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Хомуйан оҥордулар:
А.К. Корнилова, Г.К. Иванов

Кинигэ таhыгар 
Ленскэй куорат "Сэргэ" оҕону эбии үөрэхтээhин киинин педагога

Дробышева Саргылана Валерьевна "Великий Дух природы Саха"
уруhуйа туттуллунна



"Табалар - хоту дойду бэлиэтэ"
Дмитриева Елена Ионовна, 

21 №-дээх " Кэнчээри" уhуйаан иитээччитэ
Дьокуускай куорат
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"Байанай хаххатыгар"
Антонова Милена,
Дьиикимдэ төрүт оскуолатын 6 кылааһын үөрэнээччитэ,
Салайааччы: Антонова Светлана Владиславовна
технология уонна уруhуй уруогун учуутала
Ньурба улууһа, Дьиикимдэ сэл.
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https://sah.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D1%8D&action=edit&redlink=1


Сэтинньи ыйа кэллэ,
Байанай ыйа үүннэ.
Саха хорсун хоһууннара
Булт ыйын уруйдууллар!

Үөрэллэр кинилэр
Айылҕалыын алтыһан,
Тоҥон-хатан, бултуйан,
Өттүк харалаах төннөртөн.

Баай Байанай маанылаан,
Бэрсибит бэлэҕин,
Халыҥ хара тыабыт,
Дук гыммыт өлүүтүн.

Махтаныахтара эр дьоммут,
Аал уоттарын аһатан,
Алгыс этиэхтэрэ сэмэйдик,
Саха сиэрин туомунан.

БААЙ БАЙАНАЙ ЫЙА

Шарина Мария Алексеевна,
"Мичил” оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Төхтүр сэл.

"Туртастар"
Габышева-Варламова Айсаана
Күндээдэ орто оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ,
Салайааччы: Варламова Елена Федоровна,
технология учуутала
Ньурба улууһа, Күндээдэ сэл.
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"Баай барыылаах Байанай"
Сыроватский Контвар
"Кэнчээри" оҕо  уһуйаанын иитиллээччитэ
Салайааччылар: Лыткина Анна Геннадиевна,
Аввакумова Сардана Алексеевна
Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Майа сэл.
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 Улаатарым буоллар мин
 Булчут идэтин талыам этэ,
 Киэҥ тайҕаны кэрийэммин
 Баай тыабын көрүөм этэ.

 Чыычаах кэрэ ырыатын
 Иhиллээммин истиэҕим,
 Көтөр-сүүрэр саҥатын
 Арааран истэ үөрэниэм.

 Хапкаан, сохсо иитэммин
 Бултаһыаҕым, аһатыаҕым
 Булчут бэрдэ аатыран
 Аймахтарбын утумнуом.

БАҔА САНААМ

Беленков Костя,
Кальвица төрүт оскуолатын

4 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Никифорова Антонина Андреевна,

алын сүһүөх кылаас учуутала
Кэбээйи улууһа, Кальвица сэл.

"Байанай"
Слепцов Эрчим

Сартаҥ орто оскуолатын 1 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Собакина Евдокия Ростиславовна,

алын сүһүөх учуутала
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Сартаҥ сэл.
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https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D2%A5


"Тыа табата"
Николаева Алина
Оройуоннааҕы оҕо киинин үөрэнээччитэ
Салайааччы: Сидорова Лилия Николаевна,
уруhуй учуутала
Өлүөхүмэ оройуона, Өлүөхүмэ к.
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Көмүс күһүн эргиллэн
Аҕабынаан тэринэн,
Күһүҥҥү хараҥа күн
Бултуу-алтыы дайдыбыт.
 
Барыа туттан олорон
Кустарбытын маныыбыт,
Чөп-чөрөҥнөс кулгаахтыын
Тыаһы истэ сатыыбыт.

Күөлбүт ыраас уутугар
Балык умсан көрүлүүр,
Арыт баҕа ыстанан
Сүрэхпитин соһутар. 

Эмискэ көтөр саҥата
Үөрүнэн кэлэн ааста,
Күөлбүт хоту элгээнин
Ортотугар тохтоото.

БАСТАКЫ БУЛТ

Степанов Никита,
Кальвица төрүт оскуолатын

7 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Никифоров Кирилл Кириллович,

"Өбүгэ үгэһэ" куруһуок салайааччыта
Кэбээйи улууһа, Кальвица сэл.

Аҕам туран тиэтэллик
Хоту диэки үөмтэ,
Хаптас гынан өндөҥнөөн
Кустар диэки туһаайда.
 
Саабыт тыаһа доргуйан
Миигин олус долгутта,
Аҕам кустаах кэлэрин
Күүтэ сатыы олордум.

Элбэх куһу кыбынан
Аҕам тиийэн кэлбитэ,
Куһу көрөн тэлгэтэн
Арааһын кэпсээн үөрэттэ.

Бастакы булпун көрөммүн
Олуһун диэн астынным,
Байанайым бэлэҕин
Умнубаттык өйдөөтүм. 

"Баай Байанай"
Слепцова Саина
А. Р. Слепцов аатынан Элгэс орто оскуолатын 11 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Колесова Екатерина Ильинична, кылаас салайааччыта,
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Хайыһардаах сэл.
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Колосов Иннокентий
Чамча орто оскуолатын
9 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Колосова Наталья Петровна,
технология учуутала,
Ленскэй улууһа, Чамча сэл.
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 Хара тыабыт Байанайа
 Алгыс этэн чаҕаарда,
 Эһэм бултаан кэлэрин
 Ис иһиттэн алҕаата.

 Эһэм булчут идэтин
 Оҕо сылдьан талбыта,
 Киэҥ тайҕаны тэлэһийэн
 Бултаан-алтаан кэлэрэ.

 Улуу үрэхтэр систэрин
 Энчирэппэккэ билэрэ,
 Булду таптаан, батыһан
 Куруҥ тыаны кэрийэрэ.

 Аар тайҕа тыатыгар
 Хапкаан, айа иитэрэ,
 Күндү түүлээҕи сойуолаһан
 Бастыҥ ыччат аатырара.

БУЛЧУТ ЭҺЭМ

Петрова Вилена,
Кальвица төрүт оскуолатын

5 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Герасимова Ангелина Павловна,

куруһуок салайааччыта
Кэбээйи улууһа, Кальвица сэл.

Кусчут, сааһыт идэтин
Сөбүлүүрэ олуһун,
Тэҥкэ тыабыт байанайын
Сонордоһоро алыһыан.

Ойуу-бичик күлүмнээн
Өлгөм булдун харайан, 
Судаарыстыбаҕа туттаран
Былаанын бэрдин куоһара.

Уруй буоллун эйиэхэ –
Эһэм Улуу булчукка,
Айхал буоллун эйиэхэ –
Убаастанар киһиэхэ.

"Булт иччитэ"
Соловьев Христофор

Е. Мыреев аатынан Бэтинчэ орто оскуолатын 3 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Молоткова Тамара Михайловна, алын сүһүөх учуутала

Ленскэй оройуона, Бэтинчэ сэл.
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"Хара тыа иччитэ"
Захаров Иннокентий
Чамча орто оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Колосова Наталья Петровна,
технология учуутала
Ленскэй улууһа, Чамча сэл.
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Новгородов Максим, 11 саастаах
Е. Мыреев аатынан орто оскуола уонна 
Бэтинчэтээҕи оҕо искусствотын оскуолата
Салайааччылар: Черепанова Ульяна Кирилловна,
Мыреева Айыына Григорьевна
Ленскэй оройуона, Бэтинчэ сэл. 
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"Байанай"
Кычкина Камила
С. Г. Черных аатынан 16 №-дээх орто оскуола 4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы:  Терешкина Валентина Дмитриевна, алын сүһүөх учуутала
Дьокуускай куорат
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"Баай Байанай"
Иванов Любомир,

Б. Н. Егоров аатынан Күндээдэ орто оскуолатын 4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы:  Максимова Жанна Аманжоловна, алын сүһүөх учуутала

Сунтаар улууһа, Күндээдэ сэл.
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"Булчут уонна кини доҕоро"
Слепцова Ирена

Дьооску алын оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Слепцова Ольга Семеновна, алын сүһүөх учуутала

Абый улууһа, Дьооску сэл.

"Эрэллээх доҕор"
Оконешникова Надя

Дьооску алын оскуолатын 4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Слепцова Ольга Семеновна, алын сүһүөх учуутала

Абый улууһа, Дьооску сэл.
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https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA)
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA)
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA)


"Ойон-тэбэн куобахчаан"
Давыдова Дарина

Мырыла орто оскуолатын 8 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Николаева Наталья Михайловна, ИЗО уонна технология учуутала

Чурапчы улууһа, Мырыла сэл.

"Тииҥчээн кыһыҥҥы хасааһа"
Старостина Куннэй

Чычымах орто оскуолатын 
иитиллээччитэ

Салайааччы: Гуляева Татьяна Николаевна,
иитээччи

Таатта улууһа, Чычымах сэл.

"Таба"
Болтунова Таина

Хайыыр орто оскуолатын
9 кылааһын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Болтунова Варвара Ивановна,
ИЗО учуутала

Усуйаана улууһа, Хайыыр сэл.
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https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D1%87%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%8B%D1%80


"Саха сирин көтөрдөрө"
Барабанский Прокопий

Хайыыр орто оскуолатын 5 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Болтунова Варвара Ивановна, ИЗО учуутала

Усуйаана улууһа, Хайыыр сэл.

"Мороду"
Михайлов Саша

 Е. Г. Корнилова аатынан 51 №-дээх "Кэскил" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ
Салайааччы:  Колтовская Людмила Ильинична, иитээччи

Дьокуускай куорат
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https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%8B%D1%80


Данилова Юлиана - "Хаххан"
"Мичил" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ

Салайааччылар: Батарина Елена Сергеевна,
Гоголева Ольга Иннокентьевна,

иитээччилэр
Чурапчы улууһа, Чурапчы сэл.

Демин Сергей - "Ымыы"
Өлөчөй коррекционнай оскуолатын

3 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Сектяева Зинаида Романовна,

алын сүһүөх учуутала
Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Өлөчөй сэл.

Слепцов Эрчим - "Байанай"
Сартаҥ орто оскуолатын 1 кылааһын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Собакина Евдокия Ростиславовна, алын сүһүөх учуутала
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Сартаҥ сэл.
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https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D2%A5


"Байанай оҕолоро"
"Золотая рыбка" бөлөх

"Солнечные лучики" оҕо уһуйаанын иитиллээччилэрэ
Салайааччы:  Слепцова Майя Николаевна, Туприна Марина Михайловна, иитээччилэр

Дьокуускай куорат

"Собо"
Корякин Айтал

70 №-дээх "Кэрэчээнэ" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ
Салайааччы:  Саввинова Снежана Павловна, иитээччи

Дьокуускай куорат, Хатас сэл.
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Федорова Миланна - "Байанай"
А.Р. Слепцов аатынан Элгэс орто оскуолатын 

5 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Слепцова Тамара Степановна,

эбии үөрэхтээhин педагога
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Хайыһардаах сэл.

Бугаев Алгыстаан - "Мин аҕам Байанайдаах булчут"
1 №-дээх "Хатыҥчаана" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ

Салайааччы:  Соловьева Алла Борисовна, иитээччи
Нам улууһа, Аппааны сэл.

Антонова Карина - "Байанай бэлэҕэ"
С.И. Алексеев аатынан Дьиикимдэ сүрүн оскуолатын

7 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Антонова Светлана Владиславовна,

ИЗО уонна технология учуутала
Ньурба улууһа, Дьиикимдэ сэл.

~ 21 ~

https://sah.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D1%8D&action=edit&redlink=1


Прокопьева Жасмина - "Баай Байанай"
5 №-дээх "Кэскил" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ
Салайааччы: Сивцева Анна Васильевна, иитээччи

Нам улууһа, Нам сэл.

Данилова Алина - "Тайах"
Маар-Күөл орто оскуолатын

4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Дорофеева Саргылана Витальевна,

алын сүһүөх учуутала
Сунтаар улууһа, Маар Күөл сэл.

Иванов Кирилл - "Байанай баайа"
Алтан орто оскуолатын
1 кылааһын үөрэнээччитэ

Салайааччылар: Аринкина Ирина Николаевна,
Иванов Василий Олимпиевич - төрөппүт

Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Өлөчөй сэл.
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https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%80
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA)


"Муҥха"
Сидоров Эрсан

С. Г. Черных аатынан 16 №-дээх орто оскуола 4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Терешкина Валентина Дмитриевна, алын сүһүөх учуутала

Дьокуускай куорат

"Кыһыҥҥы ойуур"
"Золотая рыбка" бөлөх

"Кэскил" оҕо уһуйаанын иитиллээччилэрэ
Салайааччы: Егорова Альбина Егоровна, иитээччи

Бүлүү улууһа, Хампа сэл.
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Копырин Саргылаан - "Байанай"
33 №-дээх "Чуораанчык" оҕо уһуйаанын
иитиллээччитэ
Уус-Алдан улууһа, Уһун Күөл сэл.
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Атласова Валентина - "Байанай оҕолоро"
Н.О. Кривошапкин аатынан Өймөкөөн 
орто оскуолатын 9 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччылар:  Иванова Мария Степановна,
Степанова Ольга Васильевна
Өймөкөөн улууһа, Өймөкөөн сэл.

Винокурова Сайаана - "Байанай оҕолоро"
Н.О. Кривошапкин аатынан Өймөкөөн 
орто оскуолатын 11 кылааһын үөрэнээччитэ
Өймөкөөн улууһа, Өймөкөөн сэл.

~ 25 ~

https://sah.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B9%D0%BC%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D3%A9%D0%BD
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B9%D0%BC%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D3%A9%D0%BD


"Хара улар - кэрэ көстүү""
Тимофеева Уйгулаана Семеновна, 
Н. И. Прокопьев аатынан Хатыы орто оскуолатын
уруhуй уонна технология уруогун учуутала
Ньурба улууһа, Хатыы сэл.
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"Аар айылҕа хагдаҥ эһэтэ""
Тимофеева Уйгулаана Семеновна, 

Н. И. Прокопьев аатынан Хатыы орто оскуолатын
уруhуй уонна технология уруогун учуутала

Ньурба улууһа, Хатыы сэл.
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"Туундара кыыллара"
Егорова Дарина
Төхтүр "Мичил" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ
Салайааччы: Колосова Людмила Николаевна, иитээччи
Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Төхтүр сэл.
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     Мы живем в национальном наслеге. И каждый год для охо-
ты дедушка приобретает лицензию на лося. 
     Однажды я с дедушкой пошел на охоту. Мы плыли на место
охоты на деревянной лодке. Когда мы плывем, я замечаю
много интересных птиц. 
    И так мы приплыли. Попив чаю, сразу же пошли на охоту.
Мы шли очень долго и вдруг я увидел лося. Сразу же сказал
дедушке. Он тоже заметил его. Прицелился на лося и
выстрелил. Дедушка слегка ранил его, лось с трудом уходил от
нас. Потом мы увидели его кровь, и поняли, что он упал
недалеко от нас. Лося нашла наша собака. Мы по лаю Түргэн
нашли лося. Это был очень большой лось. Я был очень рад, что
мы добыли лося. Потом дедушка долго разделывал его. Мы 
 таскали мясо до избушки, потом обратно с добычей поплыли
домой. Было не легко. Я понял, что охота на большого зверя
очень трудна, но интересна. И так состоялась моя первая
охота.

~ 29 ~

ОХОТА НА ЛОСЯ

Копылов Анатолий,
ученик 5 класса Киндигирской ООШ

Руководитель: Захарова Яна Михайловна,
учитель математики

Олекминский район, с. Куду-Кюель

"Ойуур оhуордара"
Оконешникова Алиса
Дьооску алын оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Слепцова Ольга Семеновна, алын сүһүөх учуутала
Абый улууһа, Дьооску сэл.



"Тыа харайааччыта"
Батюшкина Айзалита

Гуманитарнай лицей 3 кылааһын үөрэнээччитэ
Дьокуускай куорат
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      Эһээм Уйбаан ахтыытыттан быhа тардан суруйуу.

