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1.Тоҕооһо (актуальноһа): 

Саҥа XXI үйэҕэ үктэннибит. Аан дойду олоҕор сүҥкэн уларыйыылар буолаллар. 

Арассыыйаҕа эмиэ. Саха сирэ Аан дойду сорҕото, Арассыыйа субъега  буоларын быһыытынан 

онтон туора турбат. Үөрэххэ судаарыстыбаннай таһымнаах национальнай бырайыактар 

үлэлииллэр. Онно Үөрэх саҥардыллыбыт сокуона, ФГОС, НСОТ, БКТ (биир кэлим тургутук), 

идэҕэ бэлэмниир хайысхалаах (профильнай) үөрэх баһылыыллар. Олор оҕо билиини, идэни 

ыларыгар көмөлөһөр сыаллаахтар, ырыынак, үп-харчы, олох-дьаһах кириисиһин кэмигэр олус 

наадалаахтар. Ол эрээри иитэр үлэҕэ болҕомто мөлтөөбүтэ, үрдүкү салалталар ыыппыт 

суруктарынан салаллан үлэлииллэрэ, омук бэйэтин иитэр ньымата болҕомтоҕо ылыллыбата 

киһини дьиксиннэрэр. Иитэр үлэ билии үөрэҕин кэннигэр хаалан хаалбыта өйдөммөт. Дьиҥэр, 

бастыахтаах эбэтэр саатар билии үөрэҕин кытта тэҥҥэ дьүөрэлэһиэхтээх этэ буоллаҕа. Аҥардас 

билиини биэриинэн киһилии киһини ииппэппит биллэр. Үөрэх маннык хайысханы ылбыта ордук 

аҕыйах ахсааннаах омукка охсуута улахан буолуох курдук.  

Тимирэн эрэр оттон тутуһар диэбиккэ дылы саха өйө-санаата, сиэрэ-туома, тыла-өһө 

ыһыллыбатын туһугар улуу убайбыт Өксөкүлээх Өлөксөй эппит: „Аны биирдэ дьүһүн кубулунан 

көрүөҕүҥ, кинилэр диэтэх дьон сэттэ уон сэттэ дьиибэ дьибилгэттэрин, аҕыс уон аҕыс араас 

албастарын, тоҕус уон тоҕус кудай кубулҕаттарын испитигэр иҥэриэҕиҥ“,-диэн санаатын ымыы 

оҥостон, Мандар Уус: „...хас биирдии омук – кини ахсаана элбэҕиттэн, эбэтэр быстар 

аҕыйаҕыттан кыра да туттулуга суох – тылын-өһүн, культуратын, духовнаһын харах харатын 

курдук  харыстыыр кэмэ кэллэ“, - диэн этиитин үрдүктүк тутан  саха оҕотун иитэргэ, «Удьуор 

Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы» диэн барҕа барылын суруйдубут.  

 Тыллары быһаарыы: 

1.Удьуор – 1)Кимтэн эрэ төрүттээх киһи, ким эмэ хаһыс эмэ көлүөнэтэ. 2)Биир аймах, биир 

ийэ, аҕа ууһа дьон. 3)Ким эмэ төрдө, өбүгэтэ (ПСА, 213 с.). 

 2.Төрүт – 1)Туох эмэ саҕаланар (үксүгэр алларааҥы уонна ордук модьу) өттө. 2)Киһи эбэтэр 

сүөһү былыргы удьуора. 3)Туох эмэ сүрүн, тутаах өттө, сүрүн ис хоһооно, сүрүн күүһэ. 4)Туох эмэ 

төрүтэ (ПСА, 196 с.). 

 3.Утум – 1)Туох эмэ сал±анан барар ситимэ, сал±аныыта (ГФС, 150 с.). 2)Преемственность, 

из рода в род, из поколения в поколение (ЭКП, III, 3099 с.).  

 4.У´уйуу – 1)Кими эмэ туохха эмэ µлэ эбэтэр ³й-санаа мындырын барытын сатыыр, 

ба´ылыыр гына иитэн-µ³рэтэн та´аарыы (ПСА, 215 с.). 2)Обучение приемам шаманского звания, 

посвящение шамана (ЭКП, III, 3085 с.).  

 5.Үөрэт – Учить, обучать, научать, выучивать, кого, чему, преподовать что-нибудь, 

поучать, наставлять, назидать кого чем, внушать, проповедывать, благовешать, приучать к чему, 

изваживать, упражнять кого в чем (ЭКП, III, 3150 с.). 

 6.Такай – Кыһанан-мүһэнэн сүбэлээ, үөрэт (ПАС, 178 с.). 
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 7.Иит – 1)Кими, тугу эрэ көрөн-харайан, аһатан улаатыннар, үөскэт. 2)Ким эмэ айаҕын 

хааччый, аһылыгар көмөлөс. 3)Сөптөөх өйгө-санааҕа, быһыыга-майгыга үөрэтэн, үчүгэй киһи 

оҥор. (ПСА, 72 с.).  

 8.Барҕа – 1)Баары баардылыыр өй-санаа баайыыта (МАП, 13 с.). 2)Туох эмэ баайа-талыма, 

уйгута, быйаҥа (ПАС-2, 208 с.). 

 Барҕар – 2)Үүнэн-сайдан улаханнык кыаҕыр, туругур (ПСА, 29 с.). 

 9.Барыл – туох эмэ бастакы, уопсай торума, былаана (ПАС-2, 221 с.). 

 

2.Сыала: 

Саха үөрэҕин Удьуор Төрүт утумун нөҥүө иитиигэ киллэрэн оҕо үөскэх таһымыттан оҕо 

онтон киһи хара, киһилии киһи, киһи киһитэ, дьон киһитэ, саха саарына, норуот киһитэ, айыы 

киһитэ буола сайдан тахсар таһымнарын оҥорон уһуйан, үөрэтэн, такайан таһаарыы барҕатын 

оҥоруу. 

1)Үөскэх – оҕо ийэтин иһигэр сылдьар тоҕус ыйа. 

2)Оҕо – оҕо күн сирин көрөн уһуйууну, үөрэтиини, такайыыны ааһар кэмэ. 

3)Киһи-хара – туох эмит идэ ылан, дьарыктаах, сатабыллаах буолан, хара көлөһүнүн тоҕон, 

өйүн-санаатын сынньан бэйэтин-бэйэтэ харанар таһымҥа тахсар.  

4)Киһилии киһи – бэйэтин харанар кыахтанан, тус олоҕун оҥостор өйгө-санааҕа кэлэн, 

аналын таба талан, ыал буолан, киһи быһыытынан толору буолар кэмэ. 

5)Киһи киһитэ – киһилии киһи буолбут киһи атын киһи киһитэ буолар аналлаах. Дьиэ-уот 

туттан, күрүө-хаһаа тэринэн, оҕолонон-урууланан, сиргэ кэлбит аналын толорон, айбыт аҕа, күн 

күбэй ийэ диэн үрдүк аатын ылан, истиҥник ахтыллар, дьоһуннук ааттанар таһымҥа тахсар. Ол 

аата, холобур, Ким уолай, кыыһай (оҕотой)? – Махсыым уола, Миитэрэй кыыһа, Маарыйа уола, 

Марыына кыыһы диэн буолар. 

6)Дьон киһитэ – олорор олоҕунан, үлэтинэн-хамнаһынан, майгытынан-сигилитинэн 

ытыктабылы ылан, дьонун-сэргэтин туһугар туруулаһар, туруорсар, көмөлөһөр, үчүгэй 

салайааччы, үлэһит буолбут кэмэ. 

7)Саха саарына, киһи кэрэмэһэ – ханнык эмэ идэни, дьарыгы уһулуччу баһылаан саханы 

ааттатар, урааҥхайы сураҕырдар, норуот тускулун түстэһэр, кэскилин оҥорсор таһымҥа тахсыыта. 

Холобур, Аан дойду, олимпиада чөмпүйүөнэ, Үтүөлээх учуутал, Норуот суруйааччыта о.д.а. 

8)Норуот киһитэ - үлэтинэн-хамнаһынан, өйүнэн-санаатынан, айыытынан-дьайыытынан 

бар дьонун, норуотун түмэр, сирдиир, өрө таһаарар кэмэ. Холобур, М.К.Аммосов, 

П.А.Ойуунускай, И.Н.Барахов, М.Е.Николаев. 

9)Айыы киһитэ – сайдыы аҕыс таһымын ааһан, айар-тутар дьоҕура муҥутаан, үүнэр-

тэриллэр кыаҕа түмүллэн, үлэтэ-хамнаһа толору аһыллан, норуотун туһугар олорон, көҥүл иһин 



туруулаһан, кырдьык иһин киирсэн, олоҕун бүтүннүү толук уурар Айыы аатын ылар кэмэ. 

Холобур, А.Е.Кулаковскай-ӨкскүлээхӨлөксөй, А.И.Софронов-Алампа. 

 

3.Саҥата: 

Биһиэхэ өбүгэбит тылын-өһүн, олоҕун-дьаһаҕын, сиэрин-туомун туһунан үөрэтии суох 

буолбатах. Баар ахан. Кинилэр иитэр, үөрэтэр, биллэрэр ньымаларын син хасыһа сатаатыбыт. 

Араас бырагырааммалар да бааллар. Ол эрээри барытын кэлимсэ оҥорон биир олукка кыайан 

түмпэтибит. Инньэ гынан, өбүгэлэрбит барахсаттар хас эмэ үйэ тухары чочуйан аҕалбыт хаарыан 

үөрэхтэрин ыһан, ситэ туһаммакка сылдьабыт. Ону түмэн, оҕо саадыттан саҕалаан, оскуолатааҕы 

үс сүһүөх кэми хабан, иитэр үлэ бырагыраамматын суруйан, удьуор утумун саҥалыы 

тыыннаатыбыт. Манна оҕону кытта үлэни сааһынан, айылҕатынан, олорор сирбит уратытынан, 

төрүччүтүнэн көрөн ыытары чопчулаатыбыт.  Маннык дьаһаннахпытына ыччаппытын “маргинал” 

өйүттэн-санаатыттан көмүскүөхпүтүн сөп, дьиҥ сахалыы өйдөөх-санаалаах киһи баар буоларын 

ситиһэн, омук быһыытынан тыыннаах хаалар суолбутун оҥостуо этибит.  

 

4.Маргинал диэн кимий? 

Төрөөбүтт тылын, омугун культуратын билбэт киһи олохтон тэйэр, бэйэтигэр бүгэр. 

Кинини саастыылаахтара өйдөөбөттөр, бэйэлэригэр чугаһаппаттар. Маннык киһи бэйэтин 

норуотун культуратыгар сыстыбатах, норуотун устуоруйатын билбэт буолан омугун туһунан 

өйдөбүлэ бэрт чычаас. Онон төрөөбүт норуотун кыһалҕатын өйдөөбөт, ситиһиититтэн үөрбэт, 

кыайыытыттан  астыммат. Норуот баҕа санаатынан, олоҕунан салайтарар кыаҕа суох буолан 

бэйэтин эрэ интэриэһинэн олорор, уопсастыбаттан тэйэр, дьон кэккэтиттэн сыыйа туоруур, толору 

олоҕу олорор кыаҕа аччыыр. Онтуката үксүгэр бэйэни сэнэниигэ, дьон эппититтэн тахсыбат 

буолууга, үтүктээйи, батыһааччы, толорооччу буолууга тириэрдэр. Киниттэн саҥаны айааччы, 

үчүгэй салайаачы, норуотун туһугар туруулаһааччы, дьон интэриэһин көмүскэһээччи хаһан да 

тахсыбат. 

 

5.Удьуор Төрүт утума оҕону иитиигэ суолтата 

Саха олоҕун оҥкулун, аан дойдуну анаарыытын, сиэрин-туомун удьуорун утумун  

тоҕуһунан кэмниир. Ол курдук хас биирдии киһи түрүччүтүн тоҕус көлүөнэҕэ диэри билэрэ 

ирдэнэрэ. Бу тоҕус көлүөнэ устатыгар ким, туох идэлээх дьон кини хааныгар баарын үчүгэйдэри, 

куһаҕаннары барытын билиэхтээх. Уонна үчүгэйин сайыннаран иһиэхтээх, куһаҕаныттан 

сэрэниэхтээх, төһө кыалларынан хааныттан суох буоларын ситиһэ сатыахтаах. Халлаан тоҕус 

хартыгастаах, ол хартыгастарга биһигини айар, араҥаччылыыр, күүс-уох биэрэр, үтүөҕэ сирдиир 

үрдүк айыыларбыт олороллор. Васильев Яков Степанович-Тайҕа уола Ырдьаҥ Дьаакып диэн 

ааспыт үйэҕэ олорон ааспыт саха биир талааннааҕа бэйэтин үөрэнээччитигэр, аатырбыт 

оһуохайдьыкка, Кыыл Уолугар маннык эппитэ баар: „Былыргы сахалар этиилэринэн, ыйаахтаах 



төрүт ырыаһыт саха бары көрүн барытын ситэриэх тустаах. Сахаҕа тоҕус араас олоҥхо баар 

буолуохтаах, тоҕус араас үҥкүү баар буолуохтаах, тоҕус эгэлгэлээх тойук баар буолуохтаах, тоҕус 

чабырҕах араас көрүҥэ баар буолуохтаах, тоҕус араас алгыс баар буолуохтаах, тоҕус  айыы 

төрдүгэр кырыыс баар буолуохтаах, тоҕус араас саха сэһэнэ баар буолуохтаах, тоҕус араас сиппиэ 

баар буолуохтаах, тоҕус көрүҥнээх таабырыннар, өс хоһоонноро баар буолуохтаахтар. Балары 

толору билбит киһи  сэттээх-сэҥкиллээх тойуктаах аатырыахтаах. Аҥардас ырыаһыт эбэтэр 

олоҥхоһут эрэ буоллаҕына, тоҕус сиртэн туттарыылаах улуу ырыаһыт буолуо суох тустаах. Онон 

уолбун, эйигин, уһуйан көрүөм, бэйэм ыччата суох киһибин, ыччаппын тоҕо туойан кээспит 

киһибин. Ити саха тоҕус дуомнаах идэлэрин 81 төгүлүн кыайан бүтэрбэккэбин сэттээх 

ырыаһыппын.  Эн итини барытын бүтэрэргэ дьулуһар буол, ону бүтэрдэххинэ, дьоллоох олоххо 

олоруоҥ. Үҥкүүһүттэри, тойуктаахтары, ойууттары кичэйэн батыһа сылдьан истэр буол“, - диэн. 

Мантан биллэххэ саха көрө тоҕус төгүл тоҕустан 81-тэн, судургуттахха (8+1=9) 9-тан турар эбит. 

П.А.Ойуунускай суруйбут „Дьулуруйар Ньургун Боотур“ олоҥхото (саха олоҥхотун өлбөт 

тыыннаабыт, аан дойду чулуу айымньытынан ааттанарыгар улаханнык суолталаммыт олоҥхото) 

эмиэ тоҕус ырыаттан турар. Философия билимин кандидата, инженер-конструктор идэлээх 

Василий Иванович Оконешников уран квантовай компьютера диэн үлэтигэр новемологическай 

төгүл таблицатыгар олоҕуран, тоҕус төгүл тоҕус 81 диэнтэн таһааран, туох баар билиҥҥи олохпут 

тутула, үөрэхпит систиэмэтэ сыыһа хайысханан баран иһэр диэн түмүккэ кэлэр. Онтон радио 

электроник үөрэхтээх, космофизик Андрей Львович Марков макромир (галактика) уонна 

микромир тутулларын үөрэтэн баран эмиэ тоҕус төрүт тутулу таһаарбыт. Мантан биһиги 

өбүгэлэрбит аан дойдуну анаарыылара, сиэрдэрэ-туомнара, удьуордарын утума  тоҕуһунан 

сирдэтиллэрэ мээнэҕэ буолбатаҕа тахсар. Өбүгэлэрбит барахсаттар, омос көрдөххө, аан дойду 

олоҕуттан ойдон, туохха да кыттыспакка, төгүрүк алаастарыгар хаайтаран олорбуттарын курдугун 

иһин, айылҕа, тулалыыр эйгээ көмөтүнэн аан дойдуну, халлаан киэҥ куйаарын анааран билим 

билигин саҥа быһаара сатыыр, билбэт кистэлэҥнэрин өйүүр, ону күннээҕи олохторугар тутта 

олорбуттар эбит. Уонна ол кистэлэҥнэргэ олоҕуран оҕо-ыччат дьону уһуйар үөрэтэр, такайар 

иитэр ньымалаах буола сылдьыбыттар эбит. Ол иһин да, тоҕус ый томороон тымныылаах, аҕыс ый 

амырыын аргыардаах тыйыс сиргэ киһи быһыытынан кэрэ, үтүө майгылаах, аһыныгас санаалаах, 

үгүс сатабыллаах, мындыр, уһун үйэлээх буолан олордохторо.  

Ол нуучча кэлиэҕиттэн, христианство киириэҕиттэн, сэбиэскэй былаас буолуоҕуттан саха 

өйүттэн-санаатыттан сүтэр аакка барбыта. Айылҕаҕа баары этинэн-хаанынан сэрэйиини, 

билгэлээһини, билиини, биттэниини аахсыбат буолбуппут. Олох хаалынньаҥа, түктэри көстүүтэ 

диэн сэнэбиллээхтик сыһыаннаспыппыт. Бэйэбит киэнин, сүүһүнэн, тыһыынчанан сыллары 

уҥуордаан кэлбит иитэр-үөрэтэр сатабылбытын киэр илгэн туран, туора дойду киһитэ эппитин, 

атын омук ааттааҕа суруйбутун сокуон оҥостон үөрэтэн барбыппыт. Онтон ыла сыыйа 

үтүктээччи, батыһааччы, толорооччу кэтин кэтэн, толкуйдуур, анаарар дьоҕурбутун симэлитэн 

барбыппыт. Ол түмүгэр төрөөбүт төрүт тылларын билбэт, сатабыл диэн сыстыбатах, санааларын 



сатаан сааһылаан эппэт, айар дьоҕурдара уһуктубатах, „сөп“ хоту сылдьар, „ээх“ хоту сүөдэҥиир  

истигэн дьоммут күннэтэ элбээн иһэллэр. Төһөнөн элбэх уу устан ааһар да соччонон удьуор 

утумун, төрүччү өйдөбүлүн, өбүгэ үөрэҕин билэр, тарҕатар киһибит аҕыйыыр. „Тоҥ“ үөрэх 

сабардаан, ириэнэх бэйэбитин иринньэх оҥорон, хоһуун бэйэбитин хоргус сүрэхтээн, мындыр 

бэйэбитин боҕутуннаран эрэр. Отой иэдэйиэх дьону Егор Петрович Жирков иилээһининэн олоххо 

киирбит Национальнай оскуола концепцията өрө тардыбыта. Ол саҕана (диирбитигэр тиийэбит) 

умнан эрэрбитин сөргүтэн харахпыт сырдаабыта, тыыммыт уһаабыта. Ону-маны хасыһан, 

истиһэн, анааран удьуор тыыныгар эргиллиэхчэ буолбуппут. Ол эрээри биир сомоҕо иитэр-

үөрэтэр тутул кыайан оҥоһуллубакка хаалбыта. Ким эрэ хомуска, ким эрэ оһуохайга, ким эрэ 

олоҥхоҕо, булка-алка уһуйуутунан, сиэр-туом маннык этэ диэн этиитинэн салайтаран сылдьабыт. 

