
Рабочая программа по предмету  

«Культура народов Республики Саха (Якутия)» 
 

 

Учитель: Санников Юрий Андрианович 

Год реализации программы: 2020-2021 учебный год 

Класс: 5 класс 

Общее количество часов по плану: 35 час 

Количество часов в неделю: 1 час 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями, внесенными  приказом Министерства образованияи науки РФ 

ОТ 31.12.2015 № 1577; 

- Примерной программы основного общего образования по предмету 

“Культура народов Республики Саха (Якутия)”, 5-9 классы /Е.М. 

Поликарпова, А.Н. Павлов, Г.С. Попова, Нь. Г. Никитина – Якутск : ООО 

«Дани-Алмас», 2017г. Утвержденный Министерством образования РС (Я) 

 

Учебник: Никитина Нь.Г.  Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата: 

5-с кылааска үөрэнэр кинигэ – Дьокуускай : Компания «Дани-Алмас». 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быьаарыы сурук 

 

 Бүгүҥҥү олохпутугар буола  турарн балысхан уларыйыылар ордук 

чуолаан киһи өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин укулаата уларыйыытыгар 

тиэрдиэхтэрин сөп. Хайа баҕарар  омук бэйэтин ис култууратынан, 

духоубунаһынан эрэ уратыйар кэрэ, онон эрэ кини аан дойду норуоттарын 

өйүн, духуобунаһын байытар, атын норуоттарга кэрэхсэнэр кыахтаах.Онон, 

төрүт култуураны, ийэ өйү-санааны ыччакка иҥэриини омук норуот 

быһыытынан тыыннаах буолуутун хааччыйар сүрүн суол быһыытынан 

сыаналаан ураты болҕомтоҕо ылыы эрэйиллэр. «Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

норуоттарын култуурата» үөрэх биридимиэтин бырагарааматын көрүгэ, сыала, 

соруктара, ис хоһооно ити сүрүн кыһалҕаны быһаарыыга тускулунан 

оҥоһулунна. 

Россия үөрэ5ин сүрүннүүр Бэдэрээссийэ судаарыстыбалыы үөрэх 

ыстандаардын үүнэр көлүөнэни киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх 

сомо5о гражданскай уопсастыба5а түмэр сыаллаах. Стандарт Россия 

Норуоттарын ураты култуураларын уонна тылларын чөлүн харыстыыр, 

сайыннарар суолу тутуһар. 

 «Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата»  (КНРС(Я)  үөрэтэр 

биридимиэт 5-11 кылааска диэри Саха сиригэр олорор төрүт олохтоох  

норуоттар омук быһыытынан ураты култуурата,  Россия элбэх норуотун 

култууратыгар   сүтэн симэлийэн хаалбатын  туһуттан оскуола саастаах 

о5олорго бэйэтин норуотун уратытын билэрин, өйдүүрүн туһугар үөрэтиллэр.  

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата» (КНРС(Я) үөрэтэр 

биридимиэтин бырагыраамата 29.12.2012с.,  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сокуон 66 ыстатыйатыгар оло5уран үөрэнээччини 

бэйэ норуотун уонна атын норуоттар култуураларын убаастыырга, 

харыстыырга үөрэтэр, аныгы олоххо атын омуктары кытта алтыһар кыахтаах,  

сайдыбыт санаалаах киьини иитэн таһаарар сыалы ситиһэр. 

РФ Президенэ 19.12.2012 с  бигэргэппит «Стратегия государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года» № 1666 укааһыгар:  

«введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных 

курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и 

национальных традициях народов России»  оло5уран  Саха республикатын 

норуоттарын култуурата  (Культура народов Республики Саха (Якутия) 

предмет региональнай  компонент быьыытынан  үөрэх былааныгар киирэн 

үөрэтиллэр.  

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” (КНРС(Я) 

бырагыраамата маннык төрүт докумуоннарга оло5уран оноһулунна: 

- 29.12.2012  сыллаахха ылыллыбыт  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Федеральнай сокуонугар; 

- Российскай Федерация үөрэ5ин министиэристибэтэ   30.08.2013с 

бигэргэппит № 1015 сурун уопсай үөрэхтээһин үөрэтэр бырагарааматын 

бэрээдэгин бигэргэтэр бирикээһигэр;  



- Российскай Федерация үөрэ5ин министиэристибэтэ   17.12.2010с. 

бигэргэппит № 1897 бирикээһин сүрүн уопсай үөрэхтээһин Бэдэрээссийэ 

судаарыстыбалыы үөрэх ыстандаардыгар; 

-  Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин министиэристибэтинэн 2017 

сыллаахха бигэргэппит «Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата», 

5-9 кылаастарга үлэлиир бырагараамата /Е.М. Поликарпова, А.Н. Павлов, 

Г.С. Попова, Нь.Г. Никитина/;  

- Уогэн орто ситэтэ суох оскуолатын 2020 - 2021 сыллааҕы  үөрэх 

дьылын былааныгар. 

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата» үөрэх 

бырагарааматын сүрүн сыала. Саха  оҕото бэйэтин ис кыаҕын, айылгытын, 

өбүгэтин өлбөт-сүппэт өйүн күүһүн, мындырын иҥэринэн, ону үөрэх-сайдыы 

үрдүк кирбиилэрин кытта дьүөрэлээн, өй-санаа, сиэр-майгы үрдүк таһымыгар 

– толору сайдыылаах (гармонично развитый буолуута – тардыстыылаах, нон 

олоҕун тускуланар ис кииллээх буолуутун ситиһии. 

