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Кыһыңңы хараңа киэhэ, муус маңан хаар сабыылаах толоон ортотугар 
саах сыбахтаах саха балаӄана, туох эрэ курдук харааран, барыйан 
турара… 

  
Ѳңү – дьүhүнү утарыта туруоруу:  

Хараңа киэhэ Маңан хаар 



Балаӄан үѳлэhин иhиттэн, 

чочум буола – буола, хатат 

уотун курдук кыhыл кыым 

үѳрбµт – кѳппүт курдук, ѳрѳ 

кѳтѳн тахса – тахса, умуллан 

– уостан хаалар. 



Ыстапаан 

ыырыттан тэйэн 

айаңңа турунар, 

тулалыыр эйгэтэ 

кэрэ, сырдык…   



… икки ѳттүн 

одуулуу 

истэӄинэ, араас 

бэйэлээх үчүгэй 

дьиэлэр таас 

түннүктэрэ 

туох да кири – 

хаӄы сыhыарыа 

суох курдук 

килбэчиhэн 

тураллар… 



Ыстапаан куораттан тѳннѳн кэлиитэ 



Уhун Ыстапаан санааӄа 

баттатан тѳннүүтэ. 

Айымньы киириитигэр 

уонна түмүгэр кыhыңңы 

хараңа киэhэ ойууланар.  



«Оло²хо дойдутунан айан» (б³л³±µнэн µлэ) 



Тылы – ѳhү  

кытары үлэ 

1 

Тэҥнэбил 
2 

Эпитет 

3 

Паара- 

ласпыт  

тыл 

4 

Тыаhы 

µтµктэр  

туохтуур 

5 

Игирэ тыл 

Чиҥэтэр сорудах: 1 тµhµмэх «Тѳрѳѳбүт   

тылбыт бар5а баайбыт» 



2 Түhүмэх: «Алгыстаах айан» 

• Тургутук ыйытыылара: 

6.    Айымньы киириитэ туохтан 

саӄаланарый? 

7. Суруйааччы псевдонимын  

быhаар. 

8.    Алампаны тоӄо реалист-   

      суруйааччы диэн 

ааттыыбытый? 

9. Кылгас киhи диэн тыл 

суолтатын быhаар. 

10. Кэпсээңңэ ханнык дьыл кэмэ 

ойууланарый? 

11. «Куоратчыт»       кэпсээн  

     суруллубут сыла.  

12. Айымньыга ханнык куhа±ан  

     дьаллык ойууланарый? 

 

 

13. Атаӄырӄаата   диэн   тыл  

     суолтатын быhаар 

14. Суруйааччы Ыстапаан  

     санаата оонньуурун ханнык  

     символынан биэрэрий?  

15.Кэпсээн хас бастан турарый? 

16. Айымньыга суруйааччы «Мааска 

хараӄыгар» тугу майгыннатарый? 

17. Алампа ханнык ѳңнѳрү утарыта 

туруорарый? 

18. Кулахы ойууна диэн тугуй? 

19. Ыстапаан кэргэнин аата. 

20.Айымньы ханнык проблеманы 

таарыйарый? 



Yлэ түмүгэ: «Олоңхо дойдутугар 

айан»   

• «Тииң мэйии» • «Булугас ѳй» 

Рефлексия 

Уруок таабырына: Кµн сиригэр 

киhиэхэ кµндµттэн кµндµ баар 

µhµ… 



Уруок тиhэх санаата: 

Олох 

бэлэх 

анал 

ытык иэс 



Алампаӄа сѳп түбэhэр  ѳс 

хоhоонноро: 

• Уол оӄо биир күн ат уорӄатыгар, 

биир күн ат ѳрѳӄѳтүгэр; 

• Үчүгэй киhи суола сырдык; 

• Уол оӄо үс тѳгүл саадаӄын 

курданар; 

 



Алампа кэс тыла:  

 Уруккулуур удьуордарбыт 

 Уруйдаабыт олохторун 

 Умнубакка сылдьаммыт, 

 Уhатан кэңэтэн иhиэӄиң! 

     «Ыччат сахаларга»  

Сахалыы сиэри тутус:  

• Куккун   куоттарыма,   сүргүн 
сүтэримэ 



Алампа кэс тыла:  

 Уруккулуур удьуордарбыт 

      Уруйдаабыт олохторун 

 Умнубакка сылдьаммыт, 

  Уhатан кэңэтэн иhиэӄиң! 
     «Ыччат сахаларга»  

Сахалыы сиэри тутус:  

• Куккун   куоттарыма,   сүргүн сүтэримэ 



Драмалара: 

      «Таптал»; 

   «Олох оонньуура»; 

   «Дьадаңы Дьаакып»; 

   «Манчаары»; 

   «Олох дьэбэрэтэ»; 

   «Кэччэгэй кэриэhэ суох»; 


