
Рабочая программа предмета  

«Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Класс: 8 класс 

Уровень образования: основное общее образование 

Уровень изучения: базовый 

Срок  реализации программы:  2020-2021 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  (1ч. в неделю) 

 

 

Планирование составлено 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: 

8-с кылааска үөрэнэр кинигэ – Дьокуускай : Компания «Дани-Алмас». 2018. 

Рабочую программу составил: учитель КНРС(Я) Санников Юрий 

Андрианович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 8 кылаастарга Уогэн орто ситэтэ суох оскуолатын 2020-2021 

сыллааҕы  үөрэх дьылын былааныгар  үөрэх сүрүн чааһыгар   киирэр. 

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” 8 кылаастарга 

улэлиир бырагыраамата 2020-2021 үөрэх дьылыгар Уогэн орто ситэтэ суох 

оскуолатын үөрэх былаанын сүрүн чааһыгар киирэн 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: 8-с 

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

Дьокуускай: Компания «Дани-Алмас», 2018. – 144 с.  

 

II. Биридимиэт ис хоһоонун тиэмэнэн наардааһын 

8 кылаас (35 чаас) 

 

 Бырагараама тутула 1 тиэмэ: «Төрүт үгэс. Сиэр-туом”, 2 тиэмэ: 

“Олох-дьаһах. Сиэрдээх билии”, 3 тиэмэ:  «Саха саарына. Киһи кэрэмэһэ».  

олуктарынан таҥыллан бэрилиннэ. “Ускуустуба эйгэтэ”  бэйэ ааҕыытыгар 

бэрилиннэ. 

 

I. Балаҕан ыйа. Айдарыы. Уһуйуллуу. 

1 тиэмэ: Улуу Суорун сэттэ домо. Бохсуруйуу. Кэби киллэрии. Идэни 

түһэрии. Куулаттарыы. Үөрэххэ киллэрии. Уһуйуу. Идэни иҥэрии. 

2 тиэмэ: Туойдьут, күөсчүт идэтэ. Күөсчүт алгыһа. Туой күөс арааһа. Саха 

күөсчүттэрин туһунан (Е.Н. Романова, Багдарыын Сүлбэ уо.д.а). 

3 тиэмэ: Эмчиттэр: Ньыыкан, Куома Чааскын, Бороҕон оҕонньор уо.д.а. 

Бэйэ ааҕыыта: Илиинэн уһаныы ускуустубата. 

Алтынньы. Сомоҕолоһуу. 

4 тиэмэ: Хотой Айыы сэттэ домо. Сүргэни көтөҕүү. Дьулууру киллэрии, 

өҥү иҥэрии. Илбиһи киллэрии. Түмсүүнү төрүттээһин. Тэрээһини 

киллэрии. Или олохтооһун. 

5 тиэмэ: Саха сирэ нуучча судаарыстыбатыгар холбоһуута. 

Ыраахтаа5ылыын алтыспыт сахалар. Бэйэни салайыныы туһун туруорсуу. 

Степной Дума тэриллиитэ. 

6 тиэмэ: Тыгын сыдьааннара – Маһары бөдьүөкэп уонна Софрон 

Сыраанап. Киһи быһыытынан уратылара. 

Бэйэ ааҕыыта: Хотой Айыы уобараһа саха ускуустубатыгар. 



Сэтинньи. Сатабыл . 

7 тиэмэ: Иччи диэн ис дьиҥ. Иччитэх диэн иччитэ суох аата. Иччилэр 

уонна айыылар саха итэҕэлигэр. Баайы-дуолу тардар алгыс. 

8 тиэмэ: Балыксыт. Өрүс уонна күөл балыгын бултааһын ньымалара. 

Муҥха сиэрэ-туома. 

9 тиэмэ: Г.П. Башарин – саха бастакы учуонайа, бөлүһүөгэ. 

Бэйэ ааҕыыта: Булт култуурата – ускуустубаҕа көстүүтэ. 

Ахсынньы. Өркөн. Билии 

10 тиэмэ: Билии айыытын үс домо:Билии суолун арыйыы. Бэлиэтээһин. 

Билгэлээһин. Билгэ Хаан си бэлиэтэ ис хоһооно, өркөнү олордуу туома. 

11 тиэмэ: Күнү-дьылы халлаан эттиктэринэн билгэлээһин:ый, чолбон, 

үргэл алтыһыылара. В.С. Яковлев-Далан «Улуу Кудаҥса» (номох). А.И. 

Софронов-Алампа – бөлүһүөк бэйиэт. «Киһи билбэт кистэлэҥнэрэ». 

12 тиэмэ:Д.С. Макаров -  саха бөлүһүөгэ. 

Бэйэ ааҕыыта: Олоҥхо. Тимофей Степанов – олоҥхо ойууһута – 

ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустубаҕа. 

Тохсунньу. Кэскиллээх дьарык.. 

13 тиэмэ: Билии айыытын түөрт домо: Биттэнии. Тойоннооһун. 

