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 сайдар киинин иитээччитэ. 

 

       Чуораан лынкынас тыаЬынан оскуола боруогун атыллаан, маннайгы кылааска уерэнэ 

киирбиппэр, учууталым Анастасия Дмитриевна Васильева бастакы уруогар 

«улааттаххытына ким, туох улэьит буолуон ба5арарын» уруьуйдаппыта. Учууталбыт, ол 

уруьуйбутун, оскуоланы бутэрэр тиьэх чуорааммытыгар туттарбыта. Мин онно араас 

еннеех харандааЬынан Иитээччини уонна кини тулатыгар дьэрэкээн танастаах, элбэх да 

элбэх кырачаан о5олору уруЬуйдаабыт этим.  

       Билигин санаатахпына, улахан манан бантиктаах, кырачаан кыыска, Иитээччи буолар 

ба5а санаата оччоттон са5ыллыбыт эбит. 

        Кун сирин кердербут, кун-кубэй ийэм Агафья Ефремовна Пермякова, сааЬын тухары 

кэнчээри ыччаты иитиигэ-уерэтиигэ угус сыратын биэрэн, олус бэриниилээхтик улэлээбит 

Бэтэрээн Иитээччи, Учууталлар учууталлара. Иитээччи идэтин таларбар бастакы олугун 

кини уурбута. Кыра эрдэхпиттэн улэтигэр кемелеьуннэрэн, уруьуйдатара, килиэйдэтэрэ, 

дьарыктарга хас биирдии о5о5о тунэтиллэр матырыйаалы онорторо, группатын 

оформлениетыгар кемелеЬуннэрэ. Бэйэм да билбэппинэн сатаан уруЬуйдуур, ханнык 

ба5арар матырыйаалтан араас оноЬугу айан онорор буолбутум. Ийэбин батыьа сылдьан 

утренниктарга, аралдьытыыларга олус себулээн сылдьарым, о5олору керен олус уерэрим. 

        О5о саадын оло5ун-дьаьа5ын, улэтин-хамнаЬын, кыра эрдэхпиттэн – эппэр –хааммар 

инэрэн, себулээн, туох да меккуерэ суох иитээччи уерэ5эр туттарсан киирэммин, урдук 

таЬымнаах педагогтарга Антонина Афанасьевна Григорьева5а, Людмила Витальевна 

Попова5а, Мария Михайловна Прокопьева5а,  Саргылана Васильевна Гоголева5а 

уЬуйуллан, ба5а санаабын толорон иитээччинэн улэлии сылдьабын. 

         Хас кун аайы кырачааннарбын керсееру, уерэ-кете улэбэр тиэтэйэбин. 

         Тулалыыр олохпут учугэй да, куьа5ан да еттунэн балысханнык сайдар. Компьютер, 

телевизор, Интернет, сотовай сибээс  дьайыыта олус куустээх. Бу олохтон, учугэйин эрэ 



сиидэлээн, кырачаан дьон ей - санаа, билии - керуу, сиэр - майгы, эт - хаан еттунэн 

септеехтук сайдалларын туьугар сыал-сорук туруорунан кыьаллабын. 

         Кырачаан киьи биьиги кэскилбит, норуоппут инникитэ. Хас биирдии иитээччи 

илиитин иьинэн, кини нэьилиэгин кэнчээри ыччата иитиллэн тахсар. О5о саада биЬиги 

кырачааммытыгар аптаах королевство, остуоруйа дойдута, онтон кини иитээччитэ – утуе 

санаалаах, аптаах фея буолуохтаах.  

         Дьиэ акылаата бе5е – та5а, чиргэл буолла5ына кун – дьыл уларыйыытын аахсыбакка, 

уьуннук турар. Ол курдук, о5о кыра сааьыттан, утуе, чел эйгэ5э иитилиннэ5инэ, кэрэ5э 

уьуйуллан, кэрэни кэрэхсиир буола улаатта5ына, утуе санаалаах, чел туруктаах, олох 

охсууларын тулуйар, Ийэ дойдутун туьугар туруулаьар, утуену – мекуну арааран ейдуур 

Киьи КиЬитэ буолар. 

         Ханнык ба5арар омук утуе ейун-санаатын, культуратын, угэстэрин, материальнай 

баайын биhигэ – Ыал. Онон дьиэ-кэргэн – омук сайдар утумун биир терутэ. Бары билэбит,  

о5о иитиитигэр дьиэ – кэргэн оруола сункэн.  

         О5о суукка5а 24 чаас баарыттан, 12 чааьын о5о саадыгар атаарар, 12 чаас 

хаалбытытан 7 – 8 чааьыгар утуйар, тереппутун кытта алтыьарыгар 4 – 5 эрэ чааьа ордор. 

Бу олус кылгас кэм.  

            Ол иьин сурун бол5омтобун дьиэ кэргэни кытта ситимнээх улэ5э уурабын. Хас 

биирдии о5о тус уратылаах, айыл5аттан айдарыылаах, бэриллибит дьо5урдаах, ону таба 

керен, таба тайанан тереппут уонна иитээччи биир санаанан, биир субэнэн улэлээн 

сайыннарарга дьулуьабыт. Дьиэ-кэргэн  кыа5ын, усулуобуйатын уерэтэн, иитии 

боппуруостарыгар кемелеЬен, тереппут о5отугар кыьалларын туьугар улэлэьэбин. 

Тереппут куннээ5и тубуккэ утуруттэрэн, о5отугар бол5омтото тиийбэт буолуон сеп. 

