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«Мин Сахам Сирэ»  
Сыала: Тереебут дойдуну билиЬиннэрии, билиилэрин-керуулэрин чинэтии, толкуйдуур дьо5уру 

сайыннарыы. Тарбах былчыннарын эрчийии. 

Оонньуу хайдах оноЬуллубута: 24 устуука пластмасс кубиктары ылабыт, 6-лыы кубигынан араарабыт. 4 

теманан ойуулары булабыт, хартыскатын таЬаартарабыт, кубик размерынан кээмэйдээн быЬабыт, икки 

еруттээх скоьунан кубик бары еруттэригэр сыьыарабыт. 

Оонньуу хайдах оонньоноро: Кубиктары ыЬан баран темаларынан таЬаарыы (КурэхтэЬиилээх буолуен 

сеп) 

 

 



«Тереебут дойдум Тенулу» 
Тенулу тэрилтэлэрин кытта билсиЬии. 

 (Оскуола, детсад, балыыЬа, уут собуота, ПТУ, кулууп)  



«Дьокуускай куорат» 
Дьокуускай куорат биллэр миэстэлэрин билиЬиннэрии. 

(Нуучча театра, саха театра, музей, цирк, библиотека, стадион)   



«Саха сирин символлара» 
Мин патриоппун диэн ейдебулу инэрии, символиканы билиЬиннэрии. 

(Саха сирин былаа5а, гербэтэ, Дьокуускай куорат былаа5а, гербэтэ. Мэнэ-

Ханалас былаа5а, гербэтэ)  



«Сахам сирин кэрэ кестуутэ» 
Саха сирин кэрэ кестуутун кэрэхсээЬин, билиЬиннэрии. 

(Сардаана сибэкки, дьэдьэн, сылгы, Олуенэ очуостара, мамонт, кыталык ) 



«Чаппараах» 
Сыала: Ат киэргэлин чаппараа5ы билиЬиннэрии, о5о тарба5ын былчыннарын сайыннарыы. 

Оонньуу хайдах оноЬуллара: Фанера мастан араас быЬыылаах чаппараахтары быЬабыт, ойуутунан керен 

хайа5астары ууттуубут, кыраасканан  ойуулаан киэргэтэбит, быа тиЬэбит. 

Оонньуу хайдах оонньоноро: О5о тута сылдьан хайа5астарыгар араас кээмэйдээх быалары киллэрэр –

таЬаарар, иистэнэргэ уерэнэр. 





Оонньуу хайдах оноЬуллара:  Компьютерга А4 анарынан 

кээмэйдээх  хаартыскаларга сырдык еннеех квадраттары  туруорабыт 

уонна принтерынан бэчээттиибит. Онтон тует муннук быЬыылаах 

кумаа5ыга от улэтигэр, мунхалааЬынна туттар тэриллэри, ат  

тэрилин,  ойуулуубут уонна икки еруттээх скоЬунан  пластмасс 

карточкаларга сыЬыарабыт ( хортуонна да оноруохха сеп). 

Оонньуу хайдах оонньоноро: 1 эбэтэр 3 о5о оонньуон сеп. 

Ханнык ойуу тубэспитинэн , карточкаларын сепке булан 

ууруохтаах.(КурэхтэЬиилээх да буолуон сеп). 

«Эбугэ дьарыга» 
Бу оонньуу о5о5о ебугэ терут дьарыгын 

билиЬиннэрэр, улэ керуннэринэн туттар тэриллэри 
арааран билэргэ уерэтэр. 

 



 

«ОттооЬун» 
 Сыала: Обугэ терут дьарыгын от улэтин, туттар тэриллэрин 

билиЬиннэрии. Толкуйдуур дьо5уру, бол5омтолоох буолууну тарбах 

былчыннарын сайыннарыы. 
 

 

 



«Мунха» 
 Сыала: Обугэ терут дьарыгын мунхалааЬыны билиЬиннэрии. 

Толкуйдуур дьо5уру, бол5омтолоох буолууну тарбах былчыннарын 

сайыннарыы.  



«ДьеЬегей о5ото» 

 Сыала: Обугэ терут дьарыгын сылгыЬыт улэтин, ат тэриллэрин 

билиЬиннэрии. Толкуйдуур дьо5уру, бол5омтолоох буолууну тарбах 

былчыннарын сайыннарыы.  



«Сахалыы иЬиттэр» 
Сыала: Обугэ терут иЬиттэрин билиЬиннэрии, тарбах былчыннарын сайыннарыы, бол5омтолоох 

буоларга уерэтии. 

Оонньуу хайдах оноЬуллубута: Фанера маска сахалыы иЬиттэр (чороон, кытыйа, ыа5айа, тымтай, ус 

атахтаах чороон, туос иЬит) быЬыыларын туЬэрэн баран лобзигынан быЬыллар, кыраасканан ойууланар, 

декоративнай тоЬо5ону саайан тутаах оноробут. 

Оонньуу хайдах оонньоноро: Сахалыы иЬиттэри ааттарын этэн туран , быЬыыларынан сепке угуу, ессе 

чинэтэн туохтан оноЬуллалларын, туохха туттуллалларын этиэххэ сеп. 

 

 



«Сир астара» 
Сыала: Саха сиригэр уунэр сир астарын, геометрическай быЬыылары керен билэргэ, араарарга уерэтии, 

тарбах былчыннарын сайыннарыы.  

Оонньуу хайдах оноЬуллубута: Фанера маска  геометрическай формалары  лобзигынан быЬыллар,  

кумаа5ыга сир астарын (дьэдьэн, сугун, уулаах отон, моонньо5он, хапта5ас, саарба отоно, киис тинилэ5э, 

делуЬуен) ойуулуубут уонна  икки еруттээх скоЬунан туттарабыт , декоративнай тоЬо5ону саайан тутаах 

оноробут. 

Оонньуу хайдах оонньоноро: Сир астарын ааттарын , ханнык  геометрическай форма5а 

ойууламмыттарын этэн туран , быЬыыларынан сепке угуу. 

 


