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Ыытыллар улэ тиэмэтин аата: «Манчаары о5олоро» 

(Улахан бэлэх 6-7 саастаах о5олорго ыытыллар) 

 

Сыала: О5олорго саха сурун биир саамай биллэр Манчаары Баьылай кууьун - уо5ун уурбут 

курэхтэьии ооньууларын кытта билиьиннэрии, саха оонньуулара айыллыбытын билии. 

Курэхтэьии сурун корунун о5олорго сайыннарыы. Эппиэтинэстээх буолууга, этинэн-

хаанынан эрчинэргэ уорэнии. 

Корунэ: Хамаанданан куоталаьыы (хамаанда5а 7-лии о5о) 

Дьарык хаамыыта 

      О5олор  хааман кэккэлэьэн киирэллэр саалга. (Муусука тыаьыгар «А.Бурнашев «Уол 

о5ото»)  

Ыытааччы: (О5олрго быьаарыы, кэпсээьин) 

О5олор билэ5ит дуо, Сахалыы курэхтэьиилэри? (о5олор эппиэттэрэ) Маладьыастар онтон 

биирдэстэрэ буолар «Манчаары ооньуулара» 

      Манчаары оонньуулара  – диэн сахалар спортарын корунэ буолар, эти-хааны сайыннарар, 

быстыбат эрчийиилэр, спорт куоталаьыылара, урдуктэн урдук ситиьиилэр, кыайыыга 

дьулуьуу.  Урдук тумуктэри ситиьэргэ элбэх эрчиллиилэр, куус – уох наада. Онноо5ор 

биьиги эппитин-хааммытын сайыннаран урдуктэн -урдук ситииьилэргэ тардыьабыт – 

ыраа5ы ыстаныыга, тургэнник сууруугэ.  

      О5олор биьиэхэ бугун курэхтэьии кунэ, кордоруоххэйин кууспутун-уохпутун, Манчаары 

о5олоро буолуоххайын!(Эрчиллии ункуутэ, орто бэлэх кыргыттарын толорууларыгар.)  

      Манчаары Баьылай диэн кимин билэ5ит дуо? (Манчаары Баьылай-диэн кимин 

билиьиннэрии кыра мунуутэ5э слайд кордоруу) 

      Манчаары оонньуулара 1968 сылтан ыла буолаллар эбит, туортуу сыл буола-буола, саха 

сирин улуустарын аайы. Манчаары Баьылай бэйэтэ Ханаластан торуттээх, ынырык куустээх 

саха геройа, саха буойуна диэххэ соп. Туох баар сахалыы спорт корунунугэр барытыгар этин 

хаанын ууран кыайыылаах буойун эбит. Манчаары оонньуулара – диэн саха сиригэр биир 

саамай улахан спортивнай курэхтэьии буолар, эмиэ арааьынай Олимпийскай оонньуулар 

курдук араас коруннээх курэхтэргэ куоталаьыы буолар. 

- Кимнээх онно кытталларый ? (о5олор эппиэттэрэ) 

- Чэ эрэ о5олор биьиги эмиэ Манчаары оонньууларын коруннэрин, оонньоон корулээн 

курэхтэьэбит дуо?  

        Манчаары Оонньуулара эмиэ Олимпийскай курэхтэьиилэрин курдук бэйэтэ туспа им 

бэлиэлээх: былаахтаах уонна  олимпийскай уоттаах буолар, онтуката суох курэхтэьии 

буолбат ол курдук биьи эмиэ былаахпытын  уонна уоппутун тардыаххайын!  

Ыытааччы: Бугун эьиги спордунан дьарыктанааччыларгыт. Манчаарыларгыт, 

суурууктэргит, ыстанааччыларгыт, сыалы табааччыларгыт, бэйэ5ит хамаандаларгыт чиэьин 

комускээччилэргит, бэйэ5ит бэлэххутун сыалын толорооччуларгыт.  

 - Чэ эрэ о5олор бугунну курэхпитин ыытыаххайын.(Саха сирин гимнын толорооьун). 

Ыытааччы: Бол5ойун! Бол5ойун! Аьылынна Манчаары о5олорун оонньуутун курэхтэьиитэ. 

Бэлэм буолуутун кылгас этиитэ: «Ким куустээх, ол кыайдын» (О5олору кытары тэннэ 

этэбит) 



Бастакы курэх «Сууруу» 

Факеллаах уоттарын тутан сууруу, мэьэйдэри туораан , хамаанданан курэх, бэьилиэннэй 

суурээччи уотун тутан кордоруллубут миэстэтигэр хаалларан кэлиэхтээх. 

Иккис курэх «Ыстаныы» 

Ыраа5ы ыстаныы, хас биирдии о5о хамаандаттан ыраа5ы ыстанар ону хамыыьыйа корон 

бэлиэтээн иьэр. 

Уьус курэх «Ыраа5ы быра5ыы» 

Моьооччугу  быра5аллар (200гр), хамаандаттан устуу о5о. Хамыыьыйа тэьэ ыраа5ы 

бырахпыттарын бэлиэтиир.                                                               

 

Тордус курэх «Мас тардыьыы» 

Хамаандаттан ус о5о курэххэ киирэллэр. Хамаандаттан хас о5о кыайар да ону хамыыьыйа 

бэлиэтиир.  

Бэьис курэх «Нарта ыстаныы» 

Хамаандаттан икки о5о курэххэ киирэллэр.  Ким чэпчэкитик сыыспакка ойбутун хамыыьыйа 

корон бэлиэтиир. 

Алтыс курэх: «Хомуур хапса5ай» 

Кэбуэргэ хамаанданан киирсэн хапса5айдааьын. Хамаандалар бэйэ бэйэлэрин туьэрсээьин. 

Сэттис курэх «Пазылы таайыы» 

Манчаары курэх оонньууларын  корунун таайыы.Бастакы хамаанда – Тустуу корунун, иккис 

хамаанда – мас тардыьыы корунун. 

 

Ыытааччы: О5олорбут олус да куустээхтэр эбит, бары да5аны эти хааны- сайыннаран 

эрчийэн бу курэхпитин аастыбыт. 

Ыытааччы:  Бары бииргэ буолуохпут, 

                            Бары до5ордуу буолуохпут 

                            Бары эйэлээх буолуохпут, 

                            Ким до5ордоох ол дьоллоох! 

                            Куустээх куустээххэ 

                            Сытыы сытыыга 

                            Быьый быьыйга 

                            Эт-хаан эрчимнээх 

                            Биьи бары до5ордуубут. 

Ыытааччы: Дьэ эрэ курэхпит тумуктэннэ, бары бииргэ былаахпытын туьэрэн уоппутун 

умулларан, бары биир сомо5о курдук кыайыыбытын биллэриэххэйин! Бары Манчаары 

О5олоро буолбуккутунан итии-истин э5эрдэ! 

        Кыттааччыларга ба5арыахпыт этэ оссо да элбэх урдуктэн урдук, санаттан сана 

ситииьилэри, кыайыыны-хотууну.  Уонна барыларыгар бар5а МАХТАЛ  итии-истин 

Э5ЭРДЭ буолуохтун! 

Тумугэ: О5олор мэдээлинэн, грамотанан, бирииьинэн на5ардаланаллар. 

                                                       