Онтон о5о саадыгар, тереппуту о5отун кытта бииргэ алтыьыннаран, иитэр – уерэтэр улэ 

араас керунун  тэрийэн ыыттахха,  тереппут о5отун иитэригэр, сайыннарарыгар, о5отун 

кытта ситимнээх буоларыгар, сайдыытын, майгытын билэригэр кемелеех буолар.  

Ол курдук сыллата «Тереппуттэр-о5олорго» диэн проект улэлэтэбин. Бу проект 

иhинэн «Остуоруйа алыптаах эйгэтигэр» тереппут о5отун кытта остуол театрын онорон 

о5олорго остуоруйа кэпсииллэр. Кэлин о5олор бэйэлэрэ уларытыhа сылдьан, хардары-

таары кэпсииргэ уерэнэллэр. Сыл устата о5олор олус элбэх остуоруйаны билэр, сатаан 

кэпсиир буолаллар. «Мин эйгэм» о5олор аа5ыыларыгар, тереппуттэр о5олорун доклад 

аа5ыытыгар бэлэмнээн кытыннараллар. «Мандар туьулгэтигэр» интэриэhинэй дьарыктаах 



тереппуттэри кытта керсуhуу, быыстапка буолар. «Чуораанчык» о5о сурунаалын кытта 

улэлэЬэн, тереппуттэрбит кемелерунэн, о5олорбутун республика таhымыгар 

куонкурустарга кытыннарабыт. «Азия о5олоро», «Космос куйаара –авангарднай муода», 

«УЬун суЬуох», «Чуораанчыкка чуораан» куонкурустарга ситиЬиилээхтик кытынныбыт. 

О5олорбут сурунаал балаЬаларыгар угустук та5ыстылар, телевидение5а «Сана куннэ» 

кеЬуннулэр. «Чуораанчыктаах почта дьааЬыга» куонкуруска 30- ча о5о кыттан дьиэлэрин 

таЬыгар араас дьэрэкээн сана почта дьааЬыктаннылар, уулуссаларын тас кестуутун 

тупсардылар.   

     О5о оонньууругар, сайдарыгар кини сылдьар эйгэтэ сепке тэриллибит,  сааhыгар 

сеп тубэhэр буолуохтаах. Билинни уйэ5э оонньуур сыаната олус ыарахан, хаачыстыбата 

кэбирэх, тургэнник алдьанар. Онон о5о сайдар, оонньуур эйгэтин араас матырыйаалтан, 

бэйэ онорбут оонньуурдарынан  байытыахха сеп. Маны тэрийэргэ тереппуттэрбит теЬуу 

куус буолаллар. Тереппуттэргэ кеннеру сорудах эрэ быЬыытынан буолбакка, кинилэри 

араас аралдьытыыларга, куонкурустарга о5олорун кытыннара таарыйа, о5о оонньуур 

эйгэтин байытарга, интэриэстэрин тардабыт. 

Саха о5ото кыра сааhыттан улэ араас керуннэрин, ебугэлэрэ улэ5э туттар 

тэриллэрин билэ-кере уерэниэхтээх. Ол инниттэн тереппуттэрбит кемелерунэн «Уут аска», 

«От улэтигэр», «Бурдук улэтигэр» туттуллар, «Тимир ууhа», «Мас ууhа» туттар тэриллэрин, 

сахалыы иhиттэри, тирии имитэр талкыны, кемулуек оhо5у, о5ус сыар5атын дьо5ус гына 

онотторон оонньууга туhанабыт. Режиссерскай оонньууга анаан «Автодром», «Аэропорт», 

«Тиэргэн», «Аквариум», «Джунгли» остуол оонньууларын онорбуттарын о5олор олус 

себулээн оонньууллар. «Байанай киэЬээтигэр» урукку сылларга «Ойуур хаЬыатын», 

кыыллар тустарынан оноЬуу кинигэни, «Байанай бэлэ5э» хаартысканан планшет, быйыл 

тыа кыылларын, кетердерун араас матырыйаалтан, олус тупса5ай гына онордулар,  

Бу ыытыллар улэ барыта дьиэ-кэргэннэ, кини сайдарын-уунэрин, оло5о 

интэриэьинэй буоларын туhугар тэриллэр. Иитээччини кытта ситимнээх улэ кеметунэн,  

тереппут о5отугар бол5омто ууран, о5отун кытта кэпсэтэн, оонньоон, оноhуктарын бииргэ 

субэлэhэн онорон куннэрин туhалаахтык бииргэ атаарыахтарын сеп. Кини бу 

куонкурустарга кыттарыгар, элбэх литератураны хасыhан, бэйэтэ эмиэ билэр-керер, 

о5отугар эмиэ билиhиннэрэр. О5ону кытта бииргэ дьарыктанар тугэн кестер, о5о 

компьютерга, телевизорга олороро аччыыр. Ол иhин саамай улахан бол5омто бу сааhыгар 

ууруллара кэрэхсэбиллээх.  Онон чемчуук сааска о5ону кытта элбэхтик бииргэ сылдьыы, 

тэннэ оонньооhун, кэпсэтии, сиэрдээх буолууга иитии, сайдар, оонньуур эйгэтин 



септеехтук тэрийии, о5о киhи да, омук да быhыытынан сайдарыгар септеех олук 

ууруллар. 

Саха норуотун кэнчээри ыччатын инникитин тустэьэрбиттэн, нэЬилиэгим инники 

сайдыытыгар олук уурсарбыттан, кырачааннары иитэр-уерэтэр идэлээх киьи, Иитээччи 

буоларбыттан олус диэн долгуйабын, уерэбин! 

 

      

 

 

 

  

 

 