Ол түмүгэр төрүт өй, ийэ тыл сайдар суола кыайан оҥоһуллубата. Кырдьыга, кэмэ кылгаһа бэрдэ. 

Саатар биэс уонча сыл бэриллибитэ буоллар, туох эмит сириэдийэн тахсарын күүтүөххэ сөбө. Хас 

эмэ сүүһүнэн сыл устата умна быһыытыйбыппытын уонча сылынан чөлүгэр түһэрии манан аҕай  

буолбатаҕа биллэр. Манна саха эйгэтигэр сыстыбатах, саха тыыныгар уһуллубатах, ийэ тылларын 

билбэт дьоммутун эбэн кэбис. Кинилэр билбэттэригэр тэптэрэн, өйдөөбөттөрүгэр олоҕуран 

оҕолорун төттөрү ииппиттэрин курдук иитэ олороллор. Онно, саатар, бүгүҥҥү күннээҕи олохпут 

эйгэтэ сөп түбэһэрэ бэрт. Кинилэр оҕолоро төрөөбүт тылларын үөрэппэттэриттэн сылтаан туох да 

кыһалҕаҕа ылларбат курдуктар, төттөрүтүн, барыстаах курдук тахсаллар. Оскуолаҕа саха тылын, 

литэрэтиирэтин үөрэппэт буолан үөрэтэр уруоктара, туттарар эксээмэннэрэ, ааҕыахтаах 

аймньылара, дьиэҕэ үлэлэрэ, илдьэ сылдьар кинигэлэрэ аҕыйыыр. Аны, куоракка олорор дьон, 

ыраах ханна эрэ баар оскуолаҕа оҕолорун илдьэр кыһалҕаттан, сарсыарда тыҥ хаатыыта туран 

оптуобуска анньыһан айаннааһынтан, киэһэ хараҥаҕа төттөрү төннүү мучумааныттан 

босхолоноллор. Үөрэх саҕаланыа аҕыйах мүнүүтэ иннигэр, дьиэлэрин таһыгар баар оскуолаҕа, 

эттэрин-тириилэрин алдьаппакка, оҕолорун үөрэттэрэллэрэ үчүгэйэ ама дуо, киһи эрэ омнуолуо 

суоҕун курдук. 

Билиҥҥи „тоҥ” үөрэх саха оҕотуттан ириэнэх саханы иитэр кыаҕа кып-кыра, дуона суох. 

Төттөрүтүн бэрт былдьаһыыга, ордурҕаһыыга, ымсыы буоларга, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөспөт буолууга 

сиэтэн киллэрэр. „Айыы киһитэ аһыныгас, күн киһитэ көмүскэс“ диэн өбүгэбит Омоҕой баай 

барахсан суолдьут сулус оҥосторбутугар анаан хаалларбыт кэс тыла умнулла быһыытыйда. Ол 

түмүгэр оҕо үөрэхтэн салҕан, күннээҕи ытарчаттан уйулҕата хамсаан (стрес) араас куһаҕан 

дьалыкка ылларыыта, олохтон бэйэтигэр тиийинэн барыыта сыллата үксээн иһэрэ (2006 – 7, 2007 – 

17, 2008 – 18, 2009 – 44, 2010 – 30. Оҕо быраабын көмүскээччи  Анна Соловьева бэс ыйын 16 

күнүгэр 2011 сыллаахха Ил Түмэҥҥэ оҥорбут иһитиннэриититтэн көрдөххө, Саха сирэ Арассыыйа 

орто көрдөрүүтүн үс төгүл куоһаран иһэр эбит, быстах суолламмыттартан 75 бырыһыана 15 – 17 

саастаахтар, үксүлэрэ уолаттар) киһини салыннарар. Улахан наадата суох киһи киэһэ быкпат кэмэ 

бүрүүкээтэ, киһи киһинэн олорор диэн этии ис хоһооно уларыйан, киһи киһиэхэ кыр өстөөх диэн 

санаа сабардаары ыксатта. Били, сытар ынаҕы туруорбат, күөх оту тосту үктээбэт бэйэбит, 



ааспыты аһатар, тоҥмуту ириэрэр үгэспит сиик буолан сүтэрэ буолла, уһун үйэлээх, киэҥ 

көҕүстээх бэйэбит ыччат дьоннуун суорума суолланаары гынныбыт. 

Саха быыһанар суола, чөл буолуута Удьуор утумун үөрэҕэр сытар. Ону саҥа олоххо, саҥа 

үйэҕэ, саҥа оскуолаҕа саҥалыы аттаран киллэрдэхпитинэ эрэ кэскилбит олохтонуо. Ол туһугар 

өбүгэлэрбит удьуор утумугар уһуйар тоҕус хайысхалаах иитэр ньымаларын сөргүтүөхтээхпит. 

Онно саамай чугаһаан турар чинчийиилэринэн Тэрис Айыы үөрэҕин кинигэлэрэ, Мандар Уус 

уһуйуутун, үөрэҕин, такайыытын сэһэнэ уонна  В.И.Оконешников уран квантовай компьютера 

диэн үлэтэ буолаллар быһыылаах.  Мандар Уус: „Удьуор Төрдө, Удьуор Тардыыта диэн Үрүҥ 

Айыы Тойон Орто Туруу дойду үүнэр үүнээйитэ, тыынар тыыннааҕа биир күдьүс харааччы 

булкуһан, тыыннаах эрэ буолар туһугар охсуспакка, биир көнө сүрүннэнэн, үүнэ-тэнийэ, чэчирии-

сайда, бэйэтин бэйэтэ көрүнэ, көмүскэнэ-харыстана олордун диэн анаан айбыт сүдү күүһэ – 

Тыыннаах Олох Эргиирин туллар тутааҕа“, - диэн быһаарар. Уонна: „Сахаҕа Олох Үөрэҕэ 

сүнньүнэн үс түһүмэхтээх: Уһуйуу, Үөрэтии, Такайыы диэн. Үһүөн тус-туһунан таһымнаах, 

дьайыылаах биир үөрэх тиһиктэрэ, хаһан да бэйэ-бэйэлэриттэн арахсыбаттар, оҕо улаатан истэҕин 

аайы дьайыыларын күүһэ эрэ уларыйар. Оҕо биэс-алта сааһыгар, хойутаатаҕына сэттэтигэр диэри, 

Ийэ Өйө оннун бигэтик булунан, Өркөн өйүн ситэрэр-хоторор кэмэ, бу кэмҥэ Уһуйуу күүһэ хото 

баһылыыр. Уһуйуу – бу аата Төрүт Үөрэх, Айылҕа Үөрэҕэ, Айыылар анаабыт кэмнэрэ. Олох 

олоруохтаах тыынар тыыннаах, ол иһигэр киһи эмиэ, хайаан да ааһыахтаах Ытык Кэмэ. Бу Кэми 

этэҥҥэ, толору аастаххына эрэ, олоххун уһуннук, дьоллоохтук олоруоххун сөп. Бу кэмҥэ оҕо 

тылын баайа, этиитин тутула, саҥатын сатаан сааһыланар дьоҕура сүрүннээн оннун булуохтаах, 

оччотугар эрэ Ийэ Тыла салгыы сайдарыгар чиҥ олох охсуллар.  

– Уһуйуу кэмигэр үс кут – Ийэ Кут, Салгын Кут, Буор Кут сайдар суолларын тобулан, 

салгыы бөҕөргүүллэр, Ийэ Өй, Ийэ тыл оннуларын булуналлар, Өркөн Өй күн аайы өрөгөйдөөн 

иһэр, оҕо айылгыта аһыллан, уйулҕата уһуктан, салгыы үөрэнэргэ, үлэлииргэ толору бэлэм, аһаҕас 

баҕалаах буола улаатан, үүнэн-сайдан иһэр. Бу Орто Туруу Дойдуга олох олоро кэлбит киһиэхэ 

Үрүҥ Айыы Тойон анаан биэрбит, бэрт кылгас гынан баран, балысхан сайдыы Ытык Кэмин –

Уһуйуу Кэмин таба туһанан, оҕобутугар Ийэ Тылын бигэтик олохсуттахпытына эрэ, онно таба 

тирэнэн, кини бэйэтэ салгыы сайдар суолун солонуохтаах. Бу Ытык Кэми мүччү туппатахпытына 

эрэ Саҥа үйэ Сахата үөскээн тахсыа.   

– Үөрэтии кэмэ. Сөпкө уһуйуллан, салгыы сайдарга бэлэм буолбут оҕону хото үөрэтэр 

кэммит. Оҕо Удьуорун Төрдө „төһөнү дук гыммытынан“, хайдах уһуллубутунан, төһө 

бэлэмнээҕиттэн көрөн 9, 10, 11 саастарыттан саҕаланар. Үөрэтии Кэмигэр хото Өркөн Өй үүнэр-

сайдар, күүскэ үлэлиир. Ийэ Өй салайар уонна хаһаанар дьоҕура, кыаҕа салгыы сатала суох 

күүһүрэр. Сөпкө уһуйуллубут оҕо билиини-көрүүнү, үөрэҕи оботтороонньо курдук оборор буолар, 

дьоҕура, сатабыла, талаана тастан көстөр гына сайдар. Үрүҥү-хараны, сырдыгы-хараҥаны, 

үчүгэйи-куһаҕаны араарар, ырыҥалыыр кэмэ, ол гынан баран талар, утарылаһар кыаҕа кыра – кута 

сүрэ оннун буллар да, ситэ бөҕөргүү, кытаата илик кэмэ. Бу кэмигэр оҕо үксүн санаатынан 



салайтарар. Санаатын дала кэҥиир, билиини-көрүүнү харыыта суох хаһаанар, мунньунар Кэрэ 

Кэмэ! Бу кэмнэргэ оҕо санаатын салайынар, өйүн түмүнэр, күүрдэр, дьоҕура сайдар – 

Толкуйдуурга үөрэнэр, Уһуйуу үөрэтиини кытта тэҥҥэ үлэлэһэр гынан баран, баһыйар күүһүн 

үөрэтии ылар.  

– Такайыы Кэмэ Оҕо киһи сайдыытын олус быһаарыылаах кэмэ – уһуйуллуутун, 

үөрэниитин этэҥҥэ аһарбыт оҕо, үрэх бастарынан атарах-сатарах сылдьар үүс үөр сылгылар 

курдук, ыһыллаҕас санааларын, сүрдээҕин кэҥээбит санаатын далын иһиттэн сылгылаан 

булаттаан, биир сиргэ мөрүөрэн, мунньан, хаайан үлэлэтэ сатыыр кэмэ – ити, били, улаатыннарар 

таас күн сырдыгын, сылааһын чопчу биир сиргэ мунньан тэһэ сиирин курдук. Ол аата Такайыы 

диэн оҕо киһи бачча сааһыгар дылы харамнаһан мунньуммут билиитин-көрүүтүн түмэн, бэйэтэ 

талан ылбыт хайысхатыгар туһаайан күүскэ үөрэтии кэмэ буолар. Бу Такайыы Кэмин оҕо 14 – 15 

сааһыттан күүскэ күөртүүллэр, тоҕо диэтэххэ бу кэмтэн ыла оҕо арыый тулуйан-тэһийэн уһуннук 

үлэлиир, үөрэнэр, иннин барыгылдьытан быһаарына сатыыр буолар. Уһуйуу уонна Үөрэтии 

кэмнэрэ этэҥҥэ ааспыт буоллахтарына, Такайыы да кэмэ улахан эт-сиин алдьарыйыыта суох орун-

оннугар буолан, оҕобутун олох суолугар толору бэлэмнээн, инникигэ эрэллээн, көмүс-ньээкэ 

уйатыттан көтүтүө этибит“, - диэн сүрдээх ылыннарыылаахтык Саҥа Кэм, Саҥа Үйэ, Саҥа 

Оскуола барылын оҥорон биэрбит.  

Онтони Василий Иванович быһаарарынан киһи төбөтүн иһигэр таламус ортотугар көстүбэт 

атом компьютера баар. Ол компьютер киһи төрүттэриттэн, айылҕаттан ылбыт информациятын 

илдьэ сылдьар (аҕыс көлүөнэ анараа өттүгэр олоро сылдьыбыт тохсус өбүгэ урууҥ-аймаҕыҥ 

ханнык эмэ үчүгэй, куһаҕан өрүтэ эйиэхэ бэриллэн хаалыан сөп, ДНК-нан дезирибонуклеиновай 

кислота нөҥүө). Ону киһи төһө баҕарар уларытыан, сайыннарыан, олорор олоҕор туһаныан сөбүн 

быһаарар. Өссө олус улахан кыамталааҕын ыйан туран (өйдүүр дьоҕура (памята) 6651 нууллаах 

чыыһылаҕа тэҥ), киһи  толкуйдуур, ылынар, өйдүүр дьоҕурун муҥура суох сайыннарыахха сөбүн 

дакаастыыр. Уонна ону тоҕус төгүл тоҕус нөҥүө киллэрэр табыгастааҕын ыйар. Оруобуна Ырдьаҥ 

Дьаакып уһуйааныгар сөп түбэһэр. Бу сөп түбэһии мээнэҕэ буолбатах буолуохтаах. Дэлэҕэ 

өбүгэлэрбит барахсаттар улуу олоҥхону айыахтара дуо? Олоҥхоһуттарбыт туһунан биллэр 

фольклорист Егор Дмитриевич Андросов бу курдук суруйбута: „Былыр үс хонук устата 

тохтообокко олоҥхолуур ыҥырыыттан ыҥырыыга сылдьар олоҥхоһуттары орто олоххо диэри 

олоҥхолуур  үтүө олоҥхоһуттарынан ааттыыллара. Маннык олоҥхоһуттар биэстэн, уонтан итэҕэһэ 

суох ахсааннаах тус-туспа олоҥхолору уларыта, солбуйа сылдьан толороллоро. Онтон уонтан 

лаппа ордук, сүүрбэҕэ, отукка тиийэ олоҥхону билэр айылҕаттан айдарыылаах олоҥхоһуттар 

үйэҕэ бэрт сэдэхтик төрүүллэрэ. Кинилэртэн Улуу Килээпир диэн аар-саарга аатырбыт олоҥхоһут 

эрэ 40 олоҥхону билэрэ үһү. Онтон уончата үстүү түүннээх күн тохтообокко олоҥхолоноллоро 

үһү, оттон „Хаар маҥан аттаах халлаан уола Хаарыла Мохсоҕол“ олоҥхону тоҕус олоххо диэри 

дабатан олоҥхолуура үһү“. Эмиэ тоҕус тахсан кэллэ, саамай сиппит, улуу олоҥхо тоҕус олуктаах 

буолуохтаах диэн өйдөбүл үөскээтэ. Е.Д.Андросов бэлиэтииринэн Таатта сиригэр сүүстэн тахса 



олоҥхоһут биир кэмҥэ кэриэтэ олорон ааспыттара биллэр. Ити сурукка киирбитэ. Онтон сурукка 

киирбэтэх төһөлөөх олоҥхоһут кэлэн барбыта буолуой? Урут хас нэһилиэк аайы олоҥхоһут баара 

үһү. Ол аата саха өйгө тутар дьоҕур кистэлэҥин билэр, эбэтэр үөрэтэр туспа ньымалаах буолуон 

сөп. Өбүгэлэрбит киһи мэйиитин кыаҕын лаппа туһана сылдьыбыттара олоҥхону айбыттарыгар, 

олоҥхоһут элбэҕэр, биир олоҥхоһут 40-ҥа тиийэ олоҥхону билэригэр көстөр. Олоҥхо киһи киһи 

буолуутун саамай кэрэтэ, киһи билиитин, өйүн-санаатын чыпчаала, Ийэ Кут, Ийэ Өй, Ийэ Тыл 

биир тэҥҥэ сайдыбыт сүдү туоһута. Оннук эбит буоллаҕына, Удьуор Төрдүн утума олоҥхонон 

салаллыахтаах, олоҥхоҕо тирэҕириэхтээх, олоҥхоттон тахсыахтаах. Өбүгэлэрбит айылҕа ханнык 

эрэ таайылла илик таабырынын таба таайан, кистэлэҥин арыйан бу курдук сүдү айымньыны айан 

ол нөҥүө олохторун оҥостон олордохторо. В.И.Оконешников арыйыытын кистэлэҥэ манна сытара 

буолаарай? Кини толкуйа саха тоҕус төгүл тоҕус 81 буолар үөрэҕэр ханыылыыта бу санаа 

кэскиллээҕин көрдөрөр. Удьуор Төрүт утумун уһуйуутун, үөрэҕин, такайыытын манан иилэнэн-

саҕаланан ыытыллыахтаах. Оччоҕо ордук сааһыланан, оннун булан суолтата күүһүрэн, туһалаах 

буолуохтаах. Инньэ диэн туран уһуйууну, үөрэтиини, такайыыны олоххо киллэрэргэ маннык 

утумҥа олоҕуруохтаахпыт: 

 1.Айыы итэҕэлэ; 2.Төрөөбүт тыл; 3.Айылҕаттан айдарыы; 4.Төрүт өй; 5.Төрүччү; 6.Саха 

үөрэҕэ; 7.Олох-дьаһах үгэһэ; 8.Саха аһа-үөлэ; 9.Өбүгэ оонньуута. 

Бу тоҕус утум бэйэтин иһигэр эмиэ тоҕуска арахсан 81-ри таһаарар. Ону В.И.Оконешников курдук 

новемологическай таблицаҕа киллэрэн көрдөхпүтүнэ маннык курдук буолар. 

