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Үлэ туһата: 
 
 Бу үлэҕэ оҕо бэйэтэ айымньыны, анал литератураны хасыһан, оонньуу оҥорон таһаарарыгар кыах 
биэрии буолар. Оҕо айымньыны, литератураны хасыһан, ыйытыы толкуйдаан, уруһуйдаан, 
карточка оҥорор. 
 Бу үлэнэн  оҕо толкуйдуур дьоҕура, болҕомтото сайдар, айымньыны билэ, олоҥхо уран тылын 
өйдүү, бэйэ-бэйэни истэ үөрэнэр. 
 Өйү сайыннарар остуол оонньуута үөрэнээччилэргэ, уруок кэмигэр, учууталларга көмө босуобуйа 
да курдук туттуллуон сөп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлэ сыала: Олоҥхонон оҕону интэриэһиргэтии, бэйэтэ остуол 
оонньуутун айан таһаарарыгар көҕүлээһин. 
 
Үлэ сыалын ситиһэргэ маннык соруктар тураллар: 
 олоҥхонон — норуот өлбөт өйүнн, олох мындырын, эйгэни тэрийэн, оҕо билэр-көрөр баҕатын 

уһугуннарыы, интэриэһиргэтии; 
 олоҥхо ис хоһоонун билэ, олоҥхо уран тылын быһаара, саҥарар саҥаҕа тутта үөрэнии; 
 ийэ тыл саппааһын байытыы; 
 араас литератураны, информацияны хасыһан остуол оонньуутун оҥоруу; 
 оҕолорго ыйытык ыытыы. 
 
Үлэ тоҕоостооҕо: олоҥхо тыла-өһө баайынан оҕо ылла да өйдүүрүгэр ыарахан. Олоҥону үөрэтэргэ оҕоҕо 
сөптөөх эйгэни тэрийиэххэ наада. Онтон оҕоҕо саамай чугас эйгэ—оонньуу. Оҕо оонньуу нөҥүө бэйэтэ да 
билбэтинэн үгүһү билиэн сөп: доҕотторун кытта алтыһа, бодоруһа, истэ. Ордук остуол араас өйү сайыннарар 
оонньуулара оҕо болҕомтотун, толкуйдуур сатабылын сайыннарараллар, бэрээдэккэ үөрэтэллэр. Онон оҕоҕо 
олоҥхо эйгэтин тэрийэн  оонньуу нөҥүө сэҥээринии үөскэтэр, ордук табыгастаах буолсу диэммит оонньууну 
бэлэмнээтибит. 
 
Сабаҕалааһын: Бэйэ оҥорбут остуол оонньуутун нөҥүө оҕо олоҥхо ис хоһоонун, олоҥхо уран тылын билэ, 
тобуллаҕас толкуйа сайда, болҕомтолоох буола улаатар. 
 
Үлэ сонуна:  оҕоҕо аналлаах олоҥхоҕо сыһыаннаах өйү сайыннарар оонньуу аҕыйах. 
 
Үлэ сүрүн ньымалара: анал литератураны үөрэтии, чинчийии, ааҕан-тэҥнээн көрөн баран, наадалааҕын 
туһаныы. 
 
Үлэ көрүҥнэрэ:  
 олоҥхо туһунан өйдөбүлү чиҥэтии; 
 олоҥхо ис хоһоонугар, олоҥхо; уран тылыгар сыһыаннаах; ыйытыылары  толкуйдааһын; 
 кырааскалааһын, уруһуйдааһын. 
 
Оонньуу быраабылата: 
 
 Оонньооччу рулетканы эргитэр ханнык нүөмэр түбэспитигэр ыйытыыга эппиэттиир. 
 оонньооччу уочаратынан карточканы ылар уонна ыйытыыга эппиэттиэхтээх. 
 оонньооччу карточкаҕа баар ыйытыыга барытыгар сөпкө эппиэттээтэҕинэ, 50 очукуо ылан иһэр.Карточкаҕа 

5 ыйытыы баар. Сөптөөх эппиэт аайы 10 очукуо ылан иһэр. 
 онтон оонньоччу биир эмэ ыйытыыга сыыһа эппиэттэтэҕинэ, карточканы төттөрү уурар, салгыы атын киһи 

оонньуур. 
 ким элбэх сөптөөх эппиэт биэрбит, элбэх очукуо ылбыт киһи кыайыылааҕынан буолар. 
 
 

 

Чинчийии үлэ түмүгэ: 

 
 Ыйытыкка уопсайа 30-ча оҕо эппиэттээтэ. Араас кылаастары хаптыбыт. Ыйытык түмүгэ ман-
нык буолла: 

1). оҕолор үксүлэрэ остуол оонньуута диэни сатаан быһаарбаттар, ол эрэн интэриэһиргииллэрэ, 
оонньууллара көһүннэ; 

2).оҕо  үксэ  сахалыы национальнай өбүгэ оонньуутун кытта остуол оонньуутун буккуйаллар эбит 

3). остуол оонньуутун туһатын билэллэрэ көһүннэ, ол курдук, өйү сайыннарар, толкуйдатар, 
тарбаҕы эрчийэр, аралдьытар, толкуйдатар диэн эппиэттээбиттэр. 

 Онон остуол оонньуутун бутуйбаттарын наадатыгар сахалыы өйү сайыннарар остуол 
оонньуутун киэҥ араҥаҕа тарҕатыахха, билиһиннэриэххэ диэн баҕа санаа үөскээтэ, ол иһин бу үлэ 
оҥоһолунна. 

 

Түмүк: 

 
 Оонньуу нөҥүө оҕо үөрэҕи ылыныыта ордук табыгастаах буолар. Оонньууну атыыласпакка 
эрэ, оҕо бэйэтэ оҥоруон сөп.Онон биһиги толкуйдаабыт  оонньуубут  интэриэһи, туһаны, көмөнү 
аҕалыа диэн эрэнэбит уонна маннык түмүккэ кэллибит: 

 Олоҥхоҕо сыһыаннаах араас литератураны хасыһан элбэҕи биллибит-көрдүбүт. 
Интэриэһиргээтибит 

 Өркөн өйү сайыннарар оонньуу оҕо булугас өйүн, толкуйдуур дьоҕурун, болҕомтотун 
сайыннарар 

 Оҕо олоҥхону болҕомтолоохтук ааҕарга, ис хоһоонун билэргэ дьулуһар 

 Бу оонньууну түмүктүүр уруокка, хатылааһыҥҥа, эбэтэр хонтуруолунай үлэ оннугар туһанарга 
ордук табыгастаах 

 Олоҥхону оонньуу нөҥүө оҕоҕо тиэрдэр ордук тиийимтиэ дии санаатыбыт. 

 Төрөөбүт төрүт тылгытын, олоҥхоҕутун умнумаҥ, кини сайдарын туһугар үлэлэһиҥ. Сахалыы 
өйү сайыннарар остуол оонньуутун сэргээҥ диэн ыҥырабыт. 

Чинчийии үлэтэ  


