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Ханнык баҕарар общество сүрүн баайа-талааннаах дьон, дьоҕурдаах оҕо, ийэ дойдуга 

бэриниилээх ыччат. Оттон оскуола соруга – бу оҕолору айар-тутар, чинчийэр-үөрэнэр дьоҕурдарын, 

талааннарын таба көрөн, сөптөөх усулуобуйаны тэрийии, кыра сааһыттан төрөөбүт дойдуга тапталы 

иҥэрии буолар.  

Төрөөбүт дойдуга таптал-уустук иэйии, таах сылдьан иитиллэн хаалбат. Манна төрөппүт, 

оскуола элбэхтик үлэлиирэ наада. 

Оҕо кыра сааһыттан төрөөбүт түөлбэтин туһунан элбэҕи биллэҕинэ, кини төрөөбүт 

дойдутунан киэн туттуута, таптала күүстээх буолар. Онон, мин санаабар, төрөөбүт төрүт 

түөлбэбит историятын, олорон ааспыт өбүгэлэрбит тустарынан оҕолорбутугар билиһиннэрэрбит 

– биһиги ытык иэспит.  

Сиэгэн-Күөл нэһилиэгэ түҥ былыргаттан дириҥ силистээх-мутуктаах, киэҥ сирдэринэн уруу 

аймах, хаан тардыһыылаах, баай историялаах. Кырдьык Сиэгэн курдук кэрэ айылҕалаах, дэлэй 

бултаах-алтаах, араас сир астаах, оттонор элбэх хочолордоох, булчут, балыксыт, үлэһит бастыҥа 

дьоннордоох дойду. Ол да иһин бу дойдуга үс саха үөскүүр үөрүүтэ буолан, эбээн норуота элбиир 

дьылҕалаах буолан өбүгэлэрбит бараммат барҕа баайдаах, кэтит  кэскиллээх сиргэ-дойдуга 

олохсуйбут, түөрэхтэрин туһэрбит эбиттэр. 

2008 сыллаахха 3-с кылаас уолаттара төрөөбүт дойдуларын чулуу дьоннорун, бөһүөлэктэрин 

историятын, халыҥ тыатыгар үөскүүр кыылларын, үүнээйилэрин туһунан билэр сыалтан «Мин 

төрөөбүт дойдум Сиэгэн-Күөл» диэн чинчийэр үлэни ыыппыттара, ол түмүгүнэн доклад суруйан 

баран оҕо барыта биллин, аахтын, туһаннын диэн остуол оонньуутун толкуйдаан оҥорбуттара.  

Үлэлэрин   сыала,  соруга: 
1.Сиэгэн-Күөлгэ урукку, билиҥҥи кэмнэргэ биллэр-көстөр дьоннор тустарынан материаллары 

үөрэтии, кинилэринэн  киэҥ  туттуу. 

2. Сиэгэн-Күөл  историятын,  билиҥҥи  кэмҥэ  олоҕун-дьаһаҕын  туһунан үөрэтии,  чинчийии. 

3. Сиэгэн-Күөлгэ  төрүүр-ууһуур  кыыллар,  үүнэр  үүнээйилэрин  туһунан  үөрэтии. 

Үлэ  этаптара: 

I.  Бэлэмнэнии  үлэлэр 

 Теманы  чуолкайдааһын 

 Үлэни  былааннааһын 

 «Төрөөбүт  түөлбэ»  кинигэни  ааҕыы,  үөрэтии,  ырытыы 

 Кырдьаҕас  олохтоортон  ыйыталаһыы,  чуолкайдаһыы 

 Викторина  боппуруостарын  толкуйдааһын 

 Боппуруостары  үс  темаҕа  араарыы 

 Биирдии  карточкаҕа  үстүу  боппуруостаан  50  карточканы  оноруу 

 Оонньуу  маршрутнай  картатын  оңоруу 

II. Оонньууну  киллэрии  

 Боппуруостары  араарыллыбыт  үс  теманан  тус-туһунан  оонньоон  көрүү 

 Оонньуу  быраабылатын  үөрэтии 

 Быраабыланан  оонньооһун 

Түмүктүүр  үлэ 

 Итэҕэстэри  туоратыы 

 Атын  кылаас  оҕолорун  үөрэтии. 

Оонньуу  быраабылата 
1. Оонньууга  2-тэн  4  дылы  оонньооччу  кыттыан  соп. 

2. Оонньуу  саҕаланыытыгар  карточкалары  булкуйуллар,  онтон  жребийдээн  ким  инники  

хаамарын  быһаарыллар. 



3. Оонньооччулартан биирдэрэ оонньооччуларга колодаттан тардан таһаарбыт 

карточкаларын ааҕааччынан  буолар.  

4. Карточка иһигэр үс боппуруостаах. Үс боппуруоска тута сыыһата суох эппиэттээтэҕинэ 

маршрутнай карта уҥа өттүгэр баар үс муннук геометрическэй фигуранан хаамар, онтон 

карточка боппуруостарыттан биири эбэтэр иккини эппиэттээтэҕинэ маршрутнай карта 

хаҥас өттүнэн хас боппуруоска эппиэттээбитинэн иннин диэки хааман иһэр. 

Эппиэттэммит карточканы колодаттан ылан туспа ууруллар. Өскөтө  оонньооччу  биир  да 

боппуруоска эппиэт биэрбэтэҕинэ карточка колодаҕа төттөрү  угуллар. 

