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“Дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүт тылынан саҥарыы” 
төрөппүттэргэ ыытыллыбыт ыйытыннык



  “Мин төрүччүм”
оскуола иннинээҕи саастаах оҕоҕо төрүччүнү үөрэтиигэ 

төрөппүккэ, иитээччигэ  аналлаах көмө босуобуйа

Сыала: Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕоҕо төрүччү туһунан 
ɵйдɵбүлү иӊэрии.

Соруктара : 
-оҕоҕо дьиэ кэргэн туһунан өйдөбүлү иҥэрии, уруу-аймах ситимин, 
дьиэ кэргэн  үтүө үгэстэригэр сиэрдээх сыһыаны  өйдөтүү;

-дьиэ кэргэнин таптыырга, ытыктыырга, кыһамньылаахтык
сыһыаннаһарга  иитии; 
-төрөппүттэри кытта дьиэ кэргэн төрүччүтүн оҥоруу, айар үлэ
сатабылларын сайыннарыы. 











Күүтүллэр түмүктэр: 

Иитээччи  – дьиэ кэргэни кытта ситимнээх үлэтэ “Мин төрүччүм” 

пособияны толорууга көстер, төрүччү тылдьытын, оонньуулары, хоьоон 

хомуурунньугун таҥан онорор;

Оҕо -дьиэ кэргэнин туһунан билиитэ хаҥыыр, төрдүн-ууһун үөрэтэр,  уруу-

аймах сиэрин-үгэстэрин тутуһар ;

Дьиэ-кэргэн – оҕотун төрүттэрин үтүө үгэһигэр олоҕуран иитэр-үөрэтэр 

культурата  үрдүүр.



“Тосхол” бырагыраама уус-уран 
айымньыларын  хомуурунньуга



Тосхол бырагырааманан  уус -уран айымньы испииһэгэ.

1. Аптаах холбуйачаан. /хом. оҥ. Кирова Г.А.  1999 с.
2. Һоп- паа ! /Афанасьев Л.А. 1994 с.
3. Кэнчээри / Васильева К.И., Алексеева А.П. 2000 с.
4. Күннээх азбука/ Винокурова Р. 2002 с.
5. Дьоллоох оҕо саас ! / хом.оҥ.З.Н.Афанасьева-Новоселова, 1973 с.
6. Көмүс чуорааннар/ хом.оҥ.Ефимова Д.Г., 2000 с.
7. Чөмчүүк саас/ Николаева Е.Н., Иванова Е.М., 2001 с.
8. Чугдаар көмүс чуораанчык/ Пахомова К.А., 1993 с.
9. Оҕо-оҕо эрдэххэ/ Пахомова К.А., 1976 с.

10. Туллукчаан/ Петров В., 1998 с.
11. Оҕо иитиитигэр норуот фольклорун туһаныы/ Слепцова А.Д.., 1992 с.
12. Мэнигийээн/ Слепцова А.Д., 1992 с.
13.  Кэскил/ Егорова А.А., Захарова М.П., 2002 с.
14. Азбука. 4-5 саастаах оҕолорго/ Избекова Л.К., 1992 с.
15. Ыллык.Тропинка/ Карамзина У.А., 1996 с.
16. Түннүк/ Кириллина Е.Н.,1996 с.









Сүрүн сыала:

 -   “Тосхол” бырагыраама уус-уран айымньыларын    
      хомуурунньугун оҥоруу;
- Уус-уран айымньы нөҥүө оҕону билии-көрүү 

өттүнэн сайыннарыы; айымньы ис хоһоонун   
ойуулаан-дьүһүннээн кэпсиир гына үөрэтии;

- Саха тылынан уус-уран айымньыта, остуоруйата 
ураты жанр буоларын чиҥэтии,төрөөбүт тылыгар 
кэрэхсибили үөскэтии.



Үлэ торумнара

2020 2021

2020 сыл
Тосхол айымньыларын бөлөхтөрүнэн 
булан бэчээттээһин. 
Библиотекалары кытта улэлэһии.

2021 сыл
Оҥоһуллубут үлэни сааһылааһын 
(редакция уонна верстка).

муус устар 2022 сыл

Тосхол уус-уран айымньыларын  
аудиоҕа уһулуу, айымньыларга 
иллюстрация уруһуйдааһын, QR  код 
сыһыарыы.  

2022 сыл
Үлэ уопутун тарҕатыы. 
Экспертизалатыы. Бэчээккэ 
бэлэмнээһин. 

         2022











Болҕомтоҕут иһин махтанабыт


