
«Маҥнайгы хардыылар» дьарык  
Быһаарыы сурук  

 
Оҕону айымньылаах үлэнэн, ол эбэтэр үлэҕэ ытыктабылынан, айар-тутар дьоҕурунан сыалы толорорго дьулуһарынан, дьаныарынан 

ситиһэргэ «Маҥнайгы хардыылар» дьарык бырагыраамата сурулунна. 
     Дьарыкка 7 б кылаас уолаттара наукаҕа бастакы хардыылары оҥороллоругар ананан чинчийэр үлэнэн дьарыктаналларыгар ананан 

сурулунна. Ону таһынан Олоҥхону толорууну холонуу 2 чиэппэргэ ыытыллыаҕа. Түмүк ситиһии «Олоҥхо дойдутун оҕотобун» улуустааҕы 
фестивальга Баһылай Харатаайап «Оҕо Тулаайах» олоҥхотун туруоран холонуу буолуоҕа.  

Дьарык оскуолаҕа саха тылын, литературатын кабинетыгар, библиотекаҕа, аактабай саалаҕа, «Алгыс» сынньалаҥ киинин эбэтэр 
«Кэскил» оҕону сайыннарар киин сыанатыгар барар. 

Дьарык сылга 34 чааска, 7 Б кылаас уолаттарыгар ананан, бырайыактааһын чааһыгар аттарыллан, оҥоһулунна.  
 

Үлэ сыала:  
Олоҥхону толоруу уонна чинчийэр үлэ нөҥүө уол оҕо дьоҕура аһылларын, кэрэни кэрэхсии улаатарын, айымньы ис хоһоонун өйдүү, тыл 
суолтатыгар, хайдах этиллэригэр  болҕомто уура үөрэнэрин ситиһии. 

 
Соруктара: 

Үөрэтэр: олоҥхо ис хоһоонун өйдөөн, сөптөөх интонациянан ааҕан, истээччигэ тиэрдэр сатабылга үөрэтии. 
Иитэр: оҕону ыарахаттары туораан, бэйэтигэр уонна атыттарга саҥаны арыйан, бэйэ үлэтин түмүгүттэн үөрэр, дуоһуйар эбэтэр ханнык эмит 
сыанабылга тиэрдэн, айымньылаахтык үлэлиир сатабылга эрчийии, иитии; 
олоҕор ханнык да идэни талбытын иһин, ылбыт билиитэ, сатабыла туһа буолуоҕун өйдөөн эрчиллэрин хааччыйыы, умсугутуу. 
Айар: олоҥхону умсугутуунан, чинчийэр үлэ көмөтүнэн араас уобарастааһыны таба айарга уһуйуу, ылбыт билиини олоххо туһанар 
үөрүйэхтэри үөскэтии уонна иҥэрии. 
Сайыннарар: уол оҕону уус-уран тыл кэрэтигэр умсугутуу, олоҥхону толоруу кистэлэҥнэригэр уһуйуу, оҕо айылҕаттан бэриллибит дьоҕурун 
таба тайанан арыйыы, чинчийэр үлэҕэ көҕүлээһин. 
 

   Дьарык былаанын тиэмэлэринэн наардааһын 
 

п/п  Тиэмэ Чаас Былаан-т 
күнэ 

Бэриллибит 
күнэ 

1. Киирии дьарык 4 04.09.18  
2 Уус-уран ааҕыы дьарыга  11.09.18  
3 Айымньыны кэрчиккэ арааран ааҕыы дьарыга  18.09.18  
4 Чинчийэр үлэҕэ тема талыы матырыйаал 

хомуйуу 
 25.09.18  

5 Үлэни былааннааһын 2 02.10.18  
6 Былаанынан үлэни толорорго эрчийии  09.10.18  
7 Үлэни толорорго эрчиллии 1 16.10.18  



8 Үлэни толорорго эрчиллии 1 23.10.18  
9 «Инникигэ хардыы» конференцияҕа кыттыы 1 06.11.18  
10 «Инникигэ хардыы» улуустааҕы 

конференцияҕа бэлэмнэнии 
1 13.11.18  

11 «Инникигэ хардыы» улуустааҕы 
конференцияҕа бэлэмнэнии 

1 20.11.18  

12 «Инникигэ хардыы» улуустааҕы 
конференцияҕа бэлэмнэнии 

1 27.11.18  

13 «Инникигэ хардыы» улуустааҕы 
конференцияҕа кыттыы 

1 04.12.18  

14 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону иһитиннэрии 1 11.12.18  
15 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону иһитиннэрии 1 18.12.18  
16 «Оҕо Тулаайах» олоҥхо оруолларын түҥэтии 1 25.12.18  
17 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону толорорго эрчиллии 1 15.01.19  
18 Ийэ тыл күнүгэр аналлаах тэрээһиҥҥэ 

бэлэмнэнии 
1 22.01.19  

19 Ийэ тыл күнүгэр аналлаах тэрээһиҥҥэ 
бэлэмнэнии 

1 29.01.19  

20 Ийэ тыл күнүгэр аналлаах тэрээһиҥҥэ кыттыы 1 05.02.19  
21 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону бэлэмнэнии 1 12.02.19  
22 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону бэлэмнэнии 1 19.02.19  
23 «Олоҥхо дойдутун оҕотобун» улуустааҕы 

фестивальга бэлэмнэнии 
1 26.02.19  

24 «Олоҥхо дойдутун оҕотобун» улуустааҕы 
фестивальга бэлэмнэнии 

1 05.03.19  

25 «Олоҥхо дойдутун оҕотобун» улуустааҕы 
фестивальга кыттыы 

1 12.03.19  

26 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону толорорго эрчиллии 1 19.03.19  
27 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону толорорго эрчиллии 1 09.04.19  
28 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону толорорго эрчиллии 1 16.04.19  
29 «Оҕо Тулаайах» олоҥхону толорорго эрчиллии 1 23.04.19  
30 Хатылыыр дьарыктар 1 30.04.19  
31 Хатылыыр дьарыктар 1 07.05.19  
32 Хатылыыр дьарыктар 1 14.05.19  
33 Отчуоттуур ааҕыылар 1 21.05.19  
34 Бэйэҕэ сыанабыл бэринии – рефлексия 1 28.05.19  
 Барыта: 34.   



 