Соруктар: 

- өбүгэлэрбит күн-дьыл эргииринэн, айылҕа этиитинэн, айылгы күүһүн 

таба тутуһан олоҕу олорор үөрүйэхтэригэр сыһыарыы; 

- олох олоруу үтүө үгэстэрин, сиэрдээх билиилэрин билиһиннэрии; 

- кэм-кэрдии кэрэһиттэринэн буолбут омук олоҕор, дьылҕатыгар бэлиэ 

суолу, хамсааһыны киллэрбит, өлбөт өй, үтүө-мааны майгы, муҥутуур 

дьоҕур күүһүн көрдөрбүт ытык дьоммут холобурдарынан ыччаты иитии 

суолун тобулуу; 

- айылҕалаах айылгы күүһэ түмүллүүтүн көстүүлэрин, холобурдарынан 

оҕолору омук култуурата норуот олоҕун дьоллоохтук тускулуур 

күүһүгэр итэҕэтии; 

- аан дойду хайа баҕарар муннугар тиийэн, омугун сиэринө-туомун, 

үгэһин, бары сатабылын туһанан  ̧атын омуктары кытта тэҥҥэ алтыһар 

кыахтанарыгар төрүтү ууруу; 

- төрүт үгэс, култуура ньымаларын үөрэтии-иитии кэриҥэр киллэрии. 

 Атын биридимиэттэри кытары алтыһыыта – саха литературата, этика, 

физкультура ырыа, улэ уруоктара. 

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” (КНРСЯ) 

биридимиэти 5 кылаастарга Уогэн оскуолатын 2020-2021 сыллааҕы  үөрэх 

дьылын былааныгар   быһыытынан көруллэр  чааска  киирдэ. 

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” үөрэх таһынан 

дьарык 5 кылаастарга улэлиир бырагыраамата 2020 - 2021 үөрэх дьылыгар 

сылга 35ч., нэдиэлэ5э 1ч. оноһулунна. Тиэмэнэн араарыллыбыт 

халандаарынай былаана  - 35ч.  оноһулунна. 

 

 

 

 

 

 



I. Үөрэх  түмүк ситиһиитэ: 

 

Киһитийии аартыгын арыйыы (личностнай түмүк): 

 5-9 кылааска үөрэнээччи култуура биридимиэтигэр “Киһи-айылҕа-

уопсастыба» духуобунай сыаннастарын иҥэринэн: 

- киһи, айылҕа, уопсастыба быстыспат сибээстээхтэрин өйдүүр, бэйэтин 

сиэр-майгы өртүнэн ииттинэр, сайыннарар кыахха киирэр, омугун, 

норуотун кэскилин туһун толкуйдуур, дьон иннигэр эппиэтинэстээх 

буоларын долоҕойугар киллэрэр 

- омук култууратын төрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, итэҕэлэ, сиэрэ-туома, 

олоҕо-дьаһаҕа, устуоруйата, ускуустубата  норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар уонна уус-уран литэрэтиирэҕэ сөҥөн сылдьарын өйдөөн 

ааҕан ырытан ылынар 

- бэйэтин ис кыаҕын, айылгытын өбүгэтин өлбөт-сүппэт өйүн, күүһүн, 

мындырын үөрэх-сайдыы үрдүк кирбиилэрин кытта дьүөрэлээн, өй 

санаа, сиэр-майгы үрдүк таһымыгарт тардыстар, олоҕун тускуланар ис 

кииллээх буола улаатар. 

 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы (метапредметнай түмүк) 

- Культурологичесмкай матырыйаалга олоҕуран сыалы-соругу таба 

туруорунар, бырайыактыыр дьарыгы сатаан былаанныыр, билиини, 

сатабылы, үөрүйэҕи сөпкө сыаналыыр. 

- Бодоруһуу, алтыһыы эйэгтигэр айылҕаны, дьону-сэргэни кытта айыы 

сиэринэн тэҥҥэ алтыһар, киһилии сыһыаннаһар. Дьону кытта бииргэ 

алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр, бииргэ алтыһан 

айымньылаахтык, таһаарыылаахтык, көдьүүстээх-тик үлэлиир 

үөрүйэхтэнэр. 

- Төрүт култуура үгэстэрин, үөрэҕин иҥэриммит киһи атын омук дьонун 

кытта сиэрдээхтик алтыһар, өйдөһөр, «эн-мин» дэһэр кыаҕы ылар. 

 

 

Үөрэх биридимиэтин түмүктэрэ (предметнай түмүк): 

Ааҕар, ырытар дьҕуру сайыннарыы.  

 Тиэкис нөҥүө омука уйулҕатын билгэлиир, быһаарар, ырытар, тус 

суолалаахтык ылыныыта, аахпыты ырытыыттан култуура уустук көстүүлэрин 

быһаара үөрэнэр дьҕура сайдар. 

Саҥарар саҥаны сайыннарыы. 

 Култуура уруогар оҕо тус көрүүтүн быһаарсара, кэпсээһин ньымаларын 

табан туһанара, сэһэргэһиигэ бэйэтин санаатын итэҕэтиилээхтик этэрэ кини 

ситимнээх саҥатын сайыннарар. 

Суруйар дьоҕуру сайыннарыы. 

 Культурологическай көрүү иһинэн, историктар, этнографтар, 

искусствоведтар үлэлэригэр олоҕуран, суругунан бэйэтин толкуйун 

олохтоохтук тиэрдэр таһымҥа тахсара ситиһиллэр. Оҕо сурук тылын араас 

көрүҥнэрин баһылыыр, уус-уран ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары үлэҕэ таба 



туһанар, проблемнай уонна тойоннооһун кэриҥнээх ө!төн суруйуулары, 

култуура көстүүлэрин тэҥнии тутан ырытар суоллары баһылыыр. 

Айар-тутар дьоҕуру сайыннарыы. 

 Оҕо омугун ырыатын-тойугун, оһуокайын, олоҥхотун истэрэ, толороро, 

үйэлээҕи кэрэһэлиир ааҕыыга, тыйаатырдыы туруорууга кыттара, уус 

тарбахтаахтар уһанар сатабылларыгар уһуйуллара көҥүл айыы киһитэ буола 

улаатарга сирдиир. 

Чинчийэр, бырайыактыыр дьоҕуру сайыннарыы. 

