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Күлүүстэьии 

Ыытааччы 2 м 50 см эбэтэр 3 миэтэрэлээх сир икки уьугар сурааьын тардар. 

Күрэхтэһэр дьон тардыллыбыт сурааһыннар истэригэр киирэллэр. Уҥа илиилэрин ортоку 

тарбахтарынан тардыһардыы ыгыта тутуһан тураллар. Ыытааччы «чэ» диирин кытта иккиэн 

тэҥҥэ сыыйа тардыһаллар. 

Оонньуу быраабылата. Тарбаҕар, илиитигэр күүстээх күрэхтэһээччи 

утарылаһааччытын бэйэтин кэннигэр баар сурааһыныгар диэри соһон аҕаллаҕына уонна ол 

состорон иһээччитэ атаҕынан таарыйдаҕына кыайыылааҕынан тахсар. Өскөтүн тардыһыы 

кэмигэр утарылаһааччы ортоку тарбаҕынан тардыспыта буола сылдьан, көннөрөн, ыһыктан 

кэбистэҕинэ, ол киһи кыайтарыылааҕынан ааҕыллар. 

 

 

Ат буолан сырсыы 

Үс эбэтэр биэс оҕо икки илиилэринэн сиргэ тайаналлар, икки атахтарын төбөтүгэр 

тирэнэллэр. Бары кэккэлэһэн, сүүрэргэ бэлэм тураллар. Сүүрэр сирдэрэ- 30- 50 миэтэрэ 

уһуннаах көнө сир. «чэ» диэн хамаанда кэнниттэн бука бары тэбис-тэҥҥэ түһүнэн 

кэбиһэллэр.Сүүрэллэригэр икки илиилэрин, атахтарын тэҥҥэ ылан, сылгы эрчимнээхтик 

суурэринии төҥкөйөн барыахтаахтар. 

Оонньуу быраабылата. Ким урут кэлбит кыайыылааҕынан тахсар. 

 

 

Оҕус уонна чөҥөчөк 

Күрэхтэһэр дьон кэннилэринэн, бэйэ- бэйэлэрин сосуһардыы икки илиилэринэн уонна 

тобуктарынан сиргэ тирэнэн, аттаан тураллар. Оонньуу ыытааччы өтүүтүн аҕалан, 

иккиэннэрин моонньуларыгар кэтэрдэн, хоннохторун аннынан ыытан, сосуһалларыгар 

табыгастаах буоларын курдук бэлэмниир. Онтон тайанан турар сирдэригэр сурааһын тардар 

уонна «чэ!»- диэн хамаандалыырын кытары оонньооччулар иккиэн тэҥҥэ сыыйа сосуһаллар. 

Оонньуу быраабылата. Хайалара күүстээх, утарылаһааччытын соһон сурааһыныгар 

аҕалбыт, кыайыылааҕынан ааҕыллар уонна «о5ус» буолар. Кыайтарбыт киһи «чөҥөчөх” 

аатын ылар. 

 

 

Ким кыайан турарый? 
Икки күрэхтэһээччи сиргэ олороллор, уҥа илиилэрин хаҥас хоннохторун аннынан 

таһааран, хаҥас кулгаахтарыттан туталлар. Хаҥас илиилэринэн уҥа атахтарын төбөлөрүттэн 

ылаллар. Дьэ ол кэннэ оонньуу ыытааччы «биир, икки, үс!» диирин кытта, иккиэн тэҥҥэ 

сиртэн туруохтаахтар.  

Оонньуу быраабылата.Хайалара эмэ хаҥас кулгааҕыттан эбэтэр уҥа атаҕыттан 

илиитин араардаҕына, кыайтарыылааҕынан ааҕыллар, Араарбакка урут турбута 

кыайыылааҕынан ааҕыллар. 

 

 

Кириэс тэбии 

Икки тэбис- тэҥ 3 см кэтиттээх, 70 см уһуннаах,0,5 см халыҥнаах маһы ылан көнө 

сиргэ кириэстии уураллар. Оонньооччу сис туттан кириэстии ууруллубут мас таһыгар кэлэр. 



Кини бу кириэс үрдүнэн аҥаар атаҕын үөһэ көтөҕөн баран, биир атаҕынан кылыйан, маһы 

таарыйбакка кириэстии ыстаҥалыыр кэмигэр ханнык баҕарар ырыаны дорҕооннохтук 

ыллыахтаах. 