     ...Бу күһүн Күөнтэ – диэн сиргэ куобахтаатым. Баай Байана-
йым тосхойон, куобаҕыттан үчүгэйдик бэристэ. Бултаабыт
бултарбын, тэриллэрбин үс акка ууран үүтээммэр үөрэ-көтө
айаннаатым.
    Арай тыа быыһынан баран истэхпинэ, суолбар син тэйиччи
эһэ тахсан кэллэ. Туора тахсан кыһаммат ини диэммин
сиэллэрдим. Эһэм суолбун хаайан субу кэлиэхчэ. Өйдөөн
көрбүтүм тииккэ оҕото олорор эбит. Ону көрөммүн өссө
долгуйдум. Илиибэр саам суох.
   Эһэ оҕото миигин көрөн тииттэн түстэ. Онуоха аттарым
үргэн, өрө мөхсөн сүүрэ турдулар. Бэйэм атым тиэрэ бырахта.
Атаҕым атым быатыгар иилистэ түстэ, хаһыытаабытынан
сиргэ соһуллан балачча ырааттым. Хата быһахтаахпын
өйдөнөн быабын быһа баттаатым.
  Биирдэ өйдөммүтүм аттарым суохтар, эһэлэрим эмиэ
суохтар. Олорон уоскуйан баран үүтээммэр бардым. Хата
аттарым барахсаттар бааллар. Испэр олус үөрдүм.
  Бу санаатахха атым уонна быһаҕым суоҕа буоллар туох
буолара биллибэт этэ.
     Тыаҕа хаһан баҕар саалаах, быһахтаах, сэрэхтээхтик, сиэри-
туому тутуһан сылдьыахха наада!
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БУ КҮҺҮН…

Слепцов Богдан,
Н.О. Кривошапкин аатынан Өймөкөөн орто оскуолатын

3 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Атласова Саргылаана Егоровна,

кылаас салайааччыта
Өймөкөөн улууһа, Өймөкөөн сэл.



"Баай Байанай"
Попова Сандаара
5 №-дээх "Кэскил" оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ
Салайааччы: Сивцева Анна Васильевна, иитээччи
Нам улууһа, Нам сэл.
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    Мин хос эһэм Иванов Петр Саввич туһунан суруйабын. Хос
эһэм Бүлүү улууһун Өргүөт нэһилиэгэр 1927 сыллаахха
төрөөбүт. Кини кыра эрдэҕиттэн булка олус сыһыаннаах эбит.
Онон улаатан баран кадровай булчут буолбут. 
     Эһэм 50-с сылларга Лена арыытыгар элбэх булчуттары кытта
табаннан сылдьан бултаабыт. Булчуттары күһүн өрүс тоҥно-
ҕуна бултуур базаларыгар көһөрөн илдьэллэр эбит. Бултаабыт
бултарын үлэһит дьон кэлэн ылаллар эбит, кинилэр онон
хамнас аахсаллар үһү. Хос эһээм олох кырдьыар диэри бултуура
диэн эбээм кэпсиир. Кини 8 оҕотун бултаан аһатан-сиэтэн
улаатыннарбыта. Кини элбэх тайаҕы, куобаҕы, тииҥи, куһу,
балыгы бултуур эбит.
    Эһээм булт сиэрин-туомун олус тутуһар эбит. Кини тиийбит
сиригэр оһоҕун отуннаҕына Баай Байанайыттан көрдөһөн хос
эбээм буһарбыт алаадьытынан күндүлүүр эбит. Саһылы,
кырсаны, кииһи, кырынааһы бултаатаҕына айахтарыгар арыы
биһэн Байанайыгар махтанар үгэстээҕэ үһү. Байанай оччоҕо
киниэхэ булдуттан өссө бэрсэр эбит. Кини бэйэтигэр сөп
буоларын эрэ бултуур эбит.
     Хос эһээм курдук булчут буолуохпун баҕарабын. 
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БУЛЧУТ ХОС ЭҺЭМ ТУҺУНАН

Иванов Харысхан,
Хампа орто оскуолатын

3 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Петрова Варвара Алексеевна,

алын сүһүөх кылаас учуутала
Бүлүү улууһа, Хампа сэл.



    Уол оҕо буоларым быһыытынан булт туһунан дьон кэпсии-
рин, суруйарын олус сэргээн ааҕабын. Дьонум миэхэ эһэбин
кытары буолбут түбэлтэ туһунан кэпсээбиттэрин соһуйа
истибиппин суруйабын.
   Эһэм атаһын кытта өрүү кыттыһан кустуур эбит. Дэриэ-
бинэттэн чугас сиргэ дурдаланан сыталлар. Күн аайы күө-дьаа
кэпсэтэ-кэпсэтэ, кустарын маныыллар эбит да, туох да
биллибэт. Оннук хас да күн малыйан эһэм хомойо сылдьыбыт.
    Биир күн арай атаһа: «Мин бүгүн киирбэппин», - диэбит.
Эһэм өйүөлэнэн, оҥостон дурдатыгар киирбит. Өр олорон
кэтээбит да туох да биллибэтэх. Эһэм оҥостон сытан
нухарыйан барбыт. Арай уһуктар-уһуктубат нухарыйа сытта-
ҕына, ким эрэ саҥата: «Тур, тур кустар кэллилэр диэбит». Эһэм
соһуйан олоро түспүт. Арай көрбүтэ күөлүн үрдүнэн намтаан
кус үөрэ түһэн эрэр эбит. Эһэм дьэ үөрэ түспүт, икки уостаах
саатынан хаста да төхтөрүйэн ытан, 6 куһу өлөрбүт. Санаата
көтөҕүллэн, үөрэн сарсыарда дьиэтигэр тиийбит. Тугу да
кэпсээбэтэх.
     Сарсыҥҥы күнүгэр атаһа киирсибит да, мэлийбиттэр. Он-
нук хас да күн кус киирбэтэх. Онтон эһэм эмиэ соҕотох киирэр
күнэ үүммүт... Түүн ортото эмиэ ааспыкка истибит саҥата
уһугуннарбыт. Ити курдук эһэм соҕотоҕун эрэ куска киирбит
күнүгэр ити аптаах саҥа уһугуннарар эбит. Оччоҕо кустар
кэлэллэр эбит. Соҕотоҕун хас да күн сытан, баһаам элбэх
кустаммыт. Дьикти дуу... Итинник эмиэ буолар эбит. Эһэбин
бэриэччиттээх киһи дииллэр этэ, баҕар ол бэриэччитэ сэрэтэрэ
дуу дии саныыбын.
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ЭҺЭМ КЭПСЭЭНЭ

Попов Алеша,
 Е.А.Шишигин аатынан Сатаҕай орто оскуолатын

4 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Артемьева Екатерина Васильевна,

кылаас салайааччыта
Амма улууһа, Сатаҕай сэл.
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   Былыр-былыргыттан саха эр киһитэ бултаан-алтаан дьиэ
кэргэнин аһатан кэлбитэ күн бүгүнүгэр диэри быстыспат
ситиминэн олоҕо салҕанар. Кини, айылҕаны кытта үөскээбит
буолан, мындыр өйдөөҕө, айылҕаҕа, сиргэ-уокка сылдьа
үөрүйэҕэ хоһооҥҥо хоһуллар, кэпсээҥҥэ кэрэхсэнэр. Ханнык
баҕарар булчут бултуу барарыгар аал уот иччититтэн айах
тутан, алгыс этэн көрдөһөрө. Тыаҕа тахсан, сир-дойду
иччитин эмиэ айах тутан аһатара, алгыс этэн туойуллара.
Кинилэр Баай Байанайтан көрдөһөллөрө, элбэх бултка тиксэргэ
алгыыллара. Тыа кыылларын-көтөрдөрүн хара тыа иччитэ
Баай Байанай бас билэр диэн өбүгэлэрбит өйдүүллэрэ. Өскөтүн
булка сыыһа-халты сыһыаннастаххына, Баай Байанай киэр
хайыһар, оччоҕо ол киһи булда-аһа ханнар, кыайан бултуйбат
буолар. Ол иһин тыа булдугар аналлаах араас үгэстэр, бобуулар,
сэттэн сэрэтиилэр олохтоммуттара. Булчут түргэн
туттунуулаах, сатабыллаах буоллаҕына, барытын ситиһэр эбит
диэн санааҕа кэлиэххэ сөп. Мин эһэм кэпсииринэн, бастаан
кыспа кыһан аал уоту оттоллоро үһү, ол кэннэ чэй оргуталлара,
бултуу барарга тэринэллэрэ.
   Булчут бултаан-алтаан киирдэҕинэ, булдун чугас ыалла-
рыгар, аймахтарыгар бэрсэр үтүө үгэс билиҥҥэ диэри тиийэн
кэллэҕэ. Онон бултарын урууларыгар бэрсэн күндүлүүллэрэ,
айах туталлара үһү. Булчут саатын, бултуур тэриллэрин кыра
оҕо, дьахтар тыытыа, туттуо суохтаах диэн былыргыттан
кэлбит үгэс буолар. Бу үгэс күн бүгүнүгэр диэри туттуллар.
Кырдьык да оннук. Айыы итэҕэлинэн, бултуурга этиҥ түспүт
маһынан арчыланыахтааххын, бултуур тэриллэрин эмиэ
барытын итинник арчыланыахтаах, ыраастыахтаах эбиттэр.
Баай Байанай кири-дьайы сөбүлээбэт эбит. Киртэн-дьайтан
булт ханнар эбитэ үһү. 

БУЛЧУТ САНААЛАРА

Саввинов Виталий,
Кальвица төрүт оскуолатын

9 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Беленкова Туйара Гаврильевна,

саха тылын уонна литературатын учуутала
Кэбээйи улууһа, Кальвица сэл.



  Биһиги, булчуттарбыт сытыы харахтарынан уруккуттан
аатыраллара, бэл, тииҥи харахха табаллара диэн сэһэн күн
бүгүнүгэр диэри ахтыллар. Онон булчут барытыгар
табыгастаах, сатабыллаах буолуохтаах. Мин эһэм былыр
баһаам элбэх булду бултаан аҕалара эбит. Ону эбээм барытын
ыраастаан, дьаһайан уурара үһү. Аҕам миигин сиргэ-дойдуга
элбэхтик сылдьарга үөрэтэр, алҕастан, сыыһаттан үөрэнэн,
дьону кытта алтыһан, айылгыбытын ыһыктыбакка булду өрө
тутабыт диэн өйдөбүлү куруук ахтан, санаан ылабын.
   Билигин иллэҥ кэммэр биирдэ эмэ аҕабынаан бултуурбун
туохтааҕар да ордоробун. Аҕам бултка сыһыанын, үөрүйэҕин,
бастакы такайыыларын умнубаппын.
   Саа – аҕабыт дууһатын туттарбыт биир тэрилэ эбит диэн
өйдөбүлгэ кэлэбин.
    Ити курдук бултаан былыр айахтарын иитэллэрэ, оҕолорун
аһаталлара. Маны таһынан аҕабыт биһиэхэ көрдөрө айылҕа
дьиктититтэн хайаан да тугу эмэ аҕалара. Ол курдук,
остуоруйаттан эрэ ааҕан билэр көтөрү, киһи үйэтигэр дэҥҥэ
көрөр сөҕүмэр улахан сордоҥу анаан-минээн аҕалтаабыта. 
   Итинник бэйэ-бэйэбитин үөрэтиһэн, сиргэ-дойдуга элбэх-
тик сылдьан, алҕастан, сыыһаттан үөрэнэн, дьону кытта
алтыһан, айылгыбытын ыһыктыбакка булду өрө тутуохтаах-
пыт.

~ 36 ~

"Булчут"
Дмитрьев Георгий,
Хампа орто оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Петрова Варвара Алексеевна,
алын сүһүөх учуутала
Бүлүү улууһа, Хампа сэл.



1975 сыл, балаҕан ыйа. Аҕам, мин, Ананьев Ньукулай, Алексеев
Гоша уонна Семенов Михаил (Дьөрбөҥөс) буолан Кугдаар
Иҥиэттэриттэн биир лөкөйү бултуйдубут. Алтынньы ый -
Сүрэхтээххэ биир лөкөй, Бөөлөөнүгэ биир лөкөй, тыhы эhэни
бултаатыбыт.

1982 сыл, алтынньы ый. Ыт Бастаах толоонуттан биэс
буолан биир оҕолоох хоройу бултуйдубут. Бүгүн саҥа көhөн
таҕыстыбыт. Чарыс Бэhин үрэҕин бэтэрээтинээҕи Тумара
таhыттан 10 саастаах лөкөйү өлөрдүбүт үс буолан,
ыттарбыт Ураанньык, Индус. Туора Сүрэхтээх төрдүгэр биир
хорой, үспүт. Сүрэхтээх иннинээҕи үрүйэ быыhыттан 2
оҕолоох тыhы эhэни бултаатыбыт үс буолан, дьиэҕэ биэс киhи.
Ыттарбыт Индус, Ураанньык, Кыылдьыт. Дьаантыыр
толоонун кытыытыттан биир оҕону 3 буолан өлөрдүбүт.

1988 сыл, алтынньы ый. Куруҥ үрэхтэн биир тыhы тайах, үс
буолан Кустук үрэн биэрдэ. Сүрэхтээхтэн биир лөкөй, үспүт,
Түргэн үрэн биэрдэ Сүрэхтээхтэн икки лөкөй.

     Мин эһэм, удьуор булчут, Герасимов Герасим Прокопьевич
эдэр сааһыттан аҕатын батыһа сылдьан бултка уһуйуллубут.
Эһэм бултаабыт араас түгэннэриттэн олус умсугутуулаахтык
кэпсиирин саныыбын. Тыаттан бултаан киирээт, кини,
дневнигын аһан ханнык сиргэ, туох кыылы, адьырҕаны
бултуйбуттарын, кимнээҕи кытта сылдьыбыттарын бэлиэтэ-
нэн иһэр эбит. Аҕыйах сыллааҕыта ол дневнигын нэһилиэкпит
мусуойугар бэлэх ууммутута. 
 Эһэм дневнигын бэлиэтээһиннэрэ "Байанайдаах булчут-
тарбыт" истиэндэҕэ киирэн дьон көрүүтүгэр тахсыбытыттан
олус үөрэбин, киэн туттабын.
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ГЕРАСИМОВ ПРОКОПИЙ ГЕРАСИМОВИЧ – ЛОБУЙ

Егорова Снежана,
Күндээдэ орто оскуолатын
11 кылааhын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Варламова Елена Федоровна
Ньурба улууһа, Күндээдэ сэл.



1989 сыл, алтынньы ый. Кулгаах Бэhин үрэҕиттэн оҕолоох
тыhыны бултаатыбыт, биэс буолан. Абааhылаах үрэҕиттэн
биир лөкөй, үспүт. Чарыс Бэhин үрэҕиттэн биир лөкөйү
бултаары 7 саастаах Кустук диэн ыппытын өлөрөн
кэбистибит. Дьиэбит таhыттан биир оҕолоох тыhыны
бултаатыбыт, Кураҥҥа кэлэн хоннубут. Чарыс Бэhин
үрэҕиттэн биир киис бултаатым. Сүрэхтээх эҥээриттэн
хорой уонна биир киис. Кулгаах Бэhин төрдүттэн биир бэдэри
өлөрдүбүт. Киистии сылдьан биир сиэгэни бултаатыбыт.
Дмитриев уонна Семенов Буудьа ыттара үрэн биэрдилэр,
сиэгэн ыт саҕа уҥуохтаах. Аҕам СКС саата харан туоhапканан
иккитэ ытан өлөрдө. 

1990 сыл алтынньы ый. Абалаахтан биир хорой.

1991 сыл алтынньы ый: Дьаантыыртан биир лөкөй. Ботомоойу
тоҕойуттан биир тыhыны бултаатыбыт, үс буолан. Дьиэбит
кэнниттэн тайах оҕотун өлөрдүбут. Акимов Владик баар.
Сунтаардар табабытын уоран ылбыттара. Дьаантыыртан,
Туруппаантан, Куруҥ үрэхтэн биирдиини бултуйдубут. Куруҥ
үрэххэ үс тайаҕы бултаатыбыт. Туруппаантан уонна дьиэбит
кэнниттэн бултуйдубут. Сүрэхтээх дьиэтин көтүрэн Чарыска
илтибит. Дьаантыыртан бултаатыбыт.

