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«Чинчийэр проектар көмөлөрүнэн  оҕолорго 

төрөөбүт тылга тапталы иитии».



Актуальнаһа:

 Оскуола иннинээҕи саастаах оҕону кыра сааһыттан
төрөөбүт төрүт тылынан санарарга иитии улахан
оруоллаах дии саныыбын. Оҕо кыра сааһыттан
төрөөбүт түөлбэтин, улууһун, дойдутун олоҕун, 
историятын, культуратын билэ улаатара , кини
төрөөбүт төрүт тыыҥҥа иитиллиитигэр улахан
оруоллаах. Билиҥҥи олохпун олус түргэн, тэтимнээх
сайдыытыгар олорон хаалбакка оҕолорбутун төрүт
тылларыгар уһуйан, патриотическай тыыҥҥа иитии –
бу дьиэ кэргэн, уонна уһуйаан сүрүн соруга буолар. 
Оҕо кыра сааһыттан хайдах эйгэ5э буһарыллан-
хатарыллан тахсара , бу кини инники оло5ор улахан
оруоллаах буолар.



Практическай суолтата:

 Проегым сүрүн оруолунан уонна практическай
суолтатынан буолар – оскуола иннинээ5и 
саастаах о5о төрөөбут дойдутун
убаастаан,сахалыы ыраастык саҥарар , 
араатарскай талаанын арыйыы.

 Оскуоланы кытары ыкса ситим олохтонор.



Сана сүүрээн:

 Оскуола иннинээ5и саастаах оҕону төрөөбүт 
тылынан(исследовательскай) чинчийэр үктэлгэ 
таһаарыы.



Проект сыала:

 Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолору проектнай
үлэ көмөтүнэн, төрөөбүт төрүт тылларынан
ыраастык саҥаран,патриотическай тыыҥҥа 
иитэн, өбүгэлэрбит  үтүө-үгэстэрин,төрөөбүт 
дойдуларын туһунан билиилэрин-көрүүлэрин 
хаҥатыы.



Проект соруктара:

 Саха сирин олохтооҕо буоларынан киэн туттууну
ситиһии.

 Төрһөбут дойдуга тапталы, убаастабылы иитии.

 Оҕону  кыра сааһыттан чинчийэр таһымҥа таһаарыы.

 Оҕо ситимнээх саҥатын сайыннарыы.

 Төрөөбүт , төрүт үгэстэри үөрэтэр дидактическай
оонньуулары билиһиннэрии.



Төрөөбүт төрүт дойдуттан силистэнэн

 Саха оҕотун иитиитэ дьиэ кэргэниттэн, 
түөлбэтиттэн,сайылыгыттан,нэһилиэгиттэн ,улууһуттан 
төрүөттэнэр..Оҕо төрөөбүт дойдутугар таптала төрөөбүт 
нэһилиэгин билиититтэн саҕаланар.

 Биһиги Дьаҥхаады нэһилиэкпит бэс чагда быыһыгар 
турар олус кэрэ айыл5алаах, ырыа5а ылламмыт, хоһооҥҥо 
хоһуллубут кэрэ көстүүлэрдээх.

 - Кумаҕынан оонньуур Сууллар мыраан.
 - Дылбаахыбыт үрдук мырааныттан Дьокуускай куораты

ытыс үрдугэр көрүөххэ сөп.
 Тугэҕэ көстүбэт, сүүрүгүрэ устар ыраас уулаах Суола

үрэхпит.
 Ама маннык кыраһыабай сиргэ төрөөбүт оҕо дойдутунан

киэн туттуо суоҕа дуо?





Төрөөбүт дойдубутун чинчийии

Проектнай үлэм саҕаламмыт төрүөтунэн буолар: оҕолорбутун 
төрөөбут төрут тылларынан ыраастык санаран, билиигэ-
көрүүгэ тардыһан чинчийэр таһымҥа тахсалларын ситиһии 
буолар.

Проектнай үлэ –оҕолорго төрөөбут тылларыгар,дойдуларыгар
тапталы инэрэргэ , өбугэлэрбит үгэстэрин ,саха сирин туһунан 
билиилэрин –көрүүлэрин хаҥатарга, патриотическай тыыҥҥа 
иитиллэн тахсалларыгар оруола улахан.

Оҕолору проектнай улэҕэ сыһыарыынан мин 2008 сылтан
са5алаабытым .Бу сыллар тухары араас ис хоһоонноох, 
проектары чинчийэн суруйдубут. Ол иһигэр о5ону  төрөөбүт 
дойдутунан киэн туттар,патриотическай тыыҥҥа иитэр
проектары киэн арана5а таһаардыбыт. Иитиллээччилэр бу
проектарынан араас таһымнаах  улуус, республика иһинэн 
ыытыллыбыт конкурстарга лауреат, дипломант үрдүк  аатын
ылбыттара.