 Хас биирдии бырайыак түмүгэ – айар үлэ. Үөрэнээччи хотугу сир 

усулуобуйатыгар олох-дьаһах, сиэр-майгы араас көстүүлэригэр сыһыаннаах, 

урукку, билиҥҥи, кэлэр кэмнэри ситимниир араас ис хабааннаах 

чинчийиилэргэ холонор. 

 

Үөрэнэр кинигэ:  

 Никитина Нь Г. Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата: 5-с 

кылааска үөрэнэр кинигэ /Н.Г. Никитина, А.Н. Павлов,Е.М. Поликарпова, - 

Дьокуускай: Компания «Дани-Алмас», 2017. – 136 с.  

 

II. Биридимиэт ис хоһоонун тиэмэнэн наардааһын 

5 кылаас (35 чаас) 

 

 Бырагараама тутула «Төрүт үгэс. Си эр-туом”, “Олох-дьаһах. Сиэрдээх 

билии”, «Саха саарына. Киһи кэрэмэһэ» олуктарынан таҥыллан бэрилиннэ. 

 

I. Балаҕан ыйа. Анал. Удьуор идэ 

1 тиэмэ: Улуу Суорун. Алгыһа. 

2 тиэмэ: Ыалынан олохсуйуу. Кыстык, сайылык, отор. Кыстыкка көһүү 

3 тиэмэ: В.С. Яковлев – Далан «Тыгын Дархан төрдө-ууһа» оҕолорго  

айымньыта 

II. Алтынньы. Доҕордоһуу 

4 тиэмэ: Хотой Айыы. Алгыһа. Хотой хаҥаластар таҥаралара. Хотой 

буулуура. 

5 тиэмэ: Уһук хоту сир төрүт олохтоох омуктара: эбээннэр, эбэҥкилэр, 

дькээгирдэр, чукчалар, долганнар. Төрүттэрэ, тыллара, сүрүн дьарыктара, 

олорор сирдэрэ. Саха сирин олохтоох омуктара. Иллээх олох сиэрэ. 

6 тиэмэ:Омоҕой Баай уонна Эллэй Боотур. 

III. Сэтинньи. Дьулуур. Ньэгир 

7 тиэмэ: Байанай. Алгыһа. Бараахы Сүүрүк. 

8 тиэмэ: Булчут идэтэ. И. Бочкарев «Булчут оҕото» кэпсээнэ. 

9 тиэмэ: А.И. Софронов-Алампа – саха норуотугар кырдьыгы кылбаппыт 

ытык киһи. П.А. Ойуунускай – саха норуотун көҥүлүн иһин охсуспут киһи. 

IV. Ахсынньы ый. Өй. Санаа. Өй-санаа. Өй-мэйии 

10 тиэмэ: Билгэ Хаан. Алгыһа. А.И. Сфоронов-Алампа «Билгэ» хоһооно. 

11 тиэмэ: Билигин. Сир-дойду үөскээһинин, сир-халлаан эргимтэтин 

туһунан норуот муудараһа. 



12 тиэмэ: Алексей Аржаков-Сэһэн Ардьакыап. Көрүүлэнии. 

V. Тохсунньу. Дьарык. Төрүт дьарык 

13 тиэмэ: Таҥха. Дьылҕа. Алыгһа. Дьылҕа Тойон. А.И. Софронов-Алампа 

«Таҥхаһыт» хоһооно. 

14 тиэмэ: Олоҥхоҕо киһи үтүө аатын туһунан. Д.К. Сивцев-Суорун 

Омоллоон «Ороһуостуба киэһэ» кэпсээнэ. 

15 тиэмэ: Г.В. Ксенофонтов. Үтүө аата умнуллубат. «Эллайада» үлэтэ. 

VI. Олунньу. Саҥарар саҥа. Төрөөбүт төрүт тыл 

16  тиэмэ: Одун, Чыҥыс. Алгыһа. 

17 тиэмэ: Сахам тыла – өбүгэм кэриэһэ. Тыл иччитэ – Ытык Чыыбыстаан. 

Төрөөбүт төрүт тыл туһунан. 

18 тиэмэ: С.А. Новгородов – саха омукка маассабай үөрэхтээһин 

акылаатын уурбут сүдү киһи. 

VII. Кулун тутар. Үлэ. Үлэһит 

19 тиэмэ:Дьөһөгөй Айыы. Алгыһа. Ийэ кыыл. 

20 тиэмэ: Хотугу киһи үлэнэн тыыннаах. И. Дмитриев-Сиэн Чолбодук 

«Көмүс туйах» кэпсээнэ. И.Е. Алексеев «Аты айааһааһын» туһунан. 

21 тиэмэ: А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй – кэскилгэ сирдээбит 

бөлүһүөк. 

VIII. Муус устар. Кэрэ бэлиэ 

22 тиэмэ: Айыыһыт. Алгыһа. Кэрэ Айыы күүһэ. С. Данилов «Кэрэ» 

хоһооно. 

23 тиэмэ: Ыаҕастаах туһунан. Чаппараак, кычым, дэпсэ. 

IX. Ыам ыйа. Иэйии. Иэйэхсит. Айылҕа уонна киһи 

24 тиэмэ:Иэйэхсит. Алгыһа. Сайып Сэгэйээн. 

25 тиэмэ: “Иэйэхсиккин кэлэтимэ» норуот остуоруйата. 

26 тиэмэ: Көҥүлү туруорсубут В.В. Никифоров-Күлүмнүүр. 

X. Бэс ыйа. Ийэ сир. Аҕа халлаан. Үрүҥ күн 

27 тиэмэ: Үрүҥ Айыы тойон. Алгыһа. Сүр туһунан. 

28 тиэмэ:Улуу Тунах. Хотугу олохтоох омук сайыны көрсөр сиэрдэрэ. 

29 тиэмэ: Эллэй ыһыаҕа. Эллэй Боотур уонна Аан Чаҥый. 

XI. От ыйа. Төрүт буор. Төрүт дьарык 

30 тиэмэ: Аан Аалахчын Хотун. Алгыһа. Ытык көтөр. 