1993 сыл алтынньы ый: 7 киhи буолан Кулгаах Баhын
үрэҕиттэн биир эhэни бултаан нэhиилэ таhаардыбыт. Осипов
Сергей, Гаврильев Петр бааллар. Туруппаантан о5олоох эhэни
бултаатыбыт. Туруппаантан о5олоох тайах өлөрдүбут.
Абааhылаахтан биир лөкөйү, Дьаантыыртан биир хоройу
бултаатыбыт. Туруппаантан биир хорой. О5олоох тыhы,
хорой бултуйдубут. Туруппаантан үс тайах. Сүрэхтээхтэн
биир тайах.
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    Сыала: 
 - ыйдар сахалыы ааттарын билиhиннэрии;
- булчут үлэтин, кини күндү түүлээх кыыллары хапкаан,
туhах, саа көмөтүнэн тыаҕа бултуур диэн өйдөбүлү биэрии;
- «Байанай» диэн тыынар-тыыннааҕы, хамсыыр харамайы
барыларын көрөн-харайан олорор саамай улахан иччи
буоларын өйдөтүү;
 - булчут үлэтигэр, айылҕаҕа харыстабыллаах сыhыаны иитии.
      Yөрэх дэгиттэр дьайыылара:
- Бэйэни салайынар-дьаhанар сатабыл: «мин тугу билиэхпин
баҕарабыный» (сыал, сорук), «мин тугу билэбиний» (түмүк),
тэҥнээн көрөөhүн. Саҥа билиигэ тардыhыыны күүhүрдүү.
- Ытык өйдөбүлү иҥэринэр сатабыл: үлэ түмүгүн сыанала-
ныы, сыыhаны булан көннөрүнүү.
     Билэр-көрөр сатабыл: сахалыы ыйдар ааттарын билиhиннэ-
рии, «Байанай» диэн ким буоларын өйдөтүү.
  Бодоруhар сатабыл: бэйэ-бэйэни, учууталы истэ үөрэнии,
бииргэ үөрэнэр доҕотторугар убаастабыллаахтык сыhыанна-
hыы, мөккүhэр түгэн таҕыстаҕына конфликт үөскэппэт туhу-
гар үлэлээhин.
 Туттар тэриллэр: алаадьы, кымыс, А.Е. Кулаковскай –
Өксөкүлээх Өлөксөй «Байанай алгыhа» кинигэ ойуулара;
проектор, аал уот макета, илим, туу, куйуур, туhах, ох саа,
хапкаан (булт тэриллэрэ); фишкалар – собо (24), саhыл(2),
киис(2) ойуута; хомус тыаhа, араас кыыл саҥата, Байанай
ойуулаах мэдээл, «Аар тайҕа устун» түhүмэх сорудаҕа,
хамаандаҕа арахсарга туhаныллар фишкалар (3 муннук, 4
муннук)
 

 Тэрээhин саҕаланыан иннинэ уолаттар фишка таланнар, хамаандаҕа
арахсаллар. 3 муннук фишкалаахтар 1 хамаанда - «Сыыдамнар» диэн

ааттаах остуолга олороллор. 4 муннук фишкалаахтар 2 хамаандалар -
«Сонордьуттар» диэн ааттаах остуолга олороллор.
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СЭТИННЬИ ЫЙ -БАЙАНАЙ ЫЙА

Охлопкова Евгения Геннадиевна, 
Винокурова Изамира Александровна,

Ньурба 3№-дээх алын оскуолатын
алын сүһүөх кылаас учууталлара

Ньурба улууһа, Ньурба куората



 - Дорооболорун оҕолоор! Ким сахалыы ыйдар ааттарын
билэрий?
                                 Тохсунньу ый – Таҥха Хаан
                                 Олунньу ый – Одун Хаан
                                 Кулун тутар – Дьөhөгөй
                                 Муус устар – Айыыhыт
                                 Ыам ыйа – Иэйэхсит
                                 Бэс ыйа – Yрүҥ айыы тойон
                                 От ыйа – Аан Алахчын
                                 Атырдьах ыйа – Аан Дьааhын
                                 Балаҕан ыйа – Улуу Суорун
                                 Алтынньы ый – Хотой Айыы
                                 Сэтинньи ый- Байанай 
                                 Ахсынньы ый – Билгэ Хаан 

  Ол аата билигин ханнык ый түмүктэнэн эрэр эбитий?
(Байанай ыйа)
     Сэтинньи ый – «Байанай ыйа» дэнэр. Сэтинньи ыйга сирбит
тоҥор. Ойуур, тыа иhэ чуумпурар, утуйар. Ойуур иччитэ Баай
«Байанай» кыылларын, балыктарын, хамсыыр харамайын
маныыр, араҥаччылыыр. 

Хомус тыаhа, араас кыыл саната иhиллэр.
 

   Ол аата бүгүн биhиги кылаас чааспытыгар туох туhунан
кэпсэтэрбит буолуой? (Байанай ыйын туhунан)
    Бүгүҥҥү кылаас чааспыт тиэмэта «Сэтинньи ый – Байанай
ыйа».
    Тоҕо баай «Байанай» диэбиттэрэ буолуой? (Оҕолор эппиэт-
тэрэ). Байанай кыылларынан, күндү түүлээҕинэн баай. Байа-
най диэн тыынар тыыннаҕы, хамсыыр харамайы барыла-рын
көрөн-харайан олорор саамай улахан иччи буолар. Дьэ бу
иччиттэн булчут киhи кэлэн аал уоту аhата-аhата көрдөhөр
буолар.
     Булчут диэн кими этэбитий? (Оҕолор эппиэттэрэ)
   Былыр биhиги эhээлэрбит бултаан-алтаан дьоннорун, дьиэ
кэргэннэрин иитэн олорбуттара. Ол курдук, куобаҕы бултаан
этин сииллэр, тириититтэн үтүлүк, бэргэhэ тиктэн кэтэллэр
эбит. Оннооҕор суорҕаннара куобах тириититтэн буолара.
Билигин даҕаны эhиги аҕаларгыт булт абылаҥар ылларан дьэ,
бу кэмҥэ тэринэн, ох курдук оҥостон бултуу-алтыы бараллар. 
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     Уол оҕо айылҕаттан булка-балыкка буккуллар айдарыылаах.
Кинини кыра эрдэҕиттэн тыаҕа илдьэ сырыттахха, өбүгэлэр-
бит үгэстэрин, булт сиэрин-туомун үөрэттэххэ үтүө булчут,
балыксыт буола улаатар! Ол иhин бүгүн манна биhиги
уолаттарбыт эмиэ кыратык да буоллар «булчуттар» буолан
ылыахтара, онтон кыргыттар эhиги бултуургутун уонна
булкутун сыаналыахтара, көрүөхтэрэ. 
- Дьэ, көрүҥ эрэ оҕолоор бу олорор булчуппут. Хара тайҕаҕа
бараары ханнык сиэри-туому толорор эбитий?
 - Аал уоту ааттаhар (аал уот макета).
 - Уолаттары эрэ билигин манна - бу аал уоппут тула ыҥы-
рабын, манна төгүрүччү олоруҥ.
 - Биhиги өбүгэлэрбит айылҕаны кытта өйдөhөн, сөпсөhөн
олорбуттар эбит. Ол иhин айылҕа уон оччонон төлөөн,
булдунан-аhынан күндүлээн, иитэн-аhатан олорбут.
 Сиргэ-уокка барыны бары харыстаан, сиэрдээхтик сыал-
дьыахха, өбүгэлэрбит тугу эппиттэрин үөрэтиэххэ, тутуhуохха
наада.
 - Бултуу барыаҥ иннинэ Саха киhитэ хайаан да Аал уотун
аhатан, Байанайтан көрдөhөн, көҥүллэтэн эрэ бултуу барара.
Уолаттар билигин аал уоттарын аhатыахтара, Байанайтан
көҥүл ылыахтара.

 Аал уокка эрдэттэн бэлэмнэммит уолаттар алгыстара
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1 уол: 
Бардам туту,
Барылы кэскил,
Баай барыылаах
Тойон эhэм,
Истэ сэргэҕэлээ,
Көрө бүдүлээ!
Тус бэйэҥ туhааннаах
Доҕор гынан туhалаа:
Уурбуттаах буолларгын-уларытыма,
Анаабыттаах буолларгын-аралдьытыма.
Мурун анныттан
Булта булан кулу, 
Атах анныттан
Алта айан кулу.



- Үчүгэй! Баай Байанайтан ааттаhан, аал уоппутун аhаттыбыт.
Дьэ билигин булка ананар күрэххэ айаммытын саҕалыыбыт.
Уолаттар киирэн иhэн фишкалары талан ылбыккыт, ол
фишкаларынан хамаандаҕа арахсан олороҕут. Фишкаларгыт
көрбүккүт курдук биирэ 3 муннук уонна 4 муннук. 3 муннук
фишкалаахтар 1 хамаанда. 4 муннук фишкалаахтар 2
хамаандалар. 
 - Маҥнайгы хамаанда аата – «Сыыдамнар»
 - Иккис хамаанда аата – «Сонордьуттар».
  Эдэр булчуттарга туhаайан эттэххэ, булт диэн киhини
умсугутар, эр киhи этигэр-хааныгар иҥэ сылдьар дьарык. Саа
сэп-сэбиргэл, саа тэрилэ – бу эр киhи баайа! Онон мин
маннайгы күрэҕи саҕалыыбын. Билигин хамаандалар булт
тэрилин төhө билэллэрин тургутан көрүөхпүт!

 I түhүмэх "Булт тэрилэ - эр киhи баайа"
 

  Хас сөптөөх эппиэт аайы Эбэбит көмүс хатырыктааҕын
Байанай бэлэх уунуо.
      1. Улахан балыктааhыҥҥа туттуллар тэрил (муҥха)
     2. Балыктааhыҥҥа киhи сыратын ылбат, бириэмэтин сиэбэт
ханнык тэрил туттулларый? (туу)
     3. Саха ойбонтон балыктыырыгар ханнык тэрили туттарый?
(куйуур)
  4. Саа суох эрдэҕинэ куобаҕы хайдах бултуур этилэрий
сахалар? (туhаҕынан)
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2 уол: 
Адаар муостааххыттан,
Атырдьах атахтааххыттан амсат!
Сымнаҕас сыалааххыттан,
Сылаас тыыннааххыттан сымсаттар!
Кыhыл-хара кылааннааххыттан,
Күндү үтүө түүлээххиттэн
Күөйэ-көрсө көтөн кулу!
Аал уотунан айахтаатым,
Күөх уотунан күөмэйдээтим,
Аhаан сырҕаан турун!..
Төлкөлөөх түөнэ маҥан түөрэх,
Тэхтиргэ тэптэрэр, 
Очурга оҕустарар буолаайаҕыный!
Туску-уо! 



      5. Куhу былыр сахалар тугунан бултуулларый? (ох саа)
   6. Саhылга, бөрөҕө сылдьар суолугар сонордьут булчут тугу
уурарый? (хапкаан)
      Саха уолаттара диэх курдук эбиккит, олус үчүгэй.

Сөптөөх эппиэт аайы таайбыт булт тэрилин оҕолорго көрдөрөн иhэбит.
 Хас сөптөөх эппиэт аайы собо.

II түhүмэх "Хара тыа баайа"
 

   Былыр-былыргыттан Саха киhитэ хара тыаны доҕор-атас
гынан бу күҥҥэ тиийэн кэлбитэ. Хара тыа барахсан булдунан-
аhынан күндүлээн, иитэн-аhатан олордоҕо.
      Бу түhүмэххэ уолаттар кылгас бэриллибит бириэмэҕэ кыыл-
лар ааттарын суруйуохтара (2 мүнүүтэ бэриллэр)
  Бириэмэ бүттэ. Дьэ, билигин көрүөхпүт Байанай эhиэхэ
ханнык кыыллары бултуурга көҥүл биэрбитин уонна ханнык
хамаандаҕа хас арааhын анаабытын. Манна турабыт, хас
хардыы аайы суруйбут кыылгытын ааттыыгыт 

Хамаандаттан биир уол тахсар.
 

    Бүгүн хамаанда булчуттарын Байанайбыт күндүлээбит эбит.
Кыайыылаахха хара тыа саамай күндү баайа киис. 
 

III түhүмэх «Аар тайҕа устун»
 

    Булду Аар тайҕаны баhыттан атаҕар диэри тилийэ кэрийэн,
күннэри-түүннэри эккирэтэн, сонородоhон бултууллар. Байа-
най хара тыа баайын баҕалаахха эрэ барытын ыhан-тоҕон,
ытыhыгар ууран биэрбэт. Сатабыллаах, табыллыбыт эрэ булчут
кырса, саhыл кыбыныылаах, тииҥ тиhимэхтээх, солоҥдо
соhуурдаах төннөн элбэх күннээх эрэйин, сыратын төлөтөр.
  Сэрэйбиккит буолуо, эдэр булчуттарбытын билигин Аар
тайҕаҕа атаарабыт.
    Уолаттарга сорудах толороллоругар 2 мүнүүтэ бэриллэр, бу
бириэмэҕэ манна кыыл аатын булан бэлиэтиэхтээххит.
Бэлэмҥит дуо?
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Тайах, кырса, эhэ, киис, андаатар, куобах, солоҥдо, саhыл, бөрө, таба, тииҥ



     - Саҕалаатыбыт, кытаатыҥ!
     - Кылгас бэриллибит бириэмэ бүттэ, тохтуубут. Уолаттарбыт
Аар тайҕаттан ханнык бултаах-алтаах төннүбүттэрин
билигин билиэхпит.
     - Кыайыылаах хамаандаҕа мааны булт бэриллэр (саhыл).

 

IV түhүмэх "Илиминэн соболооhун"
 

   IV түмүктүүр түhүмэхпитигэр балыксыттар буолабыт. Бу
түhүмэх сорудаҕа маннык. Дуоскабыт көрөргүт курдук илим,
онтон илимҥэ кэлбит хас балык аайы тыл баар, ол тыллары
сөпкө сааhылаан өс хоhоонун таhаарабыт. Балыктарбытын
бастаан илимтэн араарабыт, ол араарарга бары сыаптыы
турабыт. Балыктары барытын араардыбыт эрэ остуолга өс
хоhоонун оҥоробут. Сорудах өйдөннө дуо?

1. Ким доҕордоох, ол дьоллоох.
 2. Сүрэҕэ суох сүүс сүбэлээх.

 

- Ханнык хамаанда түргэнник өс хоhоонун оҥорон таhаарар
эбитий? (Кыайыылаахха собо).
 Дьэ манан биhиги күрэхпит түмүктэнэр. Билигин Байанай
ханнык хамаандаҕа элбэх булду анаабытын билиэхпит.
Хамаандалар Байанайгыт бэлэҕин ааҕыныҥ. Элбэх ахсааннаах
бултаах хамаанда кыайар. (Кыайбыт хамаандаҕа Байанай
ойуулаах мэдээл)
- Дьэ, ити курдук бултаан-алтаан дьиэбитигэр тиийэн
кэллибит. 
        Түмүк. 
- Бүгүҥҥү кылаас чаастан эhиги туох саҥаны биллигит?
- Сэтинньи ыйы атыннык туох диэн ааттыыр эбиттэрий?
- Байанай диэн кимий?
- Булчут диэн кимий?
- Бүгүн ылбыт билиигит олоххо туhалаах эбит дии санаатыгыт
дуо?
- Эhиэхэ барыгытыгар төгүрүк лиис биэртэлиибин, манна
бэйэҕит туруккутун уруhуйдаан көрдөрүҥ (үөрбүт эбэтэр
хомойбут).
- Дьиэҕитигэр аҕаҕытыгар, эhээҕитигэр, убайдаргытыгар
көмөлөhүннэрэн, быыстапка оҥорорбутугар хас биирдии оҕо 3
булт тэрилин ойуутун аҕалаарыҥ! Көхтөөх кыттыыны
ылбыккытыгар улахан махталбын тиэрдэбин. 
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    Сыала-соруга: оҕолорго Байанай туһунан өйдөбүлү киллэ-
рии. Айылҕаҕа, көтөргө-сүүрэргэ харыстабыллаах сыһыаны,
булчут үлэтигэр ытыктабылы иитии.

Оҕолор киэргэтиллибит саалаҕа
көтөр-сүүрэр саҥата иһиллэр муусукатынан киирэн олороллор. 

    Иитээччи: Оҕолор, алтынньы ыйбыт бүтэн, сэтинньи ый
буолла, биһиэхэ сахаларга бу ый байанай ыйа буолар. Оҕолор
Баай Байанай диэн кими ааттыыбытый? Кини ханна баар
буоларый? (оҕолор эппиэттэрин истэбит). 
      Байанай ойуурга олорор. Кини Аан Алахчын быраата. Байа-
най олус түргэн сырыылаах, омуннаах буолар. Тыаһы-ууһу
сөбүлээбэт. Сөбүлээбэтэҕинэ, сүрдээх өһүргэс. Булдун үргүтэн
атын сиргэ үүрэн илдьэр. Булчут бултуйдаҕына, кыра да
буоллун, үөрүөхтээх. Байанай ону сүрдээҕин сөбүлүүр. Булчут
Байанайы ытыктыахтаах, оччоҕо Байанай кинини харыстыыр. 
       Тыаҕа-ойуурга хайдах сылдьыахтаахпытый? 
    Сөп, маладьыастар, тыаҕа бултуу тахсыбыт булчут, сиэри-
туому тутуһан, сирин-уотун аһата сылдьыахтаах, айылҕаҕа
харыстабыллаахтык сыһыаннаһыахтаах. 