Күрүөлэнии. Үүннээх-тэһииннээх тыл. Сэттис халлаан үс Айыыта – Билгэ, 

Таҥха, Дьылҕа – си бэлиэлэрэ, ис хоһоонноро.. 

14 тиэмэ: Олоҥхоҕо – Айыы киһитэ:үрдүк анала, өлбөт өйө, сиэрдээх 

майгыта. 

15 тиэмэ: К.Д. Уткин – Нүһүлгэн – төрүт  өй-санаа, култуура чинчиһитэ. 

Олунньу. Тыл күрүөтэ. Тыл күүһэ. 

16  тиэмэ: Турук айыытын сэттэ домо:  Отуору көннөрүү. Төбү түһэрии. 

Куту туруоруу. Эти-сиини бөҕөргөтүү. Эркээни  оҥоруу, Силиги ситэрии. 

Тоҕус дом.. 

17 тиэмэ: «Норуот күүһэ – өйүгэр, өйүн күүһэ - тылыгар». Тыл. Өй. Киһи. 

18 тиэмэ: М.С. Иванов-Багдарыын Сүлбэ – топонимист чинчийээччи. 

Бэйэ ааҕыыта: Олоҥхоһут суруйааччылар, норуот ырыаһыттара. 

II. Кулун тутар. Хоһуун, туруу үлэһит. 

19 тиэмэ: Дьөһөгөй Айыы сэттэ домо. Дьөһөгөйү олордуу. Күүс ылыы. 

Ытык дабатыы. Албаска алкыйыы. Сатабылы иҥэрии. Үлэлиир дьоҕуру 

киллэрии. Тойон, хотун олоҕор олоруу.  

20 тиэмэ: Сылгыны иитии култуурата. 

21 тиэмэ: Т.С. Лукин – дьоруой сылгыһыт. 

Муус устар. Айыы. Айымньы. 

22 тиэмэ: Айыыһыт сэттэ домо. Ситим быһыыта. Дьалыҥ тардыыта. 

Айыыһыты сыһыарыы. Уруу. Оҕо уйатын оҥоруу. Айыыһыты атаарыы. 

Кэскили оҥоруу. 

23 тиэмэ: Дьиэ-кэргэн олоҕо. Ийэ хотун. Аҕа тойон. Тойон эһэ. Хотун эбэ. 

Уол оҕо анала. Кыыс оҕо анала. 

24 тиэмэ: А.П. Скрябина, Е.Е. Аммосова – саха чулуу иистэнньэҥнэрэ. М. 

Странден – идэлээх худуоһунньук саха дьахтара. 

Ыам ыйа. Уйулҕа. Салгын кут уйата. Уһуктаҕас айылгы. 



25 тиэмэ: Иэйэхсит сэттэ домо. Салама ыйааһын. Иччилэргэ алгыс. Айыы 

ситимин тутуу. Күлүгү ыраастааһын. Күрүөлэнии. Былыты чэпчэтии. 

Куту көтөҕүү.  

26 тиэмэ: Кыһыҥҥы сыһаахтан ыраастаныы, хатыы. Арчы. 

27 тиэмэ: Г.У. Эргис – биллиилээх фольклорист, «Исторические предания 

и рассказы якутов». 

Бэйэ ааҕыыта: Айылҕа тиллиитэ, уһуктуута саха ускуустубатыгар. 

Бэс ыйа. Күн ууһа. Айыы аймаҕа. 

28 тиэмэ: Үрүҥ Айыы сэттэ домо. Ыһыах. Сүргэни көтөҕүү. Алгыһы 

олордуу. Кэскилгэ баайыы. Сиэри олордуу. Майгыны олордуу. Дому 

иҥэрии. 

29 тиэмэ: Сайыҥҥы кэм үлэтэ-хамнаһа.  

30 тиэмэ: П.Х. Староватов – үлэ дьоруойа, кыраайы үөрэтээччи, педагог. 

От ыйа. Алаас сахата. 

31 тиэмэ: Аан Алахчын  туома. От-мас сүрүн тардар алгыс. Отчут, отоһут, 

отонньут. Саха сирин эмтээхх үүнээйилэрэ. Эмтээх оту хомуйуу. Отунан 

эмтээһин. Сир аһа 

32 тиэмэ: А.Е. Ильина-Дмитриева – саха музыкальнай ускуустубатын 

чулуу ырыаһыта. 

Атырдьах ыйа. Чахчы кырдьык. 

33 тиэмэ: Аан Дьааһын сэттэ домо: Арчылааһын. Ситим туттарыы. Тыын 

киллэрии. Көхсүнү кэҥэтии. Хараҕы сырдатыы. Ыраастаныы. Куту 

көтөҕүү. 

34 тиэмэ: Оҕуруот аһын үүннэриикултуурата. Е.Н. Новгородова – 

дьоруой оҕуруотчут. Хомуур үлэтэ. 

35 тиэмэ: И.Е. Винокуров – норуотун туһугар толук уурбут чулуу 

салайааччы. 

 

 

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. 

