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Быһаарыы сурук 

«Аптаах холбуйачаан» - эбии үөрэхтээһин программатыгар айар дьоҕуру сайыннарыы сүрүн сорук 

буолар. Бу эбии үөрэххэ – оҕо-үөрэнээччи төрөөбүт төрүт тылын үчүгэйдик билэр, кини эгэлгэтин, 

сүмэтин иҥэринэр, кэрэхсэбили ылар туһугар ыытыллыахтаах.    

Урукку сылларга айар дьоҕур суолтата чыҥха атын, айар дьоҕур диэн тулалыыр эйгэ, олох-дьаһах 

уларыйыытыгар сөп түбэһии ааттанара. 

Кэлин айар дьоҕурга: сытыы проблеманы көрдөөһүн, кылгас уонна сөптөөх быһаарыыны биэрии, 

саҥа усулуобуйаҕа урукку билиини туттуу, элбэх билиини ыларга бэлэм буолуу, өйдүүр кыах, түргэн саҥа, 

ылбыт дьыаланы түмүгэр тириэрдии буолар. Ити үлэлэри толороругар оҕо бэйэтин билиитэ, сатабыла 

туттуллар, ону таһынан атын биллэр ньымалары кытта сатаан холбооһуна эбэтэр оҕо бэйэтэ туспа 

ньымалары айааһына. Билиҥҥи кэмҥэ оҕону бэйэҕэ туһаайыылаах үөрэтии технологията инники күөҥҥэ 

таҕыста. Ол курдук, оҕо баҕатын, интэриэһин, дьоҕурун таба тайанан үөрэтии хас биирдии педагог сүрүн 

соругунан буолар. 

Былыр-былыргыттан саха бүөбээйдээн, чочуйан-тупсаран кэлбит барҕа баайа ийэ тыла буолар. 

Төрөөбүт тыл киһи үөрэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, өйө-санаата туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, 

иһирэх иэйиитэ уһуктар, өлбөт үйэлээҕи айар-тутар дьоҕура тобуллар айылҕаттан бэриллибит эйгэтэ 

буолар.  

Тыл – киһи айбыт биир эриэккэс көстүүтэ. Сахабыт тыла баай, кэрэ, хомоҕой, ол иһин барҕара, тупса 

турар, сайдар-үүнэр кэскиллээх. Киһи төрөөбүт тылын дириҥник билэр да, соччонон кинини ытыктыыр. 

Тылы имитэ-хомута туттар эрэ киһи кини сүмэтин үчүгэйдик өйдүүр. Холобур, оҕоҕо төрөөбүт тылыгар 

кэрэхсэбили үөскэтээри бу уруок таһынан дьарыкка үгүстүк тыл оонньуутун, күрэҕин тэрийиэххэ, 

кэрэхсэбиллээх айар сорудахтары толорторуохха сөп. Бу ньыма оҕо тылын-өһүн сытыылыырга, толкуйун 

торумнуурга балай да көмөлөһүөҕэ.  

«Аптаах холбуйачаан» дьарык сүрүн сыала: 

 тыл араас оонньуутун уонна уус–уран айымньы нөҥүө төрөөбүт тылга кэрэхсэбили, интириэһи 

үөскэтии, оҕо тылын саппааһын байытыы, уйулҕаны хамсатан иэйиини уһугуннарыы; айар дьоҕуру 

сайыннарыы. 

Сыалы ситиһэргэ маннык соруктар тураллар: 

 уус – уран айымньы тылыгар болҕомтолоох буолууну ситиһии; 

 айан кэпсиир уонна суруйар үөрүйэхтэри сайыннарыы; 

 наадалаах литератураны булан туһаныы; 

 элбэҕи билэ-көрө сатыырга угуйуу; 

 төрөөбүт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сүрүн ньымаларыгар үѳрэтии. 

«Аптаах холбуйачаан» дьарыкка үѳрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ 

Бэйэни салайынар – дьаһанар сатабыл. 

 Тылын сайыннарар сыалы – соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык түмүккэ 

кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. 

 Бэйэтин саҥатын сайыннарар баҕаны үөскэтэр. 

 Бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын сааһылаан, хомоҕойдук 

этэргэ кыһаллар. 

Билэр – кѳрѳр сатабыл. 

 Билиини – көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһанар. Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах 

республика, улуус, оскуола хаһыаттарын-сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», о.д.а.) ааҕан, 

чинчийэр, айар үлэтигэр кѳдьүүстээхтик туһанар. 

 Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. 

 Өй үлэтин сүрүн үөрүйэхтэрин  баһылыыр.  

 Үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсииргэ дьулуһар. 

Бодоруһар сатабыл. 

 Саастыылаахтарын кытта айымньылаахтык алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр, көдьүүстээхтик 

үлэлиир үөрүйэхтэнэр. 

 Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Кэпсэтэригэр дьон 

болҕомтотун тардар, сэргэхситэр сатабылы табан туһанарга дьулуһар. 