31 тиэмэ: От үлэтэ. От охсуута, мунньуута. Оҕус сиэтиитэ. 

32 тиэмэ: Омоҕой баай кыыһа Аан Чаҥый. 

XII. Атырдьах ыйа. Кырдьык 

33 тиэмэ: Аан Дьааһын. Алгыһа. Луо балык 

34 тиэмэ: М.П. Федотова «Сытыы кылыс туһунан остуоруйа» 

35 тиэмэ: Муударас төрдө – Сээркээн Сэһэн. 

Үөрэнээччи  улэтин тэрийии араастара: 

- Саҥарар саҥаны байытыы.  

- Болҕой, толкуйгун тобулун, санааҕын сааһылан. 

- Айар үлэ. 



- Бэйэни салайар туску. 

- Оонньуунан сайдыы. 

Үөрэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир, хонтуруоллуур үлэлэр көрүннэрэ. 

 Хаьыат, сурунаал, Интернет матырыйаалларын хомуйуу. 

 Музейдарга, театрга, быыстапкаларга экскурсия5а сылдьыы.  

 Дьонноруттан, кырдьа5астартан саха төрүт дьарыгын, култууратын 

туһунан ыйыталаһан, билэн кэпсииргэ бэлэмнэнии. 

 Күннээҕи хатылыыр сорудахтар, тиэмэни түмүктүүр семинар уруоктар, 

анал тиэмэҕэ диспуттар. 

 Чиэппэрдээҕи хатылыыр үлэлэр,тургутуктар. 

 Бырайыактыыр үлэлэр. 

 Салааны түмүктүүр бэрэбиэркэлиир үлэлэр, тургутуктар. 

Туһаныллар  литературалар: 

 

1. Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ» -Дьокуускай, 2004 

2. Васильев П.К. «Ойуулаах  тылдьыт» (5-9 кыл.) – Дьокуускай: Бичик. 

1998. 

3. Кондратьев М.П. Дьыл билгэтэ 

4. Саха төрүт  культурата. 1 - 5 чаастара: үөрэнэр кинигэ / Попова М.А. 

уо.д.а хомуйан оҥоруулара. Дьокуускай: Бичик. -  1991-1996. 

5. Попова М.А. Төрүт культураҕа ыйынььык. – Дьокуускай. – 2002. 

6. Сивцев Д.К. Саха фольклора (хомуурунньук). – Дьокуускай: Саха сир. 

Кин. Изд-та. – 1970. 

7. Чехордуна Е.П. «Мин – о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын: 5-7 

кылаас о5олоруга гражд. аналлаах кинигэтигэр – Бичик, 2007. – 72 с. 

8. Сергина Е.С. Айылгы аартыга: 6 кылааска уэрэнэр кинигэ - Дьокуускай: 

Бичик, 2004 - 112с. 

9. Саввинов Н.Е. «Эбугэлэрбит олохторо-дьаьахтара» - Дьокуускай, 1999с. 

10. Саха сирин төрүт омуктарын культурата (5-11 кылааска) – Я.,1992 

 

 
 

 

 

 

 

 



«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата»  биридимиэт 5 кылааска   тиэмэнэн араарыллыбыт халандаарынай былаана (35ч.) 

 

Салаата  Уруок тиэмэтэ Чааһа Былаан

ынан 

чыыһы

лата 

Ыытыл

лыбыт 

чыыһы

лата 

Ис хоьооно Үөрэнээччи үлэтин сүрүн 

көрүҥнэрэ 

Дьиэҕэ үлэ 

XIII.    5    

I. Балаҕан 

ыйа. Анал. 

Удьуор идэ 

 

1. Улуу 

Суорун.  
1   Айыы санаа киһилии 

сиэр. Төгүрүк сыл. 

Дьыл. Айыы санаа. 

Күһүн.Күһүҥҥү киһи 

күлбүтүнэн. Улуу 

Суорун.  Ойуута.  

Сүрүннүүр тыла.  

Алгыһа.  

Истии. Айыы санаа, киһилии сиэр                                 

туһунан болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Быһаарыы. Өбүгэлэрбит төгүрүк 

сыл,  дьыл кэмин, ыйдары 

ааҕыытын уратытын кинигэттэн 

ааҕан быһаарар. 

Тылы байытыы. Билбэт тыллар 

быһаарыыларын сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Ийэ айылҕа 

киһи олоҕор туох суолталааҕын, 

Айыы киһитэ диэни хайдах 

өйдөөбүтүн санаатын этэр. 

Чинчийии. Айылҕаны кэтээн 

көрөн билгэлэри үөрэтэр. 

 

Үөрэтии. . 

Өйтөн ааҕыы. 

Улуу Суорун 

алгыһын 

өйтөн 

үөрэтии 

 2. Ыалынан 

олохсуйуу.  

 

1   Ыалынан олохсуйуу. 
Кыстык, сайылык, отор.  

И.А. Дмитриев 

«Кээнньэли» кэпсээнэ.  
А.С. Федоров «Кыстыкка 

көһүү». И..М. Сосин 

«Оторго көһөбүт» 

Ааҕыы. Кэпсээннэри ааҕыы, 

ырытыы 

Быһаарыы. Ис хоһоонун 

быһаарыы.  

Тылы байытыы. Өйдөммөт 

тыллары сурунуу 

Толкуйу тобулуу. Ыйытыыларга 

эппиэттээһин 

Чинчийии. М. Носов 

хартыынатын ырытыы. 

 

. 

Айар үлэ. 

Билиҥҥи ыал 

тиэргэнин 

уруһуйдааһын 



 3. В.С. 

Яковлев – Далан 
«Тыгын Дархан 

төрдө-ууһа» 

оҕолорго  
айымньыта 

1   Тыгын. Тыгынө төрдө-

ууһа. Тыгын төрөөһүнэ. 

Тыгын дьоно-сэргэтэ. 

