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Аннотация на русском языке 

Сценарий открытого классного часа на якутском языке и предназначена для классных 

руководителей начальных классов. Занятие проводилось в рамках месячника профилактики 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, дополнительно приуроченный к датам 1 октября 

– День пожилых людей, 5 октября – День учителя.  

Цель: воспитание у обучающихся быть вежливым, следить за культурой поведения в 

общественных  местах; сплочение коллектива; развить творческие способности; умение 

анализировать свои поступки. 

 

Класс: 2 

Классный руководитель: Попова Т.Ю. 

Дата проведения: «____»_______2017 г.  

 

Сыала-соруга:  

1. Күннээҕи олоххо үтүө уонна мөкү быһыыны араарарга үөрэтии. 

2. Кырдьаҕастар күннэрин уонна Учуутал күнүн туһунан билиһиннэрии. 

3. Кылаас  иһигэр эйэлээх, доҕордоһуу сыһыаны сөргүтүү. 

4. Обществоҕа бэрээдэктээх оҕо хайдах буолуолхтааҕын хатылааһын 

5. Аҕа саастаахтары ытыктыырга, сүбэтин-аматын истэргэ иитии 

6. Учуутал идэтин сыаналыырга, биллэр үтүө үлэлээх учууталлары ааттаталааһын. 

7. Оҕо саҥатын сайыннарыы, айар талаанын арыйыы. 

 

Учуутал: Yтүө күнүнэн оҕолор, ыалдьыттар бүгүҥҥү кылаас чааспыт «Yтүө киһи көмүстээҕэр 

күндү» диэн ааттаах. Дьэ эрэ оҕолор, «үтүө киһи» - диэн хайдах киһини этэллэрий? 

 

(оҕолор туран бэйэлэрэ тугу ейдеебүттэрин этэллэр, ону ырытабыт) 

 

Учуутал: Ол аата үтүө киһи диэн – бэрээдэктээх, дьоҥҥо-сэргэҕэ үчүгэйи үтүөни баҕарар, 

кыраттан кыыһыра-тымта сылдьыбат, элбэх доҕордоох, тулалыыр эйгэтин таптыыр, харыстыыр 

киһи буолар. Аҕа саастаахтары убаастыыр, ытыктыыр. 

 

Yтүө киһи – бэрээдэктээх 

 

Т.Вика «Мэнигийээн Мэникчээн» П.Н.Тобуруокап хоһоонун ааҕар. 

 

Учуутал: бу хоһооҥҥо туох туһунан кэпсэнэрий? 

- «ойуоккалыыр, ыһыытыр..» (переменаҕа мэниктиир, хаһыытыы-хааһыытыы сүүрэр 

табыллыбатын санатыы) 

- «оҕолору дьээбэлиир, ити ыты сырыста, ол куосканы батыста…» (дьону дьээбэлээбэккэ, 

таһырдьа тахсан ыты, аты, куосканы сырсыбакка, кыылга харыстабыллаахтык сыһыаннаһарга ону 

кытта сэрэхтээх буолар туһунан санатыныы, сэрэтии) 

- «киэһэ тиийэн кэлбитэ…» (режим туһунан санатыныы) 

- «уолуктара нэлэстэр, тимэхтэрэ мэлистэр…» (тымныыга ичигэстик таҥна сылдьары ирдээһин, 

таҥаскын-сапкын көрүнэ сылдьыы туһунан кэпсэтии) 

 

Учуутал: бу хоһооҥҥо кэпсэнэр оҕо ол аата бэрээдэктээх оҕо дуу, бэрээдэгэ суох оҕо дуу?  

 



Оҕолор эппиэттииллэр, ол кэнниттэн дуосказа  

«Yтүө киһи – бэрээдэктээх» диэн суруйабын 

 

«Мэнигийээн мэникчээн» диэн хоһоону П.Н. Тобуруокап диэн (портретын ыйыыбын) 

суруйааччы поэт суруйбута. Кини быйыл 2017 сылга 100 сааһын туолар. (П.Н. Тобуруокап 

биографиятыттан кылгастык кэпсиибин, кини айбыт айымньыларын туһунан. Кини – учуутал 

буоларын тоһоҕолооһун. Сотору учуутал күнэ буоларын иһитиннэрии, ол күн туһунан 

билиһиннэрии) 

 

Yтүө киһи – элбэх доҕордоох 

 

Ситуациялары ырытыы. 

