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«Төрөөбүт дойдуга таптал» тиэмэҕэ 

оҕону кытта улахан киһи бииргэ алтыһыытын дьайымала 

 

Сааһынан бөлөх: бэлэмнэнии бөлөх. 

Үөрэх уобалаһа: «Оҕо тылын-өһүн сайыннарыы». 

Алтыһар уобаластара: «Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы», «Оҕо уопсастыбаҕа 

сылдьарын-бодоруһарын сайыннарыы». 

Сыала:  Хоһоону өйдөөн истэр, айар, дорҕоонноохтук ааҕар дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Соруктар:  

1. Үөрэтэр: туттан-хаптан хоһоону дорҕоонноохтук ааҕалларын ситиһии. 

2. Сайыннарар: оҕо айар дьоҕурун сайыннарыы. 

3. Иитэр: төрөөбүт дойдуга тапталы иитии, патриотическай  тыыныы иҥэрии. 

Дьайымал хаамыыта: 

Тэрээһин түһүмэх  (болҕомтоҕо тардыы, фоновай музыка тыаһыыр). 

Үөрэн турабын күн аайы 

Үрүҥ күнү уруйдаары 

Билии-көрүү ылаары 

Дьоһун киһи буолаары 

Алам-чалам, алака-чалака, 

Аламай күнүнэн! 

Оҕо баҕатын көҕүтүү, оҕо интириэһин тардыы. 

Иитээччи:  

 Хайа оҕолоор, наһаа элбэх кинигэлэр сыталлар дии. Бу кинигэлэр истэригэр туох 

баарый?  Барыта хоһоонноох  кинигэлэр. Оҕолорго анаан суруйааччылар  элбэх араас 

үчүгэй хоһооннору  айбыттар.  

 Эһиги санааҕытыгар туох туһунан хоһооннор баар буолалларый? (Оҕолор эппиэттэрэ: 

ийэ, аҕа, таптал, саас, кинигэ). 

 Биһиги хас бирдиибит хоһоон ис хоһоонун истэ үөрэниэхтээхпит. Мин наһаа үчүгэй 

ырыа буллум, ыллаан иһитиннэрэбин  дуо? Туох туһунан ылланарын  болҕойон истээрин 

эрэ. 

Күлүмүрдүүр үрүҥ күн 

Күлэ үүнэр мичээрэ, 

Айхалыынан өрүүтүн 

Амарахтык көрсүһэ, 

Алаадьылыы төгүрүк 

Алаастардыын куустуһар, 



Сэдир хатыҥ күөх чөмчүүк 

Сэбирдэҕин ыллатар. 

Таптыыр күндү дойдубар 

Чурапчыга күн тахсар! 

 Наһаа да үчүгэй хоһоону матыыптаан ырыа оҥорон таһаарбыттар эбит. Туох туһунан 

ырыа эбитий? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

 Чурапчы туһунан хоһоон билэҕит дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

 Маладьыастар, наһаа да үчүгэй хоһооннору билэр эбиккит. Онтон мин биир хоһоону 

ааҕан иһитиннэрэбин дуо?  

Хатыҥнардаах, чараҥнардаах, 

Хампа солко алаастардаах, 

Оттуун мастыын нарын намчы, 

Ол мин дойдум Чурапчы. 

Хатыҥнардаах, чараҥнардаах, 

Хампа солко алаастардаах, 

Оттуун-мастыын нарын-намчы, 

Ол мин дойдум – Чурапчы. 

 Наһаа үчүгэй хоһоон дии. 

Өйү тургутар «Тоҕус томтор» ыйытык-оонньуу (Саҥаны ылыныы, билиилэрин 

байытыы, хаҥатыы). 

 Эһиги Чурапчы туһунан  тугу билэҕитий? Чурапчыбыт хас томтордооҕуй? (Оҕолор 

эппиэттэрэ). 

 Кырдьык сөпкө эттигит. Маладьыастар. Чурапчыбыт туһунан билиибитин  хаҥатан 

«Тоҕус томтор» тоҕус ыйытыктара диэн оонньуубутун оонньуубут дуо? 

1. Биһиги олорор томторбут аата? (Интернат оскуола томторо, уруккунан Саҥа 

дэриэбинэ диэн). 

2.  Чурапчы нэһилиэгин баһылыга (Владимир Дмитриевич  Сивцев). 

3.  Чурапчыттан төрүттээх олимпийскай чемпион ( Павел Павлович Пинигин). 

