
Бырайыак тиэмэтэ: «Ырыа ыйа» 

 

Сорокоумова Саргылана Егоровна 

"Алгыс" оҕо саадын иитээччитэ 

 Чурапчы улууһа, Чыаппара сэл. 

 

Бырайыак кыттыылаахтара: иитээччилэр, о5олор, тереппуттэр. 

Бырайыак керуцэ: 1 ый. 

Ыытыллар кэмэ: Муус устар ый. 

Сыала: 

 - О5ону музыка, ырыа кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. 

Соруктара: 

- О5о ыллыыр-туойар сатабылын, билэр-керер ба5атын уьугуннарыы. 

- Олохтоох  мелодистары билиьиннэрии, ырыаьыттары кытта керсуьуу. 

- Ырыа кэрэ эйгэтин умсугутуу. 

1 этап: Ыытыллар улэлэри былааннааьын. Литератураны керуу, ырытыы. 

2 этап: Ыытыллар улэ керуццэрэ. 

3 этап: Тумуктуур улэ: Музыкальнай дидактическай оонньуурдары оцотторуу. 

Ыытыллар улэ керуццэрэ. 

О5олорго Тереппуттэргэ 

Бэсиэдэ: 

- Олохтоох мелодистар. 

- Ырыа куттаах мин дойдум ырыаьыттара. 

- Олохтоох мелодист Р.Ф. Гоголевы кытта 

керсуьуу. 

- «Наше село и его транспорт». 

-  Конкурс по ПДД. 

Экскурсия: 

- Норуот маастарыгар ыалдьыттааьын Егор, 

Евдокия Сорокоумовтарга:  

1. Саха куерэгэйин А.П.Лыткина кестуумэ. 

2. «Остуол оонньуулара». 

- АСОШ барыы. Бэлэмнэнии белех о5олоро. 

 

- О5о сааьым ырыалара (ырыа 

хомуурунньугун).  

- Тереппут мунньа5а  №3. Отчуоттуур 

концерт тэрээьинэ. 

- Тереппуттэргэ анкета толотторуу «Кемус 

дор5ооннор». 

 

 

 

 

 

 

 



Курэх-оонньуулар: 

- Таай ханнык музыкальнай инструмент 

тыаьыырый. 

- Таай ханнык мелодияный. 

Илии улэтэ: 

 - «Алыптаах хомус». Тереппут о5отунаан 

оцоьуга. 

- «Ньургуьуннар»-тацаска уруьуй. 

- «Мин себулуур музык. инструменым»-

уруьуй. 

- «Дети танцуют на празднике»- уруьуй. 

- «Туллуктар» уруьуй. 

-  «Уцкууьут кыыс», «музыкальнай 

инструмент» мэьийи. 

- «Барабан», «Мин саца куукулам»- 

сыьыарыы. 

Ырыа: 

- «Чыаппара эбэккэм». Ф. Ф. Гоголев 

ырыатын истии. 

- «Иитээччи». 

- «Теп-тегурук» Н. Макарова. 

- «Туругурдун дьиэ кэргэн» хатылааьын. 

- «Куерэгэй» А. Лыткина истии. 

- «Кун» хатылааьын. 

- Норуот ырыалара. Сахалыы инструменнарга 

оонньооьун. 

Музыкальнай оонньуулар, хамсаныылар: 

- «Определи по ритму», «Матрешки», 

«Плетень», «Подснежники», «Хара буордаах 

сыьыычаан» хоровод. 

Хоьооннор: 

- «Куерэгэй» Куннук Уурастыырап аа5ыы. 

«До5ордоьуу тойуга» С. Омоллоон аа5ыы. 

- «Уцкуу» К. Туйаарыскай ейтен аа5ыы. 

 

 

 

Илии улэтэ: 

- «Ньургуьуннар». 

- «Новый дорожный знак». 

О5о, тереппут кыттыылаах дьаьал: 

- Концертнай номерга кытыннарыы. 

- Шумовые музыкальные инструменты. 

 

 

 

Тереппут угологар субэлэр: 

- Музыка о5о иитиитигэр. 

- «Сэрэнин халтараан суол» ДДТТ. 

 

Тереппуту кытта улэ: 

- Отчуоттуур консиэр тэрээьин 

боппуруостара. 

- Аьа5ас аан кунэ биллэрии. 

- Уерэ5ирии 100 сылыгар анаан ахтыылары 

хомуйуу. 

 

 



- «Ньургуьуннар» Г. Данилов ейтен аа5ыы. 

Оруоллаах оонньуу: 

- «Мин куукулам ырыаьыт» 

Хамсаныылаах оонньуу: 

-  

- 

Дидактическай оонньуу: 

- 

- 

Сайдар эйгэни тэрийии: 

- Олохтоох мелодистар портреттарын тумуу. 

- «Мин себулуур ырыаьытым»- сурунааллар. 

Бэлэмнэнии улэ: 

-Нэьилиэккэ отчуоттуур концертнай 

нуемэрдэри бэлэмнээьин; 

- Ырыалар: «Кулумчээнэ», «Иитээччи»; 

-Уцкуулэр: «Хотугу уцкуу», «О5о саас». 

- Монтаж хоьооннор. 

 

Тумуктуур дьаьал: 

- Отчуоттуур кэнсиэр. 

 

 - Тыас-уус таьаарар музыкальнай 

оонньуурдары оцотторуу. 

 

 