 Бастакы утум: Сахалыы өй-санаа 

 

 

7.Өтө көрүү 

 

 

 

 

8.Олоҥхо өй 

 

 

 

9.Ойуун өй 

 

 

 

4.Кэтэх өй 

 

 

 

 

5.Куолу өй 

 

 

6.Мындыр 

өй 

 

 

1.Төрүт өй 

 

 

 

 

2.Ийэ өй 

 

 

3.Өркөн өй 

 

Иккис утум: Төрүт тыл 

 

 

7.Этитиилээх 

тыл 

 

 

 

 

8.Хоп-сип 

тыла 

 

 

 

9.Кырыыс 

 

   



 

4.Кэриэс 

 

 

 

5.Алгыс 

 

6.Андаҕар 

 

 

1.Дорҕоон 

 

 

 

 

2.Ийэ тыл 

 

 

3.Кэс тыл 

 

Үһүс утум: Төрүччү 

 

 

7.Ыйаах 

 

 

 

 

8.Анал 

 

 

 

9.Дьылҕа 

 

 

 

4.Сүр 

 

 

 

 

5.Төлкө 

 

 

6.Оҥоһуу 

 

 

1.Ийэ кут 

 

 

 

 

2.Буор кут 

 

 

3.Салгын 

кут 

 

 Төрдүс утум: Олох-дьаһах үгэһэ 

 

 

7.Норуот 

айымньыта 

 

 

 

8.Уруу-

малааһын 

 

 

9.Ыһыах 

 

 

 

4.Булт-алт 

 

 

 

 

5.Айыы 

итэҕэлэ 

 

 

6.Оонньуу 
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иитии 

 

 

 

2.Үлэ-
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3.Сүөһү 

иитиитэ 

 

Бэһис утум: Айыы итэҕэлэ 

 

 

7.Дьылҕа 
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4.Хараҥа 

күүс 

 

5.Оҥоһуу 6.Ыйаах 

 

 

1.Кут-сүр 

 

 

 

 

2.Иччилэр 

 

 

3.Айыылар 

 

Алтыс утум: Саха аһа-үөлэ 

 

 

7.Үүнээйи ас 

 

 

 

 

8.Тоҥ ас 

 

 

 

9.Утах 

 

 

 

4.Бурдук ас 

 

 

 

 

5.Үрүҥ ас 

 

 

6.Хаһаас ас 

 

 

1.Эт  ас 

 

 

 

 

2.Балык ас 

 

 

3.Сир аһа 

 

 

Сэттис утум: Саха үөрэҕэ 

 

 

7.Төрүччү 

 

 

 

 

8.Уруу-

аймах 

 

 

9.Уһуйуу, 

үөрэтии, 

такайыы 

 

 

 

4.Сиэр-

майгы 

 

 

 

5.Сэт-сэлээн 

 

6.Дьиэ 

кэргэн 

үөрэҕэ 

 

 

1.Алгыс 

 

 

 

 

2.Ийэ 

айылҕа 

 

 

3.Сиэр-туом 

 

 

Ахсыс утум: Тас эйгэ дьайыыта 

 

 

7.Орто 

дойду 

 

 

 

8.Аан 

айылҕа 

 

 

 

9.Куйаар 

 

   



 

4.Эҥэр 

 

 

 

5.Саха сирэ 

 

6.Арассыыйа 

 

 

1.Уруу-

аймах 

 

 

 

2.Нэһилиэк 

 

 

3.Улуус 

 

 

Тохсус утум: Айылҕаттан айдарыы 

 

 

7.Ичээн 

 

 

 

 

8.Ойуун-

удаҕан 

 

 

 

9.Иис-уус 

 

 

 

4.Отоһут 

 

 

 

 

5.Көрбүөччү 

 

 

6.Уус 

тыллаах 

 

 

1.Билгэһит 

 

 

 

 

2.Таҥхаһыт 

 

 

3.Илбииһит 

 

Бу 81 утум иһинэн эргитэн саха оҕотун Омоҕой Баай эппитинии „айыы киһитэ аһыныгас, 

күн киһитэ көмүскэс санаалаах“ оҥорон, Эллэй Боотур кэс тылыныы „эдэртэн эйэтин, 

кырдьаҕастан сүбэтин ылар“ туруктаан, Улуу Хоро баҕарбытыныы „айыы сирэ аһаҕас, күн сирэ 

көҥдөй“ диэн санаанан салайтаран сылдьар кыахтаан иитэн таһаарыахтаахпыт.  

 

 

 

6.Төрөөбүт тыл 

„Ийэ тыла оҕоҕо айылҕа араас кистэлэҥин ханнык да үөрэхтээх киһитээҕэр ордук толору 

быһаарар, дьон-сэргэ сиэрин-майгытын, уопсастыба олоҕун-силигин, норуот историятын, бастыҥ 

баҕатын ханнык да историктааҕар ордук үчүгэйдик өйдөтөр; норуот итэҕэлигэр, поэзиятыгар 

ханнык да эстетиктээҕэр ордук күүскэ сыһыарар; тиһэҕэр, олох булгуруйбат сокуонун, бөлүһүөк 

мындыр өйүн ханнык да философтааҕар дириҥник арыйар. 

Норуот тыла оҕо айар күүһүн уһугуннарар, онон тыын уган, киһини кыылтан-сүөлтэн 

араарар.  

Киһи төрүөҕүттэн этигэр-хааныгар баары ордук чэпчэкитик, чиҥник иҥэринэр. Оҕо 

тылланар тыла айылгытыттан атын буоллаҕына, дууһатыгар хаһан да төрөөбүт тыл курдук 

күүскэ дьайыа суоҕа, хаһан да этигэр-хааныгар иҥэн киирэн, силигин ситэр гына дириҥ силис 



тардыа суоҕа“, - диэн нуучча биллэр педагога Константин Дмитриевич Ушинскай суруйан турар. 

Мантан көстөрүнэн, төрөөбүт төрүт тыл оҕону киһи гынан таһаарар улуу күүс эбит. Төрөөбүт 

тыла суох эбэтэр төрөөбүт тылын билбэт оҕо кыната сарбыллыбыт көтөргө тэҥ. Көтө сатыыр да 

үөһэ күөрэйбэт. Киһитийиэн оннугар кыыллыйыыга төннөр. 

Мандар Уус: „Биһиги өбүгэлэрбит, эһэлэрбит-эбэлэрбит, ийэлэрбит-аҕаларбыт... Төрүт 

тылбытын, Ийэ тылбытын Кэм Тылыгар алыс суурайтарбакка, энчирэтиэхтээҕэр буолуох, дьэ өрө 

байытан биһиэхэ кэриэс-хомуруос этэн аҕай хаалларбыттара. Дьэ, ону биһиги, урааҥхай саха бу 

бүгүҥҥү күннээҕи удьуордара, дьалкыппакка тутан илдьэн, кэлэр сүһүөх ыччаттарбытыгар 

биэрэн, Ытык Иэспитин толору төлүүр кыахтаахпыт уонна баҕалаахпыт дуо?“ – диэн, бу саҥа 

үүммүт үйэ ыйытыытын туруорда. Ыйытыы олус тоҕоостоох, сөптөөх. Саҥа 21 үйэни көрсө, 

ЮНЕСКО тылы кэтээн көрөр сүбэтин быһаарыытынан, саха тыла эстэр тыллар ахсааннарыгар 

киирбитэ. Кинилэр саба тарыйан билгэлээбиттэринэн 50 сылынан саха тыла сүтүөхтээх, 

эстиэхтээх эбит. Ол эппит кэмнэриттэн 12 сыла ааһа оҕуста. Бу 12 сыл устата тылбытын өрө 

тардар күттүөннээх соҕус туох эмит норуоту бүтүннүүтүн сэргэхситэр хамсааһынын оҥордубут 

дуо? Суох курдук. Арай Мандар Уус „Ойуу тыла. Айыы Тыла“ диэн „Бичик“ кинигэ кыһатын 

үтүөтүнэн 2004 сыллаахха тахсыбыт санааларын, көрүүлэрин кинигэтин, ааспыт үйэ 

саҕаланыытыгар Өксөкүлээх Өлөксөй суруйталаабыт „Саха интеллигенциятыгар“ суругар, „Ойуун 

түүлэ“ диэн айымньытыгар дьүөрэлээх Саха 21 үйэҕэ сайдар суолун тобулар бырагыраамматыгар 

оҥкул буолар үлэни бэлэхтээтэ. Бу кинигэҕэ этиллэринэн Ийэ Тылбытын харах харатын курдук 

харыстаан, бүөбэйдээн инники балысхан айаммытыгар бүтүн күүс, бөҕө тирэх оҥостуохтаахпыт. 

Аны туран Мандар Уус этэринэн Ийэ Тыл бэйэтэ көмүскэлэ суох, аһаҕас, уйан эбит, ол иһин 

сабыдыалга, дьайыыга, тастан саба түһүүгэ аан бастаан кини түбэһэр. Ол иһин:  Хайа да бэйэлээх 

омук уйан сирэ – Ийэ Тыла.  Онон, кэлэр кэнчээри ыччаппыт иннигэр ытык иэспитин өйдөөн, 

төрөөбүт тылбыт чэчирии сайдарын туһугар, Ийэ тылбыт кэм тылыгар суурайтарбат, атын омук 

тылыгар саба баттаппат суолун тобулуохтаахпыт. Ол туһугар, бастатан туран, саха тылын 

алпаабытын хоһуттан оҥоро охсорбут олох модьуйуута буолла. Бу алпаабытынан салгыы барыы, 

олорор мутугу кэрдиниигэ тэҥнээх.  Тоҕо диэтэххэ, манна саха тылыгар суох нуучча 

дорҕооннорун бэлиэтиир буукубалар (в, е, ё, ж, з, ф, ц, ш, щ, ъ, ь, ю, я) бааллара биһиги тылбыт 

бүгүҥҥү кэмин сүрүн ыарыытынан буоллулар. Тылбыт онтон сүһүрэн, саҥа тылы үөскэтэр күүһэ 

мөлтөөтө, ис кыаҕын ситэ туһамматыттан сорох дорҕооннорун сүтэрэн, дэгэтэ, кырааската ситэ 

туттуллубат, бааһынай тылыгар кубулуйда. Ол курдук дьиҥ бэйэбит j (мурун –й) дорҕооммут 

алпаабыкка киирбэккэ сүттэ. Бу дорҕоон оннугар ким хайдах сатыырынан, туох диэн 

куолулуурунан саҥара, суруйа сылдьабыт. Онтубут туох үчүгэйгэ аҕалыай, хааһыны эбии 

хойуннарар эрэ буоллаҕа. Дьиҥ төрүт дорҕооммут туттуллан ис-истэн истиҥник иһирэхтик ИJЭЭ 

диэн этиллэр баар суох тылбытын ис сылааһын, кэрэтин сүтэрэ быһыытыйбыт ИЙЭЭ диэн 

тылынан солбуйдубут,  өссө ону тупсардахпыт аатыран отой да туора омук тылынан МААМАА 

диибит.  Саха омугу киһи гыммыт, оҕону кыра сааһыттан үчүгэйи куһаҕаны араарарга үөрэппит 



АJЫЫ диэн аптаах тылбытын АНЬЫЫ диибит эбэтэр отой да сырдыктан сырдык, күүстээхтэн 

күүсттээх үрдүк таҥараларбытын ааттыыр тылбытын кытта ханыылаан АЙЫЫ диэн бу тыл 

суолтатын ис күүһүн өһүлэн халы мааргытык туттабыт. Аны –ҥ дорҕоон кыһалҕата кэллэ. Бу атын 

омук тылыгар уулуу киирбит оҕустуу умса түһэн сытарбыт түмүгэр тылбыт былдьырыйан 

барыытын дьиҥнээх туоһута дии саныыбын. Ордук ыччат, оҕо өттө сатаабат. Бэл диэтэр, 

араадьыйаҕа, күөх экраҥҥа үлэлиир суруналыыстарбыт ортолоругар бу дорҕооҥҥо 

доҕолоҥнооччу элбээтэ. Үөрэтэр оҕолорбун кэтээн көрдөхпүнэ, таба суруйбат, саҥарбат оҕо 

ахсаана күн-түүн элбэн иһэр. Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии (өйдөө, “саха тыла” диэн арааран 

этэбит, “төрөөбүт тыл” эбэтэр “ийэ тыл” диэн суруйартан тоҕо эрэ туттунабыт, учууталлыын, 

төрөппүттүүн, оҕолуун “якутский” диир уруокпут, нэдиэлэҕэ икки чаастаах) нуучча тылын 

быраабылатыгар олоҕурбут билими хасыһан тахсар кырамаатыка үөрэҕэ, оҕолорбутун ийэ тылтан 

сүрүн тэйитээччинэн буолла. Оҕо тыл күүһүн, кэрэтин, сүмэтин сүһэн ылыан оннугар, сылтан сыл 

аайы салҕанан барар, күнүнэн кэриэтэ умнуллар, үксүгэр олоххо туһата суох тарбахтан эмэн 

оҥоһуллубут быраабылалары үөрэтэр. Онтон кэһэлтэ буолан, төрөөбүт тылыттан тэйэр, 

“якутский” наһаа ыарахан диэн буолар. Маннык олорон саха оҕотун киһилии киһи гынан 

ииппэккин. Туох да диэн куолулааҥ, куотунуҥ, мөккүһүҥ алпаабыт уларыйыахтаах. Дьиҥ саха 

эйгэтин олохтуохпутун, киһилии оҕону иитиэхпитин, саха омук 21 үйэҕэ эстэн хаалбакка салгыы 

чэчириэн баҕарар буоллахпытына маны өйдүөхтээхпит. Бастаан утаа, профессор И.Е.Алексеев – 

Хомус Уйбаан нуучча кыраапыкатыгар олоҕуран оҥорбут алпаабытыгар көһүөхтээхпит. Бу 

алпаабыт билигин тутта сылдьар алпаабыппытыттан атына диэн, нуучча дорҕооннорун бэлиэтиир 

буукубалара суох. Манна көһүү, бастатан туран, экэнэмиичэскэй өттүнэн ороскуота суох (90-с 

сылларга латыын кыраапыкатыгар олоҕурбут алпаабыкка төннүөххэ диэн буолбутугар үрдүк 

өһүөлээхтэрбит „ороскуота бэрт, бу харчы суоҕар“ диэн буолбуттара). Иккиһинэн, тылбыт ис 

эйгэтин араҥаччылыыбыт, тас дьайыыга дэбигис бэриммэт туруктуубут. Үсүһүнэн, „Кыым“ 

хаһыат тылы харыстыыр сыаллаах ыытар үлэтин үгүс боппуруоһа быһаарыллан хаалар. Тыл 

сахалыы эбэтэр саха тылын дорҕоонун сокуонугар сөп түбэһэн саҥарыллар, суруллар буолар. 

Төрдүһүнэн, тылбыт ис кыаҕа, күүһэ толору үлэлээн, сайдар суолга үктэнэр. Бэсиһинэн, дьиҥ саха 

оҕотун иитэргэ төһүү күүс буолар, оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһооно уларыйар, 

бэйэбит киэнэ бэйэбитигэр минньигэс, саха сахатынан кэрэ диэн өйдөбүл баһылыыр... 

 

7.Төрүччү 

Хас биирдии киһи өбүгэ төрдүттэн ийэлээх аҕатынан утумнанан бэриллэн иһэр хаана-

сиинэ, этин ойуута-тутула, дьоҕура-талаана, өйө-санаата, тыла-өһө - удьуордааһын диэн ааттанар. 

Киһи бэйэтин утумнаан иһэр ситим быата удьуор ситимэ диэн ааттанар. Ону ааҕыыны төрүччү 

диибит. Саха киһитэ уруу-аймах утумун үйэнэн ааҕар. Бу түбэлтэҕэ үйэ диэн өйдөбүл биир 

көлүөнэ оҕолонуор диэри сааһын көрдөрөр. Ити быһа холоон 25 сылга тэҥ. Саха итэҕэлинэн, киһи 

сүрүн хаачыстыбата тоҕус үйэ тухары барар, ол иһин урууну-аймаҕы тоҕус үйэ тухары ааҕар үгэс 



баар. Биир ийэттэн, аҕаттан төрөөбүт дьон – бииргэ төрөөбүттэр диэн буолаллар. Хаан сууралла 

илик. Эрдэннилэр ойохтоннулар да хаан атыыта, суураллыыта саҕаланар. Тоҕус сүһүөх хааҥҥа 

диэри аҕа ууһун иһигэр уруурҕаһыы-аймахтаһыы барар. Тоҕус хаан кэнниттэн уруурҕаһыы уонна 

аймахтаһыы уурайар. Атын хаан үөскүүүр. Хаан туспа буолар. Омук дьоно диэн өйдөбүлгэ көһөн 

биэрэр. 

Уруу утума 

1 үйэ дьон – Бииргэ төрөөбүттэр    

2 үйэ дьон – Оҕолор    Чугас уруулар 

3 үйэ дьон – Сиэннэр 

4 үйэ дьон – Сиэнчэрдэр 

5 үйэ дьон – Сыҕаннар   Ыраах уруулар 

6 үйэ дьон – Сыҕанчардар 

7 үйэ дьон – Ытыттар 

8 үйэ дьон – Кэдьиэрдэр   Өбүгэнэн уруулар 

9 үйэ дьон – Сыдьааннар 

 

Уруу утума 

1 үйэ дьон – Бииргэ төрөөбүттэр    

2 үйэ дьон – ийэлэр, аҕалар     Чугас уруулар 

3 үйэ дьон – Эбээлэр, эһээлэр 

4 үйэ дьон – Хос эбээлэр, эһэлэр 

5 үйэ дьон – Хос-хос эбээлэр, эһээлэр   Ыраах уруулар 

6 үйэ дьон – Хос-хос-хос эбээлэр, эһээлэр 

7 үйэ дьон – Ытыт эбээлэр, эһээлэр 

8 үйэ дьон – Кэдьиэр эбээлэр, эһээлэр   Өбүгэнэн уруулар 

9 үйэ дьон – Сыдьаан эбээлэр, эһээлэр 

 

Өбүгэлэрбит төрүччүнү олус суолталыыллара. Былыргы оҕонньоттор ыйытар ыйытыылара 

барыта ким оҕото буоларгын туоһулаһыы буолара. Аҕаттан, эһээттэн таһааран ким-туох киһи 

буоларгын эндэппэттэрэ. Хас эмэ хаан анараа өттүнээҕи төрдүҥ туох үчүгэйи оҥорбута, туохха 

сыыспыта, майгыта, быһыыта, чэгиэнэ, иринньэҕэ эйиэхэ бэриллэн сылдар диэн өйдүүллэрэ. 

Мантан сиэттэрэн ыал буолууга, оҕолорун олоҕун оҥороллоругар олус ирдэбиллээхтик 

сыһыаннаһаллара. Манна уруулуу хаан булкуспатыгар улахан болҕомтону уураллара. Биир удьуор 

хаан дьон иһигэр уруурҕаһыы тахсар түбэлтэтигэр туох хайдах быһыы буоларын Мандар Уус бу 

курдук суруйар: „– Аан бастаан Салгын Кут аймаһыйыа, Айылгы айгырыа, Уйулҕа уйуһуйуо, 

майгы-сигили алдьаныа, тыл-өс, өй-санаа ситимэ кэһиллиэ... 



– Сүр көмүскүүр-харыстыыр, „билэр-көрөр“ ибир-сибир долгуннара кэһиллэллэр: Буор 

Куту кытта Салгын Куту ситимниир күүһэ мөлтүүр – ханнык баҕарар ыарыы мэһэйи көрсүбэккэ 

киирэр буолар...  

– Дьэ, онтон сыыйа Сүр Сүүрээннэрэ мөлтөөн, сүнньэ кэһиллэн барыаҕа...  

– Онтон утаакы буолбакка, Буор Кут буомуран барыа: кыһыл оҕо иринньэҕириэ, 

бытааннык сайдыа, тииһэ хойутаан тэллиэ, өр хаампакка эрэйдиэ, эрэйдэниэ, онтон да атын, киһи 

үөрэ санаабат уларыйыыта үксүө...  