Чинчийиибит түһүмэхтэрэ:

- Сэһэргэһии,

 - Теманы талыы,сыал-сорук туруоруу, 

 - Оҕо интэриэһин тардыы, литератураны кытары
билсиһии.

 - Чинчийии ньымаларын быһаарыы.

 - Бэйэ матырыйаалын хомуйуу, үөрэтии.

 - Чинчийиини түмүктээһин.

 - Үлэни дьон иннигэр таһаарыы.



Чинчийии үктэллэрэ:

 Биһиги уһуйааммытыгар оҕолор 3 саастарыттан
чинчийии үлэтигэр кытталлар.Сахалыы саҥарар 
саҥаны сайыннарыыга күүстээх үлэ барар.

 - (3-4) саастаах оҕолор проектара барыта ойуу
көмөтүнэн буолар.

 (4-5) саастаах оҕолор сыалын-соругун этэллэр , 
ис хоһоонун кэпсииллэр.

 (5-6) саастаах оҕолорго уустугурар (гипотеза, 
актуальность ) эбиллэр, дьон иннигэр
кэпсииллэр, ыйытыыга эппиэттииллэр.Сорох
оҕолор ааҕаллар, букванан сирдэтэллэр.



«Олоҥхону чинчийии»

 -Саха омугун шедевра буолбут -олоҥхону чинчийии кэмигэр
о5олор сиэр-майгы үтүө үгэстэрин иҥэринэллэр.

 Проект «Биһиги биир дойдулаахпыт И.И.Бурнашов-
ТоҥСуорун».Биир дойдулаахпыт,Мэнэ –Ханалаһыттан 
төрүттээх олоҥхоһут олоҕун чинчийии.

 Кэпсээтэ:Колосов Никита.
 Улуустааҕы «Кырачаан олоҥхоһут» туһулгэ лауреата.

 Проект « Ат- Айыы бухатыырын бастыҥ доҕоро»,манна 
бухатыыр уонна ат эрэллээх до5ордуу буолаллара ырытыллар

 Кэпсээтэ: Егоров Юра, 2016 с
 Улуустааҕы «Кырачаан олоҥхоһут» конкурс лауреата.
 Улуустааҕы НИЧ «Окно в науку» конкурс 2 ст лауреата 
 Региональнай «Окно в науку» конкурс лауреата.







 Проект «Гаврил Колесов уонна олонхо» Биир дойдулаахпыт , Мэнэ-
Ханаластан төрүттээх олонхоһут, ырыаһыт, артыыс Гаврил 
Гаврильевич Колесов туһунан кэпсэнэр.

 Кэпсээтэ Алина Кожурова
 Улуустааҕы «Кырачаан олоҥхоһут» куонкурус дипломана.

 Проект «Олонхо аартыктара», олонхо үс дойдутун ырытыы.Кэпсээтэ
Романов Кеша, 2019с 

 Улуустааҕы куонкурус лауреата.
 Проект «Былина уонна олонхо майгыннаһар өруттэрэ» , олонхо

геройдарын уонна мультик геройдарын тэннээн көрүү.

 Кэпсээтэ:Николаева Динара.2020с
 Улуустаа5ы «Кырачаан олонхоьут» туьулгэ лауреата,
 Региональнай «Цвети и крепни Якутия моя» конкурс лауреата.
 Проект «Мөҥүрүүр Бөҕө олонхо сүрүн геройдара» олоҥхо геройдарын

ырытыы, Кэпсээтэ Олесов Вася, «Кырачаан олонхоьут» туһулгэ 
кыттыылааҕа.



«Төрөөбүт дойдубут айылҕатын,кэрэ көстүүлэрин 

чинчийии»

 Оҕолор төрөөбут дойдуларын кистэлэҥнэрин чинчийэн элбэҕи 
билэллэр – көрөллөр, айылҕаа харыстабыллаах буоларга үөрэнэллэр:

 Проект «Төрөөбут дойдум дьикти-кэрэ көстүүлэрэ»,төрөөбүт дойдубут
дьикти, ытык мааны сирдэрин оҕолорго билиһиннэрии.

 Кэпсээтэ Кожурова Алина, 2020с
 Улуустаа5ы «Окно в науку» конкурс лауреата, региональнай «Цвети и 

крепни Якутия моя» конкурс дипломана.

 Проект «Кинигэни харыстыан- үүнэр маһы элбэтиэн» кумааҕы 
мастан оҥоһуллан тахсарынан , элбэх маһы кэрдии айылҕаҕа буортуну
а5аларын чинчийии.

 Кэпсээтэ: Владимиров Алеша.Региональнай «Цвети и крепни Якутия 
моя « конкурс лауреата.

 Проект «Сахалыы ааттар» оҕолор сахалыы ааттар суолталарын оҕолорго 
билиһиннэрэллэр,уһуйаанна хас оҕо сахалыы ааттааҕын быһаараллар.