Ааҕыы. В.С. Яковлев-Далан 

айымньытын аа5ыы, ырытыы 

Быһаарыы. Саха норуотун төрдө-

ууһа, этногенез, этнография диэн 

өйдөбүллэри быһаарыы. 

Тылы байытыы. «Бука» диэн 

тыл суолтатын быһаарыы.  

Толкуйу тобулуу. Бэргэн этии ис 

номоҕун быһаарыы. 

Чинчийии. Араас омук дьиэни-

уоту туттар үгэһэ хайдаҕын 

туһунан холобурдааһын 

 

Айар үлэ. 

14с. Айар 

улэлэртэн 

талан оҥоруу. 

II. Алтынньы. 

Доҕордоһуу  

 

4. Хотой 

Айыы.   

 

1   Хотой Айыы. Алгыһа. 

Хотой хаҥаластар 

таҥаралара. Хотой 

буулуура. 

Истии. Хотой Айыы. Ойуута. 

Сүрүннүүр тыла быһаарыыны 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии 

Кэпсэтии. Хотой туһунан 

үһүйээннэр тустарынан кэпсээһин 

Тылы байытыы. Билбэт тыллары 

сурунуу. 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Хотой туһунан үһүйээннэр, 

кэпсээннэр матырыйаал булуу. 

Чинчийэр үлэ. Булбут 

матырыйаалы кэпсээһин 

Хотой 

туһунан 

үһүйээннэр, 

кэпсээннэр 

матырыйаал 

булуу 

 5. Уһук хоту 

сир төрүт 

олохтоох 

омуктара 

 

1   Уһук хоту сир төрүт 

олохтоох омуктара. 

эбээннэр, эбэҥкилэр, 

дькээгирдэр, чукчалар, 

долганнар. Төрүттэрэ, 

тыллара, сүрүн 

дьарыктара, олорор 

сирдэрэ. Саха сирин 

олохтоох омуктара. 

Ааҕыы. Уһук хоту норуоттар 

олохторун туһунан ааҕыы. 

ырытыы. 

Тэҥнээһин. Уһук  хоту норуоттар 

олохторун уратытын тэҥнээн 

көрөр. 

Өйдөтүү. . Иллээх олох сиэрэ. 

Аһыныгас, ыалдьытымсах буолуу. 

Уруурҕаһыы үгэһэ өйдөбүллэри 

Бырайыак 

оҥоруу 



Иллээх олох сиэрэ ааҕан өйүгэр хатыыр.  

Бөлөҕүнэн бырайыактааһын. 5 

бөлөххө арахсан хотугу норуоттар 

олохторун, култуураларын 

туһунан бырайыак оҥорон 

көмүскээһин. 

 6. Омоҕой 

Баай уонна 

Эллэй Боотур. 

 

1   Омоҕой Баай уонна 

Эллэй Боотур. 

 

Ааҕыы. В.С. Яковлев-Далан 

айымньытын ааҕыы. ырытыы. 

Быһаарыы. Эллэй Боотур 

сатабыллаах үлэһитэ туохтан 

көстһөрүн быһаарар. 

Саҥарар саҥаны  байытыы. 

«Кулу» диэн тыл быһаарыытын 

суруйар, этиилэри оҥорон 

холобурдуур. 

Толкуйу тобулуу. Бэриллибит 

боппуруоска бэйэ санаатын этэр. 

 

Айар үлэ. 

Норуоттар 

доҕордоһуула

ра 

 

III. Сэтиннь

и. Дьулуур. 

Ньэгир 

 

7. Байанай.  

 

1   Алгыһа. Бараахы 

Сүүрүк 

Истии. Байанай. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Ааҕыы. Бараахы Сүүрүк туһунан 

ааҕыы кэпсээһин 

Тылы байытыы. Билбэт тыллары 

сурунуу. 

Кэпсээһин. Байанай, бултка 

сыһыаннаах сиэр-туом туһунан 

истибитин кэпсээһин 

 

Айар үлэ. И. 

Пестряков 

хартыынатын

ан тэттик 

кэпсээн 

суруйуу. 

 8. Булчут 

идэтэ 

1   И. Бочкарев «Булчут 

оҕото» кэпсээнэ. 

Истии. Булчут 

идэтэ.быһаарыылаах ааҕыыны 

болҕойон истии.. 

Сэһэргэһии. «Хара тыа 

оскуолата» киһини туохха 

Айар үлэ. 

“Бастакы 

булт үөрүүтэ» 

айар үлэ 

эбэтэр 



үөрэтэрий? 

Ааҕыы. И. Бочкарев “Булчут 

оҕото” кэпсээнин ааҕыы, ырытыы  

Толкуйу тобулуу. Байанайдаах 

буолар дьоҕуру хайдах 

сайыннарыахха сөбүй? 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Өбүгэ устаны кээмэйдиир  

ньымаларын холобурдааһын. 

 

«Кыраһа 

суруга» диэн 

кыыллар 

суолларын 

таайбараҥ 

оҥор, 

уруһуйдаа.. 

 9. А.И. 

Софронов-

Алампа. П.А. 

Ойуунускай 

1   А.И. Софронов-Алампа 

– саха норуотугар 

кырдьыгы кылбаппыт 

ытык киһи. П.А. 

Ойуунускай – саха 

норуотун көҥүлүн иһин 

охсуспут киһи. 

Истии. Саха саарыннара А.И. 

Софронов-Алампа, П.А. 

Ойуунускай тустарынан истии 

Ааҕыы. А.И. Софронов-Алампа 

«Аан Дьааһын». 

Саҥарар саҥаны байытыы. 

«Булгу» диэн тыл ханнык түгэҥҥэ 

туттулларын быһаарар. 

Толкуйу тобулуу. Туруоруммут 

сыалгын-соруккун төһө 

ситиһэҕин? 

Бэйэ санаатын 

суруйуу 

IV  Ахсынньы 

ый. Өй. Санаа. 

Өй-санаа. Өй-

мэйии 

 

10. Билгэ 

Хаан.  
1   Кыһын.  Ахсынньы. 