От-мас суугунаан тыаһыыр. Саалаҕа Байанай оҕонньор киирэр.

     -Дорооболоруҥ, оҕолоор, мин киммин биллигит дуу? 
Сөп, маладьыастар, хара тыа иччитэ Баай Байанай буолабын.                     
      Эһиги тыаҕа сылдьаргытын сөбүлүүгүт дуо? 
      Биһиэхэ ойуурбутугар ханнык кыыллар баалларын билэҕит?   
      Булчут диэн кими ааттыбытый? 
      Кини ханна, тугунан бултууруй? 

Оҕолор эппиэттэрин истэбит.
 

      Мин булчут тыаҕа сиэрдээхтик сылдьарын сөбүлүүбүн. 
  Иитээччи: Билигин биһиги оҕолорбут Байанайга хоһоон
ааҕан иһитиннэриэхтэрэ.
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БАЙАНАЙДЫЫН КӨРСҮҺҮҮ

Борисова Виктория Николаевна,
Токума оҕо уhуйаанын иитээччитэ

Үөһээ Дьааҥы улууһа, Токума сэл.



Байанай: Наһаа үчүгэй хоһооннор эбит, оҕолор маладьыастар.
Мин билигин эһиэхэ оонньуу оонньотуом. Билигин эһиги
хамаанданан арахсаҕыт, манна кэлэн бу остуолларга олоруҥ.
 

Бастакы түһүмэх: "Ханнык көтөр саҥатай, таай"
Аудиозапись иһитиннэрэбин (кэҕэ, кус, тураах, хопто уо.д.а.).

Иккис түһүмэх: "Ханнык кыыл буоларын таай" 

 
 
 

Кыыллары контурунан таайтарыы, презентацияҕа көрдөрүү. 
(эһэ, бөрө, саһыл, куобах, кырынаас, тииҥ уо.д.а.).

Үһүс түһүмэх: кыыллар тустарынан таабырын таайтарыы:
1) Тиит тирэхтээх тиҥсирики сүүрүк баар үһү (тииҥ).
2) От-мас аһылыктаах ойуоккалас оҕочоос баар үһү (куобах).
3) Албын оҕонньор арбаҕаһа аатырбыт (саһыл).
4) Ким кыһын ойуурга аччык кэрийэ сылдьарый? (бөрө).

~ 46 ~

 Тоҥуу хаарга уйуктаах
 Туут анал хайыһардаах
 Таайым Дьөгүөр сис тыаҕа
 Тииҥнии, бултуу сырыттаҕа.

 Аатырар чулуу сонордьут
 Байанайдаах удьуор булчут.
 Кини көрөөт билэр ырааҕы,
 Булка-аска сүр кыраҕы.

Булчут 
П. Дмитриев

 Аҕам биһи биир сайын
Илим үтэ таарыйа
Күөлү тула хаамтыбыт,
Куска үөмэн сыыллыбыт.

Биһигини көрөннөр
Кустар ааһа көттүлэр,
Алаас, сыһыы үрдүнэн
Ыраах баран хааллылар.

Булчуттар 
ПР. Корякина- Хотууна

Хата, илим үтэммит
Собо балык ыллыбыт, 
Дьиэбитигэр кэлэммит
"Булчут дьоннор",-дэттибит.



    5) Сир иһигэр сибигинэйэ Мэхээлэ сытар үһү (эһэ).
 6) Ойуур устун дьэрэкээн таҥастаах оҕолор сырсаллар
(моҕотой).

  Төрдүс түһүмэх: "Ат сүүрдүүтэ" ханнык баҕарар булчут
атынан тыаҕа сылдьар, ол курдук билигин биһиги ат сүүрдэн
куоталаһыахпыт. 

 
 
 
 
 
 

Мастан оҥоһуллубут, көлүөһэлээх, быалаах аттарынан куоталаһыы.
Ким түргэнник быатын эрийэн бүппүт кыайар. 

      Бэһис түһүмэх: "Балыктааһын"

 
 
 

Фетыртан оҥоhуллубут балыктары күөгүнэн ылыы.
 

  –Оҕолор остуолтан туран бэттэх кэлиҥ эрэ, билигин биһиги
ким элбэх балык хабар эбитий диэн, куоталаһыахпыт.
Бириэмэҕэ кимнээх элбэх балыгы хабалларынан куоталаһабыт.
  

  Байанай: Манан мин оонньуум бүтэр, наһаа үчүгэйдик
оонньоотугут, маладьыастар. Бэйи, мин тыабар барыам, эһиги
оҕолоор айылҕаҕытын, көтөрү-сүүрэри харыстааҥ.
    Иитээччи: Байанай, көрсүөххэ диэри! Биһиги оҕолорбутугар
наһаа үчүгэй оонньуу оонньоттуҥ. Оҕолорбут маладьыастар
наһаа үчүгэйдик оонньоотугут. 
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    Сыала: Байанай ыйыгар анаан ыытыллыбыт үлэни түмүк-
тээһин. Саха киһитин төрүт дьарыга булт туһунан оҕолор
билиилэрин чиҥэтии, өбүгэлэр үгэстэрин, булт сиэрин-
туомун салгыы билиһиннэрии. Айылҕаҕа тапталы,
харыстабыллаах сыһыаны иитии. 
  Иитээччи: Оҕолоор, ойуурга биһиги хайдах сылдьыах-
таахпый? 
       Оҕолор: Чуумпутук, айдаарыа, хаһыытыа суохтаахпыт.
       Иитээччи: Оҕолоор, Байанай диэн кимий? 

Экранҥа хартыына көстөр.
 

    Сэтинньи ый – Байанай ыйа. Байанай диэн ойуур иччитэ,
булт таҥарата. Кини ойуур кыылларын, көтөрдөрүн харыс-
тыыр, көрөр-истэр. Ойуурга куһаҕан санаалаах, кыыллары
барытын харыстаабакка өлөрө сылдьар булчут кэллэҕинэ
кыылларын, көтөрдөрүн ыраах куоттаран, күрэтэн кэбиһэр
эбит. Ол иһин тыа кыылларын-көтөрдөрүн биһиги Баай
Байанай оҕолоро диэн ааттыыбыт. Тииҥ дьиэтэ ханна баарын
ким билэрий? Маска уйалаах. Куобах хороонноох. Эһэ
арҕахтаах.
  Бу ыйга булчуттар ыраах бултуу-алтыы баралар. Күндү
түүлээҕи эккирэтэллэр, тыатааҕыга үөмэллэр, тайахтыыллар.
Булчуттар тыаҕа таҕыстахтарына хайаан да уот оттон айах
туталлар.
     Оту-маһы алдьатыам суоҕа, наадыйарбын эрэ ылыам диэн
андаҕар этэллэр. Саха булчута бултаан дьиэ кэргэнин иитэр-
аһатар, таҥыннарар. Билигин биһиги байанай алгыһын
истиэхпит.

 Байанай алгыһа слайд көрүү, ырыа истии. 
Анатолий Бурнашев "Байанай алгыһа". 

Ааны тоҥсуйан Байанай оҕонньор киирэн кэлэр.

    Байанай: Дорооболоруҥ оҕолоор! Мин Аар тайҕаҕа олорор
Баай Барыылаах Байанай диэммин. Манна наһаа элбэх мин
кыылларым, көтөрдөрүм бааллар эбит.

(Оҕолор бары араас кыыл көтөр мааскалаахтар, таҥастаахтар) 
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БААЙ БАЙАНАЙ

Сивцева Анна Васильевна,
5 №-дээх "Кэскил" оҕо уһуйаанын иитээччитэ

Нам улууһа, Нам сэл.



      Иитээччи: Үтүө күнүнэн! Биһиги тыаҕа күүлэйдии тахсаа-
ры тыа олохтоохторун туһунан кэпсэтэ олоробут.

 

Слайд. Кыыллар: куобах, таба, тайах, эһэ, бөрө, саһыл о.д.а

      Байанай: Оҕолоор, куобах ойуурга тугунан аһыыра буолуой? 
      Оҕолор: Талаҕынан.
      Байанай: Оҕолоор, онтон таба кыыл? 
      Оҕолор: лабыктанан аһыыр. 
    Байанай: Хаары хаһан лабыкта көрдөөн туундараны бүтүн-
нүү кэрийэ сылдьан аһыыр. 
      - Онтон саһыл хайдах кыылый?
      Оҕолор: Албынчык. 
     Байанай: Саһылы тоҕо албынчык, киитэрэй кыыл дииллэрэ
буолуой? Тоҕо диэтэр кини булчуттартан суолун кутуругунан
сиппийэн суолун сотон кистиир эбит. Ол иһин кинини албын
дииллэр эбит.
     - Аар тайҕа адаар муостааҕа тайах кыыл туох аһылыктаа-
ҕый?
       Оҕолор: от-мас аһылыктаах. 
       Байанай: Кини наар булчуттартан уонна бөрөлөртөн куотан
хойуу талах быыһыгар киирэн саһар уонна талаҕынан аһыыр
эбит.
  Байанай: Эһэни өссө Тыатааҕы эбэтэр кырдьаҕас диэн
ааттыыллар, кини туох аһылыктааҕый?
       Оҕолор: Кини сайын балыктаан, отонноон аһыыр. 
     Байанай: Күһүн хаар түһүөн иннинэ арҕах (хороон) хастан
кыһынын онно утуйар. Саас хаар ууллуннаҕына аччыктаан
туран кэлэр. 
   Торҕон бөрө тыа саамай адьырҕа кыыла. Наар аччыктаан
улуйан тахсар, үөрүнэн сылдьан бултаан аһыыллар.
     Аны таабырын таайтаран төһө билиилээххитин билиэхпин
баҕарабын. Ким саамай элбэх таабырыны таайар эбитий?
 

1) От-мас аһылыктаах ойуоккалаан оҕонньор баар үһү. (Куобах)
2) Тор-тор торулуур маһы тоҥсуйар баар үһү. (Тоҥсоҕой)
3) Ууга киирдэҕинэ балык, кытыыга таҕыстаҕына кыыл баар
үһү. (Үрүҥ эһэ)
4) Отоннооҕор оччугуй, оҕустааҕар күүстээх баар үһү. (Буулдьа,
ботуруон)
5) Баһаам элбэх аанынан ким да тахсыбат үһү. (Илим)
6) Бииргэ мииниллэр икки ат баар үһү. (Хайыһар)
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     Тыый, таабырыннарбын барытын таайдыгыт маладьыастар.
 Оҕолоор, тыаҕа таҕыстаххытына сири-уоту, оту-маһы
харыстыы сылдьыҥ, алдьатымаҥ, баһаар уотуттан харыстааҥ.
Оччоҕо от-мас үчүгэйдик үүннэҕинэ салгынҥыт ыраас, элбэх
өлгөм үүнүүлээх сир аһа үүнүө, кыыллар аһылыктаныахтара.
Тыаҕа таҕыстаххытына сири-уоту аһатан күндүлүү
сылдьаарыҥ. Көрсүөххэ диэри!

 

 Анатолий Бурнашев толоруутугар «Байанай алгыһа» ырыа.
 (Булчут киирэр). 

 

    Булчут: Үтүө күнүнэн оҕолоор! Мин бултуу ыраах тыаҕа ба-
ран эрэбин. Онно миэхэ булчут уолаттар наадалар, миигин
кытта тыаҕа бултаһа барсаҕыт дуо? Булчуттарбын бултуу
тыаҕа илдьэ барыам иннигэр бастаан бэлэмнээммин оонньуу
оонньотон көрүөхпүн баҕарабын. 

 

 Оонньуулар.
   Бу мин үрүксээкпэр араас булчуттар, балыксыттар туттар
тэриллэрэ бааллар ону эһиги аатын аттыы-ааттыы булчут
үрүксээгэр уган иһиэхтээххит. Ким сөпкө таайбыт – ол кыайар. 
     Булчут: Булчут кыраҕы харахтаах, эрчимнээх илиилээх буо-
лар онон ким саамай сытыы харахтааҕын, сымса илиилээҕин
билиэхпит.
  "Ким хааһы, куһу табар". Сыал быраҕыы мээчигинэн.
Иккилии оҕо тахсан быраҕаттыыллар.
   "Ойбонтон балыктааһын". Ким түргэнник ууттан балык
хаптаран таһаарар. 2 оҕо куоталаһар.
  "Кыылы суолунан бул". Экранҥа слайд көрөн кыыллар
суолларын таайыы.
  - Тыый оҕолоор наһаа да элбэҕи билэр эбиккит дии
маладьыастар. 
     Иитээччи: Биһиги оҕолорбут өссө тыа кыылларын туһунан
хоһоон үөрэппиттэрэ билигин хоһооннорун ааҕан иһитиннэ-
риэхтэрэ.
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Соҕуруу таласпаппын,
Мин манна кыстыыбын.
Чугас аймаҕым тураах
Эмиэ хара өҥнөөх. 

(Суор)

Аттынааҕы тиит маска
Ыалдьыт кэлбит бадаҕа.
Тохтообокко тоҥсуйар,
«Мин кэллим» диэн ыксатар. 

(Тоҥсоҕой)



Маҥан куобах ойуолуур
Үрүҥ хаары ыспахтыыр.
Сыыртан түһэн сырылыы,
Кыһын кэллэ хаҥкылыы.
Тиэргэн аайы киириэҕэ,
Күрдьүк үрдээн иһиэҕэ. 

(Куобах)
 

Маҥан маска ыстанар,
Тииттэн тииккэ хатаастар,
Эриэн-дьураа ойуулаах,
Элэстэнэр бэйэлээх,
Хоноругар хороонноох.
Кыһын сиир хаһаастаах,
Кини аата моҕотой,
Атын аата дьирики. 

(Моҕотой)

Маҥан кырса – мэник атах,
Маҥан кырса – түргэн атах,
Аһы көрдөөн сүүрүөҕэ,
Аһы булан үөрүөҕэ. 

(Кырса)
 

Ойуур сиэмэх адьырҕата, 
 Куоска улахан убайа,
Баабыр чугас аймаҕа,
Бэдэр кыыл диэн эбит. 

(Бэдэр)

Торҕон бөрө аччыктаан,
Түүнү быһа улуйар,
Сүүрэн-көтөн сундулуйан,
Саба түһэн бултуйар. 

(Бөрө)

Хаарга умсан утуйабын
Хабыр тымныыны тулуйабын,
Хатыҥтан ас тонооммун,
Хабараан кыһыны туоруубун.
Хайа, ким билэрий,
Ханнык көтөр эбиппиний? 

(Куртуйах)
 

Чэрэс кулгаах, тэһии тииҥчээн
Тииттэн тииккэ ойуолуур,
Хаһаастарын уурталыыр.
Тымныы кыһын кэлиэҕэ – 
Тииҥчээн булан ылыаҕа,
Хаһаас тэллэй амтана
Минньигэс да буолуоҕа. 

(Тииҥ)

Муус маҥан дьүһүннээх,
Сытымсах муруннаах,
Кутуругар бэлиэлээх,
Мааны кыыл – кырынаас. 

(Кырынаас)
 

Байанайбыт мичийэ,
Хара тыабыт маанылыа,
Саһан сыппыт саарбаны,
Үүрэн биэрэн аҕалыа,
Куду анньыа булчукка,
Күндү кылаан түүлээҕэ. 

(Киис)

Хара улар барахсан,
Хара тыаҕа олорор,
Тайҕа аарыма ааттааҕар,
Тайҕа тэҥнээх көтөрө. 

(Хара улар)

     Түмүк. Биһиги аар тайҕабытын, тулалыыр айылҕабытын
мэлдьи харыстыаҕын! Оччоҕо эрэ көтөр-сүүрэр үксүү туруоҕа,
Баай Байанайбыт араас булдуттан күндүлүү туруо!
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    Сыала: Байанай ый туһунан билиилэрин хаҥатыы-чиҥэтии,
өбүгэ үтүө үгэһигэр убаастабылы иитии, айылҕаҕа
харыстабыллаах сыһыаҥҥа иитии, булчукка убаастабылы
иҥэрии. Ойуур кыылларын туһунан билиилэрин хатылааһын
уонна чиҥэтии. Саха киһитин төрүт дьарыга – булт туһунан
оҕолор билиилэрин чиҥэтии, өбүгэлэр үгэстэрин, булт
сиэрин-туомун салгыы билиһиннэрии. Айылҕаҕа тапталы,
харыстабыллаах сыһыаны иитии. 
  