 

 Хаһыат, 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. 

 

 

Туьаныллар  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 8 кылааска  тиэмэнэн араарыллыбыт халандаарынай былаана (35ч.) 

 

Салаата  Уруок тиэмэтэ Бэри

ллиб

ит 

чааһа

а 

Былаа

нынан 

чыыһ

ылата 

Ыыты

ллыбы

т 

чыыһ

ылата 

Ис хоьооно Үөрэнээччи үлэтин сүрүн 

көрүҥнэрэ 

Дьиэҕэ үлэ 

   8    

I. Балаҕан 

ыйа. 

Айдарыы

. Уһуллуу 

 

1. Улуу 

Суорун сэттэ 

домо. 

1   Күһүн. Идэ Айыытын 

Улуу Суорун үөрэҕэ. 

Улуу Суорун сэттэ домо. 

Бохсуруйуу. Кэби 

киллэрии. Идэни 

түһэрии. Куулаттарыы. 

Үөрэххэ киллэрии. 

Уһуйуу. Идэни иҥэрии. 

Истии. Айыы туомун, Айыы 

суолун туһунан быһаарыыны 

болҕойон истэр. 

Ааҕыы. Астрономическай күһүн 

кэмнэрин ааҕар бэлиэтэнэр. 

Өйдөөһүн. Идэ Айыытын Улуу 

Суорун үөрэҕин быһаарыылаах 

ааҕыы, өйдөөһүн. 

Санаа атастаһыы. Сөптөөх идэни 

таларга кимтэн, туохтан 

тутулуктааҕый? Бэйэ санаатын 

этинэр. 

 

Билэр дьонум 

үөрэммит 

идэлэринэн 

үлэлииллэр дуо? 

Ыйыталаһан 

сурунуу. 

Стр6-7 

 2. Саха 

күөсчүттэрин 

туһунан 

1    Туойдьут, күөсчүт 

идэтэ. Күөсчүт алгыһа. 

Туой күөс арааһа. Саха 

күөсчүттэрин туһунан 

(Е.Н. Романова, 

Багдарыын Сүлбэ уо.д.а). 

 

Ааҕыы. “Күөсчүт» ааҕыы, 

ырытыы. 

Сурунуу. Туой хостооһун, күөһү 

охсуу ньыматын ырытан сурунуу. 

Тылы байытыы. Билбэт тыллар 

быһаарыыларын тылдьыттан булан 

сурунуу. 

Чинчийии. Атын норуоттар туой 

иһит оҥорор туомнарын булан 

иһитиннэрии бэлэмнээһин 

Тэҥнээн көрүү. Саха уонна атын 

норуоттар туойдьуттарын 

маастарыстыбаларын тэҥнээн 

көрүү. 

 

Атын норуоттар 

туой иһит оҥорор 

туомнарын булан 

иһитиннэрии 

бэлэмнээһин. 

Стр.7-11 

 3. Саха 

эмчиттэрэ. 
1   XX үйэҕэ олорон ааспыт 

айылҕаттан 

бэриллиилээх сүдү 

Ааҕыы. Сүдү эмчиттэр тустарынан 

ааҕыы, кэпсэтиһии. 

Толкуйу тобулуу. Сүдү эмчиттэр 

Норуот эмтиир 

ньыматын 

холобурдаан 



эмчиттэр. Эмчиттэр: 

Ньыыкан, Куома 

Чааскын, Бороҕон 

оҕонньор уо.д.а. 

 

эмтиир ньымаларын, 

үөрэтэр,сэрэтэр тылларын ис 

номоҕун ырытар. 

Тэҥнээн көрүү. Атын норуот 

эмчиттэрэ эмтиир ньымаларын 

булан ааҕан тэҥниир. 

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар, 14 с. 

сурунуу 

II. Алтыннь

ы. Сомоҕолоһуу. 

4. Хотой 

Айыы сэттэ 

домо 

1   Хотой Айыы сэттэ домо. 

Сүргэни көтөҕүү. 

Дьулууру киллэрии, өҥү 

иҥэрии. Илбиһи 

киллэрии. Түмсүүнү 

төрүттээһин. Тэрээһини 

киллэрии. Или 

олохтооһун. 

 

Истии. Хотой Айыы үөрэҕин 

туһунан быһаарыыны болҕойон 

истэр 

Ааҕыы. Алампа «Саргылардаах 

сахаларбар», «Саха ырыата» 

хоһоону ааҕыы  

Ырытыы.  Хоһооҥҥо Хотой Айыы 

сэттэ домугар дьүөрэлэһэр 

санааларын ырытыы 

Толкуйу тобулуу. Хотой Айыы 

үөрэҕэ киһиэхэ тугу биэрэрий? Эн 

санааҕар дьол диэн тугуй? 

. 

 5. Дьоһун 

сүбэ 
1   Саха сирэ нуучча 

судаарыстыбатыгар 

холбоһуута. 

Ыраахтааҕылыын 

алтыспыт сахалар. 

Бэйэни салайыныы 

туһун туруорсуу. 