Билгэ Хаан. Алгыһа. 

А.И. Сфоронов-Алампа 

«Билгэ» хоһооно 

Истии. Билгэ Хаан. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Ааҕыы. А. Софронов «Билгэ»  
хоһоону ааҕыы, үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Хоһооҥҥо киһи 

ханнык куһаҕан кэмэлдьилэрэ 

этиллэрий? Ону туоратарга 

ханнык үтүө майгылары 

сайыннарыахтаахпытый? Бэйэ 

санаатын этинии. 

Үөрэтии. Хоһоону өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 

 Хоһоону 

өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 



 11. Билигэн  1   Сир-дойду 

үөскээһинин, сир-

халлаан эргимтэтин 

туһунан норуот 

муудараһа. Сулус – 

халлаан уустук 

көстүүтэ. Олоҥхоҕо 

былыт арааһа. 

Ааҕыы. Билигэн. Ааҕыы. 

Быһаарыы. Учуутал быһаарарын 

истии. 

Тылы байытыы. Тыл 

быһаарыыларын сурунуу 

Чинчийии. Чолбоннор сахалыы 

ааттарын билимҥэ биллэр 

ааттарын кытта тэҥнии тутан 

быһаарыы.  

 

 12. Алексей 

Аржаков-Сэһэн 

Ардьакыап.  

1   Алексей Аржаков-

Сэһэн Ардьакыап.  

Көрүүлэнии. 

Истии. Сэһэн Ардьакыап туһунан 

истибитин  бэлиэтэнии 

Ааҕыы.  «Көрүүлэнии» ааҕыы, 

быһаарыы 

Саҥарар саҥаны байытыы. 

“Куолу» диэн тыл суолтата, 

ханнык түгэҥҥэ туттулларын 

быһаарар.  

Толкуйу тобулуу. «Билэр» уонна 

«өйдүүр» диэн тыллар ис 

хоһоонноро уратытын быһаарыы 

Айар үлэ. Сэһэн Ардьакыаптыы 

дойдуҥ сайдыытыгар бүгүн тугу 

туруорсуоххун сөбүн былааннаан 

суруй 

 

Сэһэн 

Ардьакыапты

ы дойдуҥ 

сайдыытыгар 

бүгүн тугу 

туруорсуохху

н сөбүн 

былааннаан 

суруй 

 

V. Тохсунньу. 

Дьарык. Төрүт 

дьарык 

 

13. Таҥха. 

Дьылҕа.  
1   Таҥха. Дьылҕа. Алгыһа. 

Дьылҕа Тойон. А.И. 

Софронов-Алампа 

«Таҥхаһыт» хоһооно. 

Истии. Билгэ Хаан. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Ааҕыы. А. Софронов «Таҥхаһыт»  

хоһоону ааҕыы, үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Хоһооҥҥо 

сыһыаннаах ыйытыыларга 

эппиэттиир 

Үөрэтии. Хоһоону өйтөн ааҕарга 

Хоһоону 

өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 



үөрэтии. 

VI. Олунньу. 

Саҥарар саҥа. 

Төрөөбүт 

төрүт тыл 

 

14. Олоҥхоҕо 

киһи үтүө аатын 

туһунан.  

 

1   Уоллаах эһэ 

кэпсэтиилэрэ. Д.К. 

Сивцев-Суорун 

Омоллоон 

«Ороһуостуба киэһэ» 

кэпсээнэ. 

Истии. Олоҥхоҕо киһи үтүө аатын 

туһунан  быһаарыыны истии 

Ааҕыы. «Уоллаах эһэ 

кэпсэтиилэрэ», «Ороһуоспа киэһэ 

»ааҕыы, ырытыы 

Толкуйу тобулуу. Дьон уот диэн 

хайдах киһини ааттыыллара 

буолуой? 

Бэйэ санаатын этинии. 

“Төрөппүт сүрэҕэ оҕотугар, оҕо 

сүрэҕэ тааска» өс хоһоон ис 

номоҕун кэпсээҥҥэ сыһыаран 

быһаарар. 

Төрөппүт 

сүрэҕэ 

оҕотугар, оҕо 

сүрэҕэ 

тааска» өс 

хоһоон ис 

номоҕун 

кэпсээҥҥэ 

сыһыаран 

быһааран 

суруйуу. 

 15. Г.В. 

Ксенофонтов.  

 

1   Үтүө аата умнуллубат. 

«Эллайада» үлэтэ. 

Истии, сурунуу. Г. Ксенофонтов 

туһунан  истии, бэлиэтэнии. 

Ааҕыы. “Эллэйаада” ааҕыы, 

ырытыы. 

Толкуйу тобулуу.  «Киһи 

кэскилэ» «Саха саргыта» диэн тыл 

ситимнэрин быһаарыы 

Айар үлэ. Нэһилиэк 10 сылынан 

хайдах сайдарын тылынан эбэтэр 

уруһуйунан оҥоруу. 

Бырайыак 

оҥоруу 

 16. Одун, 

Чыҥыс.   

1   Одун, Чыҥыс. Алгыһа. Истии. Одун, Чыҥыс . Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

 

Алгыс тылын 

үөрэтии 

 17.   Сахам 

тыла – өбүгэм 

кэриэһэ.  

 

1   Саха тыла – өбүгэм 

кэриэһэ. Тыл иччитэ – 

Ытык Чыыбыстаан. 

Төрөөбүт төрүт тыл 

туһунан. 

Быһаарыы. Төрөөбүт тыл 

суолтата, итэҕэли кытары 

сибээһин быһаарыы. 

Ааҕыы. Төрөөбүт тыл туһунан 

кыыс эбэтинээн кэпсэтиитин 

ааҕыы, ырытыы. 

 



Сэһэргэһии. Төрөөбүт тыл киһи 

олоҕор суолтатын туһунан 

сэһэргэһии 

Чинчийэр үлэ. Тылдьыты туһанан 

билигин туттуллубат тыллары 

сурунуу. 