 (Сахалыы таҥастаах кыргыттар уонна булчут таҥастаах уолаттар
киирэн олоппоско олороллор).

 

  Иитээччи: Оҕолоор, биһиэхэ саха дьонугар сэтинньи ый
Байанай ыйа диэн ааттанар. "Байанай" - диэн булт иччитэ. Бу
кэмҥэ Баай Байанайбыт олус үөрүнньэҥ буолар диэн былыргы
сахалар этэллэрэ. Бу ыйга биhиги аҕаларбыт уонна эһээлэрбит
булт абылаҥар ылларан, бултуу-алтыы бараллар. 
      -"Байанай" диэн кими ааттылларын билэҕит дуо?
  Байанай диэн – ойуур иччитэ, булт таҥарата. Байанай
киһилии майгылаах, үөрүнньэн, бэринньэҥ, ону тэҥэ кини
хомойумтуо. Кини ойуур кыылларын, көтөрдөрүн харыстыыр.
Ойуурга куһаҕан санаалаах, кыыллары барытын харыстаабакка
өлөрө сылдьар булчут кэллэҕинэ кини кыылларын, көтөрдөрүн
ыраах куоттаран, күрэтэн кэбиһэр эбит. Ол иһин ойуур
кыылларын-көтөрдөрүн биһиги Байанай оҕолоро диэн
ааттыыбыт.

     - Онтон "Булчут" диэн кимий?
     Булчут диэн булугас-талыгас, мындыр өйдөөх, аһыныгас,
үтүө майгылаах киһи. Булт үөрэҕэ, булт дьарыга уол оҕоҕо
тугунан да солбуллубат үөрэх буолар. Булт арааһа сылы быһа
бултанар. Бу ыйга булчуттар ыраах бултуу-алтыы бараллар.
Күндү түүлээҕи эккирэтэллэр, эһэкээннэригэр үөмэллэр, айах
туталлар. Оту-маһы алдьатыам суоҕа, наадыйарбын эрэ
ылыам диэн андаҕар этэллэр. Саха булчута бултаан дьиэ
кэргэнин иитэр-аһатар, таҥыннарар.
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БААЙ БАЙАНАЙ ДЬОРО КИЭҺЭТЭ

Антонова Акулина Павловна
М. Ф. Алексеев аатынан оҕо уһуйаанын иитээччи

Ньурба улууһа, Хатыҥ сыһыы сэл.



Тииттэн тииккэ ыстанабын, тэллэй хатаран хаһаанабын
диир баар үһү. (Тииҥ)
Ойуурга олоробун, саамай күүстээхпин, кыһын утуйабын
диир баар үһү. (Эһэ)
Куруук аччык сылдьабын, түүн улуйабын. (Бөрө)
От-мас аһылыктаах ойуоккалас оҕочоос баар үһү. (Куобах)
Адаар муостаах, хара тыа аарыма кыыла. (Тайах)
Тула өттүбүн көрүнэбин, ойуур тыаларын кэрийэбин,
албынныыры сатыыбын диир баар үһү. (Саһыл)
Ууттан кураанах тахсар баар үһү. (Кус)
Кынаттаахпын да көппөт, айахтаах да саҥарбат баар үһү.
(Собо)
Ууга киирдэҕинэ – балык, кытыыга таҕыстаҕына – кыыл
баар үһү. (Үрүҥ эһэ)
Икки титириги илдьэ сылдьар баар үһү. (Таба)

     Бүгүн биһиэхэ үөрүүлээх күн – Баай Барыылаах Байанайбыт
күнэ, онон биһиги Баай Байанайы үөрдэн оонньуохпут-
көрүлүөхпүт. Бу күҥҥэ биhиги уолаттарбыт "булчуттар"
буолуохтара. Саха киhитэ бултуу барыан иннинэ хайаан да Аал
уотун аhатар. Баай Байанайтан көрдөhөн, көҥүллэтэн эрэ
баран бултуу барар. Билигин бары болҕойон олорон көрөбүт-
истэбит.

 

    Иитээччи: Оҕолоор, билигин биһиги булчуттарбыт кыыллар
тустарынан таабырын таайыахтара, ким таайбыт, ол аата ол
кыылы бултаабыт буолар. Ким элбэҕи таайбыт, ол сорсуннаах
булчут буолуоҕа.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
 

(Таайбыт оҕоҕо Байанай фишкатын бэриллэр, 
бүтэһигэр кыргыттар ким саамай элбэҕи таайбытын ааҕаллар)

    Иитээччи: Оҕолоор, ойуур кыылларын туһунан төһө билэ-
ҕит? Билигин мин эһиэхэ ойуу көрдөрүөм, ону биир-биир
тахсан ойууга баар кыыл туһунан кыратык кэпсиигит уонна
кини хамсаныытын эбэтэр саҥатын үтүктэн көрдөрөҕүт.
  Иитээччи: Билигин биһиги булчуттарбыт тыаҕа бултуу
баралларыгар үрүсээктэригэр наадалаах тэриллэрин хому-
нуохтара. Бу баар ойуулартан тыаҕа илдьэ бараргытын укта-
ҕыт, наадата суоҕу укпаккыт. Онон болҕомтолоох буолаарыҥ.
Уолаттарга 2 мүнүүтэ бэриллэр. Кыргыттар көрөллөр, уолаттар
сөпкө ылбыттарын-ылбатахтарын. 
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      Иитээччи: уолаттар маладьыастар, бары сөпкө тэриннилэр.
Кыргыттар да хаалсыбатылар, уолаттар булка баралларыгар
туох мал наадатын билэр эбиттэр. Билигин аны булчуттарбыт
ханнык кыыл суолун таайыахтара.

Оонньуу "Кыыл суолун таай"

      Аны билигин балыктыахпыт, ким төһө түргэнин, сымсатын
билиэхпит. Бу оонньууга кыргыттар эмиэ кытталлар.

 

Оонньуу "Балыксыт".
 (Оҕолор күөлтэн балыктары хостууллар, 
быалаах балыгы маска быатын эрийэллэр)

 

    Иитээччи: Булчуттар хара тыаны баhыттан атаҕар диэри
тэлийэ кэрийэн, кыыллары эккирэтэ сылдьан бултууллар.
Байанай хара тыа баайын мээнэ биэрбэт. Сатабыллаах,
сорсуннаах, айылҕаҕа харыстабыллаахтык эрэ сыһыаннаһар
киһиэхэ булда табыллар. Оҕолоор, билигин өссө биир
оонньууну оонньуохха.

 Оонньуу "Булчуттар уонна кыыллар"
 (Икки булчут уонна атын оҕолор кыыл буолаллар.

Сымнаҕас мээчигинэн кыыллары таба быраҕыы.
Булчуттары уларытыллар, оонньуу бүттэҕин аайы.)

 

   Иитээччи: Биһиги булчуттарбыт маладьыастар. Оҕолоор
биhиги ийэлэрбит барахсаттар дьиэни-уоту араҥаччылааччы-
лар, аҕаларбыт бултаан сылайан кэллэхтэринэ сылаас-
минньигэс астара куруук бэлэм буолара. 

    Онтон билигин биhиги кыргыттарбыт көхтөөх кыттыыгыт
иhин айах тутуохтара.
  Кыргыттар: Сорсуннаах булчуттарбытын сахалыы астаах
сандалыга ыҥырабыт.
  Иитээччи: Бүгүн биһиги Байанай, булчут уонна дьиикэй
кыыллар туһунан кэпсэттибит. Байанайбыт көрү-нары
таптыыр, онон биһиги дуоһуйа оонньоотубут-көрүлээтибит.
Эһиги бары тулалыыр айылҕабытын уонна кыыллары аһынар,
харыстыыр буола улаатыахтааххыт! Оччоҕо эрэ көтөр-сүүрэр
үксүү туруо, Баай Байанайбыт араас булдунан күндүлүү
туруоҕа!
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     Сыала: -уол оҕону үтүө аҕа буоларга үөрэтии, аҕа баһылык –
дьиэ-кэргэн туллар тутааҕа, иитээччитэ, булааччыта-
талааччыта өйдөбүлү иҥэрии;
 - булт үгэстэригэр, тыаҕа сылдьыы сиэригэр-туомугар,
айылҕаҕа сүгүрүйүүгэ үөрэтии-такайыы;
  - чинчийэр үлэҕэ сыһыарыы, угуйуу, билэр-көрөр баҕаны
үрдэтии;
   - уол оҕо бэйэтин кыанар, күүстээх-уохтаах, чэгиэн турук-
таах буолуохтаах диэн өйдөбүлү иҥэрии.
  Туттуллар тэриллэр: жеребьевкаҕа туттуллар нүөмэрдэр,
хардаҕас, быһах, килиэп, ыстакаан, 3 хайыһар, сон, бэргэһэ,
үтүлүк, таблицалар "Көтөрдөр нууччалыы ааттара", "Көтөр
күлүгэ", "Көтөр суола", чаачар саа, оонньуурдар, күндү түү-
лээхтэн тигиллибит бэргэһэлэр, билиэт, поднос, маат, канат,
ыскамыайка, киэгилэлэр.

Киирии тыл       
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БАЙАНАЙ БААЙДАРА
«КЫСТЫЫР МАС КӨТӨРДӨРӨ»

Александрова Сардана Степановна
П.И.Яковлева аатынан Амма-Наахара орто оскуолатын

алын сүһүөх кылаас учуутала
Амма улууһа, Өнньүөс сэл.

 

Күрэҥсийбит күһүнү
Күүһүнэн үтүрүйэн
Хара тыаны, хонууну
Хаарыйан, бүрүйэн,
Сэтинньиттэн сирэлийэн,
Байанайдыын сиэттиһэн,
Кыыдааннаах кыһыммыт
Кыһайан кэллэ.

 Ыытааччы: Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, ыалдьыттар,
төрөппүттэр! Бүгүн биһиги «Байанай баайдара» нэдиэлэни
түмүктүүр тэрээһиҥҥэ мустан олоробут. 
 -Оҕолоор, ким этиэй? Байанай диэн кимий?
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  -Байанай диэн тыа иччитэ. Былыр ас-үөл аҕыйах, олох-
дьаһах кырыымчык үйэтигэр саха киһитэ бытарҕан
тымныыга тоҥон-хатан бултуйан кэллэҕинэ, улахан үөрүү-
көтүү буолара. Баай Байанайга махтанан, уокка ас бэрсэллэрэ,
алгыс тыл этэллэрэ. 

"Булт үгэстэрэ" сценка
Билигин булчут үгэстэрин көрдөрөр кыракый сценканы
көрөргүтүгэр ыҥырабыт. 

Тыаҕа булчуттар бултуу сылдьаллар. 
Халыҥ таҥастаах, саа сүгэһэрдээх икки булчут киирэр.

Биир киһилэрэ хаалан хаалбыт. Хаһыытыыр.
 

1 булчут: Ханна бааргытый? Һуу, баар эбиккит дуу. (Ыксаабыт,
аҕылаабыт)
2 булчут: Аргыый буол, доҕоор! Тоҕо хаһыытыыгын, булду
үргүтээри.
1 булчут: Ээ хата манна куобах дэлэй эбит. Өссө элбэх куобаҕы
бултаабыт киһи.
3 булчут: Наһаалаама, доҕоор! Баай Байанайбыт кэлэйиэ, киэр
хайыһыа. Сөп буолар соҕустук бултуур ордук. Бултаабыт булкун
сытыппакка сүлэн, астаан кэбиһээр уонна бар дьоҥҥор
бэрсэргин умнумаар. Байанай көҥөһө суох булчуту ордорор.
2 булчут: Ээ, хата мин баарыын саарба суолун көрбүтүм,
онтукабын үчүгэйдик оҥостон баран эккирэтиэм этэ. Оо,
ытыһым кыһыйар да кыһыйар, хайдахтаах эрэ саарба түбэһэр.
1 булчут: Бу да киһи! Хайдах буолбутуй! Оннооҕор мин соччо
булчута суох киһи билэбин. Өйдөө! Күндү түүлээҕи түүтэ
сиппитин кэннэ, тымныы түстэҕинэ бултууллар.
2 булчут: Ээ, оннук эбит дуу! Бэҕэһээ тииҥ сүлэ олорорбун кыра
уолум көрөн баран, этэр: "Аҕаа бу тииҥ кыра окоо курдук"-
дии-дии суорҕаҥҥа суулаан куукула оҥостубут.
3 булчут: Оо, дьэ, сор да эбит! Ол иһин да Байанай мичик
гыммат эбит. Булт үгэһинэн оҕону булт сэбинэн, бултаабыт
бултарынан хаһан да оонньоппоттор уонна булду оҕо
көрөрүгэр сүлбэт буол. Бу үгэһи тутуспатаххына булт кэхтэр.
1 булчут: Ээ сөп-сөп. Хата, доҕоттоор, тыатааҕыны
бултаабыккытын тоҕо-хоро кэпсээҥ эрэ.
3 булчут: Ону мээнэ киһиргэс оҥостон кэпсэниллибэт
баҕайыта.
2 булчут: Арҕахха сытар кырдьаҕаһы бултуур буоллаххына
хайаан да уһугуннарыахтааххын.



1 булчут: Бай! Ол тоҕо? Дьэ, бэрт этэ, утуйан хантайа
сыттаҕына мин үөмэн кэлэн "түҥ-түҥ" ытан саайыам этэ.
3 булчут: Тохтоо эрэ! Бу да киһи! Утуйа сытар тыатааҕыны
уһугуннарбакка эрэ өлөрдөххүнэ, кэлин ол киһи утуйа
сыттаҕына атын эһэ саба түһүөн сөп. Биһиэхэ, сахаларга, оннук
итэҕэл баарын билбэт этиҥ дуо?
2 булчут: Чэ-чэ, бэйи, кыыһырсан да бүтээри гынныбыт. Күн-
дьыл ыраатта.
3 булчут: Дьиэбит диэки тэскилиэҕиҥ.
1 булчут: Һуу, сылайдым, эһинним да! Хата дьиэбэр тиийэн
сууллан түһүөм да, утуйуом.

  Ыытааччы: Итинник булт үгэстэрин тутуһар эрэ булчукка
булт тосхойор, оннук киһини хайҕаан "Байанайдаах булчут"
диэн ааттыыллар.

 Оонньуу-күрэх "Сонордьуттар"

   Ыытааччы: Уол оҕо кыра сааһыттан эр киһи – ол аата аал
уоту оттооччу, алаһа дьиэни тэрийээччи, ас-таҥас булааччы,
ыал халыҥ хаххата, суон дурдата буоларга бэлэмнэниэхтээх.
Аар тайҕа баайыттан ас-таҥас булаары уол оҕо тулуурдаах,
кыахтаах, сымса, булугас өйдөөх, хорсун буолуохтаах. 

  Биһиги бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ үгэс буолбут уолаттарга
аналлаах "Сонордьуттар" оонньуу-күрэҕи көрүөхпүт,
кыттааччыларга ыалдьыахпыт. Уолаттарбытыгар амарах
аҕаларбыт күүс-көмө буолуохтара. 
 Билигин ыҥырыаҕыҥ "Бочугурастар", "Улардар",
"Куруппааскылар" хамандыырдарын. 

Хамандыырдар нүөмэрдэри талаллар.
Кыргыттар уолаттарга алгыс тылларын этэллэр. 
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 Кэннигититтэн сырсыбыт сиппэтин,
 Матайдар быстымаҥ,
 Сүһүөххүтүн бүдүрүтүмэҥ,
 Туппуккутун ыһыктымаҥ,
 Эппиккитин эпчирэтимэҥ! Дом!

 Ыытааччы: Хамандыырдар хамаандаларын параакка
бэлэмниэхтэригэр дылы кыргыттары оонньууга ыҥырабын. 
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  Кыргыттарга күрэх: Оонньуу "Сир-халлаан"
 

    Сиринэн сылдьар харамай буоллаҕына "сир" диигит уонна
олороҕут, халлаанынан сылдьар харамай буоллаҕына "хал-
лаан" диигит уонна тураҕыт.

Тураах, куобах, куоҕас, саарба, саһыл, туруйа,
 бэдэр, хотой, эһэ, хараҥаччы, кутуйах, кыталык

 

"Сонордьуттар" күрэх
 1 түһүмэх "Кэпсээниҥ, доҕоор" (3 баал)

 

Ыытааччы:  Тоҥуу хаары уйуктаан,
 Туут анал хайыһардаах
 Булчут бэрдэ сис тыаҕа
 Тииҥнии, бултуу сырыттаҕа. 