Степной Дума 

тэриллиитэ. 

Ааҕыы. “Дьоһун сүбэ» Ааҕар, 

ырытар. 

Толкуйу тобулуу. Ыйытыыларга 

эппиэттиир, 18с.  

Эбии матырыйаалынан үлэ.. 

Устуоруйа5а Степной Дума туһунан 

матырыйаал булан ааҕар, 

бэлиэтэнэр.  

50с. Айар үлэ 

 6. Тыгын 

сыдьааннара 

1   Тыгын сыдьааннара – 

Маһары Бөдьүөкэп 

уонна Софрон Сыраанап. 

Киһи быһыытынан 

уратылара. 

Ааҕыы. «Тыгын сиэнэ Маһары 

Баһыакап», «Софрон Сыранов» 

ааҕыы, ырытыы. 

Кэпсэтии. Ыраахтааҕыга кытта 

аанбастаан көрсүбүт саха 

саарыннарын туһунан сэһэргэһии. 

Эбии матырыйаалынан үлэ. 

Дьаһаах, түһээн, саха сирэ нуучча 

Маһары уонна 

Софрон Сыраанап 

киһи быһыытынан 

уратыларын 

тэҥнээн көрөн 

суруйуу. 



государствотыгар холбоһуутун 

устуоруйа чахчыларын булан 

ааҕыы. 

Толкуйу тобулуу. 17 үйэҕэ саха 

сиригэртуох сүрүн уларыйыылар 

буолбуттарын иһитиннэрии оҥорор. 

 

III. Сэтиннь

и. Сатабыл . 

7. Иччи 

диэн ис дьиҥ. 

 

1   Иччи диэн ис дьиҥ. 

Иччитэх диэн иччитэ 

суох аата. Иччилэр уонна 

айыылар саха 

итэҕэлигэр. Баайы-дуолу 

тардар алгыс. 

 

Истии. Иччи диэн өйдөбүлү 

быһаарыыны болҕойон истэр. 

Сурунуу. Киһини тулалыыр 

иччилэр ааттарын, аналларын 

сурунар. 

Үөрэтии. Уот иччитигэр анаммыт 

алгыс тылы үөрэтэр. 

Толкуйу тобулааһын. Иччи туһунан  

билэн киһи күннээҕи олоҕор хайдах 

туһанынан сөбүн толкуйдуур. 

Иччилэргэ 

анаммыт алгыһы 

булан сурунуу, 

үөрэтии. 

  8. Муҥхаһы

ттар 
1   Балыксыт. Өрүс уонна 

күөл балыгын бултааһын 

ньымалара. Муҥха 

сиэрэ-туома. 

 

Ааҕыы.  Муҥхаһыттар ааҕыы, 

ырытыы, 25-29с 

Тылы быһаарыы. Балыктааһыҥҥа 

сыһыаннаах тыллары ааҕыы, 

ойуулаах тылдьыттан көрөн 

бэлиэтэнии. 

Сэһэргэһии. Билиҥҥи кэмҥэ 

балыктыыр ньымалар тустарынан 

сэһэргэһии. 

Толкуйу тобулуу. Муҥхаҕа 

сыһыаннаах бобуулар, 

быраабылалар тустарынан булан 

сурунар. 

Балыктааһыҥҥа 

сыһыаннаах 

бобуулары, 

быраабылалары 

булан сурунуу 

 9. Георгий 

Башарин – саха 

Ломоносова 

1   Г.П. Башарин – саха 

бастакы учуонайа, 

бөлүһүөгэ. 

 

Ааҕыы. Г. Башарин туһунан 

ааҕыы, сэһэргэһии  

Санаа атастаһыы. Г. Башарины 

тоҕо саха Ломоносова диэн 

ааттыылларын туһунан санаа 

атастаһар. 

Эбии матырыйаалынан үлэ. Г. 

Башарин научнай үлэлэрин булан 

 



ааҕыы, билсиһии. 

IV. Ахсыннь

ы ый. Өркөн. 

Билии 

10. Билии 

Айыытын 

үөрэҕэ. 

1   Кыһын. Билии айыытын 

үс домо:Билии суолун 

арыйыы. Бэлиэтээһин. 

Билгэлээһин. Билгэ Хаан 

си бэлиэтэ ис хоһооно, 

өркөнү олордуу туома. 

 

Үөрэтии. Астрономическай кыһын  

бэлиэлэрин сурунар, үөрэтэр. 

Истии. Билии Айыытын үөрэҕин 

туһунан быһаарыыны болҕойон 

истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Тылы быһаарыы. Тыллар 

суолталарын ааҕан сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Билии суолун 

арыйыыга ис турук таска 

дьайыытын  ырытыһар. 

Кэпсэтиһии. Киһи билгэлииргэ 

үөрэниэн сөп дуо? Кэпсэтиигэ 

кыттар 

Билгэ 

холобурдарын 

булан сурунуу 

 11. Күнү-

дьылы 

билгэлээһин 

1   Күнү-дьылы халлаан 

эттиктэринэн 

билгэлээһин:ый, чолбон, 

үргэл алтыһыылара. В.С. 