 18. С.А. 

Новгородов – 

саха омукка 

маассабай 

үөрэхтээһин 

акылаатын 

уурбут сүдү 

киһи. 

 

1   С.А. Новгородов. 

Сахалыы алпаабыта. 

Ийэ тыл күнэ.  

Ааҕыы. С. Новгородов туһунан 

ааҕыы, сэһэргэһии 

Үөрэтии. “Төрөөбүт соругум» 

хоһоону өйтөн үөрэтии. 

Саҥарар саҥаны байытыы. 

«Күйгүөр» диэн тыл ханнык 

түгэҥҥэ туттулларын быһаарыы. 

Эбии матырыйаалы туһаныы.  

С. Новгородов биографиятын 

үөрэтии 

Иһитиннэрии. С. Новгородов 

олоҕун, үлэтин туһунан 

иһитиннэрии оҥоруу. 

Иһитиннэрии 

бэлэмнээһин 

VII. Кулун 

тутар. Үлэ. 

Үлэһит 

 

19.  Дьөһөгөй 

Айыы. Алгыһа. 

Ийэ кыыл. 

 

1   Саас.Сааскы киһи 

салбаммытынан. 

Сааскы билгэлэр. 

Дьөһөгөй 

Айыы.Алгыһа. Ийэ 

кыыл. 

Кэтээн көрүү. Сааскы айылҕаны 

кэтээн көрүү. 

Чинчийии. Сааскы билгэлэри 

суруйуу.  

Ааҕыы. Дьөһөгөй Айыы. Ойуута. 

Тускулуур тыла. Ааҕыы 

быһаарыы. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии 

Толкуйу тобулуу. Ийэ кыыл 

туһунан өйдөбүл туохтан 

үөскээбитин тобулуу. 

 

Сааскы 

билгэлэри 

суруйуу 

 20. Хотугу 

киһи үлэнэн 

тыыннаах.  

1   Хотугу киһи үлэнэн 

тыыннаах. И. 

Дмитриев-Сиэн 

Чолбодук «Көмүс 

Ааҕыы. «Көмүс туйах», “Аты 

айааһааһын» быһаарыылаах 

ааҕыы. 

Тылы быһаарыы. Тыл суолтатын 

Кэпсээнҥэ 

сэҥээрии 

суруйуу 

эбэтэр 



туйах» кэпсээнэ. И.Е. 

Алексеев «Аты 

айааһааһын» туһунан. 

суруйуу 

Толкуйу тобул. Аахпыт 

кэпсээннэртэн ыйытыыларга 

эппиэттээһин. 

Айар үлэ. Кэпсээнҥэ сэҥээрии 

суруйуу эбэтэр уруһуйдааһын. 

уруһуйдааһын

. 

 21. А.Е. 

Кулаковскай-

Өксөкүлээх 

Өлөксөй – 

кэскилгэ 

сирдээбит 

бөлүһүөк. 

1   А.Е. Кулаковскай-

Өксөкүлээх Өлөксөй.  

Ааҕыы. А.Е. Кулаковскай 

туһунан ааҕыы. 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Өксөкүлээх научнай үлэтин  

туһунан эбии матырыйаал булан 

билсиһии 

Көмүскээһин. Иһитиннэрии 

оҥоруу 

Иһитиннэрии 

VIII. Муус 

устар. Кэрэ 

бэлиэ 

 

22. Айыыһыт

. Алгыһа. Кэрэ 

Айыы күүһэ. С. 

Данилов «Кэрэ» 

хоһооно. 

1   Муус устар оһуокайа. 

Айыыһыт. Кут. Алгыһа. 

Кэрэ – айыы күүһэ. С. 

Данилов Кэрэ хоһооно. 

Истии. Айыыһыт. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Ааҕыы. Н. Петров «Муус устар 

оһуокайа», С. Данилов «Кэрэ» 

хоһооннорун ааҕыы, ырытыы 

Толкуйу тобулуу. Таптыыр сүрэх 

араарар куһаҕантан күндүнү диэн 

этиини холобурунан быһаарыы. 

Үөрэтии. Хоһоону өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 

Хоһоону 

өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 

 23. Ыаҕастаа

х туһунан.  

1   Ыаҕастаах туһунан. 

Чаппараак, кычым, 

дэпсэ 

Үөрэтии. Чаппараах, Кычым, 

Дэпсэ оһуордарын суолтатын 

үөрэтии. 

Чинчийии. Оһуору уруһуйдаан ис 

номоҕун быһаарыы. 

Айар үлэ. «Төрөөбүт сирим, 

айылҕам кэрэтэ» диэн тиэмэҕэ 

ойуулааһын, уруһуй. 

 

Айар үлэ 



IX. Ыам ыйа. 

Иэйии. 

Иэйэхсит. 

Айылҕа уонна 

киһи 

 

24. Иэйэхсит. 

Алгыһа. Сайын 

Сэгэйээн. 

 

 

1   Ыам ыйа. Иэйэхсит. 

Алгыһа. Сайын 

Сэгэйээн. 

Истии. Иэйэхсит. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Ааҕыы. «Сайын Сэгэйээн» 

ааҕыы, ырытыы 

Толкуйу тобулуу. Өйгө оҥорон 

көрөн ойуулааһын.. 

Өйгө оҥорон 

көрөн 

ойуулааһын.. 

 25. “Иэйэхси

ккин кэлэтимэ» 

норуот 

остуоруйата 

1   «Иэйэхсиккин 

кэлэтимэ» норуот 

остуоруйата. 

Ааҕыы. Остуоруйанөы ааҕыы, 

сэһэргэһии. 

Кэпсээһин. Аахпыты ис хоһоонун 

кэпсээһин. 

Толкуйу тобулуу. Киһи туох 

куһаҕан быһыыттан чугас дьоно, 

доҕотторо тэйиэхтэхтэрин сөбүй? 

Бэйэ санаатын суруйуу. 

Бэйэ санаатын 

суруйуу. 