   - Көрсүөҕүҥ биһиги булчут уолаттарбытын.
 

Уолаттар хамаанданан киирэллэр, девизтэрин, ааттарын этэллэр.
 

 2 түһүмэх "Туох көтөрүй?"(5 баал)
 

     Ыытааччы: Билигин хамандыырдар бэйэлэрин хамаандала-
рыгар анаммыт мас көтөрдөрүгэр: бочугураска, куруппаас-
кыга, уларга анаан бэлэмнээбит иһитиннэриилэрин кэпсиэх-
тэрэ. Иһитиннэрии 5 мүнүүтэлээх буолар. Жюри бириэмэни
көрөр. 

3 түһүмэх "Эппин-хааммын эрчийиэм,
күүстээх-уохтаах аатырыам" (3 баал + 3 баал)

 

     Ыытааччы: 
 А) Биһиги уолаттарбыт нэдиэлэ устата анньыныыга,
тардыныыга уонна чаачар саанан сыал ытыыга сыраларын
ууран туран күрэхтэстилэр. Ол түмүгүн иһитиннэриэҕэ
физкультура учуутала. 
   Б) Билигин биһиги аҕаларбыт 30 сөкүүндэҕэ хаста анньы-
налларын көрүөхпүт. Аҕаларбыт хамаандаларыгар очко эбиэх-
тэрэ. Жюри бириэмэни көрөр.

4 түһүмэх "Чыыппа кыһан сырылатыам, 
Аал уоппун аһатыам" (3 баал)

 

   Булчут булка барыан иннинэ маһын эрдэ бэлэмнэнэр үгэс-
тээх. Онон билигин хамаандаттан бииирдии улахан уол 30
сөкүүндэ иһигэр чыспа кыһан сырылатыа. 

 (1 миэстэҕэ -3 баал, 2 миэстэ - 2 баал, 3 миэстэ - 1 баал)



5 түһүмэх "Сахаҕыт норуотун алгыһын умнумаҥ!"
 

  Алгыс баһа сыаланнын диэн мээнэҕэ эппэттэр. Сахалыы
сиэринэн сонордьут тайҕаҕа тахсыан иннинэ аал уотун оттон,
Байанайтан көрдөһөн алгыс тылын этэр. Инники түһүмэххэ
маспытын бэлэмнээбиппит, аны алгыспытын этэбит.

 Хамаандаттан биир уол эрдэ бэлэмнээбит алгыс тылын этэр, 
жюри тылын билэрин, туттан олорорун сыаналыыр.

Кыргыттарга күрэх
 

  Ыытааччы: Уолаттарбытын кыратык сынньата таарыйа
кыргыттары кытта оонньуохха. Анаграмманы таайыҥ эрэ.
Манна ханнык көтөр аата саспытый?

 ТЫКЛАКЫ 
(кыталык)

 
 

~ 59 ~

 6 түһүмэх. "Сып-сап сырыы, суһал таҥныы" (3 баал)

    Ыытааччы:  Чэгиэн-чэбдик дьыбардаах, 
 Сөрүүн сүөгэй салгыннаах,
 Көмүс балык күөллэрдээх,
 Хоту дойду хорсуннары сөбүлүүр, 
 Хоһууннары биһириир.

   Булт күрэҕэ, сырсыыта сыралаах, күүстээх-уохтаах эрэ киһи
булчут буолар. Билигин күрэхтэһиэхтэрэ 1, 2, 3 кылаас
уолаттара. Дьэ, бултуу бараары олус тиэтэйбит булчуту
көрдөрүөхтээхпит. 

 Эстафета.
 

1 кылаас – килир-халыр ыстаан, аһыы охсуохтаах, хамаанда-
тыгар сүүрэн кэлэр.
2 кылаас – сып-сап таҥна охсор, сүүрэн кэлэр (бэргэһэ, үтүлүк,
сон, хаатыҥка)
3 кылаас – сүүрэн тиийэн хайыһары кэтэр, сүүрэн кэлэр.

 7 түһүмэх. "Сытыы өй, тииҥ мэйии"
(Эппиэт аайы биирдии баал)

 

  Ыытааччы: Былыр-былыргыттан саха киһитэ айылҕаҕа
сүгүрүйэр, кинини кэтээн көрөр үгэстээх. Булчут эмиэ
билгэһит бэрдэ буолуохтаах.
    Билигин билгэлэри төһө билэргитин көрүөхпүт. Билгэлэрбит
кыстыыр көтөрдөргө аналлаахтар. Сөптөөх эппиэт буукубатын
көрдөрөҕүт.
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 1) Бочугурас кыһын харыйа лабаатыгар саһан утуйар
буоллаҕына, халлаан хайыырый?
                 А) халлаан сылыйар;           Б) халлаан тымныйар

 

    2) Куртуйах-улар тиит төбөтүгэр олорор буоллаҕына...
                 А) ыраас күннэр;           Б) былыттаах күннэр

 

    3) Суордар кыһын хаарга түһэн сылдьар буоллахтарына....
                 А) тымныы буолар;             Б) ириэһин буолар

 

 4)Тоҥсоҕой хойутаан, олунньуга торулаатаҕына....
                 А) кураан сайыҥҥа;        Б) өҥ сайыҥҥа

 Соҕуруу дойдуттан соҕотох харахтаах уол кэлэр үһү. (Саа)
Бытыгын быһа үктээтэххэ, быһаҕынан саайар баар үһү.
(Айа)
Ытырбытын ыыппат, туппутун куоттарбат баар үһү.
(Хапкаан)
Киирэн кэлбити кэтэххэ биэрэр баар үһү. (Сохсо)
Ойуур быыһыгар о буукуба турар үһү. (Туһах)
Уу иһигэр обот Уйбаан олорор үһү. (Туу)

  Саха киһитэ кыһыҥҥы уһун түүннэргэ оһоҕун иннигэр
олорон таабырыннаһар үгэстээҕэ. Ол сиэринэн биһиги булт
тэриллэригэр сыһыаннаах таабырыннары таайыахпыт. 

1.
2.

3.

4.
5.
6.

 

8 түһүмэх "Мас көтөрдөрүгэр үөмүү" (3 баал)
 

  Эстафета. Хамаанда барыта кыттар. Аҕалар саҕалыыллар.
Булка үөмэн сыылабыт – саала түгэҕэр диэри сыылан
тиийэҕит.
     Оҥочобутугар олоробут – сыылан тиийэн, олороллор, кэлбит
киһи салгыы эрдэ тиийбит киһи иннигэр олорон иһэр.
 Оҥочобут айанныыр – олорон эрэн, хамаанданан
тутутспутунан сыҥаһалаан саала ортотугар дылы кэлэллэр.

 9 түһүмэх "Сытыы өй, тииҥ мэйии" (1-дии баал)

Тыаҕа эдэркээн сааһыт,
Тахсан дьаарбайа сырыт,
Улуу тайҕа кэпсиэҕэ,
Уһун номоҕу эйиэхэ.
Көтөр-сүүрэр суолун
Кыраһа быыччык суругун
Кыраҕыттан сонордуоҕуҥ,
Эн сонурҕуу одуулуоҕуҥ.
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  Слайдаҕа көрөҕүт кыстыыр көтөрдөр нууччалыы ааттарын.
Бары нүөмэрдээхтэр. Мин сахалыытын этэбин эһиги сөп
түбэһэр нүөмэри көрдөрөҕүт.
   Ыытааччы: хабдьы, бочугурас тоҥсоҕой, хара улар, киргил,
куртуйах, ымыы.

 1)рябчик; 2) глухарь; 3) дятел пестрый; 4) клест;
5) дятел черный; 6) тетерев; 7) куропатка.

 

    Тыҥырахтаах көтөрдөрү төһө билэҕит? Сааннан турааҕы,
тыҥырахтаах көтөрү, кубаны, кыталыгы ыттарбаттара. Хайа
эмэ киһи оннук көтөрү ыттаҕына, иэдээни кытта
сибээстииллэрэ. Хотой – уордаах Хотой Айыы оҕото, ол иһин
кинини атаҕастыыр, өлөрөр улахан аньыы. Хотойу
өлөрдөххүнэ, Хотой Айыы ыарыы ыытар, киһи тартарар,
иирэр, хотой чаҥыргыырын курдук саҥарар буолар үһү. 
    Манна эһиги көрөҕүт тыҥырахтаах көтөрдөр күлүктэрин.
Толкуйдуубут, хамаанда бэрилиннэҕинэ нүөмэри көрдөрөбүт.

 

1)элиэ; 2)хотой; 3)мохсоҕол
 

  Манна кыстыыр көтөрдөр хаарга хаалларбыт суолларын
көрөҕүт.

 1) хабдьы, куруппааскы; 2) бочугурас; 3) улар
 

10 түһүмэх "Бэргэн ытааччылар" (3 баал)

   Нэдиэлэ устата уолаттар чаачар саанан ытарга күрэхтэстилэр,
түмүгэр бэргэн ытааччы буоллулар... Билигин бэргэн
ытааччыларбыт уонна аҕаларбыт чаачар сааннан ытыахтара.
Хамаандаларыгар очко биэриэхтэрэ.

 11 түһүмэх "Сытыы өй, тииҥ мэйии"

Кырыалаах тайҕа кыстыктаах,
Туруук Дьааҥы дурдалаах,
Кырса, саһыл кыбыныылаах,
Чулуу саарба тутуурдаах
Бэргэн ытааччы буолабыт.

 "Мандар бичик суолланан
 Сири-дойдуну кэрийэбин, 
 Мындыр булчуту муннаран
 Силис анныгар кирийэбин, 
 Үүс диэн үчүгэй аатым
 Өрүү умнуллан хаалтын
 Өйдөтөн биэриим", -диир
 Күндү түүлээх кэрэ кыыл киис.
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Куобах дириҥ хаарга тоҕо батары түспэтий? (куобах атаҕын
түүтэ кыһын хойдон сабардама улаатар)
Ханнык кыыл ороҕор тыҥыраҕын суола хаалбатый? (бэдэр)
Саамай элбэх оҕолоох ханнык кыылый? (кырынаас 20
оҕолонуон сөп)
Ханнык кыыл сылга түөртэ төрүүрүй? (куобах)

 Ох сааны сүгэн сүүрүү.
Хаспах иһинэн сыылыы (скамейка аннынан сыылыы).
Тыа быыһынан сүүрүү (киэгилэлэр быыстарынан сүүрүү).
Наартаны ойуу.
Аппаны туорааһын (канаттан тутуһан ыстаныы).
 Ох сааны туттарыы.

  Сыанаҕа ыҥырабыт биһиги кэрэчээн кыргыттарбытын.
Көрөргүт курдук, кыргыттар араас күндү түүттэн тигиллибит
бэргэһэлэри кэппиттэр. Билигин биһиги булчут уолтаттарбыт
ханнык күндү түүлээҕи кэппиттэрин таайыахтара. Уолттарга
күндү түүлээх кыыл аата суруллубут карточкаларын биэрэбит.
Уолаттар карточкаларыгар ханнык күндү түүлээх кыыл аата
суруллубутун ааҕаллар уонна ол күндү түүлээхтэн тигиллибит
бэргэһэлээх кыыска илдьэн, карточкаларын туттараллар. (3
баал)

 Аҕаларга викторина (1 баал)
 

 Аҕаларбыт билигин булчут экзаменын туттарыахтара.
Жюриттан баран биирдии билиэти талаҕыт, доргуччу ааҕаҕыт,
эппиэттиигит.

 

 12 түһүмэх "Тимир уһаарыллан тимир буолар, 
уол оҕо эриллэн эр бэрдэ буолар"(3 баал) 

Жюри бириэмэни көрөр.
 

    Бүтэһик мэһэйдэри туораан кыайыылаах аата ааттанар кэмэ
ыган кэллэ. 
                                    Аатырар чулуу сонордьут,
                                    Байанайдаах удьуор булчут,
                                    Кини көрөр-билэр ырааҕы,
                                    Булка-аска сүр кыраҕы.

 Мэһэйдээх сүүрүү. 
Хамаандалар уочаратынан бараллар.

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.



  Манан биһиги "Сонордьуттар" күрэхпит түмүктэнэр.
"Байанай баайдара" нэдиэлэҕэ биһиги кыргыттарбыт түүлээ-
ҕинэн араас киэргэллэри тигэннэр күрэххэ кытыннылар.
Миэстэлэри этэрбин көҥүллээҥ.
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  Эдэр сонордьуттар инникитин өссө эрчиллэн, айылҕа
кистэлэҥнэрин үөрэтэн, булт үгэстэрин тутуһан, ааттаах-
сурахтаах хоһуун булчуттар буола улааталларыгар
баҕарыаҕыҥ!

     Ыытааччы: Үтүө күнүнэн эйэҕэс оҕолорбут, сайаҕас санаа-
лаах төрөппүттэрбит!
   Бүгүн "Байанай бэлэҕэ" диэн дьоро киэһэҕэ муһуннубут.
Байанайы билбэт киһи суох. Кини - тыа, ойуур, көтөр-сүүрэр
таҥарата. Байанай олус үөрүнньэҥ, кэһии биэрэр. Аал уоту
аһаппакка, алгыс тылы эппэккэ эрэ бултуу барыллыбат.
Байанайтан көрдөһөн баран биирдэ бултуу барыллар. Тыаҕа
тахсан бултуом эрэ диэбит кыылгын, көтөргүн эрэ сонордо-
һуохтааххын. Билигин аҕаларбыт булт туһунан салгыы кэп-
сиэхтэрэ, булт тэрилин көрдөрүөхтэрэ.

 

Хоһоон "Кыһын"

БАЙАНАЙ БЭЛЭҔЭ

Васильева Лена Васильевна,
"Аленушка" оҕо уhуйаанын иитээччитэ

Бүлүү улууһа, Бүлүү куората

2 оҕо: 
Тоҥуу хаарга уйуктаах,
Туут анал хайыһардаах,
Таайым Дьөгүөр сис тыаҕа
Тииҥнии, бултуу сырыттаҕа.
Аатырар чулуу сонордьут,
Байанайдаах удьуор булчут,
Кини көрөөт билэр ырааҕы,
Булка-алка сүр кыраҕы.

1 оҕо: 
Кэнчээрилээх алаастарбыт               
Кэҥкир хара тыаларбыт                     
Кылбаҥ куобах сонунан                    
Кылбаарыччы таҥыннылар             
Кыраһалаах сарсыарда                         
Сонор бэрдэ арыллан                             
Тииҥнэр, киистэр суоллара              
Ыйа, кэпсии сыталлар.   
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3 оҕо: 
Тыаҕа эдэркээн сааһыт
Тахсан дьаарбайа сырыт,                       
Эн сонургуу одуулуоҕуҥ
Улуу тайҕа кэпсиэҕэ.

Булчут киирэр.
 

  Үтүө күнүнэн оҕолор! Мин эһиэхэ ыалдьыттыы кэллим,
булчуттарбын бултуу илдьэ бараары. Ол барыахпыт иннигэр
булчуттарга оонньуу оонньотуом. Булчут кыраҕы харахтаах,
эрчимнээх илиилээх буолар, онон ким саамай сытыы харах-
тааҕын, сымса илиилээҕин билиэхпит. 
   "Ким куобаҕы, тииҥи табарый?" Мээчигинэн сыал быра-
ҕыы. 2 оҕо тахсар. 
    "Куһу состоруу" ким түргэнник куһу ууттан таһаарар. 2 оҕо
куоталаһар.
  Ханнык баҕарар булчут бэйэтэ миннэр көлөлөөх уонна
кыһыҥҥы тоҥуу хаарга атахтарыгар кэтиллэр хайыһардаах
буолаллар. Ол хайыһардарынан түргэнник сүүрэр, сырылыыр
буолуохттаахтар. Онон билигин ким сымса, түргэн атахтааҕын
билиэхпит.
     "Хайыһарынан хаамтарыы" Түөрт оҕо тахсар хайыһардаах.
    Аны оҕолор, билигин булчут туттар тэрилин төһө билэрги-
тин көрүөхпут.
    Бу мин көхсүгэ сүгэр суумкабар араас булчуттар, балыксыт-
тар туттар тэриллэрэ бааллар ону ааттыы-ааттыы булчут
көхсүгэ сүгэр суумкатыгар уган иһиэхтээххит. Ким сөпкө
ааттаан, булан укпут оҕо ол кыайар. 
 

