 100000 ыстакаан чэйи кутарын, 15 туонна оҕуруот аһын ыраастыырын 

кыраныысса таһыгар ааҕан таһаарбыттар. 

Ийэлэргэ ыйытыылар: 

1.   Иллэң кэмңэр тугу сөбүлээн дьарыктанаҕыный? 

2. Оҕоң аан маңнай ханнык тылы саңарбытай? Уонна кини түргэнник саңарарыгар хайдах 

көмөлөспүккүнүй? 

3. Саамай сөбүлүүр телепередачаң ханныгый? Оҕолорго ханнык передачалары көрөргө 

сүбэлиэң этэй? 



4. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьыбыт кэмнэргиттэн саамай өйдөөн хаалбыт түгэниң? 

5. Бэйэң оҕоң туһунан саамай көрүдьүөс, олох умнуллубат түгэннэриттэн кылгастык кэпсээ. 

6. Таайбараң – оҕолор  саңаларынан. 

1. Кыһыл дьүһүннээх, элбэх витаминнаах, доруобуйаҕа туһалаах, төгүрүк быһыылаах, үчүгэй 

сыттаах, ыалларга баар, консервалыахха сөп…(помидор). 

2. Эриэн дьүһүннээх, ыалга барытыгар баар, сорохтор сиргэ быра5аллар, сорохтор истиэнэҕэ 

ыйыыллар, көрөргө үчүгэй, ыраахтан аҕалаллар, сыаната ыарахан…(ковер). 

3. Сайын баар буолааччы, эриэн истээх, күүгүнэс саңалаах, түргэнник көтөр, хонууга элбэх 

буолааччы, соро5ор оҕолор киниттэн куттаналлар.(ыңырыа).. 

4. Элбэх кэпсээннээх, сороҕор соһутар сонуннаах, сороҕор үөрдэр, сороҕор сылатар, 

интэриэһиргэтэр, улахан дьон, оҕолор бары таптыыллар, сороҕор наһаа үлүһүйдэххинэ ийэң 

мөҕөр…(телевизор). 

   - Күнү быһа аттыттан араарбат, кэпсээнэ-сэһэнэ элбэх. …(телевизор). 

   - Арааһы барытын быһаарар, ону-маны сүбэлиэн да, кими баҕарар көрсүһүннэриэн да сөп. 

…(телевизор). 

5. Кылгас атахтаах, элбэх оҕолоох, кылгас кутуруктаах, тимэх харахтаах, аҕыйах саңалаах, 

хатаннык часкыйар, бадарааңңа да сыттар, минньигэс эттээх…(сибиинньэ). 

7. Хамаанданан куоталаһыы: 

«Ким круга түргэнник хомулларый? 

2 круг, музыка тыаһыыр, оҕолор ийэлэрин тула хаамса сылдьаллар. Музыка тохтоотоҕуна, 

түргэнник ийэлэрин булаллар.  

8. Түмүк:  

- Дьолу – соргуну баҕаран туран, оҕолоргут эһиэхэ Эрхан тылыгар, матыыбыгар «Ийэҕин 

хомотума» диэн ырыаны бэлэхтииллэр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


