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А. А. Иванов – Күндэ айар үлэтин истиилин доминанталара

Истиилин доминанталара:
 - Айылҕаны, дьону хоһуйуута сиһилиитэ; 
 - Өҥү – дьүһүнү таба туттуутута;
 - Сэһэргиирэ наҕылыччыта;
 - Хоһоонноругар тыл ис кАйылҕаны, дьону хоһуйуу сиһили-
итэ;
 - Өҥү – дьүһүнү таба туттуутута;
 - Сэһэргиирэ наҕылыччыта;
 - Хоһоонноругар тыл ис кыаҕын кэҥэтиитэ;
 - Дьон кэпсэтиитин табыгастаахтык оҥороро;
 - Түөлбэ тылы туттуута.
ыаҕын кэҥэтиитэ;
 - Дьон кэпсэтиитин табыгастаахтык оҥороро;
 - Түөлбэ тылы туттуута.

      Доминанталар икки көрүҥнээхтэр: ис 
хоһоон доминанталара уонна истиил доминан-
талара. Ис хоһоон доминанталарынан аҥардас 
суруйааччы сөбүлээн, кыайа хото туттар уус – 
уран ньымалара эрэ киирбэттэр. Айымньылар 
проблематикаларын, пафостарын, идеяларын 
араастара киирэллэр. Күндэ айымньыларыгар 
туруорбут социальнай проблемалара, хоһоон-
норун патриотическай пафостара, айымньыла-
рын өйдөтөр – үөрэтэр хайысхалара кини айар 
үлэтин ис хоһоонун доминанталарынан буо-
лаллар. Оттон кини айар үлэтин истиилин до-
минанталарынан буолаллар: уус – уран эйгэни 
ойуулуур уратыта, геройдарын мэтириэттэрин 
аҕыйах, хомоҕой тылынан хоһуйар кыаҕа, эти-
илэри оҥорор сатабыла, тыл ис кыаҕын кэҥэ-
тиитэ.

      В. Б. Окорокова: “ Күндэ кэпсээннэригэр саха 
олоҕун – дьаһаҕын, дьарыгын, сиэрин – туомун 
сиһилии билсиһиннэрэр. Ааҕааччы оччотооҕу саха 
ыалын хаһаайыстыбатын, балаҕанын иһин – таһын, 
туттар малын – салын, иһитин – хомуоһун, таҥаһын 
– сабын туһунан билиини ылар. Ону барытын 
биирдэ ойуулаан биэрбэт, кэпсээн идеятыгар сөп 
түбэһиннэрэн, композициятыгар бэркэ табан кил-
лэрэр. Суруйааччы тыла –өһө кэрэтэ, чуолкайа, су-
дургута, кылгас кээмэйдээх кэпсээннэрин тутуллара 
тупсаҕайа эмиэ бэлиэҕэ киириэхтэрин сөп” 

       Актуальноһа: Күндэ ураты истиҥ иһирэх тыллаах – 
өстөөх истиилин чинчийии ийэ тылбыт баайын биллэриэ, 
ис кыаҕын биллэриэ.
       Үлэ сыала: А. А. Иванов – Күндэ айар
үлэтин истиилин доминанталарын
тус – туһунан наардаан чинчийэн, уус – уран тыл мааста-
рын быһыытынан сыаналыыр үлэни толоруу
        Үлэ соруктара:
  Туһааннаах темаҕа көмө литератураны үөрэтии;
 Суруйааччы сөбүлээн, табыгастаахтык туттар ньымала-
рын
ырытыы;
 Оччотооҕу олоҕу – дьаһаҕы кытта билсиһии;
Муспут матырыйаалга олоҕуран түмүктэри оҥоруу.

Үлэ тутула: 
Киириитэ
  I.  Күндэ тыл ис кыаҕын кэҥэтиитэ
  II. Күндэ кэпсээннэрин кэрэхсэтэр күүһэ:
    1) Айымньыларын эйгэтэ
    2) Геройдарын көрдөрүүтэ
    3) Кэпсээннэр тылларын – өстөрүн уратыта
Түмүгэ
Туһаныллыбыт литература испииһэгэ

Чинчийии көдьүүһэ: 
А. А. Иванов – Күндэ айар үлэтин истиилин 
чинчийиигэ сонун түмүгү оҥорорго холонуу

Үлэ түмүктэрэ: 
1. Иванов – Күндэ айар
үлэтин истиилин доминанталарын 
көмөтүнэн ааҕааччы кини айымньыларын 
эйгэтин бу баардыы
дьиҥнээхтик, чугастык, иһирэхтик ылына-
рын ситиһэр эбит.
2. Кини төрөөбүт тылын дэгиттэр баһылаа-
быт, этигэр –хааныгар иҥэриммит, норуот 
культуратын салҕаабыт, үйэтиппит уус – 
уран тыл маастара эбит.
3. Инникитин кини айар үлэтин ис хоһоонун 
доминанталарын наардаан көрүү ирдэнэр.
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