Бу дьарык түмүгүнэн 2 кылаас үөрэнээччитэ кыттар:  

1. Оскуола иһинэн ыытыллар «Чаҕылыһыҥ, сулустар» (уус-уран ааҕыы, ырыа, үҥкүү) куонкурска 

2. Улуустааҕы, республикатааҕы уус-уран ааҕыыларга, дьүһүйүүлэргэ; 

3. Оскуола уонна улуус иһинэн ыытыллар «Инникигэ хардыы» конференцияҕа 

4. Кылаас, оскуола, улуус, республика иһинэн ыытыллар «Куолу»  араатардар күрэстэригэр 



Тематическай былаан 

 

№ 
Дьарык тиэмэтэ 

 

Үөрэнээччи үлэтин ис хоһооно Күнэ-ыйа 

план факт 

1 
Тѳрѳѳбүт тылгын тѳһѳ 

билэҕин? 

Викторина 
03.09 

 

2 
Тыллар суолталарын 

араастара. 

Тылдьытынан үлэлииллэр. 
10.09 

 

3 Сомоҕо тыллар. Суолтатын быһаараллар. 17.09  

4 
Биирдик саҥарыллар 

тыллар – омонимнар. 

Тылдьытынан үлэ. 
24.09 

 

5 
Булугас өйдөөхтөр 

күрэхтэһиилэрэ 

Хамаанданан оонньуу. 
01.10 

 

6 

«Толкуйдуохха, 

таайыахха, өҥҥүөххэ» 

кинигэни кытары 

билсиһии.                 

Кистэлэңнээх тыллар. 

Тыл оонньуутун бэйэлэрэ холонон оҥороллор. 

08.10 

 

7 
Ребустар. Өс хоһооннору 

ребус көмөтүнэн ааҕыы. 

Ребустары таайаллар, аа5аллар, бэйэлэрэ 

айаллар. 
15.10 

 

8 Тыл оонньуулара Тыл эгэлгэтин билсэллэр 22.10  

9 Айар дьарык Айылҕаны хоһуйаллар. 

Дьыл түѳрт кѳстүүтэ. 

29.10  

10 Айар дьарык 12.11  

11 

 

Хаһыат таһаарыы 

«Таайбараҥ» №1 
Литературнай хаһыат таһаарыы 

19.11 
 

12 
Хаһыат таһаарыы 

«Таайбараҥ» №1 
26.11 

 

13 

Биир суолталаах тыллар – 

синонимнар. 

Утарыта тыллар – 

антонимнар. 

Тылдьытынан үлэ. 

03.12 

 

14 
«Чуораанчык» сурунаал 

рубрикаларынан үлэ 

Сурунаалга тэттик сонуннары суруйуу. 

Таайбараҥнары, уруһуйдары оҥоруу 
10.12 

 

15 
Саха суруйааччылара 

оҕолорго 

Кинигэ рекламатын оҥороллор. 
17.12 

 

16 Эргэрбит тыллар  Тылдьытынан үлэ 24.12  

17 Тыл кистэлэҥэ. Тыл эгэлгэтин билсэллэр 14.01  

18 
Сомоҕо домох. Тоҕо 

маннык этэллэрий? 

Сомоҕо домох суолтатын быһаран 

суруйаллар. 
21.01 

 

19 
Тыл оонньуулара «Тыл 

оһуора» 

Тыл оонньуутун тэрийии. 
28.01 

 

20 Айар дьарык. Бэйэ кинигэтин оҥоруу 04.02  

21 

Олунньу ый - хомуһун 

ыйа. Сахалыы сурук-

бичик төрөөбүт күнэ. 

Кылгас иһитиннэриитин кылаас иннигэр 

кэпсиир. 11.02 

 

22 
Хаһыат таһаарыы « 

Сааскы дьүһүйүү» №2 

Литературнай хаһыат таһаарыы 
18.02 

 

23 
Булугас өйдөөхтөр 

күрэхтэһиилэрэ 

Хамаанданан оонньуу 
25.02 

 

24 Экскурсия «Саас иһэр» Билгэлэр туһунан кэпсэтии 03.03  

25 
Саха норуотун тылынан 

уус – уран айымньыта. 

Кинигэ выставкатын тэрийии 
10.03 

 

26 
Айар дьарык. Мин 

сѳбүлүүр айымньым.  

Проект көмүскээһин 
17.03 

 

27 
Күлүүстээх тыллар. 

Анаграммалар. 

Презентация,оонньууну тэрийии 
31.03 

 



28 
Сахалыы былыргы 

сэһэннэр. 

Былыр олорон ааспыт күүстэх дьон 

тустарынан үһүйээн. 
07.04 

 

29 
Оһуохай  Оһуохай таһаарарга, этэргэ, үҥкүүлүүргэ 

дьарыктаныы 
14.04 

 

30 
Норуот муудараһа. Ѳс 

хоһооннор. 

Ѳс хоһоону быһаарыы. 
21.04 

 

31 
Хаһыат таһаарыы «Тыл 

оһуора» №3 
Хаһыат таһаарыы. 

28.04 
 

32 
Хаһыат таһаарыы «Тыл 

оһуора» №3 
05.05 

 

33 Оонньоо, толкуйдаа, таай. Кистэлэҥнээх суруктары ааҕыы 12.05  

34 
Түмүк дьарык. Айылҕаҕа 

тахсыы. 

 
19.05 

 

 