Тэрээhин 2 чааһа "Булчуттар"
 

    Ыытааччы: Көмүс кыымын ыһыахтаан 
                                Кутаа уота умайда
                                Сырдаан, көстөн кэллилэр
                                Харыйалар, бэс мастар,
                                Муһуннулар көрдөөх дьоннор сааһыттар.
                                Көрү-нары тэнитэн 
                                Сэһэн –номох эргитэн
                                Булчут дьонум айдаарар.

 

Булчут уолаттар  оллооннорун тула олороллор, сэһэргэһэллэр.

Уһун номоҕу эйиэхэ
Көтөр-сүүрэр суолун,
Кыраһа быыччык ойуутун
Кыраҕыттан соҥордуоҕуҥ.
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    Кырдьаҕас булчут: Күөспут буста, аһыаххайыҥ.  Бастаан аал
уоппутун аһатыаххайыҥ.
 

Бары тобуктаан тураллар.

      Булчут ас кээhэр. Алгыс тыла-өһө.
                                           Аал уотум иччитэ,
                                           Алтан сэбэрэй эһэм.
                                           Баай хара тыам иччитэ
                                           Баай Байанай!
                                           Алтан чуораан айаххар 
                                           Алҕаан аһатабын
                                           Аһаа, күлүм гын,
                                           Мичик гын!

Булчуттар аһыылар. Бултуу бараары хомуналлар.
 

   Булчуттар хаһан баҕарар бултуу баралларыгар айанныыр
көлөлөөх бараллар.
                                         Айаннатан сиэллэрэн
                                         Аппынан айаннаан,
                                         Бөтөрөҥ бэрдин түһэрэн
                                         Сыһыыларбар айанныам.

       Билигин биhиги, ойуур олоҕун төһө билэргитин билиэхпит.
 

Таабырыннар
1.Ууга олохтоох,от аһылыктаах кыыл баар үһү (Андаатар)
2.От-мас аһылыктаах ойуоккалаан оҕонньор баар үһү (Куобах)
3.Тор-тор торулуур маһы тоҥсуйар баар үһү (Тоҥсоҕой)
4.Ууга киирдэҕинэ балык, кытыыга таҕыстаҕына кыыл баар
үһү (Үрүҥ эһэ)
5.Отоннооҕор оччугуй,оҕустааҕар күүстээх баар үһү (Буулдьа)
6.Баһаам элбэх аанынан ким да тахсыбат үһү (Илим)
7.Бииргэ миинниллэр икки ат баар үһү (Хайыһар)

  Оҕолор толорууларыгар хоһооннор
     "Тииҥ", "Эһэ", "Бөрө", "Кырынаас", "Саһыл", "Таба"
   

Үнкүү "Булчуттар" (Уолаттар) 
      Булчуттар бултаабыт түүлээхтэрин кыргыттарга биэрэллэр.
Булчуттар бары тахсан бараллар.

 

Үнкүү  "Иис үҥкүүтэ" (Кыргыттар)
  Ыытааччы: Уран тарбахтаах иистэнньэҥнэрбит уустаан-
урааннаан тикпит таҥастарын көрөргө ыҥырабыт.



Мода. Түүлээҕинэн тигиллибит таҥастары көрдөрүү.
   

   Ыытааччы: Чэ, аны маассабай оонньуу киэһэтин саҕалыы-
быт. Аҕаларбыт, убайдарбыт, эһиги, оҕолор, кыттарга бэлэм-
нэниҥ.
     1. Хороҥ оту үрдүнэн ыстаныы
     2. Ким кыайан турарый?
     3. Күлүүстэһии
     4. Ким сымсаный? 
     5. Ойбонтон уулааһын
     6. Ыт буутун охсуһуута
     7. Ким түргэний?
     8. Ориентировкаҕа күрэхтэһии.
     9. Оҕус уонна чөҥөчөк.
   

    Ыытааччы:  Байанай көрү-нары таптыыр. Ол иһин кинини
үөрэн-көтөн, үчүгэйдик туттан көрсөллөр. Биһиги эмиэ
үөрүөҕүҥ! Күллэристээн биэриэҕиҥ (күлэллэр).
   Түмүк. Аар тайҕабытын, тулалыыр айылҕабытын мэлдьи
харыстыаҕыҥ! Оччоҕо эрэ көтөр-сүүрэр үксүү туруо, Баай
Байанайбыт араас булдунан күндүлүү туруо!
      Баай Байанай күндүлээбит аһыттан амсайыаҕыҥ.
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Попов Антон "Кыhыҥҥы булт"
Е. Мыреев аатынан орто оскуола 3 кылааһын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Молоткова Тамара Михайловна,
алын сүһүөх учуутала

Ленскэй оройуона, Бэтинчэ сэл.



    Группаҕа байанай ыйыгар аналлаах эйгэ тэриллибит (булчут
тэриллэрэ: тугут тириитинэн бүрүллүбүт сыарҕа, күндү түүлээх
тириилэрэ, куйуур, илим, туу уо. д. а.).
   Бэлэмнэнии үлэ: тыа кыылларын, көтөрдөрүн, суолларын-
иистэрин, булт тэриллэрин билиһиннэрии, кыыллар тустары-
нан остуоруйалары ааҕыы, хоһооннору, ырыалары үөрэтии;
  Төрөппүттэри кытта үлэ: лэпбук оҥотторуу, "Байанай
бэлэҕэ" (хаартыска), "Саамай улахан собо" күрэхтэрэ.
   Туттар тэриллэр: проектор, мээчик, кыыллар омоонноро,
кыра балык ойуулара, атрибуттар уо. д.а.

 А. Бурнашев “Байанай алгыhа” ырыата тыаhыыр. 
Экраҥҥа Баай Байанай көстөр.  Оҕолор киирэн саалаҕа олороллор.

 

    Ыытааччы: Оҕолоор, эһиги билэҕит дуо, билигин ханнык
дьыл кэмэй?
       Оҕолор:  Кыhын.
  Ыытааччы: Сөп, маладьыастар. Билигин улахан бөлөх
оҕолорун толоруутугар "Кыhын тоҕо буоларый?" ырыаны
истиэҕиҥ.
       Ыытааччы: Оттон сэтинньи туох ыйа буоларый, оҕолоор?
       Оҕолор: Байанай ыйа.
    Ыытааччы: Сөп, Байанай ыйа. Байанай – үүс киис таҥас-
таах Аарыма Кырдьаҕас Оҕонньор, баай хара тыа баһылыга,
булт иччитэ. Кини дьоҥҥо үксүгэр быстар-ойдор, өлөр-хаалар
күннэригэр өрөһүлтэ буолар, баай хара тыа булдуттан
өлгөмнүк бэрсэр эбит. Оҕолоор, эһиги убайдаргыт, аҕаларгыт,
эһээлэргит – бары бултууллар, балыктыыллар. Ол курдук эһиги
эмиэ улаатаҥҥыт байанайдаах булчут буолуоххут. Булчут диэн
кими ааттыыбытый?
     Оҕолор: Булчут хорсун-хоодуот, сылайбат сындааһыннаах,
сыыдам сырыылаах киһи буолар.

 БААЙ БАРЫЫЛААХ БАЙАНАЙ

 Потапова Туйаара Егоровна,
 Собакина Мария Васильевна,

 Кытаанах Яковлев - Далан В. С. 
аатынан орто оскуола иитээччилэрэ

 Чурапчы улууһа, Килэҥки сэл.
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 Сир анныгар итии болгуо сытар үһү (эһэ)
Маҥан ырбаахылаах туундара мааны оҕото баар үһү (кырса)
Талах, лабыкта аһылыктаах, табаҕа майгынныыр туйахтаах
кыыл баар үһү (тайах)
Куулаҕа кулгаах, халдьаайыга харах баар үһү (куобах)
Ытырыык ыкка майгынныыр адьырҕа кыыл баар үһү (бөрө)
Күһүн күүһүрэр, саас салбанар, биирдэ аһаабытынан
кыстыыр, түүлээх түҥ хааһах баар үһү (эһэ)
Иннин-кэннин кэтэнэр, албын-киитэрэй майгылаах,
күндү түүлээх баар үһү (саһыл)
Кумалааҥҥа уйа оҥостон, мастан маска ыстанан, хойуу
уһун кутуруктаах күндү түүлээх буолабын (тииҥ)
Куоскаҕа майгынныыбын, хахай кыылтан хааннаахпын,
хайалара буоларбын кимҥит миигин таайарый? (бэдэр).

    Ыытааччы: Саамай сөп. Булчут Байанайы аахайбат, сэниир
буоллаҕына булдуттан кураанах төннөн, мэлийэн кэлиэн сөп.
Аны бултаабыт булдуттан дьонугар-сэргэтигэр бэрсибэтэҕинэ
Байанай хомойор, кыыһырар, оччоҕуна булчут эмиэ халтай
хаамыан сөп.
  Билигин бары булчут буолан оонньуохпут (туут хайы-
hардарын кэтэн, иитээччи кэнниттэн хайыhардыыр курдук
атахтарын соһон айанныыллар). Булчут тыаҕа баар кыыллары
барытын эндэппэккэ билиэхтээх уонна тор суолларын
сонордоон булуохтаах.

 Экраҥҥа тыа кыылларын, көтөрдөр суоллара көрдөрүллэр 
(эһэ, бөрө, саһыл, куобах, тииҥ, тайах, таба, кутуйах, көтөрдөр).

 

       Ыытааччы: Бу ханнык кыыл, көтөр суолай, таайыҥ.
Маладьыастар! Сөпкө таайдыгыт. Дьэ, кыылларбыт суолларын
быһаардыбыт. Аны, бултуу айанныаҕыҥ. 
 

Оонньуу "Балыксыттар"
Икки хамаандаҕа арахсаллар, бастакы хамаанда оҕолорун кэннилэригэр

сабынан кыра балыктары баайыллар, иккис хамаанда оҕолоро
ол балыктары эккирэтэн тууруохтаахтар.

 
  Ыытааччы: Оҕолоор, айаммытыгар сынньана таарыйа
таабырыннаһыаҕыҥ.

  Ыытааччы: Маладьыастар. Чэ, салҕыы айанныыбыт. Көрүҥ
эрэ оҕолоор, бу туох суолай? Оҕолор: "Куобах".
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   Ыытааччы: Оҕолоор, булчут элбэх билиилээх-көрүүлээх,
мындыр толкуйдаах буолуохтаах. Билигин эһиги кыыллар
тустарынан төһө элбэх остуоруйалары билэргитин тургутан
көрүөхпүт.

Ыытааччы остуоруйалартан быһа тардыыны ааҕар,
оҕолор таайаллар ("Заяц и еж" Братья Гримм, "Кыһыл көмүс хаас",

"Куһаҕан кусчаан" Г.Х. Андерсен, "Бөрө уонна куобах" саха остуоруйата).

     Ыытааччы: Маладьыастар. Билигин, улахан бөлөх оҕолорун
толоруутугар хоһоонно истиэҕиҥ.

Хоһоон ааҕыы (кыыллар тустарынан)
 

   Ыытааччы: Оҕолоор, булчут – хорсун-хоодуот, сылайбат
сындааһыннаах, сыыдам сырыылаах киһи буолар уонна өссө
хайдах буолуохтааҕый?
  Оҕолор: Булчут кыраҕы харахтаах, сымса, сылбырха
буолуохтаах.
       Ыытааччы: Маладьыастар.

 Сыал быраҕыы 
Фанераттан оҥоһуллубут кыыллары: тииҥи, куобаҕы, 

кырынааһы мээчигинэн табыахтаахтар.
 

  Ыытааччы: Маладьыастар, Баай Байанайбыт булдуттан
тосхойбутугар, махтаныаҕыҥ, үөрэ-көтө дьиэбитигэр
айанныаҕыҥ!

 

      - Бүгүҥҥү тэрээһини төһө сөбүлээтигит? Тоҕо?
      -Туох саҥаны биллигит - көрдүгүт? 
      Конкурс түмүгүнэн кыайыылаахтары наҕараадалааһын:
"Байанай Бэлэҕэ", "Саамай улахан собо".
       Ыытааччы: Көрсүөххэ диэри!
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 Байанайдаах булчут туһунан өйдөбүлү иҥэрии.
Алгыс сиэрин-туомун, бу ыйтан күндү түүлээх соноро
саҕаланарын билиһиннэрии, айылҕаҕа харыстабыллаах
сыһыаны иитии.
Булт күрэҕэ, булт дьарыга уол оҕоҕо тугунан да солбуллубат
үөрэх буоларын өйдөтүү;

 Хамаандалар бэйэлэрин билиһиннэриилэрэ
Ойбонтон күөгүлээһин
Сыал быраҕыы
Илим сүөрүү
Булт тэрилин хомуйуу
Эстафета

 Сыала-соруга:
1.
2.

3.

 Күрэх ирдэбилэ: сахалыы таҥас
 Күрэх көрүҥнэрэ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Туттуллар тэрил: Булт тэрилэ, араас оонньуур, рюкзак, обруч,
күөгү, балык, быа, мээчик, ойуур кыыла, мас саа, мончуук.

     1 ыытааччы: (хомустуур) Аламай маҥан күнүнэн!
     2 ыытааччы: Үтүө күнүнэн күндү оҕолор уонна ыалдьыттар!
    1 ыытааччы: Бүгүн биһиэхэ үөрүүлээх күн- Баай Барыылаах
байанайбыт күнэ. Үтүөкэн үгэстээх, Сээркээн сэһэннээх, өттүк
харалаах Баай Байанай бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибит.
  2 ыытааччы: Байанай күрэххэ күөн көрсүһэ, кыахтарын
тургута кэлбит хорсун хоодуот уолаттарбытын көрсүөҕүҥ.

 

 Музыка тыаһыыр. Суруктаах хамаандалар киирэллэр.
 

   2 ыытааччы: Эһиги иннигитигэр иһэллэр хорсун хоодуот
уолаттар хамаандалара.
   1 ыытааччы: Сэтинньи ый- Байанай ыйа диэн ааттанар.
"Байанай" диэн кимий? Байанай диэн ойуур иччитэ, булт
таҥарата. Байанай киһилии майгылаах, үөрүнньэн,
бэринньэн, оҕо курдук оонньуулаах-омуннаах, ону тэҥэ
хомойумтуо, өһүргэс.

БАЙАНАЙДААХ БУЛЧУТ 

 Тарагаева Туяра Альбертовна,
 2 №-дээх "Теремок" оҕо уһуйаанын

 иитээччитэ
 Үөһээ бүлүү улууһа, Үөһээ бүлүү сэл.
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 тыаҕа сылдьан оту-маһы алдьатыма, үөнү-көйүүрү
өлөрүмэ;
чыычаах уйатын тыытыма;
улаханнык айдаарыма, киһиргээмэ;
уотунан оонньоомо;
булкуттан көҥөнүмэ;

  Кини ойуур кыылларын, көтөрдөрүн харыстыыр. Ойуурга
куһаҕан санаалаах, кыыллары барытын харыстаабакка өлөрө
сылдьар булчут кэллэҕинэ кыыллары, көтөрдөрү ыраах
куоттаран, күрэтэн кэбиһэр эбит. Ол иһин ойуур кыылларын-
көтөрдөрүн биһиги Байанай оҕолоро диэн ааттыыбыт.
     - Онтон булчут диэн кимий? Булчут диэн булугас талыгас,
мындыр өйдөөх, кыанар үлэһит, аһыныгас, көмүскэс, сиэрдээх
үтүө майгылаах киhи. Саха булчута бултаан дьиэ кэргэнин
иитэр-аһатар, таҥыннарар. Бу Байанай ыйыгар булчуттар
ыраах бултуу-алтыы бараллар. Бултуу баралларыгар Байанай
иччитигэр хайаан да туспа кэһиилэнэллэр. Булт арааһа сылы
быһа бултанар. Күндү түүлээҕи эккирэтэллэр, эһэкээннэригэр
үөмэллэр, айах туталлар. Оту-маһы алдьатыам суоҕа,
наадыйарбын эрэ ылыам диэн андаҕар этэллэр.
    2 ыытааччы: Оҕолоор, сиргэ, айылҕаҕа сылдьыы бэйэтэ булгу
тутуhуллар туспа бэрээдэктээх, сиэрдээх-туомнаах. Ону
айылҕаҕа сылдьар хас биирдии киһи тутуһуохтаах.

 

 Булчут киирэр. 
 