– Улаатан иһэн хамсааһыннаах-имсээһиннээх оонньуулартан тэйэ туттар, илиинэн үлэлиир 

үлэттэн-хамнастан дьалты хаамар, ол оннугар туох эмэ төттөрү дьаллыкка түргэнник ылларымтыа 

(анаарар, утарылаһар күүһэ мөлтөөбүтүттэн) буолан хаалыа...  

– Унньуктаах, күүстээх өй үлэтин, үөрэҕи тулуйбат, түргэнник сылайар, чаҕылхайдык 

ылыммат, уопсайынан, „Хамсааһын – Олох“ диэн өйдөбүлү кыайбат...  

– Тас көрүҥэ унньу-санньы соҕус, кыайыгаһа-хотугаһа суох, тугу да саҕалаатын – тиһэҕэр 

тиэрдэ охсубат, „бытаан“, „сыылба“ диэн өйдөбүллэр кыайа туппут киһилэрэ буолан тахсыа... 

Бу Удьуор Дьоҥҥо маннык дьон-сэргэ, оҕо-уруу, ыччат сыыйа үксээн бардаҕына, Олох 

Эргиирэ бытааран, кутталлаах быһыы-майгы үөскүүр“.  

Маннык буолбатын диэн сахаҕа кэһиллибэт сокуон баара. Ыал буолар дьоҥҥо хаан 

ыраатыыта сэттэ хаантан итэҕэһэ суох буолуохтаах. Онтон чугас буолла да, ыал буолуу 

тохтотуллар. Бобуллар. Хаан булкуһуута тахсар. Оччоҕо удьуор төннөр. Хаан төһөнөн ыраах да 

соччонон үчүгэй. Төһө кыалларынан тоҕус үйэ дьон кэнниттэн ыал буолар ордук. 

Эрдии-ойохтуу буолууга уруулуу хааны ааҕыы ньымата Федот Семенович Тумусов 

таһаартарбыт „Ыал Бии Билиитэ“ диэн кинигэтигэр маннык көрдөрүллүбүт: 

Уопсай өбүгэ төрүт (ааҕыллыбат) 

 

3 хаан   4 хаан 

2 хаан     5 хаан 

1 хаан       6 хаан  

 Уолаах кыыс          7 хаан 

(холбоһор дьон ахсааҥҥа киирбэттэр) 

1 хаан – уол аҕата-ийэтэ. 

 2 хаан – уол эһээлээх эбээтэ 

 3 хаан – уол хос эһээлээх эбээтэ 

 4 хаан – кыыс хос-хос эһэтэ-эбэтэ (уол хос эһээтэ-эбээтэ, кыыс хос-хос эһээтэ эбээтэ – 

хайалара эрэ биир киһи оҕолоро. Бииргэ төрөөбүт ини-бии, биитэр аҕас-балыс буолаллар). 

 5 хаан – кыыс хос эһээтэ-эбээтэ (уол эһээтин-эбээтин кытары бииргэ төрөөбүт 

бырааттыылар оҕолоро). 

 6 хаан – кыыс эһээтэ-эбээтэ. 



 7 хаан – кыыс ийэтэ-аҕата. 

 Онон Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы биир тутаах хайысхатынан 

төрүччү буоларын билиниэх тустаахпыт. Хас биирдии киһи төрүччүтүн билэрин, олоххо 

туһанарын туһугар үлэни күүскэ тэрийиэхтээхпит. Онно сөп түбэһэр көҕү, кыаҕы, усулуобуйаны 

үөскэтиэхтээхпит. Оччоҕо саха омук чөл куттаах-сүрдээх, олоҕу айар күүстээх кэлэр кэскилэ 

түстэниэх этэ.  

 

8.Түөрэх 

Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы оҕону киһи быһыытынан сайыннарыы 

буоларын быһыытынан тургутуулаах, таһымы билгэлээһиннээх буолуохтаах. Ол аата 

сыаналааһына суох сатаммаппыт. Манна „Түөрэх“ диэн өйдөбүлү киллэрэбит. Бу удьуор утумунан 

иитии хайдах баран иһэрин эрдэттэн билгэлээн, кэтээн көрөргө аналлаах бэлиэтинньик. Мантан 

сиэттэрэн хас биирдии оҕо хайдах быһыылаахтык сайдан иһэрин билгэлииргэ анал сыанабыл 

„Түөрэх“ оҥоһуллуохтаах. „Түөрэх“ быһаарыытыгар ис хоһооно, суолтата, толоруллуута, баал 

хайдах туруоруллара суруллуохтаах, тупсаҕайдык оҥоһуллан хас биирдии оҕоҕо үөрэх сыла 

саҕаланар үөрүүлээх түгэнигэр туттарыллыахтаах. Сыл устата Удьуор Төрүт утумун тоҕус 

ситиминэн уһуйууну, үөрэтиини, такайыыны ааһыахтаах, сатабыла эбиллиэхтээх, сайдыахтаах. 

Хас биирдии утум ситимин аайы баал бэриллиэхтээх. Онтугар түһүмэхтэринэн (чиэппэрдэринэн) 

түмүк тахсыахтаах. Уонна ол тоҕус турбут баал орто баала таһаарыллыахтаах. Сыл бүтүүтэ 

чиэппэрдэр түмүктэринэн орто баал тахсан, оҕо сыл устата хайдах-туох сайдан кэлбит таһыма 

таһаарыллыахтаах. Ол баал түмүгүнэн оҕо сайыҥҥы үлэтэ аттарыллан оҥоһуллуохтаах. Орто баал 

анал ааттаныахтаах: 1 – 3 диэри баал Орто таһым; 4 – 6 диэри Үрдүк таһым; 7 – 9 диэри Толору 

таһым. Манна оҕо сааһа учуоттаныахтаах. Баал хас биирдии сааска сөп түбэһэр таһымнаныахтаах, 

оҕо сайдыыта көстөрүн курдук толкуйданыахтаах. Орто таһымҥа сылдьар оҕо Үрдүккэ, Үрдүк 

Толоруга тахса сатыыр  ньымата олохтонуохтаах. Маннык үлэ түмүгэр оҕо оскуоланы бүтэрэн 

олох оскуолатын боруогун атыллыырыгар бэлэм буолан тахсыахтаах. Оҕо таһыма үрдээн иһэрин 

туһугар төрөппүт, учуутал, оҕо, нэһилиэк, улуус, өрөспүүбүлүкэ барыта ылсыахтаах. Холобурдаан 

көрдөххө „Түөрэх“ маннык соҕус буолуохтаах. 

 

Оҕо аата-суола: Ньукулай уола Ньургун Дьоллоохоп 

Кылааһа: 9а. Үөрэх сыла: 2013-14. Түһүмэҕэ: Бастакы. 

 

№ Удьуор Төрүт 

утумун тоҕус 

ситимэ 

Дьарыга Сатабыла Баала 

1 Саха үөрэҕэ Сиэр-туом үөрэҕиттэн булт 

үгэстэрин, алгыһын, 

Икки өрөбүлгэ тыаҕа 

тахса сырытта 

6 



айылҕаҕа сылдьыы туомун 

дириҥэттэ 

2 Ийэ өй „Олоҥхоҕо ханыы тыллар“ 

дакылааты бэлэмнээтэ 

Оскуолаҕа 3 миэстэ 7 

3 Ийэ тыл Оһуохай таһаарарга холонно, 

кылыһаҕын сайыннарда 

Оһуохай айарга холонно, 

үҥкүүнү бэйэтэ таһааран 

көрдө 

6 

4 Төрүччү Алтыс көлүөнэҕэ диэри 

оҥордо 

Уордьаннаах таайын 

туһунан ахтыы хомуйан 

улуус хаһыатыгар 

таһаартарда 

8 

5 Айылҕаттан 

айдарыы 

„Уран уус“ муосчут 

куруһуогар сырытта 

Оҥоһуктара оскуола 

быыстапкатыгар 

көрдөрүүгэ турдулар 

9 

6 Ас-үөл Куобахха туһахтаата, 

муҥхаҕа сырытта, илимнээтэ, 

күөгүлээтэ 

3 куобаҕы, биир саһылы 

ылла 

9 

7 Эйгэ дьайыыта Чөл олох туһунан лекция 

иһиттэ 

Табах, арыгы буортутун 

туһунан „куту иитии“ 

тэтэрээтигэр сурунна 

6 

8 Олох үгэһэ „Куту иитии“ тэтэрээтигэр 9 

теманы сурцунна 

Оҕолорго иһитиннэрии 

оҥордо, төгүрүк остуолга 

кытынна 

9 

 

9 Айыы итэҕэлэ Кут-сүр үөрэҕин салгыы 

билистэ 

 6 

Уопсай баал: 66 

Орто баал: 7,3 Толору таһым 

 

Оҕо аата-суола: Ньукулай уола Ньургун Дьоллоохоп 

Кылааһа: 9а. Үөрэх сыла: 2013-14. Түһүмэҕэ: Бастакы.  

Утума: Сэттис. Аата: Айыы үөрэҕэ. 

 

№ Сэттис утум тоҕус 

ситимэ 

Дьарыга Сатабыла Баала 

1 Алгыс    

2 Ийэ айылҕа    



3 Сиэр-туом    

4 Сиэр-майгы    

5 Сэт-сэлээн    

6 Дьиэ кэргэн үөрэҕэ    

7 Төрүччү    

8 Уруу-аймах    

9 Уһуйуу, үөрэтии, 

такайыы 

   

Уопсай баал: 66 

Орто баал: 7,3 Толору таһым 

 

9.Сүрүн соруга. 

1.Төрөбүт тыл сүмэтин иҥэрэн саха саҥатын сайыннарыы, сахалыы санааны, төрүт толкуйу 

дириҥник олохсутуу, кэрэҕэ уһуйуу, айар талааны аһыы. 

2.Норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн оҕо айылҕатын аһан удьуор тыыны 

уһугуннарыы, киһи хара, киһилии киһи, айыы киһитэ буолар суолу тобулуу.  

3.Норуот олорон ааспыт устуоруйатын билэр,  сиэрин-туомун, үгэһин тутуһар, ону 

үчүгэйдик өйдүүр киһини айыы. 

4.Төрүччү уонна төрөөбүт сир нөҥүө удьуор утумун-ситимин үчүгэйдик биллэрии, өбүгэ 

үгэһин дьиҥин дириҥник өйдөтүү, чэгиэн эт-сиин, өй-санаа төрүччүттэн улахан тутулуктааҕын 

быһаарыы, ыал буолууга бэлэмнээһин, идэҕэ сыһыарыы, айымньылаах көҥүл үлэһит киһини 

оҥоруу. 

5.Куту-сүрµү толорон, иитэн сахалыы удьуор тыыны иҥэрии, саха буоларынан киэн туттар, 

норуотугар бэриниилээх, дьон туһугар олорор, үрдүк сайдыылаах, сатабыллаах киһини иитии. 

 

10.Сүрүн туһаайыыта. 

1.Тыл баар-норуот баар, тыл суох-норуот суох диэн санааны толору өйдөөн, төрөөбүт тыл 

күүһүн иитэр үлэҕэ таба туһаныы. 

2.Киһи олоҕор төрүччү олус улахан быһаарар суолталааҕын өйдөөн, төрүччүнү үчүгэйдик 

үөрэтэн, хас биирдии оҕо бэйэтин аймах-билэ, уруу-хаан дьонуттан таһааран идэтин булунар, 

олоҕун оҥостор суолун тобулуу.  

3.Тылынан уус-уран айымньы норуот барҕа баайа буоларын сыаналаан, иитэр µлэҕэ 

киллэрэн оҕону аһыы, уһугуннарыы. 

4.Төрөөбүт дойду уратыта, дьиктитэ омукка элбэҕи биэрэрин бэлиэтээн, ону таба туһанан 

гражданскай, патриотическай өйү-санааны өрө тутуу. 

5.Ый хаамыыта, дьыл кэмэ майгыннаспат уратылара киһиэхэ дьайар күүһүн үөрэтэн оҕо 

туруктаах буоларын олохтооһун. 



6.Тулалыыр тас эйгэ, уопсастыба дьайар күүһүн сөпкө аттаран ылыныы. 

7.«Мин кимминий? Туох туймуулаах, аналлаах бу орто дойдуга төрөөбүппүнүй?» диэн 

өйдөбүлү күнүн аайы сайыннаран, олоххо бэлэмнээх, аҕа, ийэ буолар кыахтаах, дьиэ-уот 

тэринэргэ бэлэм киһини иитэн таһаарыы. 

 

11.Сүрүн тосхоло 

Оҕо төрүччүтүттэн, айыллыбыт кэмиттэн, күн сири көрбүт күнүттэн таһааран дьайыы. 

Онно аат-суол өйдөбүлүттэн, «Мин кимминий?» диэн ыйытыыга, «Мин, эн, кини» диэн санааҕа 

салайан Орто дойду олоҕор бэлэмнэниэхтээх. Оҕо дьоҕурун, айылҕатын, талаанын арыйар үлэ 

ыытыллыахтаах. Онно оҕону моһуйан буолбакка төһө ылынарынан, баҕарарынан, кыаҕынан 

көрөн уһуйуллуохтаах. 

Оҕо сылын аайы тугу билбитин, сатаабытын сурунан иһэр «Куту иитии» тэтэрээттээх, 

«Төрүччү» альбомнаах буолара ордук. «Куту иитии» тэтэрээтэ чөл олох кистэлэҥин тиһэн 

күннээҕи олоххо туһаныллар бэлэм ыйынньыкка кубулуйуохтаах. «Төрүччү» альбом оҕо бэйэтин 

аймахтарын, урууларын тустарынан бэлиэтэнэн иһэр күннүгэ буолуохтаах. Манна аймахтарын, 

урууларын идэлэлэрэ, үөрэхтэрэ, утумнанан иһэр үчүгэй өрүттэрэ, биллэр дьоно, норуот 

сүгүрүйэр сүдү дьонун тустарынан бэлиэтээһиннэр киирэннэр оҕо олоххо угуйар сулус оҥостор 

киһилэнэн, хайысхатын сөпкө булар, олоҕун суолун таба талар кыахтанар. Өссө нэһилиэк, түбэ, 

өрөспүүбүлүкэ, Арассыыйа устуоруйатыттан бэлиэтээһиннэр оҥоһулланнар төрөөбµт дойду 

өйдөбүлэ дириҥиирэ, чопчуланара ситиһиллэр. 

Оҕо айар дьоҕурун, талаанын кылааннаан концертарга, араас конкурстарга, 

конференцияларга кыттыахтаах. Оскуола иһинэн үөрэх сылын бүтүүтүгэр «Удьуор Төрүт утума» 

диэн научнай-практичскай конференция ыытылларын үгэскэ кубулутуу үчүгэй эрэ өрүттэниэ этэ. 

Конференция бастакы түһүмэҕэ кылаас иһигэр буолара ордук. Онтон сүүмэрдэнэн оскуолаҕа 

тахсыахтаах. Оччоҕо элбэх оҕо хабыллар кыахтанар. Оҕо «Төрүччү» үөрэҕиттэн билбитин дьоҥҥо 

кэпсээн, аймах, уруу дьонунан киэн тутта улаатара, бэйэтин киһиттэн итэҕэһэ суох сананара 

олохтонуо этэ. 

Бырагыраамманан биир да кылааһы дьарыктыахха сөп, ол эрээри оскуола, нэһилиэк, улуус, 

түбэ, өрөспүүбүлүкэ барыта үлэлиирэ ордук буолуон сөп. Кыаллар буоллаҕына кылаас аайы уруок 

тас өттүгэр чаас да биэрэн туран киллэрэр бэрт этэ. Удьуор утумун аһарга көмөлөһөр ырыа, тойук, 

үҥкүү, оһуохай, олоҥхо, хомус, сатабыл куруһуоктара үлэлииллэрэ табыгастаах. Төрөппүттэр, 

нэһилиэк талааннаах дьоно, тэрилтэлэр ылсан көмөлөһөллөрө ирдэнэр. Ыччаты иитии оскуола эрэ 

кыһалҕата буолан бүтүөхтээх. Биир сүбэнэн үлэлээтэххэ туох кыаллыбата кэлиэй? Норуот күүһэ 

көмүөл күүһэ дииллэрэ дьиҥэ тахсыа этэ.  

Бырагырааммаҕа киирбит «Удьуор тыыҥҥа иитии торума» хайаан да тутуһуллуохтаах диэн 

буолбатах. Мантан сирдэтэн, бэйэҕэ сөп түбэһиннэрэн уларытан биэриэххэ сөп. Сахалыы удьуор 

тыыҥҥа иитии утума эрэ кэһиллиэ суохтаах. Утум быстыа суохтаах, салҕанан иһиэхтээх. Онно 



оскуола сүрүн тирэҕинэн буолуохтаах. Бэйэ норуотун төрүт сиэрин-туомун, үгэһин, үйэлэри 

уҥуордаан кэлбит удьуор тыынын утумун сөргүтэн.    

Аан дойду үөрэҕин ситимиттэн барыйбыты эрэ барытын хаба тардан ылартан 

туттунуохтаахпыт. Баар эрэ барыта бэрт буолбат, сорох төттөрүтүн алдьатара үгүс буолуон сөп. 

Онон бастыҥтан-бастыҥнары сүүмэрдээн, биһиэхэ сөп түбэһэри ылынан, өйбүтүгэр-санаабытыгар 

сааһылаан, сүрбүтүгэр иҥэриэхтээхпит. Ол эрэ кэнниттэн, онтубутун Удьуор тыынынан 

салайтаран оҕо кутугар кутуохтаахпыт. Кут туолуор диэри, айылҕа оҕоҕо төһөнү биэрбитинэн 

иитэн, кутаа оттон тулатын сырдатар, ититэр кыахтаахпыт. Оҕо кутун ситэ толорбокко сир-

халлаан икки ардыгар хаалларыа суохтаахпыт. Оччоҕо сайдыы баар буолуо. Ыччат дьоммут олоҕу 

кытта тэҥҥэ хаамсыа. Айылҕалара аһыллыббыттар уруттуохтара. Биһиги сыалбыт төһө 

кыалларынан оҕо Удьуор тыынын уһугуннарыы, айылҕатын аһыы, онно сөптөөх куту-сүрү иитии, 

өйү-санааны, билиини-көрүүнү биэрии буолуохтаах. Удьуор тыын утума салҕанар, ситимнэнэр 

буоллаҕына, оҕо айылҕата аһыллар, айылҕата аһыллыбыт дьоҕура чочуллар, дьоҕура чочуллубут 

талаана тахсар, талаана тахсыбыт сатабыла сайдар, сатабыла сайдыбыт олох олорорго бары 

өттүнэн бэлэм буолар. Төһөнөн элбэх ыччаты олох олорорго бэлэмниибит да, соччонон саха 

кэскилэ улаатар. Саха кэскилэ кэхтибэтин! 

 

12.Кылаастарынан соруга 

 

5 кылаас. 

1.Оскуола иккис сүһүөҕүн уратытын түргэнник ылынарыгар көмөлөһүү. 

