
XXVII-c төгүлүн ыытылар академик В.П.Ларионов аатынан «Шаг в будущее-Инникигэ хардыы» өрөспүүбүлүкэтээҕи эдэр чинчийээччилэр кэмпириэнсийэлэрэ 

«Ангелина Кузьмина “Мас тоҕо үүнэрий?» кэпсээннэрин хомуурунньугар оҕону ааҕыы абылаҥар 

умсугутар ньымалара 

Николаева Лилиана Олеговна, И.В.Яковлев аатынан Бүлүү улууһун Үгүлээт орто оскуолатын ахсыс кылааһын үөрэнээччитэ 

Үлэ сонуна:  Ангелина Кузьмина, оҕо суруйааччыта быһыытынан киэҥ араҥаҕа тахсарыгар, элбэх оҕо кини кэпсээнин ааҕарыгар аналлаах аудио-кинигэни оҥоруу. Оҕо 

суруйааччытын быһыытынан ханнык уус-уран ньымаларын, бэргэн этиилэри туттан, оҕо сиэр-туом өттүгэр иитиллэрин чинчийии. 

Үлэ тоҕоостооҕо: Ангелина Кузьмина бэлиэтииринэн, оҕо кинигэни ааҕар буоллагына мэйиитэ сайдар,үлэлиир буолар диэн этэр. Ол иһин кини оҕолорго кыра сааһыттан төрөөбүт тылынан 

суруллубут кинигэлэрин аахтарыҥ диир. Оҕо кыра эрдэҕиттэн сахалыы кэпсээннэри истэ, ааҕа үөрэннэҕэ инники өттүгэр төрөөбүт тылынан таба саҥарарга, суруйарга дьулуһар, ону тэҥэ, кинигэттэн 

Үлэм сыала: Ангелина Кузьмина оҕо суруйааччытын быһыытынан айар үлэтигэр уратытын чинчийии, кэпсээннэригэр уус-уран ньымалары уонна бэргэн этии арааһын табыгастаахтык туттубутук 

чинчийии, оҕо сиэр-туом өттүгэр иитиллэр көстүүлэрин булуу 

Үлэ соруктара:  

   1. Мас тоҕо үүнэрий?”диэн оҕолорго аналлаах кэпсээннэри ааҕыы, суруйааччы тылыгар-өһүгэр, суруйар ньыматыгар ханнык уус-уран ньымалары туттубутун булуу 

  2.Ону тэҥэ, оҕону  сиэр-туом өттүгэр иитэр сыаллаах араас бэргэн этиилэри таба туттубутун быһаарыы 

Чинчийии ньымалара: Кузьмина Ангелина Афанасьевна «Мас тоҕо үүнэрий?”суругун тиэкиһин ырытыы , кэпсээннэртэн уус-уран дьүһүйэр ньымалары уонна бэргэн этиилэри булуу, иитэр-үөрэтэр 

суолталарын быһаарыы, матырыйааллары түмүү. 

 

Чинчийии түмүгэ:  Оҕолорго аналлаах төрөөбүт тылынан суруллубут айымньылары төһө умсугуйан ааҕаҕын? (ыйытык түмүгэ) 

«Мас тоҕо үүнэрий» оҕолорго аналлаах кэпсээннэринэн чөмчүүк саастаах оҕолорго 

аудио-кинигэ оҥоруу 
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Оҕону сиэр-туом өттүгэр иитэр сонун санаалара:  

уус-уран ньыма араас дэгэтэ: Саха бэргэн, хомоҕой тылын-өһө:  

 
 

Кэпсээннэри оҕо сааһынан 

наардааһын: 

«Туллукчаан» уһуйаан иитиллээччилэригэр Ангелина Кузьмина «Ким 

доҕордоох-ол дьоллоох» кэпсээнинэн сэргэх дьарык. 

Түмүктээн эттэхпитинэ, үлэбит сыалын-соруктарын толору ситистибит. Ангелина Кузьмина «Мас тоҕо 

үүнэрий?» диэн кэпсээнэ ханнык баҕарар саастаах оҕолору ааҕыы ньыматыгар умсугутар дьикти алыптаах.  

Ол курдук, суруйааччы кэпсээннэринэн чөмчүүк, саһарҕа уонна тымтык саастаах оҕолорго анаан сэргэх 

дьарыктары ыыттым. Ол дьарык, кэннэ оҕолорум Ангелина Кузьмина «Мас тоҕо үүнэрий?” кинигэни 

ааҕарга дьулустулар.  саастаах оҕолорго уус-уран ньыма уопсайа түөрт көрүҥүн булан ырыттыбыт. 

Суруйааччы бэйэтэ да бэлиэтииринэн, кини дьоллоох оҕо сааһа төрөөбүт дойдутугар ааспыт, ол кэмнэри кини 

ити тэттик кэпсээннэригэр уус-уран ньыманы туттан суруйбута ордук кэпсээни киэргэтэр. Ангелина 

Кузьмина саха бэргэн тылын-өһүн кыра оҕо сааһыгар сөп түбэһиннэрэн, аттаран таба суруйбута, оҕо сиэр-

туом өттүгэр иитиллэн улаатарыгар олус көмөлөөх. Хас биирдии кэпсээнэ, оҕо күннээҕи олоҕор туттар 

көстүүлэрин кытары сибээстээх буолан, ааҕарга өйдүүргэ судургу. Уус-уран ньыма арааһын көмөтүнэн ааптар 

кэпсээннэрин киэргэтэр, оҕо тылын-өһүн сайыннарар улахан суолталаах кинигэ диэн сыаналыыбыт. Ону 

биһиги араас саастаах оҕолорго ыыппыт дьарыктарбы туоһулууллар. 

 

Чинчийэр үлэбитинэн түмүк ситиһиибитин манна 

көрүөххүтүн сөп: 

1Ангелина Кузьмина «Мас тоҕо үүнэрий?» аудио-

кинигэбит национальнай библиотека оҕо киинин 

библиотекатын саайтыгар, ону тэҥэ, оҕо 

литературатын  чинчийэр, үөрэтэр устудьуоннарга 

көмө матырыйаал быһыытынан бэрилиннэ. 

2 Оҕолорго аналлаах сэргэх, оҕоҕо ааҕыы сатабылын 

иҥэрэр сыаллаах дьарыктар «Саха этигэн тыла» 

телеграм ханаалыгар.  
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