  Булчут: Үтүө күнүнэн оҕолор! Мин эһиэхэ ыалдьыттыы
кэллим, булчуттарбын бултуу илдьэ бараары. Ол барыам
иннигэр булчуттарга оонньуу оонньотуохпун баҕарабын.
  Бу мин рюкзакпар араас булчуттар, балыксыттар туттар
тэриллэрэ баар. Эhиги ааттыы-ааттыы булчут рюкзагар уган
иһиэхтээххит. Ким сөпкө ааттаан, булан укпут киһи ол кыайар.
  Булчут: Маладьыастар! Аны билигин кыыллар суолларын
таайыахпыт (слайд көстөр).
-Бары бэркэ таайдыгыт, маладьыастар! 
-Оҕолоор сиргэ, айылҕаҕа сылдьыы бэйэтэ булгу тутуhуллар
туспа бэрээдэктээх, сиэрдээх-туомнаах. Ону айылҕаҕа сылдьар
хас биирдии киһи тутуһуохтаах.

 Сиэрдээх буолуу быраабылата:
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   Дьон сэрэхтээх буолуу быраабылаларын тутуспаккалар улахан
баһаардар, эчэйиилэр буолаллар. Ол түмүгэр айылҕабыт
барахсан айгырыыр, алдьанар. Онон айылҕаҕа сылдьан
сэрэхтээх буоларгытын хаһан да умнубат буолуҥ. Дьэ оччогуна
оннук булчуттары айылҕа, Байанай ылынар.
   Көрсүөххэ диэри оҕолор, мин бардым тыабар.
  1 ыытааччы: Бүгүҥҥү Байанай күрэх кыттыылаахтарыгар
биһиги булугас өйдөөх, сытыы толкуйдаах, түргэн туттуулаах
уолаттарбытыгар инникитин да кыайыыга-хотууга дьулуур-
даах буолуҥ диэн туран Байанай алгыһынан алҕаатахпыт
буоллун!

Куоппуту тутааччы
Кураҕаччы сүүрүк
Барбыты баһааччы
Баай барыылаах
Туора тобуктааххыттан
Тосхоллоон кулу даа!
Адаар муостааххыттан
Анаан кулу даа!

 Хамаандалар бэйэлэрин билиһиннэриилэрэ
 Ойбонтон күөгүлээhин
 Сыал быраҕыы
 Илим сүөрүү
 Булт тэрилин хомуйуу
 Саалаах сүүрүү

    2 ыытааччы: Бүгүҥҥү күрэҕи сыаналыыр дьүүллүүр сүбэни
кытта билиһиннэрэбит:
     Күрэхпит 6 түһүмэхтэн турар:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

  5 түһүмэх. Булт тэрилин хомуйуу
 

   Булчуттар улахан булка баралларын кэпсээбэттэр, кыылла-
рын аатын ааттаабаттар. Дьоно, аҕалара бултуу бараары
гыммытын оҥосторуттан көрөн сэрэйэллэр. Бултуур сэбин
арчылыыр, ыраастыыр сытын суох оҥорор. Буруоҕа ыһаарар.
Бэйэтин ыраастанар.

Ардай аһыылааххыттан
Айан кулу даа!
Үрүҥ түүлээххиттэн
Өллөйдөөн кулу даа!
Ааспыт да өттүгэр
Ааттаһар тылбын
Аһынар буоларыҥ
Көрдөhөр тылбын
Көдьүүстүүр баарыҥ.
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Ууга олохтоох, от аһылыктаах кыыл баар үһү (андаатар)
От-мас аһылыктаах ойуоккалаан оҕонньор баар үһү (куобах)
Тор-тор торулуур маһы тоҥсуйар баар үһү (тоҥсоҕой)
Ууга киирдэҕинэ балык, кытыыга таҕыстаҕына кыыл баар
үһү (үрүҥ эһэ)
Отоннооҕор оччугуй, оҕустааҕар күүстээх баар үһү (буулдьа)
Баһаам элбэх аанынан ким да тахсыбат үһү (илим)
Бииргэ мииниллэр икки ат баар үһү(хайыһар)

 6 түһүмэх. Эстафета.
 

 Сааны мотуруостуу сүгэн утуу-субуу сааны биэрэн
атастаһабыт уонна биирдии куһу тутан кэлэбит. Ханнык
хамаанда түргэнник бултаан кэлбит ол хотор.
   2 ыытааччы: Оҕолор күрэхтэрбит түмүктэнэллэр, билигин
жюри түмүгү таһаарыа.

 Таабырыннар
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

 
    1 ыытааччы: Чэ эрэ оҕолоор! Хара тыа эйгэлээх барылы
кэскил Баай барыылаах Байанай бырааһынньыгын түмүктүүр
кэммит кэллэ. 
    Биһиги аар тайҕабытын, тулалыыр айылҕабытын мэлдьи
харыстыаҕыҥ! Оччого эрэ көтөр-сүүрэр үксүү туруо, Баай
Байанайбыт араас булдунан күндүлүү туруо!
     Булт үөрэҕэ, булт дьарыга уол оҕоҕо тугунан да солбуллубат
үөрэх буолар. Онон эһиги улаатан Баай Байанайдаах булчуттар,
айылҕаны харыстыыр, көмүскүүр Ньургун Боотурдара
буолуохтара диэн эрэнэбит. Көрсүөххэ диэри оҕолор!
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 Саха оҕотун өбүгэ үгэһинэн сахалыы тыыҥҥа иитии: 
 Сиэри-туому тутуһар, айылҕаны таптыыр-харыстыыр,
өйдүүр айылҕа оҕото буолар турукка эрчийии. 
 Айылҕа көмөтүнэн доруобуйатын сатаан көрүнэр, чөл
куттаах чэгиэн-чэбдик буоларга уһуйуу.
Төрөөбүт сиргэ, дойдуга буолбут, буола турар киһи-аймах
историятын бэлиэ кэмнэрин кытта билсиһиннэрии,
ытыктабылы иҥэрии. 

    Саха киһитин ыйааҕа – анала, өйө-санаата сири-халлааны,
кэми-кэрдиини кытта ыкса сибээстээх. Биһиги өбүгэлэрбит
төрүттээн кэлбит сиэрдэрэ-туомнара, олохторо-дьаһахтара
айылҕаны кытта ыкса ситимнээх. Кинилэр барытын
тыыннаан-иччилээн, аал уоту аһатан, көрдөһөн – ааттаһан,
санааларын бөҕөргөтөн, дьаһанан олорбуттара. Дьыл кэмнэрин
эргиирин, ыйдары Айыылар дьайыыларынан арааран, онно
сөптөөх туомнарынан толорон, анал бэлиэлэринэн бэлиэтээн
хаалларбыттара. Ону тутуһан, Павлов Анатолий Николаевич –
Дабыл "Ыйдарынан туомнар" кинигэтин туһанан Үөһээ
Дьааҥы Дуулаҕалаах нэһилиэгин бэтэрээннэрэ алын кылаас
оҕолоругар анаан "Айыы ситимэ" диэн бырайыак толкуйдаан
ыйга биирдэ сахалыы ый бэлиэтин, суолтатын, уратытын
көрдөрөр сиэр-туом ыытар этибит.
   Сыала: Саха омук үйэлэргэ мунньуммут айылҕаҕа сыһыан-
наах сиэрин-туомун, үгэстэрин утумнаахтык үөрэтии, дьыл
кэмин-кэрдиитин кытта ситимнээн оҕону экологическай
культураҕа иитии.
     Соруктара:

1.
2.

3.

4.

Оҕолор хобо чуорааны тыаһатан, буруонан ыраастанан, 
таһырдьаттан балаҕаҥҥа киирэн, көмүлүөк утары олороллор.

     Ыытааччы: Дьэ, оҕолоор! Сэтинньи – Байанай ыйа үүннэ.

СЭТИННЬИ - БААЙ БАРЫЫЛААХ БАЙАНАЙ ЫЙА

 Елена Гаврильевна Другина 
СӨ үөрэҕириитин туйгуна, Учууталлар учууталлара, 

Россия уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ
Үөһээ Дьааҥы улууһа, Томтор сэл.
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Сэтинньи ый – кыһыҥҥы ый. 
Тымныыта күн-түүн сэтэрээн иһэр. 
Тэллэх курдук хаар түһэн кыыдамныыр,
Кыһыҥҥы уһун түүн түбүлүүр.

  Экраҥҥа Тымныы оҕуһун хартыыната көстөр.

Таҥарата: Байанай – хара тыа иччитэ.
Ойуута: ох.
Суолтата: сатабыл.
Тыла: һук. Тэрис суруйарынан, һук – хайыһыннарар тыл.
Ити тылы эттэххэ, Байанайы кытта ситим үөскүүр. Бу тыл
алгыһа баар.
Сулуһа: кэһэх сулус.
Бухатыыра: Тамаллаайы Бэргэн. Куота Нуоралдьын Куо.
Мала: хойгуо.
Тыаһа: хобо.
Үүнээйитэ: долохоно.
Көтөрө: улар.
Кыыла: киис.
Аһа: хаан.

    - Сир Ийэ эпсэри тоҥор. Ойуур – тыа иһийэр. Баай Байанай
Барыылаах бары кыылын, балыгын, хамсыыр-харамайын
маныыр, араҥаччылыыр.

Сэтинньи – Байанай ыйа.
 

Миитэрэйэпкэ Дьыл оҕуһун
Биир муоһа үүнэн, тымныы биллэр.
Сүүрбэ иккигэ – Мэхээлэйэп күнэ –
Икки муостаах тымныы түһэр.
Сэтинньи – Байанай ыйа,
Тыа кыылын түүтэ- өҥө ситэр.
Аар тайҕа булчуттары угуйар,
Саһылдьыт саһылын эккирэтэр.

Ыытааччы ый суолтатын, бэлиэтин, малларын көрдөрөн кэпсиир.

Алгысчыт Аал уоту арыылаах алаадьынан, саламаатынан айах тутар. 
Байанайга хайыһыы алгыһын толорор.
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Һук, һук, һук!
Дьолуону тосхойооччу,
Өлгөмү биэрээччи,
Хара тыа хаһаайына,
Тумул тыа тойоно,
Кыһыл саһыл кымньыылаах,
Ой буур оонньуулаах,
Көй боллох сэксэ олохтоох,
Сөҥ сөгөлөөн тусаһалаах,

Эһээ диэтэххэ,
Эһээ диэччи,
Бардам Тутуу,
Барылы Кэскил,
Барылаах
Баай Байанай Тойон Эһэм,
Бэттэх көрөн
Мичик гын.
Дом!

Таһырдьа чуораан лыҥкыныыр, дүҥүр үстэ охсор, тэбэнэр тыас иһиллэр. 
Баай Байанай киирэн кэлэр.

    -Дорооболоруҥ, оҕолоор! Мин кимминий? Бука сэрэйдэххит
буолуо, Баай Байанай оҕонньорбун. Кыыл түүтүн  тириитит-
тэн таҥастаахпын. Бэргэһэм туох тириитэй? (үүс). Үтүлүк-
тэрим? (таба тыһыттан, иһэ саһыл тыһа). Сонум кырыыта
(саһыл) Сутуруом? (бөрө тириитэ). Этэрбэһим? (таба тыһа).
Оттон туох тириилэрин тута сылдьабыный? (киис).

Күлүмнүүр хаары кэһэн,
Үрүҥ көмүс көбүөргэ
Киммит оргууй хаамыталыай,
Кыыл табаны үөрдүөҕэй?

Байанай, байанай-аар тайҕа хаһаайына,
Байанай, байанай-барҕа баай баһылыга.

Бары оҕолор: 

Хагдаҥ эһэ олбохтору
Киммит маннык тэлгэтиэй?
Хара ыарҕа талахтары
Ким куулаҕа үүннэриэй?

Байанай, байанай-аар тайҕа хаһаайына,
Байанай, байанай-барҕа баай баһылыга.

Бары оҕолор: 

Кыһыл саһыл уорҕатынан
Киммит сирбитин үллүйүөй?
Сап-саһархай отторунан
Киэҥ кырдалы толоруой?

Байанай, байанай-аар тайҕа хаһаайына,
Байанай, байанай-барҕа баай баһылыга.

Бары оҕолор: 
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Куобах түүтэ банаардары
Ким үөттэргэ иилиэҕэй?
Нарын-намчы умнастары
Ньуолах түүнэн киэргэтиэй?

Байанай, байанай-аар тайҕа хаһаайына,
Байанай, байанай-барҕа баай баһылыга.

Бары оҕолор: 

Остуоруйа дойдутугар
Ким эйигин сирдиэҕэй?
Чэрэҥэлиир туртастары
Ким эйиэхэ көрдөрүөй?

Байанай, байанай-аар тайҕа хаһаайына,
Байанай, байанай-барҕа баай баһылыга.

Бары оҕолор: 

     Байанай оҕонньор: Мин бултаан, аһаан-таҥнан олорор дьон
үҥэр-сүктэр иччилэринэбин, Аар тайҕа хаһаайынабын. Кини
курдук үөрэбин уонна хомойобун. Иҥсэлээх, киһиргэс,
көрүлээри эрэ бултуур дьону сөбүлээбэппин. Кинилэртэн киэр
хайыһабын. Оттон сиэри-туому тутуһар, сиэрдээхтик сылдьар
булчуттары күндүлүүбүн, маанылыыбын.
  Оҕолоор, мин таабырын кэһиилээх кэллим. Ким таайар
эбитий? Бу үрүсээккэ биэс кус баар. Хайдах үллэрдэххэ биэс
булчукка биирдии тиксиэй? Онтон биир кус үрүсээккэ
хаалыахтаах. 
    Эппиэтэ: Түөрт киһиэхэ үрүсээктэн биирдии куһу биэрэбит.
Бэһис киһиэхэ үрүсээктээх куһу туттарабыт.

Айыы оҕото!
Айылҕаны харыстыыр 
Абыраллаах өйдөн.
Чэгиэн-чэбдик буол!
Туску! Туску! Туску!

  Алын кылаас учууталлара кыраҕытык ытыыга оонньуу
тэрийэллэр. Дротигынан ким хайа кыылы таба быраҕан (ытан)
бултуйарый? Дротик сыалыгар кыыллары сыһыаран баран,
табыахтаахтар. Уолаттар бары булчуттар буолаллар.

 

Сыал ытыыта.

 Булчут эһээбит Кривошапкин Василий Степанович
ыалдьыттыы, сүбэ-ама биэрэ, биһиэхэ тиийэн кэллэ.



  -Тукаларыам, сэтинньигэ Баай Байанай чугаһыыр. Байанай
сир-дойду иччитэ буоларын быһыытынан, Иэйиэхсит уола
буолар. Кини оту-маһы харыстыыр, кыылы-сүөлү үөскэтэр,
мас көтөрүн эмиэ араҥаччылыыр.
  Саха киһитэ былыр-былыргыттан бултаан-алтаан, айылҕа-
лыын алтыһан олорор. Былыргы сахалар бултаан аһыылла-
рыгар сөптөөх булт тэрилин олус сатабыллаахтык оҥостол-
лоро. Көтөр кынаттааҕы бултуурга туспа, оттон сүүрэр атах-
тааҕы бултуурга эмиэ туспа тэрили оҥостоллоро. Холобур,
куобаҕы тэптиргэ туһаҕынан, сохсонон, куһу тиргэнэн,
куруппааскыны уллуҥаҕынан, куртуйаҕы, харадьыгы, бочугу-
раһы туһаҕынан, туллугу доҕуурунан, тайаҕы, табаны, бөрөнү,
саһылы, куобаҕы айанан, кырынааһы, солоҥдону мас чаар-
каанынан, кутуйаҕы сохсонон бултууллара. 
  Бултуурга Аал уоту оттон, көрдөһөн, алгыс этиллэр, айах
туталлар, алаадьынан күндүлүүллэр. Бултуу сылдьан өрүсүһүү
сатаммат, көрбүккүн барытын өлөрөр табыллыбат, эбэһээт
сороҕун хаалларыахтааххын, кэлин төрөөн-ууһаан элбиир
гына.
   Бултаабыт булкуттан чугас дьоҥҥор, ыалларгар, кырдьаҕас-
тарга хайаан да бэрсиэхтээххин. Атын булчут бултуур тэрили-
гэр киирбит булду көҥүлэ суох тыыппаккын.
    Ойуурга, тыаҕа таҕыстаххытына, көтөрү-сүүрэри маһынан
тамнаамаҥ, улаханнык саҥарымаҥ. Ытык көтөрдөрү
тыытымаҥ!
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Айыы оҕото!
Булугас-талыгас өйдөн,
Эйэҕэс майгылан,
Түргэн-тарҕан туттуулан,
Туску! Туску! Туску!

    Түмүккэ оҕолор мааны сандалы тула олорон, эбэлэр астаабыт
астарын - булт аһын тото-хана аһаан, үөрэн-көтөн
тарҕаспыттара.
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