 Дьүөгэлиилэр бааллар эбит. Биирдэ биир дьүөгэтэ дьүөгэтиттэн кинигэ уларсыбыт уонна 
өр да өр төттөрү биэрбэтэх. Ол иһин кинигэни биэрбит кыыс дьүөгэтигэр телефонунан 

звоннаабыт: «Сарсын мин кинигэбин биэрбэтэххинэ, эйиигин кытта хаһан да 

доҕордоспоппун» (звоннаабыт кыыһы сэмэлиибит дуо, ким сыыһа гынна, эһиги хайыа 

этигитий) 

 

 Табаарыстыы уолаттар баран испиттэр. Арай биир уол халтарыйан охтон түспүт уонна 

атаҕын наһаа күүскэ өлөрбүт. Бииргэ баран испит табаарыһа күлбүт уонна эппит: «Крутой 
баҕайытык охтон түстүҥ дии». Онно охтон түспүт табаарыһа наһаа хомойбут. (Тоҕо?, эһиги 

хайыа этигитий?) 

 

Бары дуоска иннигэр тахсан сиэттиһэбит уонна эйэлээх буолуохха диэн «клятва» этэбит, ол 

кэнниттэн дуоскаҕа «Yтүө киһи – элбэх доҕордоох»  диэн суруйабын 

 

Yтүө киһи – тулалыыр эйгэтин, туттар малын-салын харыстыыр 

 

М.Лейла «Баай оҕо» хоһоону ааҕар. 

 

Учуутал: Бу хоһооҥҥо хайдах оҕо туһунан кэпсэнэрий? Тоҕо кинини «баай» диэбиттэрий? 

- уөрэнэр тэрили харыстыыр туһунан кэпсэтии; 

- тулалыыр эйгэҕэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы туһунан ырытыы. 

 

Т.Вова, Н.Сахая, М.Камила, М.Лейла, Ж.Кирилл, Т.Вика  

инсценировка көрдөрөллөр. К.Туйаарыскай «Туул» 

 

С.Саша, С.Саяна, К.Ярик, Я.Олег, К.Вика, М.Дима «Доҕор» хоһоон ааҕаллар. 

(дуоскаҕа суруйабын «Yтүө киһи – тулалыыр эйгэтин харыстыыр») 

 

Утуө киһи – аҕа саастаахтары убаастыыр. 

 

Учуутал: «Кырдьаҕаһы хааһахха хаалыы сылдьан сүбэлэт», «Кырдьаҕастан алгыһын, эдэртэн 

эйэтин» - диэн өс хоһооннору ырытыы, быһаарыы. 

Учуутал: Тыл бэриллэр биһиги ыалдьыппытыгар, бииргэ үөрэнэр доҕорбут Сайнара эһэтигэр, 

ветеран учууталга, нэһилиэк ытыктыыр киһитигэр Егоров Егор Егоровичка. (Егор Егорович 10-ча 

мүнүүтэлээх тыл этэр). 

Дуоскаҕа «Yтүө киһи – аҕа саастаахтары убаастыыр» диэн суруйабын 

Оскуола библиотекаря Бурцева А.А. кылгастык сиэр майгы туһунан өс хоһооннору 

билиһиннэрэр (5 мүн.) 

 

Кылаас чааһын түмүктээһин, оҕолор бэйэлэрин тылларын истии. Ыалдьыты кэлэн иһэр 

учууталлар күннэринэн уонна кырдьаҕастар күннэринэн эҕэрдэлээн туран эһээ туһунан ырыа 

ыллыыбыт, сэмэй бэлэх уонна открытка бэлэхтиибит. 