2.Коллективка  оннун буларын ситиһии. 

3.Төрүччү көмөтүнэн бэйэ уратытын аһар үлэни ыытыы. 

4.Аат суолтатын, ис хоһоонун, киһи олоҕор сабыдыалын биллэрии. 

5.Санааны сатаан этэргэ,  көмүскүүргэ үөрэтии.  

6.Ийэ, салгын, буор куттары бөҕөргөтүү. 

7.Төрөөбүт тыл  уонна норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн айар дьоҕуру 

уһугуннарыы.  

8.Сиэр-туом үөрэҕинэн айыы  суолугар иитии. 

 

6 кылаас. 

1.Атын дьон тылын-өһүн өйөөн истэргэ такайыы. 

2.Бэйэ баҕатын атын дьон санаатын кытта сатаан ыпсарарга үөрэтии. 

3.Араас түгэҥҥэ сөптөөх санааны буларга, ханнык баҕарар түгэнтэн тахсарга уһуйуу. 

4.Төрүччүттэн таһааран бэйэ уратытын өйдүүр ону сайыннарар үлэни ыытыы. 

5.Аймах, уруу өттүттэн ураты дьон туһунан биллэрии. 

6.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 



7.Төрөөбүт тыл  уонна норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн айар дьоҕуру 

уһугуннарыы. 

8.Сиэр-туом  үөрэҕинэн айыы  суолугар иитии. 

 

7 кылаас. 

1.«Мин» уонна тулалыыр эйгэ сыһыанын өйдүүр, ону сөпкө дьүөрэлиир дьоҕуру сайыннарыы. 

2.Бэйэ санаатын олоххо киллэрэн, дьоҕус тэрээһини сатаан ыытарга көмөлөһүү. 

3.Кэрэ нөҥүө  олох муудараһын иҥэрии. 

4.Төрүччү дьайыытынан бэйэ кыаҕар эрэнэр, итэҕэйэр буолар суолу тобулуу. 

5.Аймахха, урууга туох идэлээх, дьарыктаах дьон баарын билии. 

6.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

7.Төрөөбүт тыл  уонна норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн айар дьоҕуру 

уһугуннарыы. 

8.Сиэр-туом  үөрэҕинэн айыы  суолугар иитии. 

 

8 кылаас. 

1.Дьону кытта өйдөһөргө, биир тылы буларга көмөлөһүү. 

2.Уопсастыбаннай үлэ көмөтүнэн көҕү иҥэрии. 

3.Бөлөҕүнэн  тэрээһиннэри ыыттаран, араас үлэҕэ холонон көрөргө үөрэтии. 

4. Төрүччүттэн сиэттэрэн олох ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмин сөпкө холбоон олоҕу айарга 

такайыы. 

5.Ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэм олоххо суолтатын өйдөтүү. 

6.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

7.Төрөөбүт тыл  уонна норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн айар дьоҕуру 

уһугуннарыы. 

8.Сиэр-туом  үөрэҕинэн айыы  суолугар иитии. 

 

9 кылаас. 

1.Өй-санаа уһуктан, билии-көрүү кэҥээн тулалыыр эйгэни кытта сөпкө дьүөрэлэһэргэ, бэйэ суолун 

хайысхатын булунарга бэлэмнээһин. 

2.Аан дойду тутула биирин биллэрэн, «Айыы киһитэ аһыныгас, күн киһитэ көмүскэс» диэн 

санааҕа тириэрдии. 

3.Өбүгэ үгэһин иҥэринэн айыы суолун тутуһарга иитии. 

4.Төрүччү көмөтүнэн айылҕа биэрбит дьоҕурун аһан, өркөн өйгө уһуйуу. 

5.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

6.Идэ таларга бастакы хардыыны оҥоруу 

 



10 кылаас. 

1.Үрдүк ирдэбиллээх, эппиэтинэстээх, тэрээһиннээх буоларга салайыы. 

2.Бэйэҕэ эрэллээх буолуу күүһүн иҥэрэн, санааны этэр, туруорсар, соругу быһаарсар кыахтанар 

ньыманы баһылыырга көмөлөһүү.  

3.Төрүччүнү чинчийэн талбыт идэҕэ болҕомтону уурары ирдээһин. 

4.Сиэр-туом үөрэҕин өйгө-сүрэххэ иҥэрии. 

5.Дьоҕуру чочуйан, талааны аһан айыы тыыныгар сыһыарыы.  

6.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

7.Итэҕэл, эрэл, таптал суолталарын дириҥэтии. 

 

11 кылаас. 

1.Идэни чопчу быһаарынан, утумнаахтык бэлэмнэнэр үлэни ыытыы. 

2.Билии күүһэ  бэйэ олоҕун оҥосторго көмөлөһөр, норуот тускута сайдарыгар олук уурар 

кыахтанарын олохтооһун. 

3.Айыы киһитин өйдөбүлүн толору иҥэрэн, айар куттаах, хоһуун үлэһит, мындыр киһи буолар 

дьоҕуру биэрэн олох киэҥ аартыгар үктэннэрии. 

4.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

 

13.Хаамыыта 

Уһуйуу, үөрэтии, такайыы утумнанан иһиэхтээх. Утум диэн туох эрэ салҕанан барар 

ситимэ ааттанар. Удьуор тыынын утума киһи сайдар таһымынан кэмнэнэрэ ордук. Онтон киһи 

сайдар таһыма кэмтэн турар. Туох барыта кэмнээх-кэрдиилээх, иитии эмиэ онно олоҕуруохтаах. 

Сайдыы тэтимэ ордук оҕо сааска уратыланар. 5 кылаас оҕотун хайдах да 6, 11 кылаас оҕотун 

кытта тэҥнээбэккин. Этэ-сиинэ, өйө-санаата, ылынар дьоҕура ураты. Оҕо сааска биир да сыл 

улахан. Онон утум хас кылаас аайы уларыйан иһэрэ ордук. Хас биирдии утум кылаас оҕотун 

сааһыгар сөп түбэһэр, инники утумтан ситимнэнэн тахсар, сүрүн санаалаах буоларын 

толкуйдаатыбыт. Бырагыраамма оскуола 2 уонна 3 сүһүөхтэригэр аналлааҕын быһыытынан сэттэ 

утумтан турар. Утумнар сүрүн санааларын Уйбаан Уххан «Мин һахабын!» диэн хоһоонуттан 

таһаардыбыт. Хоһоон өбүгэбит иитэр утумун олус үчүгэйдик сааһылаан көрдөрүт.   

 

1 утум-5 кылаас. 11-12 сааска сөп түбэһэр.  

Бу кэмҥэ уол оҕо Улдьаа сааһыгар сылдьар. Күүстээх буола сатыыр оонньуулары 

оонньуур. Охсуһан тумалаһан, туста сатаан, сырсан бөҕө буолар. Урдус диэн ааттанар. Ур туһун 

тута сатыыр кэмэ. Эр киһи туһулааһынын ылан барар. Кыыс оҕолортон арахсан туспа сылдьар 

буолар.  

Кыыс оҕо Ньуолбар сааһыгар сөп түбэһэр. Этин-сиинин ньуура уларыйан ситэр-хотор 

өттүгэр айанныыр. Куо-чэмээт буола сатыыр. Тупса-киэркэйэ сатыырын бэлиэтэ. 



Бу сааска төрүччү өйдөбүлэ, удьуор төрдүн-ууһун ааҕыы сахалыы сиэрэ, уруу-тарыы 

сахалыы ааттара-суоллара, бэйэ аата-суола үөрэтиллэр. Оҕо кимтэн кииннээҕин, хантан 

хааннааҕын, ийэтин, аҕатын өттүттэн аймахтарын түөһэн төрүччү оҥостуохтаах. Төһө 

кыалларынан тоҕус көлүөнэҕэ диэри билэ сатыахтаах. Онно өбүгэлэрбит хаан тоҕус көлүөнэҕэ 

диэри бэриллэрин билэллэрэ, ону тутуһаллара үчүгэйдик өйдөтүллүөхтээх. Дьиэ кэргэн, хаан 

аймах, уруу, ыал төрүччүтэ диэн төрүт өйү иҥэриниэхтээх. 

«Мин кимминий ?»-диэн ыйытыыга ыал иһинэн эппиэти толору биэриэхтээх. Аат-суол 

киһи олоҕор суолтатын үөрэтэн, бэйэтин аатын ис дьиҥин билиэхтээх. Бэйэтин аатын курдук 

ааттаах биллэр дьону ааттаталыахтаах. Биирдэрин олоҕун чинчийэн көрөн холобур оҥостуохтаах. 

Мин, эн, кини икки ардыларынааҕы сыһыаны олохтуохтаах. Чугас дьонун олоҕун, тугу 

сөбүлүүллэрин, туох идэлээхтэрин, үөрэхтээхтэрин үчүгэйдик билиэхтээх.  

 1 утум сүрүн санаата: 

    Арҕаһыттан тэһииннээх 

Айыы хаан аймаҕа-мин! 

Көхсүттэн көнтөстөөх 

Күн улууһун  оҕото мин! 

Үс куттаах 

Үтүө-мааны һаха-мин!  Уххан 

 Бу быһа тардыы ис дьиҥин-бөлүһүөктээһинин билиэхтээх. Үс кут, һаха диэн тыллар 

суолталарын өйдүөхтээх. 

 

2 утум-6 кылаас. 12-13 саас сөп түбэһэр.  

Бу кэмҥэ уол оҕоҕо Урдус сааһа ааһан, сыыйа  Бэтэҕэ тириитин сааһа кэлэр. Тириитэ, этэ-

сиинэ эр киһилии моһуомун ыла сатаан барар. Бөтөс диэн буолар. Оҕо сааһыннааҕы куолаһын 

дорҕооно бөтө сылдьар кэмэ. Уларыйан саҕалаары гынан эрэр. Бөтөс, уолусхан майгы олоҕуран, 

бу сааһыттан олоҕун тухары бииргэ сылдьар эр киһи быһыыта буолан аргыстаһар. Бөтөс быһыы эр 

киһиэхэ баар буолан сайдан барыыта бу саастан саҕаланан икки сыл устата барар. 

Кыыс оҕо этэ-сиинэ уларыйан дьахтар быһыытын илэ-бодо туппутунан барар. Ыйданара 

саҕаланар.  Ньуолбар сааһа ааһан уҥуоҕа кытаатан, этэ-сиинэ туола сатаан, ситэ сатаан барар. 

Сырбаҥ-татай диэн ааттанар. Сырыы бөҕө буолан, татакаланан олорор, саамай барбыт-кэлбит, 

оонньообут-күлбүт кэмэ. Икки сыл курдук салҕанар.  

Бу сааска төрүччүгэ олоҕуран туох-ханнык дьон удьуордара буоларын үөрэтиэхтээх. 

Аймахтарыттан, урууларыттан биллэр-көстөр дьон туһунан билиэхтээх. Кинилэри холобур 

оҥостор, киэн туттар тыыҥҥа иитиллиэхтээх.  

Олорор түөлбэтин, нэһилиэгин устуоруйатын үөрэтэн, дьонун-сэргэтин билэн «Мин 

түөлбэм»,-диэн өйдөбүлү ылыахтаах. Хаан аймахтарыттан, урууларыттан нэһилиэккэ биллэр 

дьону ааттыахтаах. Кинилэр үлэлэрин, олохторун холобуругар иитиллиэхтээх. Ыал өйдөбүлүттэн 



тахсан бүтүн нэһилиэк кыһалҕатын кыһалҕа оҥостор, үөрүүтүн, хомолтотун тэҥҥэ үллэстэр өйгө 

салаллыахтаах. Мин, эн, кини сыһыанын сөпкө аттаран, түөлбэ нөҥүө атын дьону кытта бииргэ 

буоларга, алтыһарга сыстыахтаах.  

 2 утум сүрүн санаата: 

Мин һахабын- 

аймах-билэ дьоммунан!  

Мин һахабын- 

төрөөбүт Ийэ дойдубунан!  

Мин һахабын- 

һаха дэнэр омук баарынан,  

кини тылынан-өһүнэн!  Уххан 

 

3 утум-7 кылаас. 13-14 саас сөп түбэһэр.  

Бу кэмҥэ уол оҕо Бөтөс быһыытынан ситэн-хотон толору өйдөбүлү ылар. 

Кыыс оҕо Сырбаҥ-татай сааһыгар сылдьар.  

Бу сааска оҕо төрүччүтүттэн аймах билэ, уруу хаан дьонуттан туох идэлээх, үөрэхтээх дьон 

тахсыбытын ырытан көрүөхтээх. Олохторугар тугу ситиспиттэрин быһаарарга холонуохтаах. Хас 

биирдии киһи айылҕаттан айдарыылаах, бэйэтигэр эрэ сөп түбэһэр идэлээх буоларын, онтуката 

хаан нөҥүө бэриллиэн сөбүн өйүөхтээх. Уонна хаан диҥ айылҕаттан бэриллиитэ киниэхэ 

хайдаҕын быһаара сатыахтаах. Ол дьиҥи чиҥ гынар туһуттан айылҕа биэрбитин таба тайанан 

олорбут аймахтарын, урууларын ааҕа билиэхтээх, олохторун, үлэлэрин үөрэтэн, кинилэр курдук 

буоларга кыһаллыахтаах.  

Түөлбэ, нэһилиэк өйдөбүлүн кэҥэтэн улуус таһымыгар тахсыахтаах. Улууһун 

устуоруйатын, дьонун-сэргэтин билиэхтээх. Хаан дьоно улуус сайдарыгар оҥорбут, үлэлээбит 

үтүөлэрин өйдүөхтээх, киэн туттуохтаах. Онно олоҕуран идэ диэн өйдөбүлэ дириҥиэхтээх. 

3 утум сүрүн санаата: 

Мин дьиҥим,  

мин чиҥим-хааммар!  

Мин бэйэм дьиҥмин,  

мин бэйэм чиҥмин!  Уххан 

 

4 утум-8 кылаас. 14-15 саас сөп түбэһэр. 

Уол оҕо Одун сааһыгар үктэнэр. Одун саас икки сыл курдук салҕанар. Бу кэмҥэ уол оҕо 

оҕоттон эр киһиэхэ уларыйар. Эр киһи этин-сиинин тутан моһуомнанар. Куолаһа бөтө 

сылдьыбыта чөллөрүйэр. Былчыҥнара быһытталанара саҕаланар. Томорооннурар. Эр киһи этин-

сиинин тутар кэмэ буолбутунан-Эрэт диэн ааттанар. Оҕо этиттэн-сииниттэн арахсан барар.  



Кыыс оҕо ситэр кэмэ. Икки сыл курдук салҕанар. Оҕо сааһа ааһар. Киэргэнии, көрүү-истии 

кытаанах кэмнэрэ. Сырбатан олорор. Сырбаппытын кэннэ төрөппµттэрэ олоруохтара дуо? 

Кыыстарын симээн, таҥыннаран татакалана сүүрэн бардахтара ол. Ол иһин бу кэм кыыһын 

Сырбаҥ-татай диэн ааттыыллар. 

Бу иннинээҕи утумнартан кимтэн кииннээҕин, хантан хааннааҕын, туох туймуулааҕын 

билбит буолан, аймахтарын, урууларын ааспыт олохторуттан тугу иҥэриммитин барҕалаан 

көрүөхтээх. Үчүгэй өрүтүн салгыы сайыннарарга дьулуһуохтаах, мөлтөҕүн хатылаабат буола 

сатыахтаах, кыаллар буоллаҕынан онтон ыраастаныахтаах. Кэм өйдөбүлүн тутуһан олоҕу ааспыт 

кэминэн көрөн сыаналыырга үөрэниэхтээх. Онно бүгүҥҥү бэҕэһээҥҥитэ, кэлэр ааспыта суох 

олохтоммотун өйдүөхтээх  

Улуус иһиттэн тахсан түбэ устуоруйатын билсиэхтээх. Түбэ чулуу дьонун билиэхтээх. 

Бэйэтин аймахтарыттан, урууларыттан, улууһуттан түбэҕэ биллэр дьону ааттыахтаах. Кинилэр 

олохторун чинчийэн бэйэтигэр иҥэриниэхтээх, онно олоҕуран киһи быһыытынан сайдар суолун 

тобулуохтаах.  

4 утум сүрүн санаата: 

Мин ааспытым,  

мин кэлэрим-хааммар,  

Мин бэйэм кэммин,  

мин бэйэм кэрдиибин!  Уххан 

 

5 утум-9 кылаас. 15-16 саас сөп түбэһэр. 

 Уол оҕо Одун сааһа ситэр. 

 Кыыс оҕо Сырбаҥ-татай сааһыгар сылдьар. 

 Бу сааска оҕо төрүччүтүттэн аймах билэ, уруу хаан дьонун сүрүн идэлэрин үөрэтиэхтээх. 

Аймахтарыгар, урууларыгар баар дьикти идэлээх, дьарыктаах дьон туһунан билиэхтээх. Ол дьикти 

идэ, дьарык салҕаныан сөбүн туһунан толкуйдуохтаах, киниэхэ хааныгар баарын өйдүөхтээх. 

Кэрэ-идэни, дьарыгы кытта ыкса ситимнээҕин өйдүөхтээх. Сөбүлүүр идэтинэн үлэлиир, 

умсугуйан туран туох эрэ дьикти дьарыгынан үлүһүйэр киһи кэрэ буоларын билиэхтээх. 

Төрүччүтүттэн барҕалаабытыгар олоҕуран бэйэтигэр туох барсарын толкуйдаан, идэни таларга 

бастакы дьиҥнээх быһаарыныыны ылыныахтаах.  Онно ийэ, салгын, буор кута төһө-хачча 

таһымнааҕын өйдөөн сыһыаннаһыахтаах. Хааныгар ханнык идэ баарын торум оҥостуохтаах.  

Бу сааска оҕо түбэ билиититтэн тахсан өрөспүүбүлүкэ таһымыгар тиийиэхтээх. Саха сирин 

биллэр дьонун ааттаталыахтаах. Саха норуотун чулуу дьонун олоҕун билсиэхтээх, үөрэтиэхтээх. 

Бэйэтин аймахтарыттан, урууларыттан, түбэтиттэн өрөспүүбүлүкэҕэ биллибит дьон олоҕун 

чинчийэн, үөрэтэн көрүөхтээх. Кинилэр олохторун угуйар сулус оҥостуохтаах. 

 5 утум сүрүн санаата: 

Мин кэрэм,  



мин-дьиктим-хааммар!  

Мин бэйэм дьиктибин,  

мин бэйэм кэрэбин!  Уххан 

 

6 утум-10 кылаас. 16-17 саас сөп түбэһэр. 

 Уол оҕо ситии-хотуу  сааһа диэн буолар. Икки сыл салҕанар. Холун этэ хойдор, буутун этэ 

буһар. Эр дьиҥин ылан барар. Ол иһин Эрдьигэн диэн ааттанар. Эрэт буолара уурайар. Этиттэн 

дьиҥигэр көһөн оҥоһуллуута буолар. Эр дьиҥ бу сааһыттан киирэн олоҕуран үйэтин сааһын 

тухары батыһа сылдьар быһыыга кубулуйар. 