Яковлев-Далан «Улуу 

Кудаҥса» (номох). А.И. 

Софронов-Алампа – 

бөлүһүөк бэйиэт. «Киһи 

билбэт кистэлэҥнэрэ». 

 

Быһаарыы. Күн, ый, сулустар 

билгэлэрэ, ааҕыы, сэһэргэһии 

Ааҕыы. Улуу Кудаҥса номоҕу 

быһаарыылаах ааҕыы 

Ырытыы. Киһини таһынан 

быһыыланыы туохха тиэрдэрин 

устуоруйа, олох чахчыларыгар 

көстүүтүн ырытыһар. 

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар, 51с. 

Улуу Кудаҥса 

курдук устуоруйа 

лиичинэстэрин 

холобурдаан 

суруйуу. 

 12. Д.С. 

Макаров -  саха 

бөлүһүөгэ 

1   Д.С. Макаров -  саха 

бөлүһүөгэ. Киҥкиниир 

киэҥ халлаан эргимтэтэ. 

Д.С. Макаров – саха 

куттаах-сүрдээх киһи 

этэ. Д.С. Макаров 

«Знания и представления 

о мире и человеке» 

научнай үлэтэ. 

Ааҕыы.   “Д.С. Макаров – саха 

бөлүһүөгэ» ааҕыы, быһаарыы. 

Кэпсэтиһии.  Д.С. Макаров саха 

төрүт былыргы үөрэҕэр ханнык 

билиҥҥи наука билиилэрэ 

баалларын дакаастаабытын тула 

кэпсэтиигэ кыттар. 

Чинчийии. Саха фольклоругар 

халлаан куйаар туһунан  өйдөбүлү  

билиҥҥи наука үөрэҕин кытта 

тэҥнээн холобурдуур. 

 

Т. Степанов 

«Орто дойду», 

«Үс дойду» 

хартыыналарын 

ырытыы 



V. Тохсунньу. 

Кэскиллээх 

дьарык 

13. Таҥха 

Айыытын 

үөрэҕэ 

1   Билии айыытын түөрт 

домо: Биттэнии. 

Тойоннооһун. 

Күрүөлэнии. Үүннээх-

тэһииннээх тыл. Сэттис 

халлаан үс Айыыта – 

Билгэ, Таҥха, Дьылҕа – 

си бэлиэлэрэ, ис 

хоһоонноро.. 

 

Истии. Таҥха Айыытын үөрэҕин 

өйдөбүлүн туһунан быһаарыыны 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Тылы быһаарыы. Тыллар 

суолталарын ааҕан сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Биттэнии, 

тойоннооһун, көрүүлэнии туох 

туһалааҕын, суолталааҕын 

толкуйдуур. 

Кэпсэтиһии. Киһи билгэлииргэ 

үөрэниэн сөп дуо? Кэпсэтиигэ 

кыттар 

 

Биттэнии, 

тойоннооһун 

холобурдарын 

булан сурунуу. 

 

 

14. Олоҥхоҕо

ҕо – Айыы 

киһитэ: 

1   Олоҥхоҕо – Айыы 

киһитэ:үрдүк анала, 

өлбөт өйө, сиэрдээх 

майгыта. 

 

Ааҕыы. Олоҥхоҕо Айыы киһитэ», 

ааҕыы, сэһэргэһии. 

Үөрэтии. Сиэрдээх майгы 

холобурдарын олоҥхоттон булан 

ааҕыы 

Чинчийии. Үтүө сиэрдээх майгы 

уонна сидьиҥи төрүттээччи 

холобурдарын олоҥхо тиэкиһиттэн 

булан холобурдуур. 

Олоҥхоҕо үтүө 

уонна мөкү 

көстүүтүн 

түгэннэрин 

холобурдааһын 

 15. К.Д. 

Уткин – 

Нүһүлгэн 

1   К.Д. Уткин – Нүһүлгэн – 

төрүт  өй-санаа, култуура 

чинчиһитэ. 

 

Ааҕыы. К. Уткин туһунан ааҕыы, 

кэпсэтиһии. 

Кэпсэтиһии. К. Уткин дэгиттэр 

дьоҕурдааҕа ханнык үлэлэригэр 

көстөрүн быһааран кэпсэтиигэ 

кыттар. 

Эбии матырыйаалынан үлэ. К. 

Уткин научнай үлэлэрин булан 

ааҕар, билсэр.  

Иһитиннэрии 

бэлэмнээһин 

VI.  Олунньу. 

Тыл күрүөтэ. 

Тыл күүһэ. 

 

16. Турук 

Айыытын сэттэ 

домо:   

1   Турук Айыытын сэттэ 

домо:  Отуору көннөрүү. 

Төбү түһэрии. Куту 

туруоруу. Эти-сиини 

бөҕөргөтүү. Эркээни  

оҥоруу, Силиги ситэрии. 

