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Кыьал5а (проблема)
    Кэлинни сылларга о5о санарар санатын таьыма биллэрдик мелтеете. 
    Билинни сайдыылаах кэмнэ о5о  кыра эрдэ5иттэн гаджеттан 

тутулуктаах буолла. 
    Биллэрин курдук, аныгы технология киьиэхэ сабыдыала икки еруттээх:  

о5о сайдарыгар киэн кыа5ы биэрэр, ол эрээри куннээ5и олоххо  
сахалыы - тереебут тылынан санарара аччыыр. Бу барыта о5о киьимньи 
(личность) быьыытынан сайдарыгар харгыс буолуон сеп. 



Бырайыак сыала:
О5о тереебут тылынан санарар уеруйэ5ин умнубат, куннээ5и олоххо 
уу сахалыы  кэпсэтэр сыалтан  сиэттэрэн уус –уран айымньыга, 
остуоруйаларга интириэьи уескэтии, тылын саппааьын байытыы.  

 
Бырайыак соруктара

О5олорго: Остуоруйа кеметунэн о5ону эргиччи сайыннарыы: 
тулалыыр эйгэни билиьиннэриигэ,  ахсаанна, уруьуйга, судургу 
чинчийиилэри  (уопуттары) оҥорорго, кэтээн көрөргө, түмүктэри 
оҥорон быьаара   үөрэнии. 
Тереппуттэргэ: Остуоруйа о5о сайдыытыгар суолтатын ейдеен 
о5олордуун остуоруйа арааьын кэпсэтиии, ырытыьыы. Тереппут 
бырайыак былаанынан барар тэрээьиннэригэр кеме.
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Остуоруйаны истии,  кэпсии уерэнии: 
ейтен, хартыынаннан



О5о5о остуоруйаны билиьиннэриигэ, 
интириэьин урдэтэн араас остуол оонньуулара



Остуоруйа театра бэйэбит илиибитинэн: 
уруьуйдуу, кырыйа уерэнэбит



«Таал Таал эмээхсин» 
остуоруйа ис хоьоонугар оло5уран 
тулалыыр эйгэни билиьиннэриини 

кытта дьуерэлии 
о5о санарар санатын сайыннарыы

боростуой уопуттары оҥорорго, 
кэтээн көрөргө, 

түмүктэри оҥорорго үөрэнии. 



Кэтээн керуу 
«Хаар»

Кэтээн керуу, уопут
«Уу»



Чинчийии 
«Муус, муус бэркин дуо?»



Кэтээн керуу, тыыныыга эрчиллиилэр 
«Тыал, тыал бэркин дуо?»



Остуоруйаны истэн ырытыы: туох туьунан кэпсэнэрин, 
ханнык дьыл кэмэ буоларын, кыьынны  кэм кестуулэрэ 
о.д.а.

О5о тылын саппааьын байытыы, сана тыллары 
быьаарыы:
Уу- дьэнкир, уба5ас, сууругурэр.
Муус тымныы, кэбирэх-кытаанах,  халтараан,  халтархай, 
кылабачыйар, леглеччу тонмут
Ойбон, бэрт-учугэй, туманнаах

Дор5ооннору чуолкайдык санарыы.

Тыллары куннээ5и олоххо туттуу: «Бугун туманнаах 
сарсыарда буолбут», «А5ам ойбонтон уу баьар», «Уубут 
таьырдьа леггеччу тонмут» о.д.а..



Бырайыак тумугэр о5олор куустэринэн таннан-
симэнэн, театр хоьугар кыра белех о5олоругар 

«Таал таал эмээхсин» остуоруйаны 
оонньоон кердеруу



Бырайыак тумугэр: 
 Оҕолор «Таал Таал эмээхсин» остуоруйаны билэллэр. 
 Остуоруйаны кэпсии уерэннилэр, ситимнээх саналара сайдар. 
 Оҕо оонньууга, драматизацияларга интэриэһэ үрдээтэ. 
 О5о бэйэтигэр эрэлэ урдээтэ, утуену-куьа5аны  араара 

уерэннилэр.
 Боростуой уопуттары оҥорор,  кэтээн көрөр, түмүктэри 

оҥорору сатыыр буоллулар.
 Тереппуттэр кехтеехтук кытыннылар.



Бол5омто5ут иьин 
махтал!