 Кыыс оҕо ситэн, тупсан, ыга киэркэйэн, куотуйан ситэр-хотор. Бу кэмигэр сылдьар кыыс-

Куо-мэтэкэ диэн ааттанар.  

 Төрүччү көмөтүнэн талбыт идэтигэр дириҥэтэн бэлэмнэниини саҕалыыр. Онно удьуор 

тыына хас биирдии киһиэхэ сүктэрэр эрэлин, итэҕэлин толору өйдөөн утумнаахтык дьарыктанар.  

Арассыыйа киэҥ киэлитин анааран көрө сатыыр таһымҥа тиийиэхтээх. Арассыыйа чулуу 

дьонун олоҕун үөрэтэн күннээҕи олоҕор туһана сатыахтаах. 

6 утум сүрүн санаата: 

    Мин һахабын- 

өбүгэм үгэһинэн,  

кини эрэлинэн,  

итэҕэлинэн!   Уххан 

 

7 утум-11 кылаас. 17-18 саас сөп түбэһэр. 

 Уол оҕо Эрдьигэн сааһа сыыйа ааһан Эр уолан буолар кэмэ кэлэр. Үс сыл салҕанар. 

Кыыс оҕо ситэн бүтэн, муҥутуур. Бу кэмтэн ыла, эргэ тахсыар диэри-Кыыс куо диэн ааты 

сүгэр. Ырыаҕа ылланар, хоһооҥҥо хоһуллар тапталга анаммыт муҥутуур кыраһыабай кэмэ. Куо 

диэн эргэ тахса илигин, босхотун бэлиэтэ.  

Билиитэ-көрүүтэ кэҥиир. Билии көҥүл күлүүһэ буоларын өйдүүр. Өркөн өй көмөтүнэн 

өлөрү кыайыахха сөбүн итэҕэйэр. Ол туһуттан идэ ылаары күүскэ бэлэмнэнэр.  

Саха сиринэн, Арассыыйанан эрэ муҥурдаммакка аан дойдунан тилийэ көтөр. Аан дойду 

ааттаахтарын ааттаталыыр. Кинилэр олохторун, үлэлэрин билсэр, талан ылан үөрэтэр. 

 7 утум сүрүн санаата: 

Мин һахабын- 

омугум көҥүлүнэн,  

өлөрү кыайбыт  

өркөн өйүнэн!  Уххан 

 

 14.Ыйдарынан туома 



 

Удьуор Төрүт утумун ыйдарынан туома 

 

 

Ый аата 

 

 

Ый уратыта, алгыһа 

 

Айыы 

сабыдыала 

 

Туох үлэ ыытыллыан сөбө 

Балаҕан 

ыйа-Сүҥ 

дьааһын 

Тойон ыйа-

Идэ ыйа. 

1 күнэ-Билии күнэ, оскуола 

оҕотун үөрэҕэ саҕаланар. 

14 күнэ-Сэмээнэп күнэ, 

кыстыкка көһүү. Мас, талах 

сэбирдэҕэ түһэр. 

20 күнэ-Дьахтар сайына, нэдиэлэ 

кэриҥэ турар.  

21 күнэ-Үүнүү алгыһа, күһүҥҥү 

ыһыах.  

27 күнэ-Иһийээнэп күнэ, эһэ 

арҕахха киирэр. Сир толҥоруута 

саҕаланар. Күһүҥҥү тымныылар 

түһэллэр. 

Бу ыйы кулун тутар ый батыһар. 

Кэлэн иһэр кыһыны, эһиил 

хайдах дьыл буоларын 

билгэлииллэр. Ый устата 27-30 

мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 12 м 

кылгыыр. Хаар хаһыҥ түһэр. 

Хортуопуй хостооһун саҕаланар. 

Кус-хаас соҕуруу барар.  

Сорох күһүн хаар ый бастакы 

күннэригэр түһээт ууллар. 

Температура +10, + 20, -5 

буолар, сир тоҥуута саҕаланар . 

Ый алгыһа: 

Идэ Суорун, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Сүлгүр! 

Биирбин булуум, 

Улуу Суорун 

Тойон-киһиэхэ 

үс сүдү идэни 

(тыл, уус, ойуун) 

биэрбит айыы.  

 

 

Үөрэх сыла аһыллыытын 

арчылааһын, Улуу Суорун 

Тойоҥҥо сүгүрүйүү туома. 

Идэлээх буолуу сэттэ сиэри 

ситэрии (Бэйэҕэр эрэн, 

Дьоҕургун уһугуннар, Идэҕин 

бул, Идэҕэр туһаайылын, 

Үөрэн, Уһуйулун, Идэни 

баһылаа). 

-Сир-дойду иччитигэр 

сүгүрүйүү, айылҕаҕа тахсыы, 

хамсаныылаах оонньуулар. 

-Улуу Суорун Тойон киһиэхэ 

үс сүрүн идэни (тыл, уус, 

ойуун) биэрэрин быһыытынан 

идэни таларга салайыы үлэтин 

ыытыы. 

-Төрүччүнү үөрэтии. 

-Өбүгэлэри өйдөөһүн күнэ. 

-Кырдьаҕастарга көмө. 

-Күһүҥҥү хаттыы. Сүүрүү. 

-Көҕөрдүү үлэтэ, ыраастаныы, 

кыстыкка бэлэмнэнии кэмэ. 

-Сир астааһын, хомуур үлэтэ. 

«Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» 

нэдиэлэ. Айар конкурустар. 

-Күһүҥҥү күрэх , булт кэмэ. 

-Өрөспүүбүлүкэ күнэ. 

-Бу ыйга төрөөбүт 

күннээхтэри бэлиэтээһин 

малааһына. 



Идэбин ылыым. 

Айар албастаныым, 

Тутар сатабылланыым. 

Олоҕу оҥорор  

Дьоҕурданыым. 

Аан дойдуну  

Тупсарар талааннаныым. 

Идэбин 

Айыы өттүнэн туһаныым. 

Куһуҕаҥҥа кубулутумуум, 

Мөкүгэ дьүһүйүмүүм. 

Тарбаҕым алгыстаннын, 

Илиим эҕэрдэлэннин. 

Айбытым үйэллэх буоллун, 

Оҥорбутум олохтоох буоллун. 

Күнүм сирин 

Көҕөрдүүм. 

Дом! 

Алтынньы 

ыйа-Хотой 

Айыы ыйа-

Добдурҕа 

ыйа. 

2-3 күнэ - Хотой Айыыны 

олордуу. 

7 күнэ-Аартык иччитигэр алгыс. 

14 күнэ-Кыһын саҕаланар күнэ-

Бокуруоп күнэ. Болҕомтоҕо 

киллэрии туома. 

17 күнэ-Истээх таҥас күнэ-

Өрөппүөй күнэ. 

22 күнэ-Андаҕары олордуу. 

Бу ыйга кыһыны уонна кэлэр 

сааһы билгэлэнэр. Муус устар 

батыһар. 

17-20 мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 13 

м кылгыыр. Температура -5,-15 

буолар. Хаар алтынньы 

ортотугар түстэҕинэ ууллубат. 

Куобах маҥхайар. Тииҥ көһөр. 

Кыһын саҕаланар. 

Б кэмҥэ Улуу добдурҕа буолар: 

Хотой Айыы 

сомоҕолоһор, 

түмсэр күүһү 

биэрэр. 

Былаастаах, 

тэрээһиннээх 

буолууну 

көрдөрөр. 

 

 

-Хотой Айыыга сүгүрүйүү 

туома. Түмсүүлээх буолуу 

сэттэ сиэри ситэрии 

(Кыахтаах буол, Дьулуурдаах 

буол, Өннөөх буол, Хорсун 

буол, Түмсүүлээх буол, 

Тэрээһиннээх буол, Иллээх 

буол). 

-Өбүгэ оонньуулара. 

-Муҥха, муус аннынан 

балыктааһын, күһүҥҥү булт. 

-Ийэ күнэ. 

-Учуутал күнэ. 

-Кыһыны көрсүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт 

күннээхтэри бэлиэтээһин 

малааһына. 

 



сир тоҥор, хаар чараас. Түмсүү, 

барыы-кэлии элбиир. Эти-сиини 

көрүнүү, санааны билсии, 

саҥабыланнары оҥоруу 

суолталаах. 

Ый алгыһа: 

Күн Эрили, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Уруй! 

Түмсүү төрүттэннин, 

Ил эҥэрдэстин. 

Өйбүнэн өйү  

Үксэтиим, 

Санаабынан санааны 

Салгыым. 

Киһи киһинэн олорор, 

Саха саханан сылдьар. 

Туораабыты  тураах сиир, 

Сылайбыты  сарт сиир. 

Аймах дьоммун кытта 

Алгыспын холбуум. 

Доҕор дьоммун кытта 

Дьулуурбун түмүүм. 

Сүүс киһилиин 

Сүүспүттэн өйөһүүм, 

Элбэх киһилиин 

Эйэбин холбуум. 

Олоҕу оҥоруум, 

Үтүөнү үксэтиим. 

Түмсүүнү  

Түмүктүүр күүстэниим. 

Холбоһууну 

Холбуур кыахтаныым. 

Киһи киһитэ буолан 

Килэйиим.   

Дом! 



Сэтинньи 

ыйа-

Байанай 

ыйа. 

2-3 күнэ-Байанайы олордуу. 

7 күнэ-Уруу тардыыта. 

8 күнэ-Идэһэ күнэ-Миитэрэйэп 

күнэ, күһүҥҥү муҥха уурайар. 

12 күнэ-Сайдамҥа киллэрии 

туома. 

17 күнэ-Суорумньу домо. 

20 күнэ-Күөсчүт алгыһа. 

25 күнэ-Олоҥхо күнэ. 

Кыһыҥҥы ый. Кыһын хайдах 

буолуон, саас хойутуон ду, 

эрдэлиэн дуу быһаарыллар. Ыам 

ыйа батыһар. 

Айан суола турар. Идэһэлэнэр 

кэм. 13-15 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 

ч 44 м кылгыыр. Температура -

15, -30. 

Ый алгыһа: 

Сатабыл Дьөһөгөй, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Хоруу! 

Сатабыллаах өйдөнүүм, 

Дьолуолаахтык туттунуум. 

Албаһынан аартыктаныым, 

Ньыманан суолланыым. 

Олохтоохтук быһаарыныым, 

Кэскиллээхтик дьаһаныым. 

Ылсыбыт үлэбин 

Ыпсаран иһиим, 

Туппут сорукпун 

Толорон иһиим. 

Айар өттүн тутуһуум, 

Сайдар өттүн хамсатыым. 

Оҥорон 

Олохтоон иһииим, 

Айан 

Байанай-ойуур 

иччитэ. Олус 

омуннаах, 

үөрүнньэҥ, 

өһүргэс. Киһи, 

Байанайы 

бэйэтигэр 

хайыһыннарар 

иһин, Байанай 

сиэрин 

толоруохтаах: 

Кыылы мэлдьи 

харыстыыр 

өйдөөх 

буолуохтаах, 

Ойуур маһын-

отун алдьатыа 

суохтаах. 

Кыылы 

өлөрдөҕүнэ 

кыыл кутун-

сүрүн 

араҥаччылыахта

ах. 

 

-Байанайга сүгүрүйүү туома.  

-Кыһыҥҥы булт. 

-Байанай оонньуулара. 

-Булчуттары көрсүү, 

сэһэргэһии. 

-Кыргыттар иистэрин 

быыстапката. 

-Идэһэлэнии. 

-Бу ыйга төрөөбүт 

күннээхтэри бэлиэтээһин 

малааһына. 



Сайыннаран иһиим. 

Муҥурбун булларымыым, 

Мэнньиэбин биллэримиим. 

Үлэни сатыым, 

Дьыаланы баһылыым. 

Ньымса 

Ньымаланыым, 

Имигэс 

Идэлэниим. 

Дом! 

Ахсынньы 

ыйа-Билгэ 

Хаан ыйа-

Остуоруйа 

ыйа 

2-3 күннэрэ-Билгэ Хааны 

олордуу. 

9 күнэ-Лэгэнтэй күнэ, эһэ 

кытаанахтык утуйар, бөрө 

торҕоннуур. 

12 күнэ-Төбү киллэрии. 

19 күнэ-Аан-даам тымныы 

түһүүтэ, Кыһыҥҥы Ньукуола. 

Саамай кылгас күннэр. Кыһын 

оройо. Аан-даан тохсунньу 31 

күнүгэр диэри буолар. 

21 күнэ-Айыы Намыһын 

удаҕаттары таарытыы. 

25 күнэ-Күн кутуйах 

хаамыытынан уһаан барар кэмэ. 

Саамай тымныы ый. Бэс ыйа 

батыһар. Кыһыны, сайыны 

билгэлииллэр. Дьон үксүгэр 

дьиэҕэ олорор. Остуоруйа, 

кэпсэтии, остуол оонньуулрын 

кэмэ. 

 9-12 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 ч 30 

м кылгыыр. Температура -40, -

50. Күн муҥутаан кылгаан баран, 

кутуйах хаамыытынан уһуур 

кэмэ. Саҥа сылы көрсүһүү. 

Ый алгыһа: 

Билгэ билгэлиир 

идэлээх. Билгэ 

чиҥ айылҕаны 

(материальнай 

эйгэни) билэргэ 

эрэ туһаныллар. 

Билгэнэн киһи 

чараас айылҕаны 

билбэт. 

Билиилэртэн 

саамай толорута 

суохтара. 

 

 

-Өйү күүһүрдэр туом 

оҥоһуллар. Билиилээх буолуу 

сэттэ сиэрин үөскэтии 

(Болҕомтоҕун билиигэ туһаай, 

Бэлиэни билэр буол, Сөпкө 

билгэлээ, Биттээх буол, 

Сатаан тойонноо, Көрүүлээх 

буол, Киэҥ билиилээх буол). 

-Сээркээн Сэһэн күрэҕэ 

(остуоруйа, таабырын, 

чабырҕах). 

-Сахалыы остуол оонньуутун 

куоталаһыыта (хабылык, 

хаамыска, тыксаан, дуобат, 

саахымат о.д.а.). 

-Уһун түүнү көрсүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт 

күннээхтэри бэлиэтээһин 

малааһына. 

-Сыл а²ардаа±ы µ³рэ±и 

тµмµктµµр тургутуулар. 

-Са²а дьылы к³рсµµ. 

 



Аан Билгэ, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Лах! 

Өй суола арылыннын, 

Билии суола тэлэлиннин. 

Икки тэргэн кулгааҕым 

Истэрэ кэҥээтин. 

Икки уу хараҕым 

Көрөрө үксээтин. 

Эт мэйиим 

Билэрэ элбээтин. 

Орто дойдум 

Суолларын тобулуум, 

Айыы сирин 

Аартыктарын арыйыым. 

Өйдүүрүм 

Үксээн истин, 

Билэрим 

Дириҥээн истин. 

Санаам сабаҕаланнын, 

Тылым тамахтаннын. 

Өҥсүүм устун 

Үөтүүм уһугуннун. 

Түөрт дойду 

Түөргүтэ буолуум. 

Дом! 

Тохсунньу 

ыйа-Таҥха 

ыйа 

1 күнэ-Саҥа сыл. 

7 күнэ-Ороһуоспа күнэ, үлэһит 

сүллүүкүттэр тахсаллар. Саҥа 

уоту уматыы. Таҥха саҕаланар, 

19 диэри салҕанар. 

14 күнэ-Эргэ саҥа сыл, 

Баһылайап күнэ, сүллүүкүттэр 

бары көһөн тахсаллар. 

19 күнэ-Кириһиэнньэ күнэ, 

сүллүүкүттэр киирэллэр, таҥха 

Таҥха киһи 

оҥоруутун 

көрдөрөр. 

Дьылҕа 

таҥарата. Таҥха 

Хаан киһи 

айылҕа ханнык 

эргииригэр 

түбэһэ 

төрөөбүтүнэн 

-Таҥха, күрүө туттуу туомун 

оҥоруу. Салгын куту, Буор 

куту, Ийэ куту көмүскээһин 

(Аньыыны оҥорума, Сэккэ 

түбэһимэ, Кэби киллэримэ, 

Дьайга сиэтимэ, Киргэ 

сыстыма, Абааһы буолума, 

Дьай утумун быһан, төрдү 

көннөр). 

-Таҥха алгыстара. 



бүтэр, оҕус баһын сиир күн. 

14 күнэ-Түс олордуу. 

31 күнэБастакы Охонооһойоп. 

Дьыл оройо. Дьыл оҕуһун 

муоһун кылаана кыларыйар, 

сыппыыр. Аан-даам тымныы 

салгыы түһэр. Сааһы уонна 

сайыны билгэлэнэр. От ыйа 

батыһар. 

9-11 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 ч 27 

м уһуур. Температура -40, -50, -

60. Ороһуоспаттан саҕалаан 

сүллүүкүттэр ууттан тахсаллар, 

Кириһиэнньэҕэ киирэллэр. 

Таҥха оонньуута. 31. 01. Дьыл 

оройо. 

Ый алгыһа: 

Билгэһит Билгэ, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Лах! 

Бит Таҥха, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Лах! 

Бити 

Бэлиэ оҥостуум. 

Көстөр иһигэр 

Көстүбэти көрүүм, 

Биллэр иһигэр 

Биллибэти билиим. 

Барыта 

Улаҕалааҕын удумардыым 

Түөрэтэ 

Түгэхтээҕин төлкөлүүм. 

Уҥа өттүбэр мустубут 

Уолдьахтары ундаардыым. 

сыһыаран, киһи 

дьылҕатын 

быһаарар. Киһи 

таайар, сэрэйэр 

күүстэрин кытта 

сибээстээх. Киһи 

дьылҕатын 

билгэлиир 

ньымалары 

түмэр. Онно 

киһи күн, дьыл, 

үгэс эргииригэр 

түбэһэ 

төрөөһүнэ 

(гороскоп) 

улахан 

суолталаах. 

 

-«Таҥха оонньуу». 

-Идэ биэриини билгэлээһиҥҥэ 

сүбэ.  

-Хапсаҕай үөрэҕэ. 



Хаҥас өттүбэр мустубут 

Халахайдары сылыктыым. 

Уһун күлүкпүн 

Быһа хаамтарымыым. 

Кэтэхпинэн көрүүм, 

Көхсүбүнэн сэрэйиим. 

Битим тардыытынан 

Билэр идэлэниим. 

Тоҕус долоҕойум  

Суола тобулуннун. 

Дом! 

Олунньу 

ыйа-Одун 

Хаан ыйа-

Тыл ыйа 

2-3 күнэ-Одун Хааны олордуу. 

6 күнэ-Өксүүнньэ күнэ, хтой 

уйатын кэлэн хаардыыр. 

12 күнэ-Иккис Охонооһойоп, 

Дьыл оҕуһун бастакы муоһа 

түһэр. 

13 күнэ-Ийэ тыл, срук-бичик 

күнэ, тылы киллэрэр туом. 