 26. Көҥүлү 

туруорсубут 

В.В. Никифоров-

Күлүмнүүр 

1   Көҥүлү туруорсубут 

В.В. Никифоров-

Күлүмнүүр. 

Ааҕыы. В.В. Никифоров  туһунан 

ааҕыы. 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Күлүмнүүр научнай үлэтин  

туһунан эбии матырыйаал булан 

билсиһии 

Көмүскээһин. Иһитиннэрии 

оҥоруу 

Иһитиннэрии 

X. Бэс ыйа. 

Ийэ сир. Аҕа 

халлаан. Үрүҥ 

күн 

 

27. Үрүҥ 

Айыы тойон. 

Алгыһа. Сүр 

туһунан 

 

1   28. Сайын. 

Сайыҥҥы биир күн 

дьылы аһатар. Сайын 

билгэлэрэ. Күннүк 

Уурастыырап Сырдык 

күммүт тыкпыт 

ырыата. Үрүҥ Айыы 

тойон. Алгыһа. Сүр 

туһунан 

 

Кэтээн көрүү. Сайыҥҥы 

айылҕаны кэтээн көрүү. 

Чинчийии. Сайыҥҥы  билгэлэри 

суруйуу.  

Ааҕыы. Үрүҥ Айыы тойон. 

Ойуута. Тускулуур тыла. Ааҕыы 

быһаарыы. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии 

Толкуйу тобулуу. Сүр туһунан 

өйдөбүлү тобулуу. 

Оонньооһун.  Эбээлиин 

Сайыҥҥы 

билгэлэри 

суруйуу 



кэпсэтиини оруолларынан 

толоруу. 

 28. Улуу Тунах. 

Хотугу 

олохтоох 

омук сайыны 

көрсөр 

сиэрдэрэ. 

1   Улуу Тунах. Хотугу 

олохтоох омук сайыны 

көрсөр сиэрдэрэ. 

Ааҕыы. Хотугу олохтоох омуктар 

сайыны көрсөр сиэрдэрин ааҕыы. 

ырытыы. 

Тэҥнээһин. Саха сиригэр олорор 

норуоттар сайыны көрсөр 

туомнарын  уратытын тэҥнээн 

көрүү. 

Бөлөҕүнэн бырайыактааһын. 5 

бөлөххө арахсан атын норуоттар 

сайыны көрсөр туомнарын 

туһунан бырайыак оҥорон 

көмүскээһин. 

Бырайыак 

оҥоруу 

 29. Эллэй 

ыһыаҕа.  

1   Эллэй ыһыаҕа. Эллэй 

Боотур уонна Аан 

Чаҥый. 

Ааҕыы. Үһүйээни ааҕыы, 

сэһэргэһии. 

Кэпсээһин. Аахпыты ис хоһоонун 

кэпсээһин. 

Саҥарар саҥаны байытыы. 

«Дэм» диэн тыл ханнык түгэҥҥэ 

туттулларын быһаарыы. 

Толкуйу тобулуу. Ыһыахха 

сылдьыбыт санаатын суруйуу. 

Ыһыахха 

сылдьыбыт 

санаатын 

суруйуу 

XI. От ыйа. 

Төрүт буор. 

Төрүт дьарык 

 

30. Аан 

Алахчын Хотун. 

 

1   31. От ыйа. Төрүт 

буор. Төрүт дьарык. 

Аан Аалахчын Хотун. 

Алгыһа. Ытык көтөр. 

 

Истии. Аан Алахчын Хотун. 

Ойуута. Сүрүннүүр тылын  

быһаарыытын болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Ытык көтөр 

туһунан өйдөбүлү тобулуу. 

Үөрэтии. Алгыһы өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 

 

Алгыһы 

өйтөн ааҕарга 

үөрэтии. 

 

 31.  От үлэтэ. От 

охсуута, 

мунньуута. 

   От  үлэтэ. От 

мунньуута. Оҕус 

сиэтиитэ. 

Ааҕыы. И. Алексеев От үлэтэ 

кэпсээнин ааҕыы, ырытыы. 

Тэҥнээһин. Урукку уонна 

От үлэтин 

түгэниттэн 

уруһуйдааһын 



Оҕус 

сиэтиитэ 

билиҥҥи кэмҥэ оттооһун 

хаамыытын тҥэнээһин. 

Айар үлэ. От үлэтин түгэниттэн 

уруһуйдааһын 

XII. Атырдьах 

ыйа. Кырдьык 
32. Аан 

Дьааһын. 

Алгыһа. Луо 

балык 

 

 

   Атырдьах ыйа. 

Кырдьык.  Аан 

Дьааһын. Алгыһа. Луо 

балык. 

Ааҕыы. Аан Дьааһын. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Луо балык   

туһунан өйгө оҥорон көрөн 

ойуулааһын. 

Үөрэтии.  Алгыһы өйтөн үөрэтии 

Алгыһы 

өйтөн 

үөрэтии 

 33. М.П. 

Федотова 

«Сытыы кылыс 

туһунан 

остуоруйа»  

 

   М.П. Федотова «Сытыы 

кылыс туһунан 

остуоруйа».. 

 

Ааҕыы. Остуоруйанөы ааҕыы, 

сэһэргэһии. 

Кэпсээһин. Аахпыты ис хоһоонун 

кэпсээһин. 

Толкуйу тобулуу. Бэйэ санаатын 

суруйуу. 

Бэйэ санаатын 

суруйуу. 

 34. Муударас 

төрдө – 

Сээркээн Сэһэн 

   Сээркээн Сэһэн. 

Көрүҥэ. Муударас 

төрдө. 

Ааҕыы. Ааҕыы, сэһэргэһии. 

Кэпсээһин. Аахпыты ис хоһоонун 

кэпсээһин. 

Толкуйу тобулуу. Бэйэ санаатын 

суруйуу 

Бэйэ санаатын 

суруйуу. 

 35. Сыллааҕы 

хатылааһын 

      

 

 


