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Сыала: Саҥа дьылга оҕолорго бырааьынньык эйгэтин тэрийии. 

Соруга: 

 Хоһооннорун, ырыаларын, үҥкүүлэрин үөрэтии 

 Арылдьытыыны тэрийэн оҕолор көрдөрүн көҕүтүү 

 Оонньууга эйэлээх, эйэҕэс сыһыаны иҥэрии 

 Кырдьаҕаска убаастабылы иитии 
Туттуллар тэрил: көстүүмнэр, маҥан өҥнөөх харыйалар, талахтар, кумаахыннан оҥоһуллубут хаар 

кыырпахтара, учебно-методическай комплекс, учебнай инвентарь уонна медиооборудованния 

Аралдьытыы барыыта:         

Зал кыһыҥҥы ойууру көрдөрөр фонунан киэргэтиллибит. Куобах таҥастаах оҕолор муузыканнан 

киирэллэр. Ыытааччы эмиэ куобах таҥастаах.  

ИЙЭ КУОБАХ: Куобахчааннар көруҥ эрэ, туох учугэй хонуутугар кэллибит. Манна    

                            харыйаны ким эрэ симээн кэбиспит. Тоҕо да кыраһыабайай. (харыйаны   

                            көрөллөр хаарчаана киирэн кэлэр).  

ХААРЧААНА:  Хайа, мин хонуубар куобахтар ыалдьыттыы кэлбиттэр дии. Дорооболоруҥ  

                            куобахчааннар. Саҥа дьыл бырааһынныгар мин бу харыйаны симээтим  

                            уонна ыалдьыттары күүппуүтүм, бастакы ыалдьыттарынан эһиги тиийэн  

                            кэллигит. Уой, харыйам уота умайбакка турар дии, миэхэ көмөлөһүҥ эрэ  

                            уотун уматарбар. Биир, икки, ус харыйа уота умай! (харыйа уота умайар).  

                            Махтал куобахчааннар, харыйам уотун уматарбар көмөлөспүккүтүгэр. 

ИЙЭ КУОБАХ:  Ураа харыйаабыт уота умайда, өссө тубуста. Куобахчааннарым харыйа туһунан  

                             хоһоон  бэлэмнээбиттэрэ  ону билигин ааҕан иһитиннэриэхтэрэ. 

Хоһоон:       -        «Биһиги Елкабыт».    М. Кликова     

Уҥкуу:         -         «Көрдөөх куобахтар» 
                                              (бөрө мунна тыаһыыр) 

ХААРЧААНА:  Уой ким эрэ мунна тыаһыыр, баран көрдүөххэйиҥ. Ханна тыаһыырый? (туран  

                            көрдууллэр бөрөну булаллар).  

ООННЬУУ:           «Бөрө уонна куобахтар»  
Бере:                  р р р  (куобахтар куоталлар). мин утуйарбын мэһэйдээмэҥ, айдаарымаҥ! (баран  

                           эмиэ утуйдаҕа буолар куобахтар тиийэн тардыалыылар). Р р р чэ киһини сүгүн  

                          утутуохтара суох атын сиргэ баран утуйуом. (тахсан барар) 

                                  (ийэ куобах манна оҕолорун дьһайталаан оонньотолуур.) 

ИЙЭ КУОБАХ: һуу, хата бөрө барда. Чэйиҥ, уоттаах харыйабыт анныгар ырыата ыллыаххайыҥ. 

Ырыа:      -         «Куттаныба миигиттэн»     С. Руфов тыллара, К. Пахомова мелодията 

Хоһоон:      -        «Куобахчаан».  А. Барто 

Хоһоон        -      «Куобах»       М. Клокова     

ХААРЧААНА: Көргө көхтөөх куобахтар, сасыһан оонньуоххайыҥ эрэ. 

ООННЬУУ:      «Сасыһыы» (Харыйа, талах кэннигэр баран саһаллар. Хаарчаана баран  

                           көрдүүр. Булуллубут куобахтар баран олороллор). Иккитэ хатыланар. 

(торуоска тыаһа тыаһыыр) Тымныы кырдьаҕас киирэн кэлэр.  

Тымныы кырдьаҕас: Дорооболоруҥ! Хаарчаанам хонуутугар куобах беҕе  

                                мустубут. Көр-күлүү, оонньуу ырааппыт.  Хаарчаана, харыйаны олус  

                                 учугэйдик симээбиккин, маладьыас. 

ХААРЧААНА: Тымныы кырдьаҕас, Аар тайҕаҕын кэрийэн сылайбытыҥ буолуо манна олорон           

                            куобахтар көрдөрун көр.  

ИЙЭ КУОБАХ:  Тымныы кырдьаҕас, куобахчааннар эйиэхэ анаан ырыа хоһоон  

                             үөрэппиттэрэ истэҕин дуо? 



Тымныы кырдьаҕас: дьэ эрэ. 

 ИЙЭ КУОБАХ: 

Хоһоон:       -        «Мээчик».   А. Абаҕыыныскай 

Ырыа:          -        «Тымныы Кырдьаҕас»    
Хоһоон:       -        «Маҥнайгы хаар»   Баал Хабырыыс   

ХААРЧААНА:  Чэйиҥ эрэ, хаарым кыырпахтара, тэлээрэ кетуҥ эрэ. 

Уҥкүү :        -           «Хаар кыырпахтара». 
ИЙЭ КУОБАХ: Оо хаар бөҕө тустэ. Тымныы кырдьаҕас, куобахчааннар оонньуулларын  

                             олус сөбүлүүллэр. Кинилэри кытта хаар бырахсан оонньуугун дуо? 

Тымныы кырдьаҕас:              Оонньоон буо. 

ООННЬУУ:             «Хаар бырахсыы». 

Тымныы кырдьаҕас:  Куобахчааннарбын кытта оонньоон сылайдым. 

ХААРЧААНА. Тымныы кырдьаҕас, манна олорон сынньан.  

ИЙЭ КУОБАХ: Тымныы кырдьаҕас, сынньана таарыйа куобахчааннар ырыаларын иһит.  

                            Сыарҕалаах аккынан айаннаан кэлбитиҥ курдук, куобахчааннар «Туос ат» диэн             

                            ырыалаахтар олорон иһит. Чэйиҥ эрэ, куобахчааннар, тымныы кырдьаҕаска   

                            ырыабытын ыллаан иһитиннэриэххэйиҥ. 

Ырыа :       -           «Туос ат».  К. Туйаарыскай тыллара, В. Егоров мелодията 

Тымныы кырдьаҕас. Дьэ маладьыастар. Ырыа, хоһоон үөрэппит куобахчааннарга  

                             мин кэһиилээхпин. Хаарчаана тахсан сыарҕабыттан кэһиибин киллэр  

                                     Кэһии уллэриитэ хаартыскаҕа туһуу.  

Тымныы кырдьаҕас: Чэ, хаарчаана, биһиги барарбыт буолла, биһигини атын детсаадка  

                                                  атын оҕолор күүтэллэр. Күндү куобахчааннар, көргүтүн көрөн олус  

                                            үөрдүм, сынньанным махтал,  аны эһиил баччаҕа көрсүөххэ диэри!  

(хаарчааналыын куобахчааннары кытта быраһаайдаһан тахсан бараллар). 

 