5. Карточка боппуруостарыгар уочарат бэрээдэгинэн эппиэттээн иһэҕит, ким инники бутэһик  

пууҥҥа тиийбит кыайыылааҕынан тахсар. 

 

Остуол оонньуутун комплегар киирэр: 

1. Маршрутнай  карта А3 размердаах 

2. Карточка  комплега,  карточкалары  кырыйыллар,  50  карточка   

3. Фишкалар 

Оҕолор үлэлэрин түмүктээн, оонньууларынан астына оонньоон баран маннык түмүккэ 

кэллилэр: «Оонньуу көмөтүнэн ыарахан да материаллары кылгас кэмҥэ үөрэтиэххэ сөп эбит. 

Төрөөбүт дойдубут туһунан олус элбэх сананы билбиппититтэн олус астынабыт уонна киэн 

туттабыт. 

Бу үлэбитин сайыннарар сыалтан «Төрөөбүт дойду» тематыгар анаан элбэх чинчийэр үлэлэри 

ыыттыбыт уонна ол чинчийэр үлэ нөҥүө кыра кылаас оҕолоругар төрөөбүт дойдуга тапталы 

иҥэриигэ үлэлэстим. Чинчийэр үлэбит тематыгар сылын аайы үлэлэһэн билиибитин хаҥатан 

истибит. Оҕолор сылын аайы ылбыт темаларыгар үлүһүйэн, өссө элбэҕи дойдуларын туһунан билэр 

сыалтан күүскэ үлэлэстилэр, сылын аайы саҥаттан саҥа тема төрөөн тахсан испитэ. 

7 сыл устата 12 чинчийэр үлэ ыыттыллыбытыттан 9 төрөөбүт дойду туһунан 25 чинчийээччи 

үлэлэспит. 

 

№ Сыла Үлэ ахсаана Тема аата Чинчийээччи 

ахсаана 

1. 2008 сыл  1 доклад Мин төрөөбүт дойдум Сиэгэн-Күөл 7 

2. 2009 сыл 2 доклад -Уулуссаларбыт устуоруйалара 

-Тумара үрэх балыктара 

10  

3. 2010 сыл 1доклад -Мин төрүччүм чаҕылхай киһитэ 2 

4. 2011 сыл 2 доклад -Хатынчаан оҕо саадын устуоруйата 

-Боьуолэкпит торуттээччитин Алексеев Г.Ф.  аатын 

сугэр уулусса проега 

2 

5. 2012 сыл 1 доклад -Биьиги  оскуолабыт учууталлара 

Н.Г.Чернышевскай аатынан училище 

бутэрээччилэрэ 

1 

6. 2013 сыл 3 доклад -Олонхо ус дойдута папье –маше оноьугар. 

-Сылгы- саха омук быстыспат сорҕото. 

-Сахалыы харысхал бэлиэлэри аныгылыы 

костуулээх оноруу.  

3 

7. 2014 сыл 2доклад -Саллаат бойобуой суолунан. 

-Киэн туттар удьуор утумум 

3 

Бу хомуллубут материалларга олоҕуран кыра кылаас оҕолоругар анаан уруок таьынааҕы дьарыкка 

программа оноьулунна.,. кылаастарынан темалары аттардахха манныктар: 

1 кылаас «Торообут дойду»-32 чаас 

Маннайгы кылааьы бутэрэригэр билиэхтээх: 

1. Торообут дойду   туьунан . 

2. Саха сирэ-ураанхай саха олохсуйбут дойдута буоларын.  

3. Мин торообут боьуолэгим Сиэгэн-Куол диэн ойдобул.  



4. Нэьилиэкпитигэр  саха, эбээн туолбэлээн олорорун туьунан.  

5. Боьуолэкпит Тумара диэн таас урэх урдугэр турарын. 

6. Хаан уруу дьоннорун, тастын аймахтарым. 

7. Саха ыалын суоьутэ-аьа ойдобулун 

 

2 кылаас « Сиэгэн-Куол кыыла-суолэ, которо-суурэрэ, балыктара, айылҕата»-34 чаас 

 

1. Сиэгэн-Куол кыыла-суолэ 

2. Которо-суурэрэ. 

3. Тумара урэх балыктара 

 

3 кылаас «Боьуолэкпит устуоруйата»  - 34 чаас 

1. Боьуолэкпит тэриллиитин 

2. Боьуолэкпит торуттээччитэ Алексеев Г.Ф. буоларын. 

3. Олоҕун 40 сылын тыа хаьаайыстыбатыгар анаабыт киьибит Захаров Н.Т. 

4. Оҕо саада тэриллиитин. 

5. Нэьилиэкпит биллэр-костор дьоннорун. 

4 кылаас  «Сиэгэн-Куол билиннитэ»-34 чаас 

1. Сиэгэн-Куол уулуссаларын устуоруйата 

2.  «Мин торообут дойдум Сиэгэн-Куол» остуол оонньуутун толору баьылаан оонньооьун. 

3. Оонньуу сунньунэн проект оноруу. 

 

 

                                                  

      Онон түмүктээн эттэххэ биьиги оскуолабытыгар кыра кылаастан саҕалаан торообут 

дойду историятын уорэтиигэ, билиигэ, киниэхэ тапталы инэриигэ былааннаахтык ыытыллар 

дии саныыбын. 
 