14 күнэ-Тапталлаахтар күннэрэ. 

17 күнэ-Кырдьаҕас алгыһа. 

20 күнэ-Аман өс. 

23 күнэ-Аҕа дойдуну 

көмүскээччи күнэ. 

25 күнэ-Былаҕасыанньа күнэ 

Саас кэлиитин, хайдах сайын 

буолуон билгэлииллэр. 

Атырдьах ыйа батыһар. Сырдык 

саҥа элбээн эрэр. Тымныы тосто 

илик. 

10-12 мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 02 

м уһуур. Температура -30, -50. 

Эстириэҥкэй күнэ. Тымныы 

лаппа сымныыр. Кыһын сааһы 

көрсөр, сарайга таммах чопчута 

тоҥор. 12.02. тымныы оҕуһун 

бастакы муоһа, 24.02. иккис 

Одун Хаан 

дьылҕаны 

дьиҥнээҕин 

оҥорор. Көннөрү 

харахха көстөр, 

көннөрү билиигэ 

биллэр эйгэни 

үөскэтэр. Орто 

дойдуну 

үөдүппүт күүс 

буолар. Орто 

дойду төрдө. 

-Сүрү күүһүрдэр туом 

ыытыллар. Туруктаах буолуу 

сэттэ сиэрин оҥоруу 

(Отуоргун хамсатыма, Ортону 

тутус, Туруу буол, Бөҕө 

санаалаах буол, Бигэ буол, 

Ситэри оҥор, Толору оҥор). 

-Төрөөбүт тыл күнэ. 

-Оһуохай, тойук, хомус 

оонньуулара. 

-Аман өс күрэҕэ. 

-Аҕа дойдуга бэриниилээх 

буолуу күнэ. 

-«Уол оҕо-кус быһый, ат 

бөҕө!» күрэхтэһии. 

-Уол оҕону, эр киһини 

хоһуйуу. Уол оҕо аналын 

анаарыы. 

-Куйуур. 

-Тылынан уус-уран 

айымньыны көрүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт 

күннээхтэри бэлиэтээһин 

малааһына. 

 



муоһа туллар. Куйуур саҕаланар. 

Көмнөҕү түһэрэр тыал түһэр. 

Ый алгыһа: 

Налыгыр Иэйэхсит, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Күөгэл-нусхал! 

Үрүҥ Айыы Тойон, 

Үрүҥ тыыҥҥын түһэрэн 

Күрүөлүү тур. 

Илин өттүбүттэн 

Эҕэрдэ эҥэрдэстин. 

Соҕуруу өттүбүттэн 

Содуом охсубатын. 

Арҕаа өттүбүттэн 

Алдьархай киирбэтин. 

Хоту өттүбүттэн 

Ыарыы ыкпатын. 

Күрүөм кэҥээтин, 

Сүргэм үрдээтин. 

Айыы алгыһынан 

Арчыланыым, 

Күн сүлгүөрүнэн 

Көмүскэниим. 

Көнчүөнү көтүрэн иһиим, 

Сиби тэйитэн иһиим. 

Айыы сырдыгынан 

Сыдьаайыым. 

Дом! 

Кулун 

тутар ыйа-

Дьөһөгөй 

ыйа-

Олоҥхо 

ыйа 

2-3 күнэ-Дьөһөгөй айыыны 

олордуу. 

8 күнэ-Аан дойду дьахталларын 

күнэ, Чыычаах уйй туттубат, 

сааһы билгэлиир күн. 

12 күнэ-Оҕо төлкөтө. 

13 күнэ-Баһылай тамахсыт күнэ, 

сааскы майҥнайгы бэлиэтээһин. 

Дьөһөгөй 

хорсун, хоодуот 

дьону, күүһү-

уоҕу, имигэс, 

сылбырҕа, уһун 

тыыннаах, 

тирэхтээх, 

албастаах, 

-Ыраастаныы, сырдыкка 

тахсыы туома оҥоһуллар. 

Хаһаайын буолуу сэттэ 

сиэрин үөскэтии (Кыахтаах 

буол, Хапсаҕай буол, 

Тулуурдаах буол, Албастаах 

буол, Сатабыллаах буол, 

Баайдаах-дуоллаах буол, 



Туллук кэлэр. 

19 күнэ-Төрүччү алгыһа. 

21 күнэ-Саха айыллыыта. Итэҕэл 

күн.  

Кулун тутар ыйга сырдык уонна 

хараҥа, тымныы уонн сылаас 

охсуһаллар. 8-10 мм сөҥүү 

түһэр. Күн 2 ч 20 м уһуур. 

Температура -20, -40. 18.03. күн 

түүнү кытта тэҥнэһэр, күн уһуна 

12 ч буолар. Хараҥа аҕыйаан 

сырдык баһыйар. Күнүс 

ылаарар, бастакы бэлиэтээһин 

буолар, суол килэрийэр, таммах 

чопчулар үөскүүллэр. Туллук 

кэлэр. Суор уйа оҥостор, 

сымыыттыыр. Тураах кэлэр.  

Ый алгыҺа: 

Күүс Дьөһөгөй, 

Бэттэх көрөн  

Мичик гын! 

Хоруу! 

Өһүллүбэт күүстэниим, 

Эстибэт сэниэлэниим. 

Үгдэрийбэт  

Үрүт күүстэниим, 

Алларыйбат 

Алын күүстэниим. 

Тирэҕим хамсаабатын, 

Сүһүөҕүм мөхсүбэтин. 

Түргэн атахтаныым, 

Сыыдам сырыыланыым. 

Матайдар тостумуум, 

Чырбайдар бастымыым. 

Үөл талах курдук 

Эриллиим, 

Ыаммыт талах курдук 

хапсаҕай буолар 

дьоҕуру биэрэр. 

Тулуурдаах, 

дьулуурдаах 

буолууну 

иҥэрэр. Олоҕу 

оҥорор төһүү 

күүс. 

Хаһаайын буол). 

-Олоҥхо күннэрэ. 

Олоҥхоһуттуун көрсүһүү, 

олоҥхо истии, олоҥхону 

анаарыы, олоҥхолуурга 

холонуу. 

-Хапсаҕай күрэҕэ. 

-Дьөһөгөй оонньуутун 

тэрийии. 

-Хаарга оонньооһун. 

-Сылгыһыттары көрсүү. 

Хайыһардааһын, хайыһар 

күрэҕэ. 

-Уоһах алаадьыта сиир дьоро 

киэһэ. 

-Аан дойду дьахталларын 

күнэ. 

-«Кыыс оҕо-Кэскил Куо» 

дьоро күннэр. 

-Кыыһы хоһуйуу. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэр 

малааһынара. 

 



Имигэс буолуум. 

Уҥмат 

Уһун тыыннаныым, 

Сынтарыйбат  

Сындааһыннаныым. 

Бэттибэт 

Бигэ бииллэниим, 

Өҕүллүбэт 

Бөҕө өттүктэниим. 

Ат бөҕө буолуум, 

Кус быһый буолуум. 

Дом! 

Муус устар 

ыйа-

Айыыһыт 

ыйа 

2-3 күнэ-Айыыһыты олордуу. 

3 күнэ-Аҕа күнэ. 

7 күнэ-Былаҕачыанайап күнэ, 

Дьэргэлгэн түһэр. Айыыһкка 

сыһыарыы туома. 

14 күнэ-Маарыйа күнэ, 

уоһахкүнэ. Туҥуй ынах алгыһа, 

тымныы 40 хонук хаалар. 

22 күнэ-Оҕо уйатын лордуу. 

27 күнэ-Сха Өрөспүүбүлүкэтин 

күнэ. 

Сааскы ый. Саас төһөҕө кэлэрин, 

сайын хайдах буолуон өссө 

чопчуланар. Алтынньы батыһар. 

11-15 мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 08 

м уһуур. Температура     -15, -30. 

Улахан бэлиэтээһин буолар. 

Туллук күргүөмнээн кэлэр. 

Ичигэс тыал үрэрэ. 

Куруппааскы, улар охсуута 

саҕаланар. Моҕотой уйатыттан 

тахсар. Ый бүтэһигэр ынах 

чыычааҕа биллэр. Чооруос 

сымыыттыыр. Кукаакы сымыыта 

тэстэр. Эрдэтээҕи биэ төрүүр. 

Айыыһыт-дьиэ 

кэргэн айыыта, 

таптал айыыта, 

үөскэтэр айыы. 

Айыыһыт күүһэ 

кэрэ диэҥҥэ 

олоҕурар. Кэрэ 

диэн айыы күүһэ 

түмүллүүтэ. 

Айыыһыт 

таптала киһиэхэ 

олус суолталаах. 

Бу таптал киһи 

сиэрэ-майгыта 

үрдээһинигэр 

төрүт буолар. Бу 

тапталтан 

төрүттэнэн атын 

тапталлар 

сайдаллар. 

Айыыһыт 

киһиэхэ оҕо 

кутун биэрэр. 

-Айыыһыты көрсүү, атаарыы 

туомнара оҥоһуллар. Ыал 

буолуу сэттэ кэс тыла этиллэр 

(Төрүккүн харыстаа, 

Имэҥнээх буол, Аналлааххын 

бул, Ыал буол, Оҕолон-

уруулан, Оҕоҕун киһи оҥор, 

Ыччаккар кэскили биэр). 

-Өоөспүүбүлүкэ күнэ. 

-Айыыһыт оонньуулара. 

Оонньуурдары оҥоруу. 

-Кэрэ уонна таптал диэн 

темаларга бэсиэдэлэр, 

кэпсэтиилэр. 

-Саха таҥаһын көрүү күрэҕэ. 

-Сахалыы ырыа ыллааһыны, 

туойууну, туойсууну, хоһоону 

толорууну, ааҕыыны, хомуска 

оонньооһуну тэрийии. 

-Хаарга оонньооһун, 

хайыһардааһын, сыырдааһын, 

хаҥкылааһын.  

-Хотоҥҥо салама ыйааһына. 

-Муус аннынан балыктааһын. 

-Кыһыны атаарыы. 



Ый алгыһа: 

Эдьэн Айыыһыт, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Дьаралык! 

Алтан сэргэм 

Аҕыс үйэ тухары 

Айгыраабатын, 

Тойон сэргэм 

Тоҕус үйэ тухары 

Толугураабатын. 

Оҕом 

Оҕотун оҕотун устун 

Уруйум бара турдун. 

Ыччатым 

Ыччатын  ыччатын устун 

Алгыһым бара турдун. 

Хааным салҕана турдун, 

Удьуорум уһуу турдун. 

Ийэ кутум 

Чэчирээн истин. 

Өбүгэм үйэлээх  

Үгэһэ мөлтөөбөтүн. 

Инники күлүгүм 

Кэтирээн истин. 

Айыы суола 

Мин туспар 

Арылла турдун. 

Дом! 

-Төрөөбүт күн малааһына. 

 

Ыам ыйа-

Салама 

ыйа-

Иэйэхсит 

ыйа 

2-3күнэ-Иэйэхсити олордуу. 

6 күнэ- Дьөгүөрэйэп күнэ, 

эрдэтээҥҥи кус кэлэр. Тымныы 

икки нэдиэлэ турар. 

7 күнэ-Чыычаах күнэ. 

9 күнэ- кыайыы күнэ. 

13 күн-Кыһыҥҥы хаһаас 

бүтүүтэ, Дьаакып хайаҕ. 

Иэйэхсит үүнэр 

айылҕа айыыта. 

От-мас, көтөр-

сүүрэр бары 

кини быйаҥа 

буолаллар. 

Иэйэхсит күүһэ 

илиитинэн 

-Чөл буолуу сиэри үөскэтии 

(Аһыыр эккин харыстаа, 

Айылҕалыын ситимнээх буол, 

Чэгиэн буол, Утумҥун 

көннөр, Бэйэҕин харыстаа, 

Сөбү тутус, Сэниэлээх буол). 

-Эйэ, Үлэ, Маай күнэ. 

-Кыайыы күнэ. 



14 күнэ-Арчы күнэ. Татыйык 

ыллыыр. 

17 күнэ-Хатыы туома. 

21 күнэ-Кутурҕан күнэ. 

22 күнэ-Ньукуолун күнэ, сайын 

кэлиитэ. Улуу тунах саҕаланар. 

21-25 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 ч 41 

м уһуур. Температура -2, -20, +5, 

+20. Айылҕа, дьон 

ыраастаналлар. Бу ыйга сайыны, 

күһүнү билгэлииллэр. Ыам ыйын 

сэтинньи батыһар. Кус-хаас, 

чыычаах, көтөр кынаттаах кэлэр. 

От бытыгырыыр, сүөһү уостаан 

аһыыр. Өрүстэр, үрэхтэр 

эстэллэр, күөллэр муустара 

сууллар. Сайыҥҥы ардах түһэр, 

этиҥ этэр Кэҕэ этэр, балык 

тахсар, сайын саҕаланар. 

Сахалар айылҕаҕа сүгүрүйэн 

араас туому толороллор, салама 

ыйыыллар. 

Ый алгыһа: 

Эдьэн Иэйэхсит, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Күөгэл-нусхал! 

Кир хоммотун, 

Дьай дьалбарыйдын, 

Ыарыы булбатын. 

Куһаҕаҥҥа умньанымыым, 

Киргэ сыстымыым. 

Дьайга дьалбаарымыым, 

Мөкүгэ кииримиим. 

Чэгиэн буолар 

Өттүн тутуһуум, 

Чөл буолар 

бэриллэр. 

Илиитэ сылаас, 

сымнаҕас, 

илгэлээх буолар. 

Иэйэхсит этэ-

сиинэ барыта 

быйаҥы 

төрүттүүр, кир 

диэн суох. 

Иэйэхсит өҥү, 

аһы биэрэр. 

Айылҕа туругун 

көрдөрөр. 

Иэйэхсит үтµүө 

майгылаах, онно 

кини күүһэ иҥэн 

сылдьар. 

-Ыһыах, алгыс сиэрэ, салама 

ыйааһын. 

-Хатыы түмүгүнэн 9 төрүт 

хамсаныыны төһө 

сатыылларын тургутуу. 

-Сааскы сүүрүү. 

-Ыраастаныы үлэтэ. 

-Сааскы кус. 

-Балыктаһын. 

-Бу ыйга төрөөбүт 

күннээхтэри бэлиэтээһин 

малааһына. 



Өттүнэн сылдьыым.  

Илиим илгэлэннин, 

Атаҕым алгыстаннын. 

Айылҕабын батыһыым, 

Айыыларбын саныым. 

Сайдар диэки салаллыым, 

Чэбдик диэки эргиллиим. 

Айыы өттүн хамсатыым, 

Үтүө өттүн үрдэтиим. 

Үктэммит сирбиттэн 

Күөх от үүннүн. 

Дом! 

Бэс ыйа-

Үрүҥ 

Айыы 

Тойон ыйа-

Ыһыах ыйа 

2-3 күнэ-Үрүҥ Аар Тойону 

олордуу. 

3 күнэ-Саар Көстөкүүн күнэ, 

анды кэлэр, сайылык малааһына. 

12 күнэ-Күнү көрсүү. Үрүҥ 

түүннэр саҕаланаллар. 

12 күнүгэр диэри-туҥуй 

ыһыахтар. 

19 күнүгэр диэри-Эбир 

ыһыахтар. 

19 күнтэнот ыйын 12 күнүгэр 

диэри-Дэлэй ыһыахтапр. 

21 күнэ-Күн оройо. От итиитэ, 

саары куйааһа саҕаланар. 

26 күнэ-Өкүлүүнэлэр күннэрэ. 

Күн кылгаан барар. 

31-35 мм сөҥүү түһэр. Күн 25 м 

уһуур. Температура +12, + 30. 

Анды кэлэр. Ыам кумаара түһэр. 

Көтөр сымыыт баттыыр. Туос 

хастанар. Саамай уһун күн 

буолар. Ыһыах ыһыллар. Саамай 

алгыстаах кэм. Айыылар Орто 

дойдуга ордук чугаһыыллар. Бу 

ыйы ахсынньы батыһар. Сайын 

Үрүҥ Айыы 

Тойон этиттэн-

сииниттэн 

сардаҥа тахсар, 

алгыс тахсар. 

Ити алгыс араас 

айыы буолан 

дьүһүн 

кубулуйар, 

айылҕа араас 

көстүүтэ буолан 

эргийэр. Биһиги 

көрөрбүт, 

көрбөппүт 

барыта кини 

күүһүнэн 

үөскүүр. 

-Олох киэҥ аартыгар үктэнии 

туомун толоруу. Айар олох 

сиэрин ситэрии (Айыы 

Суолун тутус, Айар көхтөөх 

буол, Алгыһынан сырыт, 

Бэйэҕэр эрэн, Сиэрдээх буол, 

Айыы майгылан, Айыы 

киһитэ буол.) 

-Ыһыахха бэлэмнэнии үлэтэ 

(ас-үөл астааһын, таҥас-сап 

тиктии, ырыа-тойук үөрэтии, 

оһуохай таһаарыы, илии-атах 

оонньууларыгар эрчиллии). 

-Ыһыах. 

-Сахалыы оонньуулар. 

-Ат сүүрдүүтэ. 

-Балык булда. 

-Сүтүө, күҥҥэ көччүйүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэр 

малааһыннара. 

 



хайдах буолуон быһаараллар. 

Ый алгыһа: 

Күн Иэйэхсит, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Күөгэл-нусхал! 

Ийэ кутум эҥэрдэстин, 

Салгын кутум салыйбатын, 

Буор кутум куоппатын. 

Айыылартан кэлбит 

Ийэ кутум 

Ис кыаҕа арылыннын. 

Сүргэбин көтөҕөр 

Салгын кутум 

Үрдүк буоллун. 

Буор кутум 

Бу буор сиргэ 

Бигэтик олордун. 

Түмүктэрим 

Сөллөн истиннэр. 

Ийэ киэлилэрим 

Илгэлэнэ турдуннар. 

Айыы тыынын кытта 

Арахсыспат ситимнэниим. 

Сүнньүм устун 

Сүр сүүрэ турдун. 

Эргэ эстэ турдун, 

Саҥа сандааран истин. 

Дом! 

 

15.Удьуор Төрүт утумун торума 

 

5 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Киһи олоҕор төрүччү суолтата», «Удьуор төрдүн-ууһун ааҕыы сахалыы 

сиэрэ», «Аат-суол киһиэхэ суолтата, ис хоһооно, Таптал аат. Аат-суол сэһэнэ, тоҕо, туохтан 



ситимнээҕэ», «Кырдьаҕаһы хааһахха сүгэ сылдьан сүбэлэт»,  Эбээлэри, эһээлэри кытта көрсүһүү, 

«Режим туһата», «Бэйэни харыстаныы»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Кылаас күнэ», Төрөөбүт күннээхтэр малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Бэйэҥ тускунан кэпсээ» билсиһии биэчэрэ, «Мин ийэм»... 

 4.Санаа үллэстии «Мин кимминий?», «Үчүгэй кинигэ», «Улааттахпына»... 