 Кэпсээтилэр: Митрофанов Уйусхан, Яковлева Кэрэчээнэ

 Региональнай «Цвети и крепни Якутия моя» куонкурус лауреаттара.





«Төрөөбүт дойдубут биллиилээх дьонноро»

 Ханнык ба5ар норуот бэйэтин биллиилээх дьонунан киэн
туттар, сүгүрүйэр:

 Проект «Тулуур уонна инникигэ дьулуур», бу проекка биир
дойдулаахпыт Дьанхаады нэһилиэгин олохтооҕо   Аан дойду 
хас да  төгүллээх чемпиона  сүүрүүк- марафонец Мария 
Романовна Неустроева туһунан  о5олорго билиһиннэрии.

 Кэпсээтэ: Яковлева Алиса , региональнай конкурс лауреата, 
«Шаг в будущее» НПК кыайыылаа5а.

 Проект«Ырыа буолбут олох» , бу проекка биир дойдулаахпыт , 
Баатара нэһилиэгиттэн төрүттээх ,Советскай Союз геройа , 
быйыл 100 сааьын бэлиэтээбит, Ф.К.Попов оло5ун,хорсун 
быһыытын туһунан кэпсэнэр.

 Кэпсээтэ: Николаева Динара, 2021с
 Улуустааҕы «Шаг в будущее» НПК лауреата.







Билии-көрүү проектара:

 Тулалыыр эйгэни билии- көрүү оҕо 
интеллектуальнай сайдыытыгар улахан көмө
буолар:

 Проект «Аныгы үйэ роботтара»

 Проект «Театр дьикти эйгэтэ»

 Проект «Үлэ барыта учугэй»

 Проект «Иитээччи идэтэ интэриэьинэй»

 Проект «Сахалыы сурук-бичик»

 Проект «Хараабыллар»

 Проект «Мурун туохха туһалаа5ый?» о.д.а.



Дакылааттар:

 О5олорго проект аахтарар буоллахха, иитээччи
бэйэтэ эмиэ дакылаат аа5ар дьоҕурун 
сайыннарыахтаах дии саныыбын:

 Дакылаат «Айыы Бухатыырын уобараһын, эйгэтин
ахсаан көмөтүнэн кээмэйгэ таһаарыы»,(Айыы
бухатыырын уобараһын, эйгэтин, ахсаан көмөтүнэн 
кээмэйгэ таһаарыыга холонуу.».)

 Дакылаат«Олонхоҕо дьахтар уобараһын хоһуйуу 
ньымалара».(Тэннээһин ньымалары хомуйуу.)

 Дакылаат« Олонхо тыла- өһө, ойуулуур-дьүүннүүр 
ньымалара»- (олоҥхо тылын-өһүн ырытан көрөргө
холонуу.)

 Дакылаат «Дьиэ кэргэҥҥэ а5а оруола».



Бэйэ айбыт остуол оонньуулара:
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Кэтээн көрүү:

 Элбэх сыллаах үлэ түмүгүнэн кэтээн көрдөххө, 
уһуйааҥҥа сылдьан чинчийбит, проектнай
үлэнэн дьарыктаммыт оҕо, төрүт тылынан
саҥарар саҥата сайдар,оскуола боруогун
атыллаан баран бу дьарыгын бырахпат, салгыы
чинчийэр, билэр-көрөр дьоҕура сайдар,манна
оскуоланы кытары ситим үөскуур. Уонна маннык
араас ис хоһоонноох проектары үөрэппит , 
чинчийбит оҕо кэнники даҕаны инники олоҕор 
төрөөбүт төрүт дойдутун салгыы
үөрэтэн,билиитин көрүүтүн олоҕун тухары
сайыннарар дии саныыбын.



Түмүк :

 Оҕо дьиэтиттэн-уотуттан, төрөөбүт түөлбэтиттэн, 
төрөөбүт дойдутуттан, ытык –кэрэ сирдэриттэн
силистэнэн, кэрэни кэрэхсиир,төрдүн ууһун билэр, 
айылҕаны харыстыыр, аҕа саастаах дьону убаастыыр
буола улаатарыгар үтүө үгэстэри үөрэтэр, дойдутун
биллиилээх дьонун билэн –көрөн, олоҥхо аартыктаах
алгыстарын билэ улаатарыгар, маннык ис
хоһоонноох проектнай үлэлэр олус наадалаахтар
уонна туһалаахтар диэхпин баҕарабын,оҕону кыра
сааһыттан сахалыы тыыннаах, тыллаах өстөөх буола
ииттэххэ төрөөбут дойдутун дьиннээх гражданина, 
патриота буола улаатарыгар биһиги бүк эрэллээх
буолабыт.



БОЛҔОМТОҔУТ ИҺИН МАХТАЛ .