Истии. Турук Айыытын туһунан 

быһаарыыны болҕойон истэр. 

Кэпсэтиһии. Турук сэттэ домо 

ханныктарын, туох 

суолталаахтарын быһаарар. 

Толкуйу тобулуу. Отуор 

 



Тоҕус дом.. 

 

хамсааһына диэни хайдах 

өйдөөбүтүн санаатын этэр. 

 

 17. Норуот 

күүһэ – өйүгэр, 

өйүн күүһэ - 

тылыгар». 

1    Суруйааччы тыла – 

норуот тыла, норуот 

тыла – норуот өйө. Тыл. 

Өй. Киһи. 

 

Истии. Төрөөбүт тыл суолтатын, 

күүһүн туһунан быһаарыыны 

болҕойон истэр. 

Ааҕыы. Суруйааччылар 

айымньыларыттан уот харахха 

эппит бэргэн этиилэрин булан ааҕан 

холобурдуур 

Айар үлэ. Ийэ тыл туһунан хоһоон 

олуктарын ис номохторун ырытан 

суругунан үлэ толорор. 

Хоһоону өйтөн 

ааҕарга  үөрэтии 

 

 18. М.С. 

Иванов-

Багдарыын 

Сүлбэ – 

топонимист 

чинчийээччи.  

1   М.С. Иванов- Багдарыын 

Сүлбэ. Сахалар былыргы 

суруктара-бичиктэрэ.. 

Ааҕыы.Багдарыын Сүлбэ, Сахалар 

былыргы суруктара-

бичиктэрэ,ааҕыы, ырытыы. 

Кэпсэтии. Багдарыынт Сүлбэ 

научнай үлэлэрин тула 

кэпсэтиһиигэ кыттар. 

Толкуйу тобулуу.Г.Г. Левин Саха 

былыргы суругун үөрэппит 

кинигэтигэр олоҕуран  ааҕарга 

холонуу. 

 

Чинчийэр үлэ –

олорор сириҥ, 

алаастар, күөллэр 

ааттарын үөрэтэн  

чинчийэр үлэ 

оҥоруу. 

VII. Кулун 

тутар. Хоһуун, 

туруу үлэһит. 

 

19. Дьөһөгөй 

Айыы сэттэ 

домо 

1   Саас. Дьөһөгөй үөрэҕэ. 

Дьөһөгөйү олордуу. 

Күүс ылыы. Ытык 

дабатыы. Албаска 

алкыйыы. Сатабылы 

иҥэрии. Үлэлиир 

дьоҕуру киллэрии. 

Тойон, хотун олоҕор 

олоруу. 

Истии. Дьөһөгөй Айыытын 

туһунан быһаарыыны болҕойон 

истэр. 

Кэпсэтиһии. Дьөһөгөй Айыы сэттэ 

домо ханныктарын, туох 

суолталаахтарын быһаарар. 

Толкуйу тобулуу. Бэйэ араҥаларын 

ырытан  санаатын этэр. 

Бэйэ туһунан 

суруйуу 

 20. Сылгыны 

иитии 

култуурата. 

1   Сылгыны дьүһүнүнэн 

билии. Сааһынан билии 

үгэһэ. Уол оҕону аты 

айааһыырга үөрэтии.  

Аты сатаан көлүйүү, 

Ааҕыы. Сылгыны иитии  

култуурата ааҕыы, сэһэргэһии. 

Үөрэтии. Сылгыны өҥүнэн, 

сааһынан ааттарын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Сылгыны көрүү-

Түмэр үлэ. 
Сылгы – саха 

итэҕэлигэр, 

сиэргэ-туомҥа 

сыһыаннаах 



үлэлэтии. Саха сылгыта 

үтүө сылгы. 

 

харайыы үлэтин түһүмэхтэрин 

ыйыталаһан сурунуу. 

Бэйэни салайынар туску.  

матырыйааллары 

хомуйар 

 21. Т.С. 

Лукин – 

дьоруой 

сылгыһыт. 

 

1   Үлэ дьоруойа сылгыһыт 

– Т.С. Лукин. Хабыачча 

соноҕоһо. 

Истии. Т.С. Лукин туһунан 

быһаарыылаах ааҕыы. 

Ааҕыы.Хабыачча соноҕоһо» 

ааҕыы, сэһэргэһии 

Көрдүүр үлэ. Билэр сылгыһыт 

үлэтин туһунан ыйыталаһан 

бэлиэтэнии. 

Толкуйу тобулуу. 77с. 

Ыйытыыларга эппиэттээһин. 

 

Билэр сылгыһыт 

үлэтин туһунан 

ыйыталаһан 

бэлиэтэнии. 

 

VIII. Муус 

устар Айыы. 

Айымньы. 

22. Айыыһыт 

үөрэҕэ 
1   Айыыһыт сэттэ домо. 

Ситим быһыыта. Дьалыҥ 

тардыыта. Айыыһыты 

сыһыарыы. Уруу. Оҕо 

уйатын оҥоруу. 

Айыыһыты атаарыы. 