 4. Бу туох дьиэтэй?  (Биһиги томторбутугар баар үрдүк үөрэх кыһата  физкультура 

уонна спорт института). 

5. Чурапчыбытыгар 4 оскуола билии кыһата баар. Бу оскуолалартан  гимназия хаһыс 

турарый? (слайдаҕа баар хаартыскалартан көрөн ааттыыллар). 

Семен Андреевич Новгородов, Иван Михайлович Павлов, Степан Кузьмич Макаров уонна 

Дмитрий Петрович Коркин. Бу барыта Чурапчы чулуу дьонун аатын сүгэр биһиги 

оскуолаларбыт. 

6.  Чурапчы нэһилиэгэр баар уһуйааннар ааттарын аататалаа. (Кыталык, Чуораанчык, 

Кэскил, Мичил, Солнышко, Туллукчаан, Улыбка, Березка уһуйааннар  бааллар). 

7. Чурапчыга ханнык сир астара үүнэллэрий? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

8. Бу туох паамытынньыгай?  Күүс өттүнэн  биһиги биир дойдулаахтарбытын көһөрүүгэ 

ыыппыттара, онно анаан оҥоһуллубут «кэриэстэбил»  пааматынньыга. 

9.Стадион аатын ким билэрий?  Боотур Уус.  

Иитээччи: Кырдьык даҕаны биһиги төрөөбүт тапталлаах Чурапчыбыт үтүө-мааны, чулуу 

үлэһит дьоннорунан, кыраһыабай айылҕатынан, ото-маһа уратытынан, этэ-аһа, булда, 

сирин аһа этиллибэт минньигэһинэн  аатырар. 

Сынньалаҥҥа тохтобул. 



 Сынньана таарыйа кыратык хамсанан ылабыт дуо? 

Практическай үлэ. Бэлэх оҥоруу. 

 Оҕолоор эһиги сааскыт хаһый? Онтон Чурапчыбыт 375 сааһын туолар эбит.  

 Төрөөбүт күҥҥүтүгэр эһиги тугу ыларгытын сөбүлүүгүтүй? (Бэлэх).  

 Онтон биһиги  оҕолоор, Чурапчыбыт төрөөбүт күнүгэр хоһоон айан холонон бэлэх 

биэриэххитин баҕараҕыт дуо? 

 Биирдии хартыыналары бэлэмнээтим. Бу хартыыналары  болҕойон көрүн уонна 

этиилэрдэ толкуйдаан. Миэхэ алаас  хартыыната түбэстэ. Мин маннык диэн этии 

толкуйдаатым.  

Киэҥ нэлэмэн алаас, 

Маҥанчаан хатыҥ, 

Күн күүскэ тыгарын, 

Ыраас сырдык күөлүн, 

Араас дьүһүннээх сибэккилэр, 

Минньигэс сир астара, 

Чыычаах ыллыыр. 

 Наһаа үчүгэй буолла дии? Онтон оҕолоор, этиибит иннигэр таптыыбын диэн тылы эбэн 

биэрдэхпитинэ хайдаҕый ? Боруобалаан көрөбүт дуо? 

Таптыыбын киэҥ нэлэмэн алаастарын, 

Таптыыбын маҥанчаан хатыҥын, 

Таптыыбын күн күүскэ тыгарын, 

Таптыыбын ыраас сырдык күөлүн, 

Таптыыбын араас дьүһүннээх сибэккилэрин, 

Таптыыбын  минньигэс сир астарын, 

Таптыыбын Чурапчыбын! 

 Наһаа үчүгэй хоһоон буолла дии?  (Доргуччу аахтаран хатылатабыт). 

 Хайа туох эрэ тыаһыыр. Хоһооммут тиллэн кэлбит дии. Хоһооҥҥутун астынныгыт 

дуо? 

Түмүктүүр түһүмэх.  

 Дойдубутунан киэн туттарбытын туоһулуур  Чурапчыбыт гимнин ыллыыбыт дуо? Хас 

биирдии киһи дойдутугар бэриниилээх буоларын туһугар гимни билиэхтээх (гимни 

ыллыыллар). 

 Эһиги наһаа үчүгэй хоһоон айан холоммут күҥҥүтүнэн итиитик-истиҥник 

эҕэрдэлиибин уонна үөрэн-көтөн туран суруйааччылар бэлиэлэрин перону туттарабын. 

Барыгытыгар миигин кытта бииргэ буолбуккутугар махтанабын!!! 

 

 