 5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Күһүн бэлэҕэ», «Саха сирин кыыллара», 

«Таабырыннар»... 

 6.Айар үлэ куонкуруһа (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Кыһыл көмүс күһүн», «Аман өс», 

«Айылҕа дьикти оҥоһуктара»... 

 7.Быыстапка «Бастакы холонуу», «Дьиэ кэргэним оҥоһуктара»... 

8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэ´һии...) 

 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар уһуйаан. 

 10.Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» диэн 

тэтэрээт оҥотторуу. 

 14.Хас биирдии оҕоҕо дьиэ кэргэн төрүччүтүн туһунан тупсаҕай көстүүлээх «Төрүччү» 

альбому оҥорторууну саҕалааһын. Онно дьиэ кэргэн төрүччүтүн, киэн туттуутун, бэйэ, чугас дьон 

аатын-суолун,  суруйтарыы 

 15.«Эбээлэрим, эһээлэрим, ийэм, аҕам дьарыктара, үлэлэрэ-хамнастара, үтүө өрүттэрэ, 

сатабыллара», «Аатым-суолум сэһэнэ», «Төрүччүм туһунан»... диэн тиэмэлэргэ кылгас 

иһитиннэрии бэлэмнээһин, «Удьуор тыына» диэн кылаас, оскуола чинчийэр үлэтин 

кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, үлэ-

хамнас, дьарбайыы, сонуну, саҥаны көрдөөһүн)... 

 

6 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Нэһилиэк устуоруйата», «Нэһилиэк киэн туттар дьоно»,  Нэһилиэк биллэр 

спортсменын кытта көрсүһүү, «Үс кут чөл буолуута диэн тугуй?» «Табах, арыгы буортута»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Алтыс буоллубут», Төрөөбүт күннээхтэр малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Мин, эн, кини-бары бииргэ түмсүөххэ», «Кыыс оҕо-сир симэҕэ», «Аҕа 

дойдуну көмүскээччилэр күннэрэ»... 



 4.Санаа тастаһыыта «Дьиҥнээх доҕор диэн кимий?», «Мин тоҕо үчүгэй буола 

сатыахтаахпыный?», «Сүрэҕэ суох сүүс сүбэлээх дуо?»... 

 5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Нэһилиэккин төһө билэҕин?», «Дьиктилэр, 

дьиибэлэр», «Хамсыыр-харамай»... 

 6.Айар үлэ куонкурса (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Мин киэн туттабын», «Аман өс», 

«Кырыа кыһын», «Нэһилиэкпит остуоруйатыттан», «Дьикти киһи»... 

7.Быыстапка «Мин айабын», «Ийэм дьарыга», «Нэһилиэк устуоруйатын көрдөрөр 

хаартыскалар»... 

 8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэһии...) 

 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар уһуйаан. 

 10.Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» тэтэрээти 

салҕааһын. 

 14.Хаан аймахтан, урууттан нэһилиэккэ биллэр дьон олоҕун туһунан, нэһилиэк 

устуоруйатын, киэн туттуутун, кэрэ миэстэлэрин «Төрүччү» альбомҥа киллэрии. 

 15.«Мин дьиэ кэргэним уонна төрөөбүт нэһилиэгим», «Кининэн киэн туттабын», 

«Нэһилиэгим туһунан»... диэн тиэмэлэргэ иһитиннэрии бэлэмнээһин, «Удьуор тыына» диэн 

кылаас, оскуола чинчийэр үлэ кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, үлэ-

хамнас, саҥаны, сонуну булуу, билии)... 

 

7 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Үөрэниэххэ, Үөрэниэххэ уонна үөрэниэххэ», «Үөрэнэргэ үөрэн», 

«Наркотиктан сэрэн!», «Доруобай буолуу сүүс кистэлэҥиттэн», «Уол оҕо төрөөтөҕүнэ суор 

үөрэр», «Кыыс оҕо төрөөтөҕүнэ аал уот иччитэ үөрэр»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Биһиги сэттистэр», Төрөөбүт күннээхтэр малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Аҕа баһылык», «Аан дойду аанньала ийэ»... 

 4.Санаа тастаһыыта «Хайдах ситиһиилээхтик үөрэниэххэ сөбүй?», «Дьиэҕэ үлэни оҕоттон 

устар үчүгэйэ, куһаҕана тугу?», «Тулалыыр эйгэ уонна эн»... 

 5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Улуускун төһө билэҕин?», «Сиртэн хостонор 

баай», «Улуус биллэр дьоно»... 



 6.Айар үлэ куонкурса (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Сандал саас», «Аман өс», «Хотун 

Бүлүү барахсан», «Талааннаах бастыҥа», «Оһуохай»... 

7.Быыстапка «Үөһээ Бүлүүм кэрэ сирдэрин көрдөрөр хаартыскалар», «Мин харахпынан», 

«Бэйэм оҥордум»... 

 8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэһии...) 

 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар, төрүт култуура 

сатабылларыгар уһуйааһын. 

 10.Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» тэтэрээти 

салҕааһын. 

 14.Хаан аймахтан, урууттан улууска биллэр дьон олоҕун, идэтин, үөрэҕин, бэйэтигэр туох 

барсыан сөбүн туһунан уонна улуус устуоруйатын, ытык сирдэрин, үгэстэрин, улахан 

тэрилтэлэрин «Төрүччү» альбомҥа киллэрии. 

15.«Улуус уратыта», «Саханы ааттаппыта», «Үөһээ Бүлүү улууһун устуоруйата», «Улуус 

киэн туттар дьоно», «Былыргы былдьаһыктаах кэмнэргэ»... диэн тиэмэлэргэ реферат бэлэмнээһин, 

«Удьуор тыына» диэн кылаас, оскуола чинчийэр үлэ кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, үлэ-

хамнас, саҥаны, сонуну көрдөөһүн, билии)... 

 

8 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Идэ арааһа», «Туох идэни баһылыахха сөбүй?», «Өбүгэлэрбит эмтэнэр 

ньымалара», «Бэйэни көрүнүүгэ сүбэлэр», «Уол оҕо көмүскээччи», «Кыыс оҕо омук анала»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Ахсыс үрдэл», Төрөөбүт күннээхтэр малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Кус быһый, ат бөҕө», «Кэрэ Куо»... 

 4.Санаа атастаһыыта «Мин бүгүҥҥүм-мин кэлэрим», «Ааспыты билэр туох туһалааҕый?», 

«Кэлэр кэм хайдах буолуой?»... 

 5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Түбэ устуоруйатын төһө билэҕин?», «Бүлүү 

түбэтин туһунан кэпсиир кинигэлэр», «Түбэ биллэр дьоно», «Саха аһа», «Идэни төһө билэҕин?»... 

6.Айар үлэ куонкурса (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Самаан сайын», «Аман өс», «Мин 

кининэн киэн туттабын»... 



 7.Быыстапка «Бүлүү, Бүлүү эбэкэм», «Алмаастаах Миирнэй», «Олох кэпсээнэ», «Сайын 

үтүөкээн күннэрэ»... 

 8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэһии...) 

 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар, төрүт култуура 

сатабылларыгар уһуйааһын. 

 10.Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы, ыраастаныы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» тэтэрээти 

салҕааһын.  

14.Хаан аймахтан, урууттан түбэҕэ биллэр дьон олоҕун туһунан уонна түбэ устуоруйатын, 

биллэр сирдэрин, хостонор баайын, уратытын, бэлиэ күннэрин, кэлэр кэскилин «Төрүччү» 

альбомҥа киллэрии. 

 15.«Түбэ былыргыта», «Сүгүрүйэр киһим», «Биһиги түбэттэн тахсыбыттара», «Түбэ чулуу 

дьоно», «Утум салҕанар»... диэн темаларга реферат бэлэмнээһин, «Удьуор тыына» диэн кылаас, 

оскуола чинчийэр үлэ кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, үлэ-

хамнас, саҥаны, сонуну көрүү, билии)... 

 

9 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Кэрэ аан дойдуну тутан турар», «Дьикти дьарыктаах дьон», 

«Коллекционнерга сүбэлэр», «Куһаҕан дьаллык сыстыбатын», «Күүстээх буолуон баҕалаахха», 

«Кыраһыабай буолуу кистэлэҥэ»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Туругурдун тохсус кылаас», Төрөөбүт күннээхтэр 

малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Үрүҥ Уолан», «Бальнай үҥкүү киэһэтэ»... 

 4.Санаа атастаһыыта «Киһи кэрэтэ тас көрүҥүттэн тутулуктаах дуо?», «Кэрэ күүһэ 

туохханый?», «Кэрэ киһи диэн кимий?»... 

 5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Сахам сирэ», «Улуустары төһө билэҕин», 

«Өрөспүүбүлүкэ ааттаахтара»... 

6.Айар үлэ куонкурса (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Дойдум айылҕата», «Аман өс», «Дьыл 

түөрт кэмэ», «Сахам сирин таптыыбын»... 



 7.Быыстапка «Сахам сирин бүгүҥҥүтэ», «Туос иһиттэр», «Кыыс киэргэлэ», «Мин курдук 

оҥор»... 

 8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэһии...) 

 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар, төрµт култуура 

сатабылларыгар уһуйааһын. 

 10.Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы, ыраастаныы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» тэтэрээти 

салҕааһын. 

 14.Хаан аймахтан, урууттан өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр дьон олоҕун туһунан уонна 

республика устуоруйатын, бэлиэ, ытык сирдэрин, бэлиэ күннэрин  «Төрүччү» альбомҥа киллэрии. 

 15.«Саха сирэ: бэҕэһээ, бүгүн, сарсын», «Өрөспүүбүлүкэ чулуу уола», «Саха омук 

быһыытынан уратыта», «Саха төрүтэ», «Олоҥхо киэҥ киэлитэ»... диэн тиэмэлэргэ дакылаат 

бэлэмнээһин, «Удьуор тыына» диэн кылаас, оскуола чинчийэр үлэ кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, үлэ-

хамнас)... 

 

10 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Итэҕэл араастара», «Саха олоҕун үгэһэ атын норуоттартан уратыта», 

«Ыччат-норуот кэскилэ», «Саха сахатынан кэрэ», «Уол оҕо айар-тутар аналлаах», «Кэрэ Куо 

норуот кэскилэ»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Онуска тиийдибит», Төрөөбүт күннээхтэр малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Мин сахабын», «Бастыҥ үҥкүүһүт паара»... 

 4.санаа атастаһыыта «Киһи хайаан да итэҕэллээх буолуохтаах дуо?», «Мин норуот 

кэскилэбин», «Билиҥҥи олоххо норуот үгэһэ барсар дуо?»... 

5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Саха сириттэн Арассыыйаҕа биллибит дьон», 

«Советскай Союз Геройдара», «Атын омук ааттаахтара биһиги сирбитигэр», «Саха сирин 

чинчийбит айанньыттар»... 

 6.Айар үлэ куонкурса (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Мин Арассыыйам», «Аман өс», 

«Норуоттар доҕордоһуулара», «Саха буоларбыттан үөрэбин»... 

 7.Быыстапка «Худуоһунньуктар уруһуйдара», «Билиҥҥи билим ситиһиитэ», «Мин эмиэ 

айабын», «Кэрэ эйгэтигэр»... 



 8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэһии...) 

 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар, төрүт култуура 

сатабылларыгар уһуйааһын. 

 10.Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы, ыраастаныы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» тэтэрээти 

салҕааһын. 

 14.Арассыыйаҕа биллибит Саха сирин дьонун  «Төрүччү» альбомҥа киллэрии. 

 15.«Саха сирэ Арассыыйа сорҕото», «Нуучча норуотун чулуу уола», «Үтүө аатын 

умнубаппыт», «Арассыыйа уонна Саха сирин экономическай, политическай сыһыаннаһыылара», 

«Нуучча сиригэр саха норуотун культуратын күннэрэ»... диэн тиэмэлэргэ дакылаат бэлэмнээһин, 

«Удьуор тыына» диэн кылаас, оскуола чинчийэр үлэ кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, 

µүлэ-хамнас, саҥаны, сонуну булуу, көрүү кылаас күннүгэр суруйуу)... 

 

11 кылаас  

 Ыытыллыан сөптөөх үлэ көрүҥэ: 

 1.Кылаас чааһа «Киһи бырааба», «Көҥүл өйдөбүлэ», «А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх 

Өлөксөй норуот дьылҕатын туһунан санаата уонна бүгүҥҥү күн», «Уол оҕо көҥүлү тутааччы», 

«Кэрэ Куо норуоту өлбөт өргөстөөччү»... 

 2.Кылаас бырааһынньыга «Уон биирис буоллубут», Төрөөбүт күннээхтэр малааһыннара... 

3.Кылаас биэчэрэ «Умнуллубат сылларым», «Оскуолабын саныаҕым»... 

4.Санаа атастаһыыта «Көҥүл диэн тугу этэбитий?», «Уон сылынан ким-туох буолуоҕай?», 

«Оскуола кэнниттэн кэлэр олох туох атыннаах буолуой?»... 

 5.Викториналар, ребустар, кроссвортар «Аан дойду ааттаахтара», «Сир үрдүгэр баар 

судаарыстыбалар», «Дьиктилэр, дьиибэлэр, дьээбэлэр», «Сыыппаралар»... 

 6.Айар үлэ куонкурса (уруһуй, айымньы, оҥоһук...) «Дорообо улахан олох», «Аман өс», 

«Мин ким буолуомуй?», «Умнуллубат Оҕо саас!»... 

 7.Быыстапка «Аан дойду кэрэ көстүүтэ», «Устуоруйа тугу кэпсиирий?», «Саамай 

табыллыбыт оҥоһугум», «Оскуолатааҕы сылларым»... 

 8.Саха оонньууларыгар күрэх (хаамыска, тыксаан, хабылык, кириэс тэбии, ойбонтон 

уулааһын, күлүүстэһии, бөтүүктэһии...) 



 9.Сахалыы ырыа, оһуохай, хомус о.д.а. норуот айымньытыгар, төрүт култуура 

сатабылларыгар уһуйааһын. 

 10Үөрэх сыла аһыллыытын арчылааһын. 

 11.Сайыны көрсүү, салама ыйааһын, үөрэх сылын түмүктээһин туомун толоруу. 

 12.Ыйдарынан туомнары толоруу, төрөөбүт күннээхтэри бэлиэтээһин сиэрин, малааһынын 

ыытыы, ыраастаныы.  

 13.Үс кут-Ийэ, Салгын, Буор-чөл буолуутун кистэлэҥнэрин тиһэр «Куту иитии» тэтэрээти 

түмүктээһин. 

 14.Аан дойдуга аатырбыт Саха сирин дьонун  «Төрүччү» альбомҥа киллэрии. 

 15.«Аан дойдуга биллибит саха», «Саха аатын дорҕоонноохтук ааттаппыта», «Саха сирэ аан 

дойдуга миэстэтэ», «Омук дьоно Саха сиригэр оҥорбут үтүөтэ», «Саха сирэ омук хараҕынан»... 

диэн тиэмэлэргэ дакылаат бэлэмнээһин, «Удьуор тыына» диэн кылаас, оскуола чинчийэр үлэ 

кэмпэриэнсийэтигэр кыттыы. 

16.Кырдьаҕастарга, кыамматтарга көмөлөһүү. 

17.Ый аайы айылҕаҕа сылдьыы (сир астааһын, поход, хамсаныылаах оонньуулар, булт, үлэ-

хамнас, саҥаны, сонуну булуу, билии кылаас күннүгэр бэлиэтээһин)... 

 

16.Тускула 

Тускул-киһи, норуот олоҕун инники дьоло соргута, дьоллоох кэскилэ (модель):  

 

Оскуола 2 сүһүөҕүн бµтэрэр оҕо тускула:  

-Саха айылҕа оҕото буоларын толору өйдүүр, сиэри-туому билэр, тутуһар, булка-алка 

сылдьар, сир аһын хомуйар,  от үлэтигэр, сүөһү көрүүтүгэр сыстар.  

-Норуот айымньытын араас көрүҥүн толорор, айар дьоҕура уһуктар.  

-Бэйэтин төрүччүтүн сэттис үйэҕэ диэри билэр, улууһун дьонун билэр, кинилэр 

ситиһиилэринэн киэн туттар.  

-Саха оонньуутун араас көрүҥүн баһылыыр, бэйэтигэр сөп түбэһэр көрүҥү талан эт-сиин, 

өй-санаа өттүнэн эрчиллэр, күрэхтэһиилэргэ кыттар.  

 

Оскуоланы бүтэрэр оҕо тускула: 

-Ийэ тылын үчүгэйдик билэр (дорҕоону баһылыыр, тылы-өһү иҥэринэр, истиҥ, кэриэс, 

алгыс, андаҕар, ыллыктаах, этитиилээх, иччилээх тылы ылынар, төрөөбүт тыл сайдар кэскилин 

түстэһэр кыахтанар). 

-Төрүччүтүн билэр (урууларын-аймахтарын үөрэтэн үчүгэй өрүттэрин иҥэринэр, чугас 

дьонуттан тахсыбыт биллэр дьонунан киэн туттар, кинилэр курдук буоларга кыһаллар, ааты-суолу 

харыстыыр киһи буолар).  



-Сахалыы өйүн-санаатын илдьэ сылдьар (ийэ, өркөн, кэтэх, куолу, төрүт, мындыр, өтө 

көрүү, ойуун, олоҥхо өйү сайыннарар кыахтанар).  

-Айыы итэҕэлин ылынар (иччилэри, айылҕаны, абааһы аймаҕын билинэр, тапталга, 

айыыларга, бар дьоҥҥо сүгүрүйэр, кутун-сүрүн, кырдьыгы, норуотун сайыннарар).  

-Олоххо-дьаһахха бэлэм буола иитиллэр (үлэҕэ-хамнаска эриллэр, сылгы, ынах иитиитигэр 

сыстар, булт-алт үөрүйэхтэрин ылынар, иис-уус сатабылларын иҥэринэр, дьоҕурун, талаанын 

сайыннарар). 

-Сахалыы үөрэҕи ылынар (сиэри-туому, сиэри-майгыны тутуһар, айылҕалыын алтыһар, 

дьиэ кэргэн үөрэҕин, ыал ыллыгын арааран өйдүүр, түөлбэ, нэһилиэк, улуус, түбэ уратытын 

ылынар). 

-Саха оонньуутун баһылыыр (остуол, илии-атах, хамсаныылаах, күүһү холонор, уруу, 

ыһыах оонньууларын сэргиир, кыттар).  

-Талаана аһыллар, дьоҕура сайдар (оһуохайы таһаарар, туойар, сахалыы ыллыыр, 

олоҥхолуур, уран тарбахтаах иистэнньэҥ, көмүс тарбахтаах уус буолар суолга үктэнэр).  

-Айылҕаттан айдарыыта чочуллар (билгэһит, көрбүөччү, илбииһит, отоһут, ичээн, 

таҥхаһыт, тыл иччилээх, ойуун, удаҕан, иис-уус буолар чинчитэ биллэр).  
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