Кэскили оҥоруу. 

 

Истии. Айыыһыт үөрэҕин туһунан 

өйдөбүлү быһаарары болҕойон 

истэр. 

Үөрэтии. Айыыһыт сэттэ домо 

ханныктарын, туох 

суолталаахтарын быһаарар. 

Кэпсэтиһии. Бу сэттэ домҥа 

сыһыаннаах ыал олоҕор баар 

чахчылары холобурдаан кэпсэтиигэ 

кыттар 

  

 

 23. Дьиэ 

кэргэн барҕата 

1   Дьиэ-кэргэн олоҕо. Ийэ 

хотун. Аҕа тойон. Тойон 

эһэ. Хотун эбэ. Уол оҕо 

анала. Кыыс оҕо анала. 

 М.А. Черосов «Үтүө 

үгэстээх норуот” 

Ааҕыы. Уол оҕо, кыыс оҕо 

барҕатын ааҕыы, ырытыы. 

Үөрэтии. Уруу-тарыы сахалыы 

ааттарын-суолларын ааҕар, сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Кыыс үтүө 

майгыта ханнык тылларынан 

бэриллибиттэрин ырытан кэпсэтэр. 

Кэпсэтиһии. Саха дьонун  үтүө 

үгэстэрэ билиҥҥи кэмҥэх көстүүтүн 

туһунан кэпсэтиигэ кыттар. 

 

“Дьиэ-кэргэним 

үтүө үгэстэрэ» 

айар үлэ 

 24. А.П. 

Скрябина, Е.Е. 

Аммосова 

1   А.П. Скрябина, Е.Е. 

Аммосова – саха чулуу 

иистэнньэҥнэрэ. М. 

Ааҕыы. Уус тарбахтаах 

иистэнньэҥнэр, ааҕыы, сэһэргэһии. 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Иһитиннэрии 

бэлэмнээһин 



 

 

Странден – идэлээх 

худуоһунньук саха 

дьахтара. 

Елена Аммосова, Анна Скрябина 

айар үлэлэрин туһунан матырыйаал 

булан иһитиннэрии оҥоруу. 

Көрүү. Музейга норуот 

маастардарын үлэлэрин 

быыстапкатыгар сылдьыы 

IX. Ыам 

ыйа.  

Уйулҕа. Салгын 

кут уйата. 

Уһуктаҕас 

айылгы 

25. Иэйэхсит 

үөрэҕэ. 

1   Иэйэхсит сэттэ домо. 

Салама ыйааһын. 

Иччилэргэ алгыс. Айыы 

ситимин тутуу. Күлүгү 

ыраастааһын. 

Күрүөлэнии. Былыты 

чэпчэтии. Куту көтөҕүү. 

Истии. Иэйэхсит үөрэҕин туһунан 

өйдөбүлү быһаарары болҕойон 

истэр. 

Үөрэтии. Иэйэхсит сэттэ домо 

ханныктарын, туох 

суолталаахтарын быһаарар. 

Кэпсэтиһии. Бу сэттэ домҥа 

сыһыаннаах ыал олоҕор баар 

чахчылары холобурдаан кэпсэтиигэ 

кыттар 

 Ааҕыы. А.С. Федоров «Салама 

ыйааһынын сиэрэ-туома” ааҕыы, 

ырытыы. 

 

.. 26. Иэйэхсит 

хотуну көрсүү 

сиэрэ 

1   Кыһыҥҥы сыһаахтан 

ыраастаныы, хатыы. 

Арчы. Ыраастаныы. 

Дьалбыйыы. Хараҕы 

сырдатыы. 

Истии. Иэйэхсит хотуну көрсүү 

туомун быһаарыытын болҕойон 

истэр. 

Үөрэтии. Ыраастаныы туомнарын, 

тылларын үөрэтэр.. 

Толкуйу тобулуу. Иэйэхсит 

уобараһын өйгө оҥорон көрөн 

ойуулааһын. 

Ыраастаныы 

туомун дьиэҕэ 

оҥоруу 

 27. Г.У. 

Эргис – 

биллиилээх 

фольклорист 

1   Г.У. Эргис – биллиилээх 

фольклорист, 

«Исторические предания 

и рассказы якутов». 

 

Ааҕыы. Г.С. Эргис туһунан  

ааҕыы,ырытыы. 

Практическай үлэ. Г. Эргис 

ыйынньыгын туһанан 

кырдьаҕастартан фольклор 

айымньытын истибити суруйарга 

холонуу. 

Иһитиннэрии 

X. Бэс ыйа. 

Күн ууһа. Айыы 

аймаҕа 

28. Үрүҥ 

Айыы сэттэ 

домо 

1   Үрүҥ Айыы сэттэ домо. 

Ыһыах. Сүргэни 

көтөҕүү. Алгыһы 

олордуу. Кэскилгэ 

Истии. Үрүҥ Айыы үөрэҕин 

туһунан өйдөбүлү быһаарары 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии.  Үрүҥ  Айыы сэттэ домо 

Матырыйаал 

хомуйуу. 



