
«О±о±о ийэ тылы и²эрии».
«Майатаа±ы «Сардаана» о±ону сайыннарар киин-о±о саада»

педагогическай коллективын «Тосхол» бырагыраама±а оло±уран т³р³ппµтµ кытта µлэтин

уопутун тар±атыы, били´иннэрии.

Дакылааты аа±ар- Романова Татьяна Ивановна, Мэ²э- Ха²алас улуу´ун «Майатаа±ы
«Сардаана» о±ону сайыннарар киин-о±о саадын старшай воспитателя.

Ки´иэхэ оскуола±а киириэн иннинээ±и саа´а кини ³й³ санаата, иэйиитэ, ис кыа±а, дьо±ура
у´уктарыгар, сайдарыгар айыл±аттан бэриллибит оло±ун ха´ан да хатыламмат, олус
суолталаах кэрдиис кэмэ.

Били²²и кэмҥэ саха о±олоро ийэ тылларын билбэккэ улаатан,

бэйэлэрин сахалыы өйдөрүн-санааларын, быһыыларын

майгыларын улам сүтэрэн иһэллэр.Ону тэ²э т³р³ппµттэр норуот уус – уран

айымньыларыгар улахан суолтаны уурбаттар, µксµн нууччалыы кинигэни ааҕаллар,

нууччалыы биэриилэри көрөллөр. Үгүс оҕо нууччалыы-сахалыы булкуйан

саҥарар. Өбүгэлэрбит үгэстэрин, сиэрдэрин –туомнарын тутуһуу уостан-сүтэн эрэр. Бу

барыбытын олус долгутар. Дьиэ кэргэ²²э ийэ тылынан кµннээ±и олоххо кэпсэппэт, уус-

уран айымньылары сэргээбэт буолуу - о±олор сахалыы са²арбаттарын сµрµн т³рµ³тэ

буоларын т³р³ппµттэргэ ыытыллыбыт ыйытынньыкпыт тµмµгэ к³рд³рд³. Маны та´ынан

уопсай тыл сайдыыта сыллата м³лт³³н и´эрин бэлиэтиибит.

Т³р³³бµт ийэ тылынан иитиигэ сµрµн оруолу ийэ, т³р³ппµт ылар.Т³р³ппµт бэйэтэ о±ото

сахалыы са²арыан ба±арар эрэ буолла±ына о±ото кыра саа´ыттан сахалыы ыраастык

са²арар, билэр буолар.

О±ону сахалыы тылга иитиигэ аналлаах би´иги педагогтарбыт айбыт бырайыктарын бу

хайысха±а кµннээ±и µлэбитигэр ту´анабыт.О±олорго ийэ тыл кµµ´µн кыра саастарыттан

элбэхтик µ³рэтэр, эрчийэр араас ³рµттээх µлэни т³р³ппµттэргэ анаан ыытабыт.О±о

т³р³ппµтµнээн бииргэ сайдар, айар-тутар, о²орон та´аарар бырайыактара, о±о дьиэ

кэргэнин µтµ³ холобуругар иитиллиитэ сµрµн миэстэни ылар.

1. «Мин т³рµччµм» ааптарскай босуобуйа.

Оҕолорго уонна төрөппүттэргэ анаан төрүччүнµ µ³рэтиигэ ааптарскай босуобуйа
таҥыллан оҥоһулунна. Бу босуобуйа нөҥүө оҕо төрүччүтүн билэр, үөрэтэр. Оскуола5а
киириэн иннинээ5и саастаах оҕоҕо төрүччү туһунан ɵйдɵбулу иӊэрии хас биирдии оҕо
тус бэйэтин дьиэ кэргэнин холобуругар олоҕуран билиhиннэриллэр, үөрэтиллэр. Оҕо
уhуйаанна кыра бɵлɵххɵ кэлиэҕиттэн саҕалаан уhуйааны бүтэрэн барыар диэри
толоруллар. Тɵрʏччʏ альбома тɵрɵппʏт кɵмɵтʏнэн толоруллар. О5о кɵмɵ матырыйааллар
(хаартыскалар, хартыыналар, бэйэтин уруhуйдарын, дьиэ кэргэнинэн уруhуйун, илиинэн
ʏлэтин) н³²µ³ дьиэ кэргэнин туhунан билэ, кэпсии уɵрэнэр.



Тɵрʏччʏнʏ ʏɵрэтии бɵлɵхтɵн бɵлɵххɵ тэнийэн, уустугуран иhэр. О±о саадын

бʏтэрэн барарыгар о±о тɵрʏччʏтʏн ʏс кɵлʏɵнэтин билэр, сатаан кэпсиир буола ʏɵрэнэр. Бу

билиитин оскуола5а тиийэн салгыы сайыннарар.

О5о тɵрʏччʏ нɵӊʏɵ киhиэхэ уруу- аймах суолтатын ɵйдʏʏр, тɵрɵппʏттэригэр,

аймахтарыгар убаастабыллаахтык сыhыаннаhар, ʏтʏɵ холобур оӊостор, кинилэринэн киэӊ

туттар буола иитиллэр. Бэйэтин саха омугун быhыытынан билинэр. Олорор дьиэтиттэн,

тиэргэниттэн са5алаан Тɵрɵɵбʏт дойдутун ту´унан билиитэ ʏксʏʏр. Өбʏгэ олоҕун-

дьаhаҕын билсэр, сиэрин-туомун тутуһар буола ʏɵрэнэр.

2. «Тосхол» бырагыраама уус-уран айымньыларын хомуурунньуга.

О±о саадыгар сахалыы иитии-µ³рэтии «Тосхол» бырагыраамма±а тирэ±ирэн µлэлээбитэ
30-ча сыл буолла. Бу сыллар тухары µ³рэтэр-методическай арыаллаа´ына
са²ардыллыбакка, баар босуобуйалар, кинигэлэр эргэрбиттэрэ µлэлииргэ µгµс
ыарахаттары µ³скэтэр. Бырагыраама методическай испии´эгэр уус –уран айымньылары
били´иннэриигэ-µ³рэтиигэ анаан 16 кинигэ киирэ сылдьар, олортон детсадпытыгар 6 эрэ
кинигэтэ баар.

Мантан сиэттэрэн би´иги детсадпыт коллектива бука бары к³м³л³³н 2020 сылтан
«Тосхолго» киирбит уус-уран айымньылары та²ан, аа±ан, QR кодтаан хомуурунньугу
оҥордубут. Айымньылар о±о саа´ынан аттарыллан, текистэрэ бэчээттэнэн, о±о саадын
µлэ´иттэрэ бэйэлэрин иллюстрацияларынан, са²аларынан киэргэтиллэн о±о би´ирэбилин
ылан, кµн бµгµн детсадпыт и´инэн ту´анылла сылдьар.

Айан-о²орон та´аарбыт босуобуйаларбыт Мэ²э-Ха²алас µ³рэ±ириитин экспертнай
хамыы´ыйатыгар би´ирэбили ылбыттара, киэ² эйгэ±э тар±атыллыан с³п диэн
к³²µллэммитэ. Бу ту´алаах µлэлэрбит бэчээттэнэн кµн сирин к³р³лл³р³ буоллар о±о
сахалыы са²арарыгар, т³р³³бµт тылбыт сайдарыгар биир µйэлээх бэлэх буолуо этэ.

О±олорбутугар т³р³³бµт т³рµт тылы и²эриибимт ситимнээхтик ти´игин быспакка
ыытыллан µтµ³ тµмµктэрдээх буоллун.