Оонньуу быраабылата. Өскөтүн маһы таарыйан кэбистэҕинэ, хотторбутунан 

ааҕыллар. Биир мүнүүтэ тохтоло суох кириэһи  таарыйбакка үҥкүүлээтэҕинэ, 

кыайыылааҕынан тахсар. 

 

Муҥхалааһын 

Үс эбэтэр биэс оҕо «муҥха» ,буолаллар: сиэттиһэ сылдьаллар. Сүүрэр кэмнэригэр 

илиилэрин араарыа суохтаахтар. Уонча оҕо- «балыктар». Сүүрэр- «муҥхалыыр» сиргэ 

төгүрүччү бэлиэ оҥоһуллар. Бу «күөл» иһиттэн «муҥха» да «балык» да тахсыа суохтаахтар. 

«Муҥхаһыттарга» «күөл» биир өттүгэр уонча киһи батар эмиэ төгүрүк бэлиэ «чардаат» 

оҥоһуллар. «Муҥхаһыттар» сиэттиһэ сылдьан «балыктары» эккирэтэн, тутан ылан 

«чардаакка» а5алаллар. 

Оонньуу быраабылата.  «Балыктары» тутан а5алан истэхтэринэ мөхсөн 

куотуохтарын сөп. «Муҥхаһыттар» үстэ « балыктарын» чардаакка аҕалбакка куордахтарына 

ыытааччы миэстэлэринэн атастаһыннаран биэрэр. 

 

Кыаһыыланыы 
Икки бөлөххө арахсаллар. Ыытааччы оонньооччулары хаҥас бэрбээкэйдэрин 

куустаран ылан, иккитэ эрийэ тардан тардан, уҥа атахтарын бэрбээкэйдэригэр аҕалан, 

сөллүбэт гына ыга баайаллар: атахтарын икки арда кыра арыттаах буолар. Ыытааччы 15-20 м 

сиргэ күрэхтэһэр сири бэлэмниир. Бөлөх дьонун тус- туспа субуруччу туруортуур. 

Кыаһыылаах киһи ойуоккалаан, хааман бэлиэтэммит сири эргийэн кэлэн, урут турар киһи 

илиитин таарыйар. 

Оонньуу быраабылата.Оҕуттаҕына туруохтаах, кыаһыыта сүөлүннэҕинэ, тута 

бааныахтаах уонна салгыы сүүрүөхтээх. Урут кэлбит бөлөх дьоно кыайар. 

 

 

Ойбону көһөрүү 

Хас да киһи икки хамаандаҕа хайдан күрэхтэһэр оонньуута. Икки мас иһиккэ толору 

уу кутан дьиэ биир муннугар, икки кураанах иһити дьиэ атын муннугар кэккэлэһиннэри 

туруораллар. Икки хамаанда биирдии мас ньуоскалаахтар. Хамаанда бастакы киһитэ сүүрэн 

тиийэн уулаах иһиттэн ньуоскатынан баһаат, кураанах иһиккэ илдьэн кутар уонна төттөрү 

сүүрэн иккис киһитигэр ньуоскатын биэрэр. Ити курдук  иһиттээх уу бүтүөр диэри иһиккэ 

ууну кута сүүрүөхтээхтэр. 

 Оонньуу быраабылата. Хайа хамаанда түргэнник уонна тохпокко көһөрбүтүнэн 

кыайыыта быһаарыллар. 

 

Ойбонтон уулааһын 

Сиртэн биир тутум үрдүктээх иһиккэ ууну толору куталлар. Ыытааччы оонньуу 

быраабылатын кэпсиир уонна кыттар дьону биир сиргэ туруорар. Бастакы оонньоочу уҥа 

илиитинэн хаҥас кулгааҕын эминньэҕин тутар, хаҥас илиитинэн хаҥас атаҕын кэтэҕинэн 

уҥа атаҕын төбөтүттэн тутар уонна илиилэрин араарбакка туран эрэ төҥкөйөн, мас 

кытыйаттан уулаан ылыахтаах.  

Оонньуу быраабылата. Өскөтүн төҥкөйөн иһэн илиилэрин арааран тайана 

түстэҕинэ, оонньууттан туоруур. Илиилэрин араарбакка, аҥар атаҕар олорон, үчүгэйдик 

төҥкөйөн уу истэҕинэ, кыайыылааҕынан тахсар. 

 

Туһаныллыбыт литература:  
 

1. Федоров А. С. Саха төрүт оонньуулара. 2- таһаарыы.-Дьокуускай: Бичик, 2018.-96с. 