баайыы. Сиэри олордуу. 

Майгыны олордуу. Дому 

иҥэрии 

ханныктарын, туох 

суолталаахтарын быһаарар. 

Кэпсэтиһии. Бу сэттэ домҥа 

сыһыаннаах ыал олоҕор баар 

чахчылары холобурдаан кэпсэтиигэ 

кыттар 

. 

 29. Сайыҥҥы 

кэм үлэтэ-

хамнаһа 

1   Үгэһи тутуһуу. Үлэ-

хамнас. Сир Ийэҕэ ытык 

сыһыан. Оттуур сир. Сир 

дойду майгытын билии. 

Күрүө.  

Ааҕыы. Сайыҥҥы кэм үлэтин-

хамнаһын, Сир Ийэ. Ааҕыы 

быһаарыы. 

Үөрэтии. Сир-дойду майгытын 

ааҕан үөрэтии.  

Сэһэргэһии. Бэйэ оттуур, бултуур, 

сир астыыр сирдэрин туһунан 

сэһэргэһии. 

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар, 121 с. 

Сылдьыбыт сири-

дойдуну 

ойуулааһын. 

 30. П.Х. 

Староват

ов 

1   П.Х. Староватов – үлэ 

дьоруойа, кыраайы 

үөрэтээччи, педагог. 

 

Ааҕыы. П. Староватов туһунан 

ааҕыы, сэһэргэһии 

Эбии матырыйаалынан үлэ. П. 

Староватов туһунан эбии 

матырыйаал хомуйуу, презентация 

бэлэмнээһин 

Презентация 

оҥоруу 

XI. От ыйа. 

От ыйа. Алаас 

сахата. 

 

 

31. Аан 

Алахчын  туома.  

1   От-мас сүрүн тардар 

алгыс. Отчут, отоһут, 

отонньут. Саха сирин 

эмтээх үүнээйилэрэ. 

Эмтээх оту хомуйуу. 

Отунан эмтээһин. Сир 

аһа 

Истии. Аан Алахчын үөрэҕин 

туһунан өйдөбүлү быһаарары 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Бэлиэтэнии. Саха сирин эмтээх 

үүнээйилэрин ааттарын, хомуллар 

бириэмэтин, хайдах туттулларын 

сурунуу. . 

 

 

 32. А.Е. 

Ильина-

Дмитриева  

1   А.Е. Ильина-Дмитриева 

– саха музыкальнай 

ускуустубатын чулуу 

ырыаһыта. 

 

Ааҕыы. Саха бастакы идэлээх 

ырыаһыттара. Ааҕыы, кэпсэтии. 

Айар үлэ. «Ырыалар аргыстарым» 

тиэмэҕэ сөбүлээн истэр ырыаһытын 

туһунан суруйуу 

Айар үлэ 



XI. Атырдьах 

ыйа. Чахчы 

кырдьык 

33. Аан 

Дьааһын. 

Алгыһа.  

1   Атырдьах ыйа.. Аан 

Дьааһын сэттэ домо: 

Арчылааһын. Ситим 

туттарыы. Тыын 

киллэрии. Көхсүнү 

кэҥэтии. Хараҕы 

сырдатыы. Ыраастаныы. 

Куту көтөҕүү. 

 

Ааҕыы. Аан Дьааһын сэттэ домун 

быһаарыытын болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Айыы санааҕа 

дьиҥ туохтан тутулуктаах эбитий? 

Санаа атастаһыы. 

Үөрэтии.  Алгыһы өйтөн үөрэтии 

Уруһуй 

 34. Оҕуруот 

аһын 

үүннэриикултуу

рата 

1   Оҕуруот аһын 

үүннэриикултуурата. 

Е.Н. Новгородова – 

дьоруой оҕуруотчут. 

Хомуур үлэтэ 

Истии. Саха сиригэр сири оҥоруу 

сайдыыта устуоруйа чахчыларыттан 

кэпсээни истэр 

Ааҕыы.Дьоруой уһуйбут кыыһа - 

Дьоруой. Ааҕыы, бэлиэтэнии 

Сылдьыы. Биллэр оҕуруотчуттарга 

сылдьан оҕуруот үлэтин туһунан 

кэпсэтиһии, бэлиэтэнии. 

Оҕуруотчуттарга  

сылдьан сорудах 

толоруу 

 35. И.Е. 

Винокуров – 

норуотун 

туһугар толук 

уурбут чулуу 

салайааччы 

1   И.Е. Винокуров – 

норуотун туһугар толук 

уурбут чулуу 

салайааччы. Кини аатын 

уснубаппыт 

Ааҕыы.  И.Е. Винокуров туһунан 

ааҕыы, кэрсэтиһии. 

Чинчийэр үлэ.  И.Винокуров 

олоҕун, норуот туһугар үлэтин 

туһунан матырыйаал булан 

иһитиннэрии бэлэмнээһин.  

Иһитиннэрии 

бэлэмнээһин 

 
 


